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 صفحه 5 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 17/07/2016                 رحمت ربی ځیرکیار

 ؟!ګقالب راتد انګ او تد ټیکنالوجۍ پرمخ
 

« ي.ګرځله هغې ورځې ویریـږم چې ټکنالوجي به زموږ له بشري راشې درشې نه وړاندې الړه شي. نړۍ به د احمقانو نسل و»

نارویګي مورخ او سیاست پوه « ټکنالوجي یو ګټور نوکر دی، خو یو خطرناک واکمن.» زییز(.1۸7۹-1۹۵۵)آلبرت آینشتاین

 زییز(.1۹۳۸-1۸۸۶)

رڅومره چې ټیکنالوجي ګړندۍ کیږي، هغومره بدلون ړي. هید وکر تولږ وخت کې ډیږ زور او لل ه داده چې پهیفنالوجۍ وظیکد ټ

ز کې یې د چاپ د ماشین په جوړولو 1۴۳۶، په وتینبیرګ چې اصلي مسلک یې زرګري وهانیس ګپه جرمني کې ی   ږي.ګړندی کی

هم یې د کتابونو زیات تولید ته الر هواره کړه، هم  یې په اروپا کې د  تړله او جوړ یې کړ. دغه اختراع انقالبي وه:پسې مال و

د  ړۍ )رینسانسس( ته سیخه کړه. د چاپ، او په پایله کې یې اروپا د معلوماتو پیزده کړې او اطالعاتو تیتولو ته الر پرانیستله

( د شهرت لپاره الر هواره 1۵۴۶تر1۴۸۳) لیکواالنو او د جرمن عیسوي مولوي مارتین لوترماشین اختراع د ډیرو او مهمو 

وونې د ښ (تراضي:اعیسټانټ)پروټ پوهاند مارتین لوتر خپرې شوې دینيد )تیولوجي(  یاتوالهچاپ د ماشین له برکته، د  دکړه. 

م کالونو کې د جرمني بیالبیلو سیمو ته الړ او 1۵20لوتر په  . مارتینانګلستان او ایټالیې ته ورسیدلې ،رانسورې فیز پزی1۵1۹

څیر متحدې  یې د یوې ژبې په)لوتر انجیل( کې  «بللوتر بای»راټولې کړلې او په خپل د جرمني ژبې بیالبیلې ګړنې )لهجې( یې 

د چاپ ماشین د مولوي  ري کړه.یامع یې م کې1۵۳1په د لهجو له کومي راوویستله او کړې، او په دې ډول یې خپله جرمني ژبه 

ریري( )تق ګور شي. چاپي ماشین د ژبنیوناو نوره نړۍ کې ښاانجیل په اروپا « نوی»چې د هغه  مارتین لوتر سره مرسته وکړه

د انسان د مټ ځای ونیولو، او له صنعتي  اینجنتبلیغاتو اهمیت راټیټ کړ. ټلیګراف واټن )فاصله( له مینځه ویوړله. د ب خار

 .هتصاد د پرمختګ مهم لوښی )وسیله( وګرځیدلـټیکنالوجي د اقب راهیسې انقال

تمني( د هور کتاب )د ملتونو شمش پوه و. د هغهکې د  ازاد بازار لومړی اقتصاد  په نړۍ (172۳-17۹0) انګریز ادم سمیت 

 د» او سترګه کتل په درنه ته ونکوزییز( کې خپور شو. هغه د خپل مهال تاجرانو او تولیدو177۶) په کالامریکې د خپلواکۍ 

ې چ ږيپه شکل یوځای کی یا ډلې ډ( یې ګڼل. خو اوس مهال کمپنۍ د یو ګروپ)ماسټرز آف مینکایڼ «بشر د نوعې اربابان

ه سهیلي پ «سیمسانګ»؛په چین کې« ټرنیشلفوسن این» ؛په هند کې«  ګروپ ټاټا» لکه ږي: ورته ویل کی« کونګلومیرات»

کارل  وهتصاد پفیلسوف اواق سیاسيجرمن  په امریکا کې.« وارنر ټایم»او «...والټ ډیزني»، «ګوګل»،«یټالفاب» ؛کوریاکې

