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 د لوړو زده کړو وزارت پیغام 

 
 

تار  د  ک   خ ی د برش  دورو  پوه   ې په مختلفو  او  علم  د  په    ې کتاب 

راو  ک   لو، ړ السته  خپرولو  او  لوبول   ر ډې   ې ساتلو  رول  .  ی د   ی مهم 

د    ړې ک د زده   ې چ   وي ړ دريس کتاب د نصاب اسايس برخه جو 

  والو ړی امله د ن   ې لري. له همد  ت ښ مهم ارز  ې ک   ولو ړ په لو   ت ی ف ی ک 

  د ی رسه با  ولو ی ن   ې په پام ک   اوو ی ت ړ د ا   ې ولن ټ  د او    تنو ښ د وخت د غو   ارونو، ی مع   و ی شو  ژندل ې پ 

 لپاره برابر او چاپ يش.   نو ی نوي دريس مواد او کتابونه د محصل 

  یوې   ار یودواموداره ز   ې مننوه کووم چو  ې لوه کووم   ه ړ د ز   خوه څ   کواالنوو ی استادانو او ل   اغلو ښ   له 

او    کل ی دريس کتابونوه لو  ې کو  و ګ ان څو  ونودو ړ په خپلو ا   یې   ې ک   دو ږ او د کلونو په او   ی ستل ی ا 

. لوه  ی د   ی پوه ررکوت راوسوت   یې موتور    ې او د پوه   ړی ک   ادا   یې دي، خپل مل پور    ل ړ ژبا 

  ونودو ړ پوه خپلوو ا   ې کووم چو  تنه ښوغو   ت ښوهوم پوه درن   خوه څ   پوهانو استادانو او    اغلو ښ نورو  

لوه چواپ وروسوته    ې چو  ي، ړ نوي دريس کتابونه او دريس مواد برابور او چواپ کو  ې برخو ک 

پووهې د  او د    ولوو ړ پوه لو   ت یوف ی د ک   و ړ ک يش او د زده   ل ړ ورک   ې ته په واک ک   نو ی ل محص   رانو ګ 

 وي.   ی ست ی اخ   ام ګ  ک ې ن   یې  ې ک   ګ په پرمخت   ې پروس   انتقال 

  ولوو ړ د لو   ې د علمو  ک و  نو ی محصول   رانوو ګ د    ې وزارت خپله دنوده بوول چو  و ړ ک زده   و ړ لو   د 

 . ي ړ او چاپ ک   او نوي دريس مواد برابر   اري ی مع   ې ک   و ګ ان څ لپاره د علومو په مختلفو  

  ګ ورد   یوی ح ی   اکو  ډ همکوار    ږ او زموو   یټې د افغان ماشومانو لپاره د جرمن  کم   ې ک   ی پا   په 

 ده.  ړې برابره ک  نه ی زم   یې کتاب د خپرولو لپاره    ې د د  ې مننه کوم چ  خه څ 

  ې پووه نووژد   ې وموووم  چوو  ا یوواو پراخت   ي ړ پروسووه دوام وکوو  وره ګټوو  ړې نومووو   ې چوو  م یوو  من لووه ی ه 

 دريس کتاب ولرو.   اري ی مع   و ی  ه ږ تر ل  ږ پاره ل د هر دريس مضمون ل  ې راتلونک  ک 

 

 ت ښ درن   په 

 عبدالتواب باالکرزي   ر ی انجن   پلوم ی د   پوهنمل 

 ن ی وزارت علم  مع   و ړ ک زده   و ړ لو   د 

 ل   ۱۴۰۰  کابل، 



 چاپول درسي کتابونو     د 

 

 ! نو ی محصل  رانو ګ قدرمنو استادانو او 

  ل ګڼو  خوه څ سوتونوو    و یو وه  و   ی او نشوتوا    ی د دريس کتابونو کمووا    ې افغانستان په پوهنتونونو ک   د 

  توود ی م   ه ړ نوه  وريپ پوه زا   ی نويوو مللوموا و  وه   سو  ن ی اسوتادان او محصول   ر ې شم   ات ی ز   و ی .  ي ېږ ک 

  ټیو  پوه    ې دي او پوه بوازار کو  ه ړ زا   ې اخو  چو  ه ګټ   خه څ چپرتونو  کوي او  ه هغو کتابونو او    س ی  در 

 . ي ېږ فو وکاپي ک  ت ی ف ی ک 

کابل پوهنتونپ د کابل طبي    روينپ ی خوستپ کندهارپ هراتپ بلخپ ا ب   رهارپ ګ د نن   ې  ر اوسه پور   ږ مو 

عنوانوه مختلود دريس کتابونوه د طو پ    ۳۴۲پوهنتوون  پوار     ک یوپوهنتون  او د کابل پوو   خن 

طبي کتابونوه د    ۹۶دي.    ي ړ  پار  چاپ ک   يو ځ پوهن   ې او کرهن   وم ې اقتصادپ ژورنا    پ ي ر ی ساينسپ انجن 

طبي کتابونه د افغان ماشوومانو  پوار  د    ر ی طبي او غ   ۲۱۰پ  DAAD  ې و ن ټ   و ی د علمي همکار   ان آل 

  ې و ن ټووکتابونووه د آلوواين او افغوواين پوهنتونونووو    ۷پ  ( (Kinderhilfe-Afghanistan  ېټووې جرمنووي کم 

DAUG  کتابونوه د    ۴  پ ۍ ر ګ د آلان فدرال جمهووري جولال کنسوو    ې ک   د ی موار ش نه په  کتابو   ۲پ

Afghanistan-Schulen  بنسوو  ګ ون ټ ف ټی کتابونووه د کوولاد ادنوواور شوو  ۸  پ ېوو  کتابونووه د سوولوا  ا   ۲پ    

 (KAS )   دي.   ي ړ په ما  مرسته چاپ ک   

  ات یووز   و یواو    پوهنتونونوو   ونودو ړ ا   و وو ټ   واد ېوچواپ شووي کتابونوه د ه   ي ړ نوموو   ې د پ چو  ړ و   ې ادون یود  

 چاپ شوي کتابونه  ه   ول ټ شوي دي.    شل ې و   ه ګ  و   ا ړی ادارو او موسسا و  ه په و   ر ې شم 

  www.afghanistan-ecampus.org   اوwww.kitabona.com   شئ.   ی و  ډ انلو ډ   خه څ   ڼې پا    ی و 

 د   ې د افغانستان د  وړو زد  کووووړو وزارت و حال کې  ر    کېږي چ  ې دا کړنې په داس 

حوال    ې پوه داسو  ې نوړ دا ک  ونو په م  سرتا یژیک پالن کوې راغو  دي چوې  ل ک   ( ۲۰۱۴و    ۲۰۱۰) 

کلونوو پوه مو   (  ۲۰۱۴-  ۲۰۱۰وزارت د )   و ړ زد  کووووو   و ړ د افغانسوتان د  وو   ې چوو   ي ېږ  ر   ک   ې ک 

   ې راغ  دي چ   ې پالن ک   ک ی ژ ی سرتا  

ما و د  و کر  او علمي ملل   وپ ی کوونکو  ه د نو او زد    ت ی ف ی ک   ه ښ د    ې وون ښ او د    و ړ ک زد    و ړ "د  و 

فرصت برابر يشپ د    کلو ی ژبو د دريس کتابونو د     تو ښ په دري او پ   ې چ   پ د   نه ړی پار  ا برابرو و   

ژبو  ه د کتابونو او دريس    تو ښ دري او پ   خه څ   ې ژب   وي ی  پار   ه انگر    م فور ی نصاب د ر   مي ی  لل 

  وپ ی نو   پ او استادان عرصي   ن ی ديپ  ه دغو امکانا و پر ه د پوهنتونونو محصل   ن ړی ا   ل ړ ژبا   موادو 

 ." ی کو    دا ی نه يش پ   ی  از  او کر  مللوما و  ه   س 

  ر ټواو د چپ   و ړ  ه پوهنتونونوو    مرسوته وکو  واد ې د دريس کتابونو په برابرو و    د ه   ې چ   و ړ غوا   ږ مو 

 پوار     افغانسوتان پوهنتونونوو د    ې د  چو  نوه ړی  پار  ا   ې . د د دو ېږ ک   ی ک ټ   ی دوران  ه د پا   ټ او  کچرنو 

 عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.  ۱۰۰ ه ږ  ر     ږ هر کال   



  ې وي     و   ، ی ن  وک کتا ون  ه ول   ې پ  ه لول  و ي   لو    ل  و ک     ې کوو، چ     له ی ه   خه څ درنو استادانو    ولو ټ له  

او د چ  ال لو  ار     ی  ټ   ا    ون  ه ټ او چو   ون  ه ټ ش  وک کتا ون  ه، لو  نو   و  پ ی هم لو  پ پخ  وا  ل   ا ی او    ک ړ ژ ا 

  ي  و، ځ پوهن   ون    ړ د ا   ی  ې وروس  ته  او  چ  ال    ت ی   ف ی ک   ه ښ   پ  ه    ې چ     ک ړ راک   یې   ې په واک ک   ږ زيو   ک، ړ ک   ار ی ت 

  ات ی   او نظ    زون  ه ی ان  ړ لو  پ و   ه ړ پ  ه ا   و  و ټ   ادو ی د    ه ګ . هم ارن و ړ ورک   ې ته په واک ک   نو ی او يحصل   تادانو اس 

 . و ړ پورته ک   ايونه ګ   زين ې اغ   ې   له ک  ې په د   ه ګټ په  ې چ   ک، ړ ک  ک ی رس  ش  ږ له يو 

تویوات د نړیوا وو  مح   ونو د کتواب   چوې خووا پوور  زیوار ایسوتل شووی دیپ  نو او خپروونکو  وه   یکوا  د  

رو نوې  ې کې ځینوې     ا دای يش د کتاب په محتو ې اساس برابر يشپ خو بیا هم ک   ر ملیارونو پ علمي  

  یکو ول خپول نرریوات او نیووکې     چوې    رو نو  ه درنو  وستونکو څخه هیله  او ستونوې و يدل يشپ  

 په را لونکي چاپ کې اصالح يش.  چې ږيپ  ې او یا موږ  ه په  یکلې بڼه راو  

مننه کوو    ډېر    څخه   یروس ا   ډاکرت  ه مرش    ې او د هغ   ټې ې ني کم غان ماشومانو  پار  د جرم اف   د 

