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 ډاکتر  رحمت ربی ځيرکيار

 ٢٠١۶ جوالی ١٩
  

  !د ټيکنالوجۍ پرمخـتـګ او  د انـقالب راتـګ؟
  
نړۍ به د احمقانو نسل . ې الړه شيله ھغې ورځې ويريـږم چې ټکنالوجي به زموږ له بشري راشې درشې نه وړاند«

نارويګي » .ټکنالوجي يو ګټور نوکر دی، خو يو خطرناک واکمن«). زييز١٨٧٩-١٩۵۵(آلبرت آينشتاين» .وګرځي

 ).زييز١٨٨۶-١٩٣٨(مورخ او سياست پوه 

کنالوجي ګړندۍ ھــر څومره چې ټي. د ټـيکـنالوجۍ وظـيفــه داده چې په لـږ زور او لــږ وخت کې ډيـر تولــيد وکــړي

ز ١۴٣۶ُپه جرمني کې يـھانيس ګوتينبيرګ چې اصلي مسلک يې زرګري و، په . کيـږي، ھغومره بدلون ګړندی کيـږي

ھم يې د کتابونو زيات : دغه اختراع انقالبي وه. کې يې د چاپ د ماشين په جوړولو پسې مال وتړله او جوړ يې کړ

 د زده کړې او اطالعاتو تيتولو ته الر پرانيستله، او په پايله کې  يې اروپا توليد ته الر ھواره کړه، ھم  يې په اروپا کې

د چاپ د ماشين اختراع د ډيرو او مھمو ليکواالنو او د جرمن عيسوي . ته سيخه کړه) رينسانسس(د معلوماتو پـيـړۍ 

د ) تيولوجي(ه، د الھـياتود چاپ د ماشين له برکت. د شھرت لپاره الر ھواره کړه) ١۵۴۶تر١۴٨٣(مولوي مارتين لوتر

زيـيز پـورې فـرانس ،انګلستان او ١۵١٩ښـوونې د ) اعـتراضي:پروټـيسټانټ(پوھاند مارتين لوتر خپرې شوې ديني

م کالونو کې د جرمني بيالبيلو سيمو ته الړ او د جرمني ژبې بيالبيلې ګړنې ١۵٢٠مارتين لوتر په . ايټاليې ته ورسيدلې

کې  يې د يوې ژبې په څير متحدې کړې، او په دې ) لوتر انجيل(»لوتر بايـبل«او په خپل يې راټولې کړلې ) لھجې(

د چاپ ماشين د مولوي . م کې يې معـياري کړه١۵٣١ډول يې خپله جرمني ژبه  د لھجو له کومي راوويستله او په 

چاپي ماشين د . ور شيانجيل په اروپا  او نوره نړۍ کې ښانګ» نوی«مارتين لوتر سره مرسته وکړه چې د ھغه 

ُد بخاراينجن د انسان د مټ ځای . له مينځه ويوړله) فاصله(ټليګراف واټن . تبليغاتو اھميت راټيټ کړ) تقريري(ژبنيو

  .وګرځيدله) وسيله(ونيولو، او له صنعتي انقالب راھيسې ټيکنالوجي د اقـتصاد د پرمختګ مھم لوښی 

د ملتونو (د ھغه مشھـور کتاب .   ازاد بازار لومړی اقتصاد  پوه وپه نړۍ کې د) ١٧٢٣-١٧٩٠( انګريز ادم سميت

ھغه د خپل مھال تاجرانو او توليدوونکوته په درنه . کې خپور شو) زييز١٧٧۶(د امريکې د خپلواکۍ  په کال) شـتمني

پ يا ډلې په خو اوس مھال کمپنۍ د يو ګرو. يې ګڼل) ماسټرز آف مينکايڼـډ(»د بشر د نوعې اربابان«سترګه کتل او

په » فوسن اينـټرنيشل«په ھند کې؛»  ټاټا ګروپ« لکه : ورته ويل کيـږي» کونګلوميرات«شکل يوځای کيـږي چې 

. په امريکا کې» ټايم وارنر«او ...»والټ ډيزني«، »ګوګل«،»الفابيټ«په سھيلي کورياکې؛ » سيمسانګ«چين کې؛