خلک  حاصلهکې له حد نه زیات بې  په نتیجهد ګټورو شیانو له حد نه زیات تولید »وو چې: ( ویلي 1۸1۸-1۸۸۳مارکس )

 ړم.د دغه اقتباس چینه مینده که شوم چې زه ځیرکیار په دې بریالی ن .«ږيمینځته کیرا

The production of too many useful   things results in too many useless people.- Karl Marx 
 

ورډ او ریګن( ـسن، فینیډې، جانپوهاند او د امریکې د ولسمشرانو )ک ( د تجارتي ادارې201۴تر1۹2۵)  یسـن ګ. بینواری
وخت کارخانه به یواځې دوه کارګران لري، یو سړی او یو سپی. سړی به سپی تغـذیه کوي.  يراتلونکد » مشاور ویلي دي چې:

 چې سامان لمس کړي. سړی له دې نه ساتي سپی به هلته
 

The factory of the future will have only two employees, a man and a dog. The man will be there to feed the dog. 
The dog will be there to keep the man from touching the equipment. - Warren G. Bennis 
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 5از 2

د،  په پانګه واله ټولنه کې چې د صنعتي  انقالب سره یې غبرګ تحول وکړ، کارګران یواځې د خپل کار د کارل مارکس په آن 

 ره ګوزاږي. د خپل تولید دومره برخه په الس ورځي چې یتولید نتیجه( یې نه په برخه ک و د خپل کار میوه )دـري، خدرت لق

 رې وکړلی شي.پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ]لودیتانو[ پاڅون وښود د ماشینونو په ضد کارګرانو زییز(1۸11-1۸1۶)په انګلستان کې 
 .ړاو کې برخه ولرلی شيپپه نوي د تولید چې که 

 

 

د ټکنالوجۍ او  کې ()نوي وختونه/ماډرن ټایمز مسپین فل – ( په خپل بې وینا او تور1۹77تر 1۸۸۹انګریز چارلي چاپلین )
ئ چې ړنه وضعه کې ښپه ډیر مهارت سره  په دغسې کرغی ،ر راګرځوي. چاپلین بې له ویناټولنې استبداد ته د تماشا چیانو  فک

بشري  هپ له ساینس فیکشن نه دغه  فیلم انسانان د موډرنې ټولنې د ماشین او موسسو په مینځ کې یرغمل شوي دي. ټول ټال
 لتور او ټولنه تر کتنې الندې نیسي.کامریکې ( د 1۹۳7مهال  ) اقتصادي رکود په ډرامه اوړي او د غټ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثیلويتم دتشز( کې د کار ونه/ماډرن ټایملم )نوي وختـف هکې په خپل بې غـږ 1۹۳7چارلي چاپلین په

 

په واسطه  ( د کپیټلیسټ1: )ثیل کړږه ډرامه کې تمه بې غپانګه( په خپل«)یټالکپ»مهم اثر  اوپیچلی چارلي چاپلین د کارل مارکس 

 پرې شـپه( کارګر ته پانګه وال هغومره پیسې ورکوي چې ۳کې. )( د ماشین سره د کارګر اړی2)ول. د کارګر د وخت کنټرول

 وکړي. ږي، هغومره باید  ډیرکارول کیچې کارګر ته ورک ږ معاشهرڅومره ل (۴)کړی.سـبا



  

 

 

 5از ۳

پورې 1۹۹0تر ویلي وو چې امریکا به  په خپل مخلید کې« اپجان د استخدام د څیړنې موسسې»یکا کې د په امرکې  1۹۸۳په 

نامتو پوهاند سیاسي اقتصاد د کې په امریکا کې 1۹۸۶په ولري. )روباتز(  ماشینونه يپنځوس زره تر سل زره صنعتي خپلکار

بیلیټي()های پانګې افراطي تحرکد  د هغه په فکرد راتلونکې په اړه اندیښمن و. بیري بلوسټون هم  یکه دې  الزموي چې امر پر م 

ه مهال په هاروارډ پوهنتون رابرت رایښ چې هغ کوونکی جال دې ارت کړي.او اداره  ته پاملرنه وکړي د ټولنیزاطمنان جال

تیجیو یشنونو د ستراعتي سیاست د فردي کورپورنډاګه کړه چې د امریکې صټولنیز او اقتصادي سیاست پوهاند و، په کې د 