  ۲۱۰پوهنتون د  ګرهار د نن    ر دې مها ه   ی دو  یپ د   ړی ورک  یې  ګښت د دغه کتاب د چاپ     ې چ 

 . اخیستی دی   ړه پر غا   ګښت کتابونو د چاپ     طبي   یر عنوانه طبي او غ 

  CIM (Center for International Migration & Development)(  وه دفورت او  GIZ)   یو  ز   ی د جوي آ 

د کوار    ې پوه افغانسوتان کو  ې کا وه پوور   و یود ېږ ز   ۲۰۱۶نوه  ور    ۲۰۱۰ وه    یوې زموا  پوار     ې چ   خهپ څ 

 مننه کوم.  ې  ه کوم     ړ ووپ هم  د ز   ي ړ امکانات برابر ک 

اداري  عبودا تواب بوا کرزيپ د موا  او    ر یوانجن   پلووم ی پوهنمول د   ن ی  وه علموي ملو  و ړ کوزد    و ړ د  و 

صووا پ د    م ی رحوو  ل ګوو  اکوورت ډ وزارت سووالکار     و ړ کووزد    و ړ د  ووو   شپ یوونووور احموود درو   ې اغل ښوو  ن ی ملوو

  ړۍ د کتوابونو د چواپ  و  ې مننوه کووم چو  خه څ او استادانو    سانو یی ر   و ځی د پوهن   سانوپ یی پوهنتونونو ر 

يوم او سوتاينه    ی مننودو   ر ډې   خه څ   کوال ی د . د دغه کتاب  ه     ړې ور   ک   یې او مرسته    ې و  څ ه   یې 

 . ړ ک   ې اند ړ محصلينو  ه و   رانو ګ   ه ګ  و   يا ړ و   په  یې کلونو زيار   -خپل د کلونو  ې کومپ چ  یې 

هوم    خوه څ   بوي ی حب   م ی فهو  اغ  ښ او    و ی حکمت ا له عو   اغ  ښ   و؛ ی د دفرت  ه همکارانو هر    ه ګ همدارن 

 دي.   ړې ک   ې ل ځ   ې هل   ې دونک ې ک   ړې نه ست   یې   ې د کتابونو د چاپ په برخه ک   ې مننه کوم چ 

 سالکار ړو زد  کړو وزارت  د  و  پ   ډاکرت یحیی ورد 

   ۲۰۲۱ پ مې کابلپ 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴  پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰   ن  ټیليفو  رت د دف 

 textbooks@afghanic.orgامييل  
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 سریزه

پرمختیاااایي اقتصااااد او وروسااااته پااااتې اقتصااااادد هغاااه دوه مفاااااهیم دي، چاااې د وروسااااته 

 Advancedپااااتې ټولناااو او د ودې پاااه حاااال کاااې ټولناااو تاااوپیر بایااادپرې وشاااي، دلتاااه ماااوږ 
Economy  اوBack Down Economy  نوموناااه هااام اخیساااتالی شاااو، دلتاااه مهماااه خباااره

دا ده، چااااې د وروساااااته پااااااتې اقتصاااااد لرونکاااااي هېوادوناااااه ځانونااااه پرمختللاااااي اقتصااااااد تاااااه 
ورساااوي، یاااانې خپااال هېاااواد کاااې مثبااات کیفاااي او کماااي بدلونوناااه راولاااي. اقتصااااد پوهاااانو د 

 پرمختللو هېوادو د تجربې له مخې د پرمختیا عوامل دوه ډوله ښودلي دي:

 ،Economic Factorsقتصادي عوامل . ا1

 .Non-Economic Factors. غیر اقتصادي عوامل 2

چااااارې ښاااایي او پااااه پورتنیااااو دوو -هغااااه تیااااوری او پوهااااه چااااې د پرمختیااااا الرې
عواملو)اقتصاااادی او غیراقتصااااادی (باناااادې خباااارې کااااوي، داقتصااااادی پرمختیااااا دتیااااوري 

ه هغاااه مهااام مساااایل ږدي پاااه ناااوم یاااادیږی. د اقتصاااادی پرمختیاااا مضااامون زماااوږ مخااای تااا
چااارو خباارې کااوي، چااې د یااوه اقصاااد دپرمختااګ کااونجي او کلاای بلاال -او پااه هغااو الرو

کیااږي. هااره ټولنااه او هاار هیااواد هڅااه کااوي چااې ځااان پااه نساابي توګااه د رفاااه لااوړ حااد تااه 
ورساااوی او څاااه ناڅاااه د رفااااه معیاروناااه ترالساااه کاااړی. ساااره لاااه دې چاااې رفااااه نسااابی 

هیااوادو  ځااان لااه وروسااته پاااتې حالاات څخااه ایسااتلی او د  مفهااوم دی، خااو بیااا هاام  ځینااو
رفااااه دلاااوړ معیاااار لرونکااای شاااوی دی. د یاااوې ټاااولنې د رفااااه معیاااار د لومړنیاااو اړتیااااوو 
پاااوره کېااادل او د یاااو شااامېر ټاااولنیزو خااادمتونو د چمتاااو والاااي لاااه مخاااې ارزیاااابي کېاااږي. د 

نې د وګاااړو د اقتصااااد علااام چاااې د یاااوې ټاااولنې پاااه بااادلون مونااادونکو شااارایطو کاااې د ټاااول
ضاااروریاتو د حااال او محااادودو مناااابعو څخاااه د پراخاااو او زیااااتو احتیاجااااتو پاااوره کاااول او 
د منااابعو ښااه تخصاایص کااول او پااه نښااه کااول دي، دغااه منااابع کااه نااه وي، یااا هاام کااه پااه 
الزماااه توګاااه پاااه نښاااه ناااه شاااي، ناااو ټولناااه یاااو شااامېر ساااتونزو ساااره مخاااام  کېاااږي. ځیناااې 

ي، چاااې د وګاااړو د ژوناااد لپااااره اړیااان لاااومړني وخااات دغاااه ساااتونزې دوماااره زیااااتې شااا
تااوکي نااه پااوره کېااږي، همداسااې یااو حالاات چاااې پااه هغااه کااې د ټااولنې د وګااړو حااد اقااال 

 ضروریات پوره نه شي، دېته وروسته پاتیوالی او بیوزلي وایي.
د فقااار ه کرښاااې څخاااه ټیاااټ حاااال کاااې پاااه ټولناااه کاااې راز راز اجتمااااعي، سیاساااي، 

ساااتونزې پیااادا کېاااږي، بااااالخره خلاااک لاااه خپلاااو حکومتوناااو امنیتاااي، حقاااوقي او کولتاااوري 
 ناراضه کېږي، اعتصابات او پاڅونونه او جګړې پیل کېږي.

د وروساااته پااااتیوالي پاااه حالااات کاااې ټاااولنیزې نااااخوالېد لکاااه نااااروغي، نااااامني، د 
سااواد ټیټااه کچااه او نااور مسااایل لیاادل کېااږي او ناااوړه فعالیتونااه لکااه غااال، قاچاااق او غیاار 

ت او فسااااد رامینځتاااه کېاااږي، ناااو پاااه دې توګاااه دوروساااته پااااتیوالي ساااتونزه قاااانوني حرکاااا
یااوه مهمااه موضااوچ ده، چااې د پرمختیااایي تیااوري پااه رڼااا کااې ورتااه د حاال الرې موناادل 
کیاااږي. لاااه وروساااته پااااتیوالي څخاااه دپرمختیاااا خواتاااه تلااال،  ژورې پاااوهې او پاخاااه تااادابیر 

یګااااانې مااااوږ سااااره د دغااااې غااااواړي. لااااه نېکااااه مرغااااه د اقتصاااااد د علاااام یااااو شاااامېر تیور
 ستونزې په حل کې غوره مرسته کوي.
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د اقتصااااد علااام لکاااه د ناااورو عصاااري علوماااو پاااه څېااار د ټاااولنیزو ساااتونزو پاااه حااال 
کاااې غاااوره خدمتوناااه کاااړي دي. پاااه اوسااانیو شااارایطو کاااې  دپرمختیاااایي تیاااوري څخاااه د 

نې لاااه اقتصاااادي او ټاااولنیزو سیاساااتونو د تنظااایم لپااااره اساااتفاده کېاااږي او دغاااه اصااال د ټاااول
ودې او انکشااااف سااااره پاااه تاااادری. پراختیااااا ماااومي. ناااان ور  لااااه دغاااې تیااااوري څخااااه د 
تولیاااد پاااه لوړولاااو، دماااادي  نعمااااتو د عادالناااه وېاااش ، د کاااورنۍ او بهرناااۍ ساااوداګرۍ پاااه 
ښاااااه کولاااااو، دمباااااادلې  اود قیمتوناااااو د کنتااااارول، د اقتصاااااادي بحرانااااااتو او نوسااااااناتو او 

جام، د اقتصاااادي او اجتمااااعي پرمختیاااا د پالنوناااو ماااالي او پاااولي مساااظلو پاااه تنظااایم او انسااا
پااااه طاااارف او د رفاااااه سااااطحې تااااه د رسااااېدلو پااااه موخااااه کااااار اخیسااااتل کیااااږي. اوس د 
اقتصاااادی پرمختیاااا لاااه تیاااوري څخاااه د اقتصاااادي پرمختاااګ لپااااره پاااه منطقاااي او معقولاااه 

 توګه استفاده کول په یوه دوامداره او کلي قاعده بدله شوې ده. 
یاااااا تیوری)تیاااااوری انکشااااااف( مضااااامون د افغانساااااتان د اقتصااااااد د پرمخت د اقتصاااااادی 

( کاااود پاااه لرلاااو ساااره د درېااایم ټاااولګی  EC 513ل. کاااال پاااه نصااااب کاااې د)1391پوهنځیاااو د

کلونااو پااه تاارې کااې مااې لااه  ۶3-13۶2دلااومړي سمسااتر لپاااره پااه پااام کااې نیااول شااوی دی. د 
س( سااااااره درانااااااه اسااااااتاد پوهناااااادوی محماااااادطاهر څرک)داقتصاااااااددپوهنځي پخااااااواني رظاااااای