د ګټورو شيانو له حد نه زيات « : ويلي  وو چې) ١٨١٨-١٨٨٣(جرمن سياسي  فيلسوف اواقـتصاد پوه کارل مارکس 
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زه ځيرکيار په دې بريـالی نــه شوم چې د دغـه » .توليد  په نتيجه کې له حد نه زيات بې حاصله خلک رامينځته کيـږي

  .اقــتباس چــينه ميــنـده کـړم

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

Marx 

کـينيډې، جانـسن، فـورډ او (د تجارتي ادارې پوھاند او د امريکې د ولسمشرانو ) ٢٠١۴تر١٩٢۵( بينـيس.  واريـن ګ

سړی به . د  راتلونکي وخت کارخانه به يواځې دوه کارګران لري، يو سړی او يو سپی« :مشاور ويلي دي چې) ريګن

 .ړی له دې نه ساتي چې سامان لمس کړيسپی به ھلته س. سپی تغـذيه کوي

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 

 په پانګه واله ټولنه کې چې د صنعتي  انقالب سره يې غبرګ تحول وکړ، کارګران يواځې د  د کارل مارکس په آنـد، 

د خپـل توليد دومره برخه په الس . يې نه پـه برخه کيـږي) د توليد نتيجه(خـپل کار قـدرت لـري، خـو د خپل کار ميـوه 

  .ورځي چې ګوزاره  پـرې وکړلی شي

 

وي پـړاو پاڅون وښود چې که  د توليد په ن] لوديتانو[د ماشينونو په ضد کارګرانو) زييز١٨١١-١٨١۶(په انګلستان کې 

  کې بـرخه ولـرلی شي

کې  د )ماډرن ټايـمز/نوي وختونه( سپين فلم –په خپل بې وينا او تور) ١٩٧٧تر ١٨٨٩(انګـريـز چارلي چـاپليـن 

چاپلين بې له وينا ، په ډير مھارت سره  په دغسې . ټکـنالـوجۍ او ټولنې استـبداد ته د تماشا چيانو  فکر راګرځوي

ټـول ټـال .  يرغمل شوي ديې انسانان د موډرنې ټولنې د ماشين او موسسو په مينځ کېکرغيـړنه وضعه کې ښئ چ

د  امريکې کلتور او ) ١٩٣٧(لم له  ساينس فيکشن نه پـه بشري ډرامه اوړي او د غټ اقتصادي رکود په مھال دغه  ف

  .ټولنه تر کـتنې الندې نيسي
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  کې د کار شـدت تمـثيلوي) ماډرن ټايـمـز/نوي وخــتـونه(ه خپل بې غـږه فـلم  کې پ١٩٣٧چارلي چاپلين په

د ) ١: (په خپله بې غـږه ډرامه کې تـمـثيل کړ) پانـګه(»کپـيـټال«چـارلي چاپلـيـن د کارل مارکس پـيـچلی  اومھم اثر 

کارګر ته پانګه وال ) ٣. (يـکېد ماشـين سـره د کارګــر اړ) ٢. (کپيټليسټ په واسـطه د کارګر د وخت کنټرولـول

ھر څومره لـږ معاش چې کارګر ته ورکول کيـږي، ھغومره بايد  ) ۴.(ھغومره پيسې ورکوي چې شـپه پرې  سـباکړی

  .ډيرکار وکړي

په خپل مخليد کې ويلي وو چې  امريکا به  تر » اپجان د استخدام د څيړنې موسسې« کې  په امريکا کې د ١٩٨٣په 

کې په امريکا کې  د  ١٩٨۶په . ولري)  روباتـز(س زره تر سل زره صنعتي خپلکاري ماشينونهپورې  پنځو١٩٩٠

د ھغه په فکر د پانګې افراطي . سياسي اقتصاد نامتو  پوھاند  بيري بلوسټون ھم  د راتلونکې په اړه انديښمن و

ه وکړي  او اداره  کوونکی جال دې الزموي چې امريکه دې   د ټولنيزاطمنان جال ته پاملرن) ُھايـپر مبيليټي(تحرک

رابرت رايښ چې ھغه مھال په ھاروارډ پوھنتون کې د  ټولنيز او اقتصادي سياست پوھاند و، په ډاګه کړه . ارت کړي

چې د امريکې صنعـتي سياست د فردي کورپوريشنونو د ستراتيجيو فرعي محصول دی او د خلکو د ژوند د ښه 