ې په هیواد کې روان رابرت رایښ دیته هم ګوته ونیوله چ سره اړخ نه لګوي.دنې فرعي محصول دی او د خلکو د ژوند د ښه کی

یوټرونو په واسطه عوض د روباتونو او کمپالخره به اب» ټیټ مهارت او معمولي کارونه رامنځته کوي چېصنعتي سیاست 

نوبل  علم کې داقتصاد په  کې یې د 1۹7۳( چې اقتصاد پوه و او په 1۹0۶-1۹۹۹) واسیلي لیونتیفامریکایي  - روسي «ږي.کی

  دام او بیکارۍپه استخ)» مجلس کې مهمکې د انجنیری دملي اکاډمی په 1۹۸۳ز لس کالونه وروسته یې په  زیی جایزه ګټلې وه،

د درآمد په ګروپونو باندې نامطلوب ټیکنالوجیک پرمختګ  :خپله اندیښنه ښودلې وه«( یزباندې د ټکنالوجۍ  اوږدمهاله اغ

 ن  الندې لیکنهري او د ادارې د پوهاند شارپلید تمویل د پوهاند ماب ز لري. ولولئیویشونکی اغ

R.H. Mabry and A.D. Sharplin, Does More Technology Create Unemployment? March 1۸, 1۹۸6. 
 

د لپاره اغیزمنه ده، نو له بلې خوا په ګړندي ډول د کارونو او کارګرانو ځای نیسي او له دې امله که له یوې خوا ټکنالوجي د تولی

 ارځیرکی ږي. زهوهیږي چې په څه نه پوهیږي، خو په دې نه پیپوهوهان په دې ټولنه د خطر )غټې بیکارۍ( سره مخامخ کوي. پ

 ږي!ش الس بازار نه چلیبه دومره ووایم چې په ت

یزم له لکپیټ»کتاب راوویست: یو زینګاِلیس( راجان او) نشل اِکنامیکس( دوه چارپوهانوتمویلي اقتصاد )فاین کې د200۳په 

 طوته ګوته نیسي چې د پانګه واالنو او د دولت په مینځ کې په نږدې رواب« کاپیټلیزم کروني»زینګالیس  «.یټلیستانو نه ساتلکپ

د هغه مشاور شي. خو  به په ولسمشرۍ کې رامنيمیت  ه سترګې غړولې چې ددیت انتخاباتو کېپه 2012زینګالیس د ږي. چلی

پوهاند  په شیکاګو پوهنتون کې د اقتصادامریکایي دی او -ینګالیس ایټالويز رامني د بارک اوباما په مقابل کې انتخابات وبایلل.

 .او د بیالبیلو اقتصادي موسسو سره همکاري لري دی

Raghuram  G.  Rajan and Luigi Zingales, Saving Capitalism from Capitalists. How Open Financial 
Markets Challenge the Establishment and Spread Prosperity to Rich and Poor Alike. Random House, 
April 200۳. 

 

ار وزیر ټن په مهال د کمشر بیل کلینست پوهاند دی، د ولسپه  کلیفورنیا برکلې پوهنتون کې د عامه سیا اوس رابرت رایښ چې

ل. یټلیزم ساتیو څو لپاره د کپد ، نه لپارهډیرو درایښ نږدې لس میاشې وړاندې یو مهم کتاب خپور کړ: (. 1۹۹7تر 1۹۹۳) و

 201۵سپتمبر 

Robert Reich, Saving Capitalism: For the Many, Not the Few. Knopf, September 2015 
 

د ] نوې امریکایي اولیګارشيکې  ښئ چې  برځیدلی دی، په خپل کتاپه پیچومو کې ګ اقتصاد او سیاسترابرت رایښ چې د 

منځته کړې ده. نااڼډولي را یر په تیرو اتیاکالونو کېعایدو نابرابري، او د شتمنۍ توپمنځنۍ طبقې سولیدل، د، دذینو واکمني[متنف

پاټک اچولی دی. واشنګټن او  ه امریکا کې اقتصاد او ولسواکۍ تهموي او دغې عملیې پکایعني اقتصادي نظام اوس خلک نا

ه نه ټپه ګامریکې د ولس د وسنی سیاسي او اقتصادي څپرځی ده، او ار افسانه د پردې شاته ړنګه کړې ټریټ د ازاد بازاوالس