داسیسااااتانت پااااه توګااااه د دغااااه مضاااامون تاااادریس کااااې مرسااااته کولااااه، کلااااه چااااې ننګرهااااار 
ل. کاااال کاااې تاسااایس شاااو،ماته د دغاااه مضااامون 13۶3پوهنتاااون کاااې داقتصااااد پاااوهنځی پاااه 

ل. کااااال څخاااه وروسااااته وسااااپارل شااااو. هغاااه وخاااات تاااادریس د دیکتاااای او 13۶۴تااادریس لااااه 
هاااااارپوهنتون د نشاااااراتو ناااااوټ شاااااکل درلاااااود، دا وخااااات ماتاااااه د تااااادریس ترڅناااااک د ننګر

مااادیریت هااام راترغااااړی و. لاااه دغاااو امکانااااتو پاااه اساااتفادی ماااې د دغاااه مضااامون لکچرناااوټ 
پښاااتو تاااه واړاو او پاااه ګساااتدنر بڼاااه ماااې تکثیااار کاااړ، همااادا وخااات پاااه کابااال پوهنتاااون کاااې د 
دراناااه اساااتاد عبااادالرووف خپلاااواک )پرمختیاااایی هیواودناااه او سوسااایولوژیکی تحلیااال( کتااااب 

ل. کااااال کااااې داقتصاااااد دپااااوهنځی پیاااااوړی اسااااتاد او د وخاااات د 1388هاااام چاااااپ شااااو. پااااه 
اقتصااااااد دوزارت مسااااالکی معاااااین ارواښااااااد پوهانددوکتورنذیراحمدشاااااهیدی چاااااې زماااااا ډیااااار 
ناااږدې دوسااات اوماساااره دعلومواکااااډمی کاااې د آریاناااا دایاااره المعاااارف ددوهااام دور داقتصااااد د 

ایی هیوادونااااه( ارتیکلونااااو دادیاااات دډلااااې غااااړی و، خپاااال نااااوی چاااااپ شااااوی کتاب)پرمختیاااا
راکاااړ. دغاااه کتااااب پاااه دې برخاااه کااای یاااوه ناااوی الساااته راوړناااه وه. پاااه دې توګاااه پرمختیاااایی 
هیوادونااااه، پرمختیااااایی تیااااوری او پرمختیااااایی سیاسااااتونه یااااو دسااااپلین و. زمااااا ترتیااااب شااااوي  
لاااومړنی ګساااتدنری ماااواد د حجااام لاااه پلاااوه کااام و، دا وخااات ماااې د هندوساااتان د ناااامتو مولاااف 

( کتاااااب The Economic Development and Planning پروفیسااااور جهنګااااان )

ترالسااااه کااااړ چااااې ډیاااار ګټااااور معلومااااات یااااې لاااارل. د درساااای مااااوادو د بااااډایینې لپاااااره مااااې 
ل.کاااال کاااې 137۶دنوماااوړی کتااااب یاااو څپرکااای وژبااااړه او د ټاااایپي اثااار بڼاااه ماااې ورکاااړه. پاااه 

کاااړ. دا  ( د دفتااار پاااه امکانااااتو خپاااور KORدغاااه کتااااب پاااه پیښاااور کاااې ډاکتااار صااایب بزګااار د)

دی اوس یاااو ځااال بیاااا د دې فرصااات برابااار شاااو چااای د ناااوی شاااوی نصااااب ساااره سااام یاااو ځااال 
بیااا پاار دغااه کتاااب کتنااه وکااړم او دوهاام ځاال چاااپ تااه یااې سااپارم، دا پااه داسااې حااال کااې چااې 
اوس پریماناااه نااااوې منااااابع او اخااااځ ، د کمپااااوز اولیکنااااې پااااوره آسااااانتیاوی او د هیااااواد دننااااه د 

 . چاپ امکانات  په واک کې شته
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دکتاااااب بیاااااځلی چاااااپ او د بیاااااکتنې تصاااامیم مااااې هغااااه وخاااات قطعاااای کااااړ چااااې ماتااااه  
م.کااااال د ثورمیاشاااات( کاااای د افغانسااااتان ددانشاااامنداو او متخصصااااانو 139۶م.کااااال)د2017پااااه

دمجماااع دعلمااای کمیسااایون لاااه خاااوا، دکلیااااو دپرمختیاااا د انساااتیتوت مسااالکی کاااادرونو تاااه دیااااوه 
ا دغاااه پرزنتشااان دمجماااع دناااورو اعضااااووپه پرزنتشااان  دوړانااادې کولاااو دناااده وساااپارل شاااوه، مااا

 ګډون چی له اروپاڅخه راغلی وو، دیوه علمی کنفرانس په لړ کې اراظه کړ. 
د دغااااه انسااااتیتیوت دکتااااابتون دکتنااااې پرمهااااال دمجمااااع داروپااااایی برخاااای مشااااراوپه 
اساااپانیا کاااې د مادریاااد دپوهنتاااون اساااتاد، پروفیساااور حکمااای صااایب زماااا یاااو کتااااب )دطبیعااای 

دلاااوړو زده کاااړودوزارت چااااپ( د دغاااه انساااتیتیوت کتاااابتون تاااه ډالاااې کاااړ  -منابعواقتصااااد
او دکلیودپرمختیاااا رهباااری هیاااات زماااوږ لاااه کنفااارانس څخاااه خوښاااي څرګناااده کاااړه. دمجماااع 
درهبااااری هیااااات پریکااااړه وکااااړه چاااای دعلماااای کنفرانسااااونو لااااړۍ بااااه دبیالبیلااااو اداراتااااو، 

ی پاااه خااااطر مااای دنویاااو مسااالکی کاااادرونو تاااه دوام وماااومی. دناااورو کنفرانساااونو دچمتاااووال
ماخااااذونو پلټنااااه پیاااال کړه،چااااې پااااه دې تاااارې کاااای د امریکاااای د متحااااده ایاااااالتو د واشاااانګټن 

 Stephen C.Smithاو  Michael P.Todaroدپوهنتااااااااون د دووتنواسااااااااتادانو:  

 Debraj Ray( او د  Economic Developmentوروسااااااااتۍ ډیرنامتوکتاااااااااب ) 

 ( په الس راغلل. Development Economicsډیرنوی اوعلمې کتاب ) 

 چااااااپځي او دوهااااام یاااااې د PEARSON دا کتابوناااااه، یاااااویې دمتحاااااده ایااااااالتو 
PRINCETON UNIVERSITY  PRESS د لااااه خااااوا چاااااپ شااااوی دي. البتااااه پخااااوانی

دکتااااب ډیااار علمااای Prof.Dr.M.L.Jhinganچااااپ کااای د لاااوی هندوساااتان د ناااامتو عاااالم  

ځااااای دی. د دغااااو نویااااو  محتویااااات ټااااول خپاااال علماااای اعتبااااار لااااری او هغااااه پااااه خپاااال
کتااابونونوی مسااایل ماای هاام پخااوانی چاااپ سااره یااو ځااای کااړل او دا دی یااو ځاال بیااا یااې 
پااااه دواړو السااااو د ګااااران هیااااواد د اقتصاااااد دمساااالکی ماااااهرینو او ګرانااااو محصااااالنو د 
اساااتفادی لپااااره تقااادیم کاااوم.  زه هیلاااه لااارم چاااې ډیرګاااران ځاااوان کادروناااه اومحصاااالن پاااه 

ولااس تااه دخاادمت پااه خاااطر ددغااه کتاااب الرښااوونی پااه عماال زړه سااوی سااره خپاال پااتمن 
کااای پلااای کاااړي. دلیکناااې بیخاااوبی او ساااتومانی  او د کتااااب د کمپاااوز او تاااالیف  زیاااارمو 
وګالااه، خااو پااه عماال کااې داقتصااادي پرمختیااا او دهیااواد ترقاای تااه کااار کااول ځوانااانو تااه 

پاااه هغاااه کاااې پریاااږدم. د افغانساااتان پاااه شاااان یاااوه پرمختیاااایی هیاااواد تاااه دغاااه کتااااب او 
راغلاااای نظریااااات ډیاااار ضاااارور بااااولم. اوس ډیاااارو نااااورو هیااااوادو هاااام همدغااااه نظریااااات 

 مخې ته ایښي  او د خپلې پرمختیا الری ورباندی پیدا اوسموي.
غاااواړم لاااه فرصااات څخاااه پاااه اساااتفادی دکتااااب د چااااپ لاااه املاااه، دراناااه ورور او دافغاااان 

وکاااړم  ، همااادار نګاااه ولاااس پاااه درد، دردمناااد ښااااغلی ډاکترصااایب یحیااای وردک څخاااه منناااه 
لااه ښاااغلی حکماات عزیااز څخااه مننااه کااوم چاای د کتاااب د ایاادیت  بااار یااې پااه اوږه واخیساات، 

 دی دوی ته  دغه مخلصانه زیار په جاریه صدقه کې حساب کړی. )امین(.)ج( هللا
 

 پوهاند محمد بشیر دودیال 
1399/1/۴  
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 لومړى څپرکى
 داقتصادی پرمختیا ځانګړنې

 
 مفهوم او تعریفد اقتصادي پرمختیا  

له هر څه مخکې اړ یو د پرمختیا، اقتصادي پرمختیا او پرمختیایي هېوادو یا پرمختیایي 
اقتصاد په هکله خبرې وکړو. د اقتصادي پرمختیا په هکله بیالبیل تعریفونه شته چې له هغو 

ې مي اثارو او بحثونو کعل -یتوب قناعت بښونکى نه دى. په اقتصاديځڅخه یو یې هم په یوا
اقتصادي رفاه او داسې نور شته. ان دا چې زیاتره وخت  ترقي،وده، بېالبیل اصطالحات لکه

دا ټول په مترادفه توګه یو د بل پر ځاى راوړل کېږي! خو ګڼ شمېر اقتصاد پوهان وایي چې 
ایي چې ر وپتمد پورته اصطالحاتو ترمنځ د معنا له پلوه توپیر شته. د بېلګې په توګه شو

اقتصادي مسایلو سره اړېکې لريد یعنې پانګوال اقتصاد.  واقتصادي پرمختیا د پرمختلل
تصادي پرمختیا په ساکن حالت کې د لنډې مودې بدلون دى چې قپروفیسر شومپتر وایي چې ا

هغه پخواني تعادلي حالت له منځه وړي، حال دا چې اقتصادي وده د اوږدې مودې دوامداره 
بدلون دى چې د وګړو په پس اندازونو کې د یوه عمومي زیاتوالي څخه رامنځته  او تدریجي

کېږي. هره اقتصادي پرمختیا د اقتصادي ودې لرونکې وي، خو هره اقتصادي وده حتماً د 
اقتصادي پرمختیا محتوى نه وي. دا ځکه چې اقتصادي وده یو اړخ لريد هغه د ټولو ملي 

ملي مجموعي تولید یا د هېواد په سطح  General National Production (GNP)تولیداتو 

ه ده، حال دا چې اقتصادي پرمختیا، په اقتصادي جوړښت نټول محصول( د کلني زیاتوالي سل
سیاسي، اجتماعي، کلتوري او نور بدلونونه هم را اخلي، نو ځکه  ډولکې د بدلون سربیره هر

ویل کېداى شي چې اقتصادي وده پرته له اقتصادي پرمختیا ممکنه ده، مګر اقتصادي پرمختیا 
 پرته له اقتصادي ودې ناممکنه ده.