رت رايښ ديته ھم ګوته ونيوله چې په ھيواد کې روان صنعتي سياست  ټيټ مھارت او راب. کيـدنې  سره اړخ نه لګوي

-روسي» .الخره به  د روبـاتـونـو او کمپـيوټرونو په واسطه عوض کيـږيبا«معمولي کارونه رامنځته کوي چې 

کې د نوبل  جايزه  کې يې د اقتصاد په  علم ١٩٧٣چې اقتصاد پوه و او په ) ١٩٠۶-١٩٩٩(امريکايي واسيلي ليونتيف

په استخـدام او «(کې د انجنيری دملي اکاډمی په مھم مجلس کې ١٩٨٣ګټلې وه، لـس  کالونه وروسته يې پـه  زيـيـز 

ټيکـنالوجيک پرمخـتـګ  د درآمد په ګروپونو : خپله انديښنه ښودلې وه) »بيکارۍ  بانـدې د ټکنالوجۍ  اوږدمھاله اغـيز

  ولولئ د تمويل د پوھاند مابري او د ادارې د پوھاند شارپـلـيـن  الندې ليکنه. ـز لريباندې نامطلوب ويشونکی اغـي

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

March 18, 1986. 

 کارګرانو ځای نيسي او که له يوې خوا ټکنالوجي د توليد لپاره اغيزمنه ده، نو له بلې خوا په ګړندي ډول د کارونو او

پـوھان په دې   پوھـيـږي، خو په دې نه پـوھيـږي چې په . سره مخامخ کوي) غټې بيکارۍ(له دې امله ټولنه د خطر 

  !زه ځيرکيار به دومره ووايـم چې په تـش الس بازار نه چـلـيـږي. څه نه پـوھيـږي
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 :يو کتاب راوويست) ِراجان او زينګاليس(دوه چارپوھانو) ِفاينـنشل اکناميکس( کې د تمويلي اقـتصاد ٢٠٠٣په 

ته ګوته نيسي چې د پانګه واالنو او د دولت په » کروني کاپـيټليزم«زينګاليس . »کپـيټـليزم له کپـيټليستانو نه ساتل«

په  انتخاباتو کې ديته سترګې غړولې چې د ميت رامني په ٢٠١٢زينګاليس  د . مينځ کې په نږدې روابطو چليـږي

-زينګاليس ايټالوي. خو رامني د بارک اوباما په مقابل کې انتخابات وبايلل. ولسمشرۍ کې به د ھغه مشاور شي

  امريکايي دی او  په شيکاګو پوھنتون کې د اقتصاد پوھاند دی او د بيالبيلو اقتصادي موسسو سره ھمکاري لري

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 2003. 

است پوھاند دی، د ولسمشر بيل کلينـټن په مھال د رابرت رايښ چې اوس په  کليفورنيا برکلې پوھنتون کې د عامه سي

د  ډيـرولپاره، نه د يو څو : رايښ نږدې لس مياشې وړاندې يو مھم کتاب خپور کړ).  ١٩٩٧تر ١٩٩٣(کار وزير و

 ٢٠١۵سپتمبر . لپاره د کپـيټليزم ساتل

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

2015 

رابرت رايښ چې د اقـتصاد او سياست په پيچومو کې ګرځيدلی دی، په خپل کتاب کې  ښئ چې نوې امريکايي 

، د منځنۍ طبقې سوليدل، د عايدو نابرابري، او د شتمنۍ توپـير په تيرو اتياکالونو کې ]د متنـفـذينو واکمني[ اوليګارشي

م اوس خلک ناکاموي او دغې عمليې په امريکا کې اقـتصاد او يعني اقتصادي نظا. نااڼــډولي رامنځته کړې ده

واشنګټن او والسـټريټ د ازاد بازار افسانه د پردې  شاته ړنګه کړې  ده، او اوسنی . ولسواکۍ ته پاټک اچولی دی

 د ولس لپاره د فرصت او پرمختګ ژمنه يرغمل. سياسي او اقـتصادي څـپـرځی  د امـريـکې د ولس  په ګټه نه دی

بالخره . امريکا انتخاب نـلــري«: پوھاند رابرت رايښ د اندي شتيرن د تازه چاپ شوي  کتاب په اړه ليکي. شوې ده