کتاب په ازه چاپ شوي یښ د اندي شتیرن د ترت رابپوهاند را د ولس لپاره د فرصت او پرمختګ ژمنه یرغمل شوې ده. .دی

]مینیَمم ویج[ جګ کړو او عمومي اقلي درامد منظور کړو.ټکنالوجي  معاش الخره باید اقل حداامریکا انتخاب نلري. ب»اړه لیکي: 

و به ش را «وساتي....چې اقتصاد چاالن  درت ونلريي قامریکایان به د رانیولو کافومره ډیر ښه کارونه عوض کړي چې به د

 چې اوس چاپ شوی دی ن کتاب تهد اندي شتیر

Andy Stern, Raising the Floor: How a Universal Basic Income Can Renew Our Economy and 
Rebuilding American Dream. Public Affairs, June 2016 

 



  

 

 

 5از 4

ه کارګرانو ځای نیسي او له دې املا په ګړندي ډول د کارونو او نو له بلې خو یوې خوا ټکنالوجي د تولید لپاره اغیزمنه ده،که له 

 ټې بیکارۍ(  سره  مخامخ کوي.  ـټولنه د خطر)غ

 ا کېپه امریکدې نتیجې ته رسیدلی دی چې  ،لپاره د خدماتي کارمندانو د بین المللي اتحادیې رئیس(کالونو 1۵)د  اندي سټیرن

 شي.معاش ورکړل  )یوزر ډالر( اندازه هرچا ته په مشخصه دې

ږي. د اکسفورډ پوهنتون د خپلکار)اټومیټیک( ماشین له الرې اجرا کیکالونو کې  (20) کارونه به په شل ٪۴۵ دېد نن سبا نږ 

 مصروفیتونه ٪۴7دا شوه چې ارته څیړنه وکړه. پایله یې او نوو خودکار تخنیکونو یتونو امریکایي مصروف 702د  وناپوهدوه 

سا( خودکاره ماشینونه او ټ ویر)د کمپیوټر س وفالړشي، ځکه چې د  سره مخامخ دي چې له مینځه دې خطرپه امریکا کې د

 له امله درې نیم ریوته باروړونکو الرا تلونکو څولسیزو کې د خپل ځغاسامکان لري چې په  عقل پرمختګ کوي.مصنوعي 

 میلیون ډریوران کار له ال سه  و رکړي.

له الرې  ختارې ټکنالوجۍتخمینوي چی د خودم ه احتیاط سرهنلي( پ)مورګن سټی د امریکې د تمویلي خدمتونو بین المللي کمپنۍ

له  کارمندانو د کمولو د ( بیلیون ډالر70یا ) ـ او یون ډالرو په شاوخواکې سپمولی شيبیل 1۶۸د  باروړونکي صنایع هر کال

ت ر دقخورا ست واسطه پهه ـپ د آی. بي. اِم. کمپیوټر )واټسن(« سلون کیترینګ سرطان مرکز»کې د ارک ښارک الرې. په نیوی

د د نوې ټکنالوجۍ  وظیفېهرڅومره چې مسلکي او اداري  عواقب ډیر غټ دي. دغې عملییسره سرطان تشخیصولی شي. د

او په دې ډول د  کالج سره تړلی وي، خپل ارزښت بایلي  چې د کالج د بري لیک کمیږي، هغه امتیاز او ګټه استعمال له امله

 .ې خوريقرض څپیړد  بهفارغان 

 په داسې حال کې ري. په بله وینا،غټ بحري توپان( زړی کسونامي ) تصاديچې د ټکنالوجۍ پرمختګ هممهال د اق وینودلته 

 ( ته رسیږي. په دې ډول٪1نې )ټولنې پا سنۍ  یوې سل ږي او تخنیکي پرمختګ خورا غښتلی وي، ګټه یې ددیت زیاتیچې  مول

اچې : دلته نه یواځې دړنتیا ډیره زورونکې دهیې وچیږي. د ټکنالوجۍ بله کرغیهیلې ږي او ړن کیاکثریت ژوند کرغی ترسد

. ږيپارل کیته س نواتیاوموق (*او ازاد کارانو)فري لینسرزه کیږي د کارګرانو ځای نیسي، بلکې پخپله کارونه ټوټه ټوټټکنالوجي 