اقتصادي پرمختیا یوه پراخه نومونه ده او د اقتصادي ودې د نومونې په پرتله پراخه معنا 
ري. د اقتصادي ودې اصطالف یوازې د کمې شاخصونو ښودونکې دهد لکه د ملي عاید ل

حجم، سړي سر کالنۍ ګټه، زېرمې او نور، خو اقتصادي پرمختیا د کمې شاخصونو سربېرره، 
کیفي شاخصونه او د وګړو د ژوند نور بېالبیل اړخونه هم را اخلي لکه د ژوند د وسایلو او 

ى، د او نورو شته وال ،دورځپاڼو لوستلورونو کې د یخچال، ټلویزوناسبابونو چمتوالى، په ک
 کوټو شمېر او داسې نور. و دبریښنا، روغتیایي اوبو، ټلیفون او نورو چمتوالى، د کورون

(وایي: اقتصادي پرمختیا په اوږده موده کې د یوه هیواد او ټولنې S. Kuznetsکوزنتز) 

 ي. کوزنتز دتولید په تنوچ او ظرفیت تاکید کوي.دبیالبیلو تولیداتو دظرفیت اوچتیدل د
ځینې نور اقتصادپوهان وایي: اقتصادي پرمختیا د یوې ټولنې دوګړود رفاهي وضعیت او 
اقتصادی دوام لرونکې ودې ښه کیدل دی، چې ددغې ټولنې داقتصادی، ټولنیزو، سیاسی،علمی 

 او فرهنګی بنسټونو دمثبت بدلون له امله پیښیږي.
رونو لنډیز داسې دی: په یوه ټولنه کې ټول کمی او کیفی بدلونونه پرمختیا بلل کیدای د دغو نظ

 شي. 
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ځینې پوهان وایي چې د ژوند د سطح د معلومولو او د پرمختیا له پاره د یو معیار په توګه  
د وګړو د ژوند نور ټول اړخونه هم پکې بایدبلکې  ،یوازې د سړي سر کالنۍ ګټه کافي نه ده

لکه د ښوونې او روزنې شرایط، روغتیایي اسانتیاوې، ښه ترانسپورت،  ،شي وشمېرل
کلتوري او فرهنګي آسانتیاوې او داسې نور. همدارنګه اقتصادي وده د اقتصادي ترقۍ سره 

د ملي عاید د زیاتوالي  (Economic Growth)توپیر لريد په دې معنا چې اقتصادي وده 

سر ګټې سره سروکار لري. کله چې موږ د اقتصادي  د سړي (Progress)او اقتصادي ترقۍ 

ترقۍ څخه خبرې کوود نو د خلکو د ژوند د ښه والي په معنا ده چې یو منځوي برید ورته 
ټاکل کېداى شي. د دغو دوو توپیر یوه اړتیا ده. د بیلګې په توګه کله چې د وګړو زیاتوالى او 

خبره ده چې د وګړو د ژوند کچه به ټیټه وده د محصوالتو له ودې څخه زیاته وي، نو ښکاره 
وي. دا هم باید په یاد وساتو چې ممکن ځینې وخت په یوه ټولنه کې د وګړو د ژوند کچه ټېټه 

ژوره پرمختیا شوي وي، داسې وخت کې باید داسې به وي، خو د ژوند نورو ډګرونو کې 
 نه شي.ځار )قرباني( پرمختګونه د سړي سرګټې څخه 

وږ کوالى شو د مادې کلتور او معنوي کلتور نومونې هم وکاروو! هغه شمېر له همدې امله م
چې پرمختیا تخنیکي او اقتصادي عواملو پورې تړي د مادې کلتور پلویان لیکواالن او مولفین 

 د معنوي کلتور داو هغوى چې فرهنګي، ټولنیز، سیاسي او نور پرمختګونه ضرور بولي
ا وي چې ووایو: د ټولنې د پرمختګ لپاره دواړه عوامل ښه به د .  پلویان نومول شوي دي

ضرور دي. د کلتوري عواملو ښه ګڼل د مادي عواملو په پرتله یا دمادي عواملو غوره ګڼل 
انګړو شرایطو ځ ی پهد کلتوري عواملو په پرتله بېالبېلو وختو کې، بېالبیلو ټولنو کې د هغو

وګڼل شي او بل هېر شي دا به یوه لویه پورې اړه لري. که چېرې د ژوند یو اړخ غوره 
 تېروتنه وي.

ونو توپیر ته ارزښت نه ورکوي. براون د پورته نوم  ( W.A.Lewis)پروفیسر براون او لویس 

بدلونونه باید تر پخوا  یيپرمختیا -او اقتصادي (Economic Growth)وایي اقتصادي وده 

ه اقتصادي وده لیکو، ان دا چې یوازې غوره او نوي وي. لیویس دا هم وایي چې موږ به زیاتر
د تنوچ لپاره جایزه بولو چې د اقتصادي ودې پر ځاى اقتصادي پرمختیا یا اقتصادي ترقي 
ولیکو او ویې وایو. د دې معنا دا ده چې نوموړى په دغو دواړو نومونو کې د ډېر توپیر 

 پلوي نه دى.
تیا اصطالف په بېالبیلو بڼو ښودل په هر حال اقتصادي پرمختیا څه معنا؟ د اقتصادي پرمخ

 شوې:

وایي: اقتصادي پرمختیا یوه پروسه یا پړاو  (Baldwin)پروفیسر مایر او پروفیسر بالدوین 

 دى چې د هغې په ترې کې د ټولنې حقیقي عاید په یوه اوږده موده کې زیاتوالى مومي.
   .ید او اوږده مودهپه پورته تعریف کې باید درېیو ټکیو ته ځیر شو: پروسه، حقیقي عا

راښیي چې په اوږده موده کې اغیزه ښندي او قدمونه  پروسه یا پړاو ځینې ټاکلي ځواکونه 
او بدلون یو شمېر متحولین لري. پړاو باید د پېژندو وړ وي، د پړاو په ترې کې باید په 

تکنالوژۍ، اداره او نورو کې مدیریت او کارځواک، مهارت، سرچینو، عرضه، پانګه، 
بدلونونه راشي. د دې په انډول د عواملو د عرضې په وړاندې باید محصوالتو ته په تقاضا 
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کې هم بدلون راشي. پرته له هغه د کوم بدلون خبره نشو کوالى. له دې سره یو ځاى باید د 
خلکو کلتور، د ژوند کچه، ټولنیزو اړېکو، د عاید ویش څرنګوالى، د نفوس اندازه او جوړښت 

لو اړخونو کې بدلون راشي، خو دا تعریف بشپړ ځکه نه دى چې سړي سر ګټه او نورو ټو
نو  ،پکې هېره شوې ده. که چېرې د وګړو زیاتوالى د حقیقي عاید د زیاتوالي څخه لوړ وي

په ټیټه کچه کې وي. په پورته تعریف کې د ټولنیز به سړي سرګټه وروسته پاتې کېږي یا 
 ظر کې نه دي نیول شوي.ژوند یو شمېر نور اړخونه هم په ن

ن، په یوه اوږده موده کې د سړي سرمادي محصول زیاتوالى اقتصادي واقتصاد پوه برا

وایي: اقتصادي پرمختیا، په  Ellisاو  (Buchanan)پرمختیا بولي. پروفیسر بوچانان 

چونې اپرمختیایي ټولنو کې د حقیقي عاید د زیاتوالي لپاره د امکاناتو  پراختیا ده چې د پانګې 
 ه. د هله الرې د سړي سر د حقیقي عاید پر بنسټ والړ

هم نېمګړى بریښي، ځکه ممکن د عاید ویش د طبقاتي توپیرونو د ژورتیا سبب  خو داتعریف
شي. زېرمې او پس انداز هم الزم معیار نشي ګڼل کېداى، ځکه که د ژوند د لګښت په کمولو 

له نه ده لوړه شوې او همداسې د ژوند نور سره زېرمه رامنځته شي، نو د ژوند سطحه هېڅک
 ډګرونه درواخله.

یو بل تعریف لري: د اقتصادي رفاه ښه والى اقتصادي  (Claim Clark)اقتصادي پرمختیا ته 

 .(7۶:3(پرمختیا ده

Pigou  پیرودل کېږي. نو  –ټول هغه اجناس او خدمات رفاه بولي چې په پیسو سره پلورل

اجناسو، مجموعي محصول او د نورو خبره هېره شوې. معنا دا  پورته تعریف کې د پانګیزو
چې ټولنیزه سوکالي د ښوونځیو په ودانولو، روغتونو، سړکونو، ټولنیزو، آسانتیاوو او نورو 

پېرودل کېږي نه. سربېره پردې اقتصادي  –سره د بدلون وړ ده چې دا یو هم په پیسو پلورل 
یعنې اقتصادي رفاه له ټولنیزې رفاه بیله ګڼل شوې،  رفاه کې ټولنیز عدالت هم هېر شوى دى،

 حال دا چې باید د ټولنې هر اړخ په پرمختیا کې وشمېرل شي.