ټکنالوجي به دومره ډير  ښه کارونه .جګ کړو او عمومي اقـلي درامد منظور کړو] َمينيمم ويج[بايد اقل حد معاش

را به شو د اندي » ....ـلري چې اقــتصاد چاالن  وسـاتيعوض کړي چې  امريکايان به د رانيـولو کافـي قـدرت ون

  شتيرن کتاب ته چې اوس چاپ شوی دی

Andy Stern, Raising the Floor: How a Universal Basic Income Can Renew Our 

Economy and Rebuilding American Dream. Public Affairs, June 2016 

پاره اغيزمنه ده، نو له بلې خوا په ګړندي ډول د کارونو او کارګرانو ځای نيسي او که له  يوې خوا ټکنالوجي د توليد ل

  .  سره  مخامخ کوي)  غـټې بيکارۍ(له دې امله ټولنه د خطر

، دې نتيجې ته رســيدلی دی چې پـه ) کالونو  لپاره د خدماتي کارمندانو د بين المللي اتحاديې رئيس١۵د (اندي سټيرن

  .معاش ورکړل شي)يوزر ډالـر(په مشخصه انـدازهچـا ته ھـرامريکا کې دې 

د اکسـفورډ . ماشين له الرې اجرا کيـږي) اټوميټيک(کالونو کې  د خپلکار) ٢٠( کارونه به په شل٪۴۵ د نن سبا نږدې

  يې  دا پايله.  امريکايي مصـروفـيتونو  او نـوو خـودکـار تخنيکونو ارته څيـړنه وکړه٧٠٢پوھـنـتون  دوه پوھـانو د 

ُ مصروفيتونه په  امريکا کې د دې خطر سره مخامخ دي چې له مينځه الړشي، ځکه چې د سوفـټ ٪۴٧شوه چې 

امکان لري چې په را تـلونکو څولسيزو کې .  خودکاره ماشينونه او مصنوعي عـقل پرمختـګ کوي) د کمپيوټر سا(وير

  .ون ډريـوران کار له ال سه  و رکړيد خپل ځغاسـته باروړونکو ال ريو لـه امله درې نيم ميلي
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په احتياط سره  تخمينوي چی د خودمخـتارې ټکنالوجۍ ) مورګن سټينلي(د امريکې د تمويلي خدمتونو بين المللي کمپنۍ

بيليون ډالر د ) ٧٠( بيليون ډالرو په شاوخواکې سپمولی شي  ـ اويـا ١۶٨له الرې باروړونکي صنايع ھر کال د 

کمپـيوټـر . ِام. بي. د آی» سلون کيترينګ سرطان مرکز«په نيويـارک  ښارک  کې د . و لـه الرېکارمنـدانو د کمول

ھر .  د دغې عمليی عواقب ډير غټ دي. پـه واسطه په خورا ستر دقـت سره سرطان  تشخيصولی شي) واټـسن(

غه امتياز او ګټه  چې د کالج د څومره  چې  مسلکي او اداري  وظيفې د نوې ټکنالوجۍ  د استعمال له امله کميـږي، ھ

  .بري ليک سره تړلی  وي، خپل ارزښت بايلي  او په دې ډول د  کالج فـارغان به د  قـــرض څپـيـړې خـوري

په بله  وينا،  په . زړی کـري) غټ بحري توپان(مھال د اقـتصادي  سـونامي  دلته  وينو چې د ټکنالوجۍ پرمختګ ھـم

ياتيـږي او تخنيکي پرمختګ خورا غښتلی وي، ګټه يې د ټولنې پا سنۍ  يـوې سلـنې داسې حال کې چې  مولـديت ز

د ټکنالوجۍ  بله . په دې ډول د سـتر  اکـثريت ژونــد کرغيـړن کيـږي او ھيلې يې وچيـږي. ته رسيـږي) ٪١(

پخپله کارونه ټـوټـه دلته نه يواځې داچې ټکنا لوجي  د کارګرانو ځای نيسي، بلکې : کرغيـړنتيا ډيره زورونکې ده

ګـيـګ اقـتصاد په يو چاپـيلایر والړ دی . اوموقـتيانو ته ســـپارل کيـږي*)فـري لينسرز(ټـوټـه کيـږي  او ازاد کارانو