نونه د خپلواکو کارګرانو سره د کې معمول وي او سازماڼډمهاله )موقت( کارونه پـل یلایر والړ دی چېتصاد په یو چاپـاقګ ګی

ان ږي. دغه ډول اجیر کارګرهیوادونو کې سرته رسول کی نه جال کیږي او په نور یفلڼډ مهال لپاره تړون کوي. دلته کار له وظی

 ري.لبجو کارکوي خو د معاملې وس ن ۵ مازیګرنلري، او د سهار له نهه بجو تر لږ یا هیڅ ډول قدرت یا ډاډ 

*) Freelancers 
 

)یونیورسل « عمومي  اساسي معاش»تصادي نظام په اقد امریکې دا دی چې اله حل سخت او اوږد مهد اندي شتیرن په آند،  یو 

تین لوتر مارډاکتر د مبارزې مشر او د بې تاوه پاڅون پلويو په امریکا کې د تور پوټکو د مدني حقوق ږي.ودری ینکم(اِ بیسیک 

یو مارش تنظیم کړ. د کینګ اقتصادي « د بې وزله ولس دمبارزې»( له خپلې وژنې نه لږ وړاندې 1۹۶۸ر ت1۹2۹) کینګ

دې ډول پای ته ورسوي چې هر امریکایي ته د مینځنئ طبقې په سویه تضمین شوی ربت په خوب دا و چې حکومت دې  غ

 معاش ورکړي!

پخواني  د امریکې پهد پام  وړ ده  چې   هم الرهـتګ ساټور برني سیـندرد سین په امریکا کې د ولسمشرۍ د نوماند )کاندید( په څیر

ټولنې  طلبه( په امریکا کې دسمسمکۍ )مساوات .هاورولې وپه نومبر کې  201۵د  یې کې« جورج ټاون پوهنتون»شخصي 

سیاسي »لی ده چې د سوشلیزم( مفکوره غوره ګڼ)دموکراتیک « سوشلیزم واکولس»د ندرسو لپاره سیناټور سیرامینځته کولد

باندې  لووندرس د سمسمکۍ ټولنې په رامنځته کت بارني سید دموکرات سوشلیسپه خپل هیواد کې یې پالي.  له الرې «انقالب

وړولې دي: د امریکې ولسمشرانو فرانکلین دیالنو دریځونو وزرې غ اوو پریکړ ړۍ د څلور شخصیتونودشلمې او یوویشتمې پی

امریکایانو د مدني حقوقو د خوځښت -(، په امریکا کې د افریقایي1۹۶۹تر 1۹۶۳)او لیندن جانسن ( 1۹۴۵تر1۹۳۳) روزویلټ

 ولیک عیسویانو الر، او د روَمن کات(1۹۶۸تر  1۹2۹) شخصیت ډاکتر مارتین لوتر کینګ دیني مشر او د بې تاوه پاڅون ستر

 ه(!تر اوس1۹۳۶ښود پاپ فرانسیس )
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د  ،ویاړيډولۍ قدرت او شتمنۍ په نااڼګـډ ژوند کوو چې د داسې وږې او بې احساسه نړۍ کې  موږ په یوهد، زما ځیرکیار په آن

. ئد انسان انسانیت ښ غاویدالتۍ رلم او بې ع. د ظمانو په سترګه کسياو بل فکرانو ته دغلی بې وزلو کړاو نشي درک کولی

 .ويسالبونه د ولسونو اړتیاوې منعکانقونونه اوپاڅیاسي ټولنیز او س نشي نیولی!!ت ځای دالـعد خو ،نیک کار دیرډیمرسته  و،ه

نوي، کانقالب ناممز هغه څوک چې سوله یی: »نه واورئ( 1۹۶1-1۹۶۳ولسمشر جان ف. کینډی )له پینځه دیرشم د امریکې 

 «کړي.حتمي به انقالب  دت ن

Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. 
 

 . «ړې.ار  وکدالت لپاره کوله غواړې، باید د عه سک»چې: ( ویلي وو1۹۶۳-1۹7۸) ږمپپاول ش اپـپ

 

 پای

 1۳۹۵چنګاښ 2۵=  201۶جوالی 1۵
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