(اقتصادی پرمختیا په واقعی توګه Amartya Senپه اقتصادکې دنوبل د جایزې وړونکی)  

 خپلواکی بولی، نوموړی وایي:
Development can be seen …as a process of expanding the real freedoms 
that people enjoy. 
(7:2). 
د امارتین سین موخه ډیره عالی او انسانی ده، نوموړی وایی چی پرمختیا ازادی ته وسعت 

 ورکول دی چی ټول خلک ورڅخه ګټه واخلی. 
الزم بدلون راتګ ته پرمختیا وایي، ځینې نور بیا په دینې پوهان په ډېره اوږده موده کې ځ

 ونه کاروي. مثالً یوه ټاکلي وختت کې د ژوند په ټولو اړخونو کې د "پرمختیا" نوم  ټاکلي وخ
برى او سرچینو الس )طبیعی(په پنځیزو ،کې د تخنیک پرمختیا، د ټولنیز محصول د لوړتیا

داسې نور، خو دوى وروسته راتلونکي بدلونونه په نظر کې نه نیسي، یعنې د دوى تعریف 

ي او بس. بویه چې په ډینامیکه توګه راتلونکي بدلونونه هم پرمختیا اړخ لر Staticاو قضاوت 

کې ګډ وشمېرل شي، یعنې علمي خبره دا ده چې جاري وضعیت له تېرى او راتلونکې وضع 
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دخپلو ټولو خبرو نچوړ او لنډیز به دلته یز جاج یې واخیستل شي.یسره وتړل شي او پرتله 
 رالنډ کړو:

 (Economic growth)  اقتصادي وده .
 لوی اقتصاد په کچه په یو ټاکلي کال کې د تېرپه ټول ملی اقتصاد کې، یا د واد کې  یپه یو ه

 .ه)وګورئ چې کمی اړخ ته اشاره ده(داقتصادی وده کال د مقدار په پرتله د تولید زیاتوالی 
( GNPد )یکال کې د تېر یو کال په پرتله د ناخالص ملي تول)دپام وړ( مطلوب بله وینا: په په 

 ( زیاتوالی اقتصادي وده بلل کیږي.GDPیا د کورني ناخالص تولید )

 ددا  هر متغیر کمي بدلون ته وده وایي. د د یوې ځانګړې دورې په لړ کې  :په بل عبارت
یت د تولید د ظرف موخهټولنې د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د ټولیزې عرضې د زیاتوالي په 

که  له اقتصادی ادبیاتو پرته دعوامو خبرو ته ځیر شو، هغوی هم  اوږدمهاله زیاتوالی دی.
زیاتره وخت د متغیر کمی بدول ته وده وایی لکه : په پسرلي کې بوټي وده کوي، ماشوم وده 

ده د اقتصادي وکړې ده، نیالګی ښه وده کړې او داسې نور، خو په اقتصادی ادبیاتو کې بیا 
والي داللت کوي،که په یو هېواد کې د توکو او چوپړتیاوو تولید یا سړي سر ملي عاید په زیات

 .ده اقتصادي وده رامنځته شوېچې ی شو نو ویال ،يوالی موندلی وتولید  هر ډول زیات

 ( Economic Developmentمختیا)اقتصادي پر

تونو له د تولیدي ظرفییوځای د فزیکي،بشري او ټولنیزو ظرفیتونو په پام کې ساتلو سره 
ه ختیا په اقتصاد کې لماو یا هم اقتصادي پر .ختیا بلل کیږيمي سره تړلې وده پرزیاتوال

بنسټیزو بدلونونو سره مل اقتصادي وده ده او د فزیکي،بشري او ټولنیزو ظرفیتونو سره یو 
)وګورئ، دلته دکمیت تر څنګ کمیت ته هم اشاره ځای د تولیدي ظرفیتونو لوړوالی دی.

رخه ب ېپه یوه ځانګړیواځې ی ټول اړخونه پوښي او نشو کوال ختیا د ټولنېمپرشوی ده(. 
ان انسټولنې اودختیا ځانکړې پوله،حد او چت نه لريددا چې له مپر. کې ترې یادونه وکړو

 نو ځکه خو ټول اړخونه په بر کې نیسي. ،سره تړلې پدیده دهاقتصادی ژوند 
 ختیا الندې موخې لري:ماقتصادي پر

  هم )دکرنې دسې د سهم کموالی.نکې د صنعت د سهم زیاتوالی او د کرپه ناخالص ملي تولید
کمښت دا معنا نه لري، چې ددې سکتور تولیدات دی  کم شي، بلکې د دغه سکتور د ډیر ښه 
پرمختګ او کمی او کیفی بدلون ترڅنګ باید پخوانۍ عنعونی مسلط حالت داسې بدل شی، 

روسس او صنعت ښه پوره پرمختګ چې د کرنی تولید شوی خام توکی په صنعت کی پ
وکړی، او د معادنو او ترانسپورت سره یوځای یې پرمختګ دکرنی په پرتله ډیر ګړندۍ شي، 

 همدې ته د صنعت د سهم زیاتوالی وایی(، 
 یعنی دښارونو پراختیا(،د ښاریانو د شمېر زیاتوالی او د کلیوالو د شمېر کموالی( 
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  رفاه یو کیفی او نسبي مفهوم دی، شتمنی  زیاتوالید ټولنې د رفاه او شتمنۍ په کچه کې(
 مطلق او کمی(،

 .د کار او روزګار رامنځته کول 
وادونو کې یو له بل سره توپیر لري،په یختیا په پرمختللو او وروسته پاتې هماقتصادي پر

هېوادونو کې د هغه اصلي موخه وګړو ته د امکاناتو او رفاه  مختللوپر -اوسنیو صنعتي 
ه کول وي،په داسې حال کې چې په وروسته پاتې هېوادونو کې د غربت له منځه وړل رامنځت

و ختیا له شاخصونمد اقتصادي پر .دهاصلي موخه  پرمختیادل د یاو د ټولنیز عدالت پلې ک
 ی شو:څخه په الندې ډول یادونه کوال

 د سړي سر عاید شاخص:الف( 
دا ساده او د ارزونې وړ  سړي سر عاید السته راځي. دپر نفوس ویشو ،د یو هېواد ملي عاید

د پرمختللو هېوادونو د سړي سر عاید له کچې سره  شاخص په بېالبېلو هېوادونو کې معموالً 
 ( PPPد پېرودنې د ځواک د برابرۍ شاخص )د دې ترڅنګ د خرید دقوی یا  پرتله کیږي.

و له محلي قیمتونو څخه محاسبه دا چې د سړي سر عاید شاخص د هېوادونهم یو معیار دی، 
 بیې یو شان نه ونو(چوپړخدماتو)کیږي او په معمولي ډول په هېوادونو کې د محصوالتو او 

په دې ډول په هر . نو د پېرودنې د ځواک د برابرۍ له شاخص څخه ګټه اخیستل کیږي ،دي
یږي او له و کې ضربهېواد کې د بېالبېلو توکو د تولید مقدار د یادو توکو په نړیوالو قېمتون

 الزمو اصالحاتو وروسته د هغې ناخالص ملي تولید او سړي سر عاید محاسبه کیږی.
 ( GNP,SSIد پایښت لرونکي عاید شاخص )ب( 

لو ختیا په پام کې ساتمد سړي سر عاید د نیمګړتیاوو د پوره کولو او د پایښت لرونکې پر
کیږي چې په دې طریقه کې د ژوند د  سره د پایښت لرونکو عوایدو په شاخص باندې اکتفا

چاپېلاير هغه لګښتونه چې د تولید او اقتصادي ودې په لړ کې رامنځته کیږي هم په ملي 
 حسابونو کې منل کیږي چې په پای کې د ودې او پراختیا کچه السته راځي.

 ( HDIختیا شاخص )مد انساني پرج( 
کې د ملګرو ملتونو سازمان له لوري وړاندې شوچې د دې پر  م. کال 1991دا شاخص په 

بنسټ د سړي سر حقیقي عوایدو شاخصونه،اړتیاوې او زده کړې ته السرسی هم محاسبه 
 مفهوم یې دبشری سرچینو یا انسانی پانګې ښه کیدل دي.  کیږي.
ختیا مرچې پ هدا ده نظریه  ختیا د پېژندنې لپاره د مهمو نظریاتو له ډلې یومد پرچې ی شو ویال

یو شان نه ده،ښایي په یو هېواد کې او اقتصادی وده له ترقی سره له اقتصادي ودې سره 
سړي سر ملي ناخالص تولید زیاتوالی موندلی وي چې له دې کبله د عایداتو نابرابري ډېره 

نورې معیارونه )ختیا مته لږه پاملرنه شوي وي او د پر (غربتبیوزلی ) محسوسه وي،
ه شو چې پ! ویالی ختیا سره اقتصادي وده مبدتره شوي ويددې حالت ته له منفي پر (موخې

د وګړو د ژوند په کچه  ، خوزیاتوالی کړی وهغه کې د دې سره سره چې سړي سر عواید
 کې ټیټوالی راغلی.

اقتصاد پوهانو داسې فکر کاوه چې وده او اقتصادي دتیرې پیړۍ تر شپیتمو کلونو پورې 
 یوه مانا او د دې دوو اصطالحاتو تر منځ اختالف د هغې په استعمال پورې تړلی ختیا پهمپر
. ږيهېوادونو لپاره کارییا پرمختیایی ختیاد م  پر ودې موده د پرمختللو هېوادونو او پرخو ،ده
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که .ختیا سره ملګرې ويممنل شوی نظر دا و چې اقتصادي وده به له اقتصادي پرپخوا یو 
ه دد بېلګې پولري ، نو پرمختیابه هم ورسره وی ی شي اقتصادي ودهوکوالچیرې یو هېواد 

نو  ،وده  کړيپه سلو کې اووه  په یو محصول کې او په اوږدمهال کې یوې ټولنې ډول 
په اوږد مهال  ختیا ته رسیږيدمګر له دې وروسته چې زیاتو هېوادونو د ودې دا کچه مپر

ه رسېدل،د عواید وېش یې بې انډوله شو،مطلق ختیا ته ونمکې تجربه کړه،په پای کې پر
هر  ختیا د ټولنې دمفقر،نابرابري او وزګارتیا زیاته شوه،په دې نظریه بیا غور وشو او پر
 ه.ل شواړخیزې ودې او د ټولنیز ژوند په کچه کې د غوره والي په مانا وپېژند

واک نه،بلکې د با ارزښته او خپلختیا اساسي موخه وده مد نوبل جایزې ګټونکی آمارتیاسن،د پر
ژوند لپاره د انسان د وړتیاوو او ظرفیتونو د زیاتوالي په پار له دې ودې څخه کار اخیستل 