. کارونه پکې معمول وي او سازمانونه د خپلواکو کارګرانو  سره د  لڼـډ مھال لپاره تړون کوي) موقت(چې  لـڼډمھاله 

دغه ډول اجير کارګران لږ يا ھيڅ ډول . نه جال کيـږي او په نور ھيوادونو کې سرته رسول کيـږيدلته کار له وظيفی 

  .  بجو کارکوي خو د معاملې وس نـلـري۵قدرت يا ډاډ نلري، او د سھار له نھه بجو  تر  مازيګر  

*) Freelancers 

عـمـومـي  اساسي  «کې اقـتصادي نظام په  د اندي شتيرن  په  آند،  يو  سخت او اوږد مھاله حل  دا دی چې د امري

په امريکا کې د تور پوټکو د مـدني حقـوقـو د مبارزې مشر او د بې .  ودريـږي) ِيونيورسل  بيسيک ايــنکم(» معاش

د بې وزله ولس «له خپلې وژنې نه لـږ وړانـدې ) ١٩۶٨تر ١٩٢٩(تاوه پاڅون پلوي ډاکترمارتين لوتر کينګ

د کينګ اقتصادي خوب دا و چې حکـومـت دې  غـربت په  دې ډول پای ته ورسوي . نظيم کړيو مارش ت» دمبارزې

  ! د مينځنئ طبقې په سويه تضمين شوی معاش ورکړيھـر امريکايي ته چې 

په څير د سيناټور برني سيـندرس تګـالره ھم  د پام  وړ ده  چې د ) کانديد(په امريکا کې د ولسمشرۍ د نوماند 

په امريکا کې د  .  په نومبر کې اورولې وه٢٠١۵کې يې د » جورج ټاون پوھنتون«واني شخصي امريکې په پخ

دموکراتيک (»ولسـواک سوشليزم«ټولنې د رامينځته کولـو لپاره سيناټور سيـندرس د ) مساوات طلبه(سمسمکۍ 

د کې د دموکرات سوشليسـت په خپل ھيوا.  له الرې يې پالي» سياسي انقالب«مفکوره غوره ګڼلی ده چې د ) سوشليزم

بارني سيـندرس د سمسمکۍ ټولنې په رامنځته کولو باندې د شلمې او يوويشتمې پيـړۍ د څلور شخصيتونو پريکړو او 

او ليندن جانسن ) ١٩۴۵تر١٩٣٣(د امريکې ولسمشرانو فرانکلين ديالنو روزويلټ : دريځونو وزرې غـوړولې دي

امريکايانو د مدني حقوقو د خوځښت مشر او د بې تاوه پاڅون ستر ديني - قايي په امريکا کې د افري،)١٩۶٩تر ١٩۶٣(

َ، او د رومن کاتـوليک عيسويانو الر ښود پاپ فرانسيس )١٩۶٨ تر ١٩٢٩(شخصيت ډاکتر مارتين لوتر کينګ

  )!تــر اوســه١٩٣۶(

چې د قـدرت او شتمنۍ په زما ځيـرکيار په آنـد، موږ په يوه داسې وږې او بې احساسه نړۍ کې ګـډ ژوند کوو 

د ظـلم او بې . نااڼـډولۍ وياړي، د بې وزلو کړاو نشي درک کولی او بل فکرانو ته  د غلـيـمانو په سترګه کسي

ټولنيز او !! ھـو، مرسته ډيرنيک کار دی، خو د عـدالـت ځای  نـشي نـيـولی. عـدالـتۍ رغــاوی د انسان انـسانـيت ښـئ

 .بونه د ولسونو اړتياوې منعکـسويسياسي پاڅـونونه اوانقـال
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ھغه څوک چې سوله يـيـز انــقــالب «: نه واورئ) ١٩۶١-١٩۶٣(کينډی . د امريکې له پينځه ديرشم ولسمشر جان ف

  ».ُنامـمـکـنوي،  تـنـد انـــقـالب به حتمي  کړي

Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution 

inevitable. 

. ».کـه سـولـه غـواړې، بـا يــد د  عـدالـت لـپاره کـار  وکـړې«: ويلي وو  چې) ١٩۶٣-١٩٧٨(پـاپ   پـاول شـپـږم 
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