 ختیا هغه مهال پر ځای بولي چې د خپلواکۍ ضد عوامل له منځه الړ شي.مګڼي او پر
شاخصونو،چې ختیا په مکال راهیسې د انساني پر م.  1990د ملګرو ملتونو سازمان هم له 

د ماشومانو  ، د زده کړې کچه،)دعمر منځنی کلونه(ژوند هیله د ټولنیزو معیارونو لکه:
ټولنیزو او سیاسي خپلواکیو او نورو برخو ته شاملیږی،له دې سربېره په سړي سر  ،ړینېم

 عوایدو او د پېرودنې په ځواک باندې ټینګار کوي.
ختیا او د تکنالوژۍ پرمختګ د لګښتونو د مباید وویل شي چې د څېړنو لپاره لګښتونه،پر

کمښت،د ګټې او صادراتو د زیاتوالي سبب ګرځي.نوې تکنالوژي د تولید د عواملو د پیاوړتیا 
زیاتې تنوچ سبب ګرځي،د دې سربېره د تولید د نسبي لګښتونو او د او په تولیداتو کې 

 د زیاتوالي سبب ګرځي.د نسبي مزیت  همدارنګه د شرکتونو او په پای کې د هېوادونو 
ختیا،نوښت او نوې تکنالوژۍ لګښتونه اقتصادي بنسټونو ته دا اجازه مپر څېړنو،علمی د 

ورکوي،چې خپلې تولیدي وړتیا ته وده ورکړي چې دا کار هم د ظرفیت د ودې،د لګښټونو 
 د کمښت،د کیفیت د زیاتوالي او د توکو د تحویل د چټکوالي سبب کیږي.

 (Development Policy1) او پرمختیایي سیاست پرمختیایي تیوري

باید د پرمختیایي تیورۍ او پرمختیایي سیاست ترمنځ توپیر وشي. د پرمختیا په تیورۍ کې د 
پرمختیا په هکله بېالبیل نظریات پام کې نیول شوي، چې هره تیوري د پخوانیو تیوریو 

. هرومرو ضرور نه ده محصول او د هماغه وخت او عیني اقتصادي شرایطو زېږنده وي
چې د پرمختیا تیورۍ کې د بېالبیلو پخوانیو تیوریو توضیح راواخلو، بلکې مهمه دا ده چې 
په بېالبیلو اقتصادي شرایطو کې ځانګړي وړاندېزونه طرف او پیش بیني ترسره شي، خو د 

بیانوي، ه وړاندیزون يتطبیقي الرې چارې ښیي او د پرمختیا د تیورۍ ځانګړ ،پرمختیا سیاست
 .، پرمختیایی سیاست )پالیسی( دهاستدالل د هغو پلې کول یکییا په بله وینا په تیور

په دې ډول ویالى شو چې د اقتصادي عقایدو تاری  په حقیقت کې د پرمختیا د تیورۍ تاری  
دى انسان تل اقتصادي عقایدو سره تړلى ژوند لرالى، نو ځکه د پرمختیا تیوري د بشریت د 

                                                           
 



 

11 

ندازه عمر لري او په بېالبیلو وختونو کې یې د ټولنو او د وګړو په فرهنګ اغیزه عمر په ا
کړې او ښه پراختیا یې موندلې، په بله وینا: لکه هماغسې چې د بشریت د تمدن، کلتور او 
اقتصادي عقایدو ترمنځ ډیالیکتیکي اړېکې شته، هماغسې هم د پرمختیا د سیاست او تیورۍ 

د پرمختیا تیوري د تېرو تجربو او زده کړو پر بنسټ او د ځینو پیش ترمنځ هم اړېکې شته. 
 ،بیني ګانو له مخې د پرمختیا په تیورۍ اغیزه ښندي او د وخت په تېرېدو هغه ښه بډایه کوي

مه پېړۍ کې تر بحث  17دوه الندینۍ پوښتنې په  یګانوخو باید ووایو چې د پرمختیا د تیور
 الندې ونیول شوې:

 یا مهم پړاوونه کوم دي؟د پرمخت – 1
 اقتصادي پرمختیا او لوړتیا څرنګه د اقتصادي سیاست له الرې تر السه کېږي؟ – 2
همدې پېړۍ کې د پرمختیا د تیورۍ علمي بڼه څرګنده شوې او موږ یې همدا تاریخي شالید  په
مخکې تردې د پرمختیا په هکله ډېر ګډوډ نظریات ورکړل شوي وو، خو ورو ورو د  .ګڼو
رکانتلیزم او فزیوکراتانو نظریات رامنځ ته شول او په اوږده موده کې بډاى شول. هوښیارو م

 همدې نظریاتو په استفاده پرمختیا ومونده. لهملتونو 

 (Development and Planning) پرمختیا او پالن جوړونه

جوړونه د د دې کتاب دویمه برخه د اقتصادي پالن جوړونې په هکله ده دا ځکه چې پالن 
اقتصادي سیاستونو د پلې کولو بنسټیزه وسیله ده. پالن د انسانانو هغه آګاهانه فعالیت دى چې 

 ه، د محصوالتو لوړولدارد اقتصادي قوانینو په کار اچولو سره د تولید الرې چارې، ا
. د لګښتونو کمول او چارې راښیي–اودخدمتونو څرنګوالی ټاکی او هغو ته د رسیدو الرې 

نو ځکه وایو چې د  ،ممکن کېږي لاقتصادي ښه رغو ترقی اومجموچ کې د یو هېواد په 
ۍ پیشنهادي اړخ دى چې هغه څرنګه تطبیق شي، حال دا ورپرمختیا سیاست د پرمختیا د تی

 عملي کولو وسیله ده.دچې پالن جوړونه د هغو 

 د اقتصادي پرمختیا درې میکانیزمونه

ېښېږي، باید د ملي عاید، د پانګې د راټولېدو او نفوسو دا چې څرنګه اقتصادي پرمختیا پ
 ترمنځ په اړېکو پوه شو:

 د ملي عاید او نفوسو ترمنځ اړېکه، سړي سرګټه ښکاره کوي: – 1

y=Y/p 

 
 دلته:

y -سړي سر عاید، 

Y -اوملي عاید ، 

p -نفوس دى 
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دل له امله لې په سړي سرګټه کې هر زیاتوالى او بدلون په ملي عاید او نفوس کې د بدلون
 کېږي یعنې:

∆𝑦 =
∆𝑌

∆𝑃
 

 نفوسو سره لهملي عاید سره سیده اړېکې لري، خو  لهپه سړي سرګټه کې هر زیاتوالى 
 سرچپه اړېکه لري.

𝑌∆په یوه پرمختیایي هېواد کې به ښه وي چې  > ∆𝑃  څخه وي. که چېرې∆𝑃 = ∆𝑌  وي
، نه بدلېدونکى یا والړ )ستاتیک( حالت کې بلل کېږي، هد دغه هېواد اقتصادي پرمختیا ثابت

𝑌∆خو د ډب کېدو )رکود( په حالت کې د  < ∆𝑃 .په معنا افاده کېږي 
د پرمختیا لپاره دویم میکانیزم د ملي عاید او د پانګې د راټولېدو یا زېرمه کېدو ترمنځ  – 2

ښودل کېږي.  (%)یا فیصد په سلنه  (Capital Accumulation)د پانګې راټولېدل  .اړېکه ده

میلیارده پولي واحده )افغانۍ، ډالر،  1000که چېرې په یو هېواد کې په یو کال کې ملي عاید 
ملیارده یې پانګې اچونې ته بېلې  100یورو یا کوم بل پولي واحد( وي. او له هغې جملې 

 کړو، نو دلته د پانګې د ټولېدو یا زېرمه کېدو بنسټ او سلنه داسې سنجوو:
100

1000
× 100 = 10%  

 
کله چې غواړو په مجموعي محصوالتو کې بدلون یا زیاتوالى وسنجوو، باید پانګه د  – 3

 هغې پر حاصل وویشو:
 

𝐾

O
 

     (دی.outcomeمحصول یا) O کپیتال یا پانګه او K    دلته

 
د پانګې هر هغه بېالبیل واحد په نظر کې دى چې هر یو یې د حاصل  پورتنی فرمول کې، 

 یو واحد تولید او رامنځته کوي.
پورته نسبت د پانګې مؤلدیت پورې اړه لري، نو ځکه هغه د یو هېواد په ملي اقتصاد کې په 

پولي واحده پانګه اچونه  3000لنډه توګه د پانګې مؤلدیت بولي. فرض کوود که چېرې 
داسې واحده محصوالت لوړ بوځي، نو پر حاصل باندې د پانګې نسبت او انډول  1000

 سنجش کېږي:

1: 3 =
3

1
 

اوس دوه پورتنۍ پایلې سره یو ځاى کوو، د هغو مجموعې اغېزې مومو: کله چې پر حاصل 
شرایطو کې، د ملي عاید د یو فیصد زیاتوالي لپاره باید پانګې  1:3باندې د پانګې د نسبت په 

یو پر ځاى په اچونې انډول په سلو کې درې وي او د ملي عاید د زیاتوالي اندازه وغواړو د 
سلو کې  دوو ته اوچته کړو نو باید پانګه اچونه شپږ فیصدو ته لوړه کړو. اوس کوالى شو 
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او ملي عاید او د نفوسو ترمنځ خپل منځي اړېکې  (K)د پانګې د زېرمه کېدو یا راټولېدو 

 ومومو او د پانګې اچونې فیصدي وټاکو:

فرض کوو چې پر حاصل باندې د پانګې انډول یا
𝐾

𝑂

4

1
= 

 نو دلته پانګه اچونه داسې ښیو: ،لوړ شي 3%دى، دلته هدف دا دى چې کلنى ملي عاید 
4

1
(𝐴 + 3)% 

 
 د پرمختللو او پرمختیایي هېوادو ترمنځ د اقتصادي پرمختیا واټن

لسیزو کې د اقتصادي پرمختیا او  50-40تر ټولو دمخه باید ووایو چې د شلمې پېړۍ په 
وروسته پاتې والي له مخې دوه ډوله اصطالحات رواج شول: پرمختللى اقتصاد 

(Developed Economy)  او نه پرم  تللى اقتصاد(Undeveloped Economy) . 

 ول شوي معیار له مخې نه و، بلکې د دودا د کوم نړېوال ټاکل شوي او سل په سلو کې من
دې  وه اصطالحات د. دا دویا د دوه ډوله هېوادو د توپیر په خاطر دود شوى  ونواقتصاد

چې په بېړنۍ توګه د پرمختللو او وروسته پاتې هېوادو توپیر وشي،  لمقصد لپاره کارول کېد

او شاته پاتې اقتصاد  (Advanced Economy)دې ته پرم  وړاندې تللى اقتصاد 

(Backward Economy)   ونې هم کارول کېدې، ځینو ورته عصري اقتصاد نوم(Modern 
Economy)  او دودیز اقتصاد(Traditional Economy)  هم وایه. دا ټول مترادف

اصطالحات وو. لومړى ډله هېوادو کې ګڼ شمېر اروپایي هېوادونه، امریکا متحده ایاالت، 
اپان راتلل، خو دویمه ډله کې یو شمېر اسیایي او افریقایي هېوادونه شمېرل استرالیا او ج

نو سره له دې چې حقیقت  ه،بلل هونه ځان ته له سپکاوي ډککېدل. دویمې ډلې هېوادو دغه نوم  
، نو ځکه د ه، خو د دویمې ډلې هېوادو پر سیاستمدارانو ښه نه لګېدلهته نږدې نومونه و

د ملګرو ملتونو په لیکنو کې پرمختیا او وده ځینې نسبي مفهومونه کال څخه وروسته م. 1950

 (Developed Countries)وګڼل شول او لږ څه معتدل اصطالحات لکه پرمختللي هېوادونه 

هېوادونه رواج شول، خو بیا هم فقیرو  (Less Developed Countries)او لږ پرمختللي 

بیا د صنعتي او غیر صنعتي هېوادو اصطالحات  وروسته .ونې د منلو نه وېهېوادو ته دا نوم  
 .دود شول

د دې ټولو څخه موخه دا ده چې د لومړى ډلې هېوادو او دویمې ډلې هېوادو  ،په هر ترتیب 
و دد اقتصادي ودې او پرمختیا ترمنځ  توپیر او واټن شته. د دې معناداده چې پرمختللو هېوا

ي نو ځکه دوى کوالى ش ،پړاوونه تېر کړي ال له مخکې د پرمختیایي اقتصاد ځینې ټاکلي
هغو ته مهمه خبره دا ده چې د خپلې  د په بله وینا .اقتصادي وده لنډه موده کې ترسره کړي

اقتصادي ودې بهیر همداسې وساتالى شي، حال دا چې د اقتصادي ودې او پرمختیا ښه پوره 
چې دوى باید د فقر دایره یا  هدپرمختیایي هېوادو لپاره ډېره مهمه خبره اوسنیوچټک کول د 

ډېر ژر له منځه یوسي او په خپل ځان ویسا پړاو ته  (Circle of Poverty)غربت کړۍ د

ورسېږي، نو ځکه د اقتصادي ودې او پرمختیا اړخونه په پرمختیایي هېوادو کې څو اړخیز 
ه نتسیه اخاو ژور دي. څو اړخیز په دې معنا چې دوى د خپلو پنځیزو )طبیعي( زېرمو څخه ګټ



 

14 

او پر هغو السبرى، پانګه اچونه، ټولنیزو چوپړونو، پوهې او مهارت، د ملي عاید ښه ویش، 
فعال نفوس او نورو برخو او  اً د اقتصادي جوړښت مثبت بدلون، د ټول نفوس څخه اقتصاد

 کې راځي. ُبعداقتصادي په اړخونو کې ښه والى راولي چې دا ټول د دوى 
اقتصادي نابرابرۍ سره د مبارزې او اقتصادي ودې او پرمختیا ته  لهباید په یاد وساتو چې 

دلونو ټولنیزو ب –بلکې ژورو سیاسي  ،د رسېدلو په خاطر نه یوازې د عاید او تولید لوړوالى
یوازې د پانګې اچولو لوړول نه، بلکې باید ټولنیز، فرهنګي، سیاسي او نور  .ته هم اړتیا ده

ټول مؤسسات بشپړتیا ومومي، له دې سره یو ځاى ځینې کوچني مسایل چې ظاهراً دومره 
ه بیمې، کوپراتیفونه، د ښوونې او روزنې حق، لکاهمیت لري  ډیر هم زښت ،مهم نه ښکاري

او باکفایته سازماندهي او داسې  )غوره حکومتولی(دارهد کارګرانو د حقوقو غوښتنه، ښه ا
نور چې د پرمختیایي هېوادو لپاره ضرور دي، حال دا چې پرمختللو هېوادو کې دا ډول 

 LDCs)نه پرمختللوهیوادو(اوUDCsخبرې ال پخوا حل شوې دي. اقتصادي وده او پرمختیا په 

ترڅو د هغوى کورنۍ ستونزې لکه  ،ه)لږ پرمختللو هېوادو( کې یوه چټکه دوامداره پروسه د
مالی،اداري سوادي، ناوړه صحت، بیکاري، بې اتفاقي، خرافات،ی، ب(غربتبیوزلي)

د عاید ناانډوله ویش او داسې نور حل شي. حال دا چې  اوټولنیزفساد،چاپیریالی ستونزې،
)د  خنډ پرمختللو هېوادو کې دا چټکه پروسه نه شو بلالى، ان دا چې کله کله پکې ځنډ او

 ،بحران له کبله( پېښېداى شي. هلته دا پروسه نه یوازې د هغوى کورنۍ ستونزې حل کوي
 بلکې بهرنیو ستونزو ته هم اړم دي.

 ابعادد اقتصادي پرمختیا 

دی،  بیان کړی د اقتصاد د پرمختګ په هکله پروفیسر ماییر او بالدویند دې پوهې ارزښت 
روت( د مطالعې پر ځاى د ملتونو د غربت مطالعه ډېره وایي: د ملتونو د شتمنیو )ث هغوی 

ضرور ده! پرمختیایي هېوادونو کې نفوس ور  په ور  زیاتېږي، پانګه یې لږه، سړي سرګټه 
یې لږه او د تکنالوژۍ له پلوه وروسته پاتې دي. له بلې خوا د پرمختللو او پرمختیایي هېوادو 

والى یوې لویې سیاسي ستونزې یوسته پاتترمنځ توپیر ور  په ور  زیاتېږي، د دوى ور
، نو دوى ته ډېره ده باندې اوښتى چې ان د دوى خپلواکي یې له ګواښ سره مخام  کړي

او مهمه خبره ده چې ژر خپلو ستونزو باندې برى ومومي او خپلې زېرمې او  يضرور
لوړې  دخپلواکې، ملي هویت او پرتم وساتالى شي. سربېره پردې چې خلک د ژوند  ،شتمنۍ

. د دغو هېوادو ، دمعنوی ارزښتونو دپالنې هیله هم لريسطح او رفاه غوښتونکي دي
دي چې د دوى سیاستونه د همدې معیار یعنې اقتصادي ودې  ه)عقیده(حکومتونه په دې ګروه

او پرمختیا له مخې څېړل کېږي، د دوى سیاسي برى د دوى د اقتصادي ودې له مخې ارزول 
مختیایي هېوادو اقتصادي وده او پرمختیا د پرمختللو هېوادو لپاره هم په کېږي ان دا چې د پر

زړه پورې ده، دا ځکه دوى ته د پیرودلو مارکېټ او د دوى د محصوالتو د خرڅالو بازار 
پراخېږي، د پرمختیایي هېوادو اقتصادي وده او پرمختیا د نړېوالو کړکیچونو او اقتصادي 

پرته له هغه ممکن په نړېواله کچه ګڼ شمېر اقتصادي  پرمختیا د ثبات المل هم ګرځي،
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بحرانونه، اضافه تولید او نورې ستونزې پېښې شي. د اقتصادي ودې او پرمختیا مطالعه د 
 پراخه اقتصادي ډګرونو سره سیده اړېکې لري.

 د پرمختیایي هېوادو او پرمختیایي اقتصاد معنا، کچه او ځانګړنې

: کوم اقتصاد ته پرمختیایي اقتصاد ویل کېږي؟ په اقتصادي ادبیاتو کې لکه چې پخوا معنا . 1
 پرمختیایي)هېوادونه په پرمختللو او پرمختیایي هېوادو وویشل شول. د  دوویل شولچې 

اصطالف د پخوانیو وروسته پاتې او بېوزلو هېوادو پر ځاى کارول کېږي. وروسته  (هېوادونه
ا وزلي ییمعنا ولري چې ګواکې د پرمختیا امکانات ډېر لږ دي او ب پاتې اصطالف ممکن دا

فقیر به دا معنا ولري چې ګواکې نوموړى هېواد هېڅ هم نه لري. په داسې حال کې چې زیات 
عي شتمنۍ لري، خو د پانګې، مهارت او د یشمېر پرمختیایي هېوادونه پوره زېرمې او طب

ې نه دي نیول شوي. د پرمختیایي هېوادو اصطالف تخنیک د ټیټې سطح له امله تر کار الند
کال کې کینډي وکاروله. بله خبره دا ده چې هېڅ داسې هېواد نه لېدل کېږي چې  .م 19٦4په 

نو ځکه نظر نورو پخوانیو اصطالحاتو  ،د خپلې ودې او پرمختیا لپاره یې هڅې نه وي کړي
ې، لکه وروسته پات نو)اصطالحاتو(وناوړه نوم  له ته "پرمختیایي" اصطالف غوره برېښي، نو 

څخه ډډه په کار ده. له بلې خوا وروسته پاتېوالې او فقر هم نسبي اړخ  روفقیر، نادار او نو
لري، کېداى شي د ډېرو پرمختللو هېوادو په کتار کې هم داسې هېواد وموندل شي چې نظر 

یف ره غوره منل شوى تعرنورو ته وروسته پاتې وي! باید ووایو چې د پرمختیایي اقتصاد لپا
په مشکل سره ترسترګو کېږي، مګر ګڼ شمېر نظریات شته چې د پرمختیایي اقتصاد پېژندنه 

 کوي.

 د وروسته پاتیوالی پیژندنه

Bauer Fyamey  هغو هېوادو ته پرمختیایي هېواد وایي چې ګڼ شمېر پرمختللو هېوادو لکه

حقیقي سرانه عاید او پانګه کمه وي، د  شمالي امریکا، غربي اروپا او استرلیا څخه یې 
ملګرو ملتونو متخصصینو هم سرانه عاید غوره معیار ګاڼه او هغه یې د متحده ایاالتو، کاناډا 

یوازې سرانه عاید معیار  .نباید چېاو استرلیا سره پرتله کاو، خو دا کافي ونه ګڼل شوه
ه کوچنۍ برخه ده، ممکنه ده وګرځوو، ځکه سړي سرګټه یا سرانه عاید یوازې د مسظلې یو

یو پرمختیایي هېواد خپلې طبیعي زېرمې پوره کارولې وي، خو د ټیټ سرانه عاید له مخې 
پرمختیایي هېوادو کې وشمېرل شي، ممکن یو بل هېواد کې سړي سرګټه ټیټه وي، خو هلته 

 ده ده.به د ژوند نورې آسانتیاوې چمتو وي، په دې توګه د انسان رفاه څو اړخیزه ښکارن
ملګرو ملتونو په یوه رپوټ کې دا هم ویلي چې: هغه هېواد یا اقتصاد پرمختیایي بلل کېږي 
چې په ټولیز ډول د تولید پروسه کې له عادي تخنیک او ناچیزه حقیقي پانګې څخه پکې کار 

 اخیستل کېږي.
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Berenstein  وایي چې هغه هېواد پرمختیایي بلل کېږي چې په هغه کې تولیدي اغیزمنتوب

ډېر ورو پرم  روان وي او سړي سر تولید شوي محصول یې ټیټ وي. هندي پوهان دا 
لي چې سړي سر تولید شوى محصول، د تخنیک د سطح او حقیقي پانګې وخبره ضروري ب

 ونیول شي. ترڅنګ باید د کلتور او فرهنګ سطح هم په نظر کې

هغه هېواد پرمختیایي بولي چې د طبیعي زېرمو او نفوس په  (Nurkse)پروفیسر نرکسي 

په  (Nurkse)ابزار ولري، خو باید ووایو چې اجناس اوانډول لږ اندازه پانګیز )سرمایوي( 

خپل همدې اثر کې ویلي چې پانګه یو ضروري شرط دى، خو کافي نه ده، بلکې د ټولنیزو 
 او تاریخي پېښو سره تړاو لري. وسیاسي شرایطکړو، وړو، 

 Tertiary Occupation (T.O)اقتصادي پرمختیا د  (Colin Clark)پروفیسر کالین کلیرک 

سره انډول بولي، البته د ژوند د سطح په لوړېدو سره بېالبیلې بوختیاوې او شخصي خدمات 

(T.O) نظر ډېر تایید نه شو. اخو د کلرک د ،زیاتېږي 

د هغه هېواد د پالن جوړونې کمیسیون کې کې د علمي نظریاتو د اراظه کولو په وخت  په هند
چې له یوې خوا پکې د بشري کار ځواک په کار نه وي لوېدلى  للپرمختیایي وب ونههغه هېواد

او بشپړه استفاده ورڅخه نه وي شوي او له بلې خوا طبیعي سرچینې ګټې اخیستو الندې نه 
مل د تخنیک ټیټه سطح او یو شمېر ټولنیز عوامل ګڼل کېږي. د طبیعي وي راغلي چې د دې ال

 .سرچینو د الزیاتې کارونې په هکله هم زیات شمېر اقتصاد پوهان د نظر یووالى نه لري
ې شتمني ډب دي یعناوځکه یو شمېر ډېرو پرمختللو او صنعتي هېوادو کې طبیعي زېرمې 

نو  ،هم له ټولنیزه پلوه ځینې بحرانونه لېدل کېږيراکد حالت کې دي او پانګوالي اقتصاد کې 
 آیا دا هم پرمختیایي وبولو؟ 

د کار د بشري چې سره له دې  .ت، انګلستان او المان دىد دې مثال په خپله متحده ایاال
ځواک پوره په کار نه لوېدل او په طبیعي سرچینو نه السبرى د پرمختیایي اقتصاد مهمه نښه 

 ټولنیز فکتورونه د معیار په توګه مني. دى وایي:  Eugere staleyده. په دې لړ کې 

 هغه هېواد پرمختیایي ګڼل کېږي چې:
 فقر او غربت د کومې ناڅاپي پېښې یا د لنډې مودې لپاره نه وي.کې په هغه  . 1
غربت د طبیعي سرچینو د کمښت له کبله نه، بلکې د تولیدي پروسې د  کې په هغه . 2

نیمګړتیاوو له امله وي. خو په پورته معیارونو کې د نفوسو  اهمیت او ګڼ شمېر نور اړخونه 
 او اقتصادي نور مسایل نه دي شمېرل شوي.

ي ودې، په نظر پرمختیایي هېواد هغه دى چې د هغه په مخکې ال د اقتصاد Jacob Vinerد 

ترقۍ او پرمختګ ډېر زیات پراخ ډګر وي، یعنې د پانګې، د بشري کار ځواک او طبیعي 
سرچینو د کارولو ښه پرېمانه امکانات ولري او خپلو موجوده نفوسو ته د ژوند ښه امکانات 
برابر کړاى شي او د عاید لوړه اندازه ورته چمتو کړي. د ده معیار د سړي سرګټې لوړه 

د  ،ده په تعریف کې نفوس په نظر کې نیول شوى، خو د نفوسو وده )زیاتوالى( اندازه ده. د
د وګړو بوختیا په کرنه کې، د هغوى تخنیکي مهارت، ښوونه  ،نفوسو کثافت )ګڼوالى(

له پخوانیو تعریفونو غوره بلل  هماو نور له پامه لوېدلي، خو بیا ،غوره حکومتوليروزنه

( Developingیا  دپرمختیا په حال کې  -)روبه انکشاف کېږي. سره له دې هم د پرمختیایي
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نو ځکه باید دغه ټول  ،ریف چې د ټولو لپاره منل شوى وي ستونزمن دىعلپاره یو جامع ت
دغو ټولو څخه دا پایله ترالسه کېږي چې پرمختیایي  لهتعریفونه یو ځاى په نظر کې ونیسو. 

ى شي چې د بډاینې ښه امکانات، خوځښت، هېوادونه یا پرمختیایي اقتصاد هغه ته ویل کېدا
له پانګې څخه د الزیاتې ګټې اخیستنې لپاره د خلکو هیلې، د کار د ځواک الزیات په کار 

 ،ښه، علمي او اعظمي په کار اچونه پکې ولېدل شي ه، د موجوده طبیعي سرچینو ډېرللوېد
 ي او داسېولنونه رابدلومثبت منطقي  نسبتاً ښه کچه مهیااوو ته د ژوندړترڅو خپلو وګ

 آسانتیاوې برابرې کړي چې د دوى د ژوند اړتیاوې ډېرې ښې پوره شي.
اوس چې د پرمختیایي هېوادو او پرمختیایي اقتصاد ځینې کچې او ځانګړنې جوتې شوې دا 
به ووایو چې پرمختیایي هېوادونه بیا په بېالبیلو فرعي ګروپو ویشل شوي چې ډېر لږ 

او پرمختیایي  Less Developed، لږ پرمختللي Least Developedپرمختللي 

Developing Countries  دي. د دوى لپاره زموږ په هېواد کې م  پر ودې، روبه انکشاف

 او پرم  تلونکى هېوادونه اصطالحات هم مروج دي چې مراد یې همدا دى.
لو ویشل په همدغو ډ ،ته رسېږيشاوخوا 200 دد نړۍ هېوادونه چې شمېر یې اوس وخت کې 

 یې پرمختیایي. هیې پرمختللي صنعتي هېوادونه او بل ه ډلهیعنې یو دشوي
پرمختیایي هېوادونه په خپل وار د ودې د درجې له مخې، د صنعتي والې، د سواد د سطح،  

او نورو له مخې د ملګرو ملتونو له خوا په ډېر لږ پرمختللو  وسړي سرګټې، ټولنیزو آسانتیاو
ډېر لږ پرم  تللي هېوادونه هغه دي چې ډېر وروسته پاتې دي  .شوي او پرمختیایي ویشل

 م.1995دود شوه. په وروسته څخه  م.1971دغه اصطالف د ملګرو ملتونو په خپرونو کې له 
وښود چې هغو کې افغانستان،  42کال د ډسمبر میاشت کې ملګرو ملتونو د دغو هېوادو شمېر 

 وتان، بورندي، چاد، یمن، ګنیا، ایتوپیا، ګامبیا، ګنيببنګله دیش، بنین، تایوان، بوتسوانا، 
، روندا، سودان، سومالیا، یوګندا، نیپال او یو شمېر نور قبیساو، مالي، موریتانیا، موزمبی

وشمېرل شول. دویمه ډله یعنې لږ پرمختللي هغه هېوادونه دي چې صنعت یې نسبتاً پرمختللى 

 %20د صنعت ونډه تر یې کې  GNPځکه  دى. دوى د پرمختیا په درشل کې وګڼل شول

رسېدله لکه ارجنتاین، برازیل، چیلي، هانکانګ، اسراظیل، مکسیکو، سنګاپور، تایوان، جنوبي 

هېوادونه هغه دي چې  (Developing)کوریا او داسې نور. خو درېیمه ډله یعنې پرمختیایي 

لکه سعودي عربستان، د نفتو زیاتې زېرمې لري او د نفتو صادرات یې په لوړه کچه دي 
دا ویشنه هم ثابته نده، دا ځکه عراق، لیبیا او سوریه بحرین، قطر او کویټ او داسې نور.

م.کې( له اقتصادی پلوه او د اتباعو د هوساینی ددرجی له مخې هغه حالت کې 2019اوس)
م کال څخه مخکی وو. هغه وخت هرلیبیایی ته ګاز او بریښنا وړیا 2000ندی، کوم چې په 

او دلیبیایی ځوان د واده لګښت ددولت پرغاړه وو، میندو ته د والدت څخه وروسته 
ډالره مرسته کیده، ښاری عامه تراسپورت او تحصیل وړیا او صحی خدمات فوق ۴000

العاده ښه او ارزانه وو اوداسې نور سهولتونه، خو اوس وضع ترټولو بدتره ده. اوس ګڼ 
نظریاتو ته دشک په سترګه ګوری، دوی د دې پلویان دي شمیر پرمختیایی هیوادو کې لبرال 

چې خصوصی کول باید په سنجیده ډول وشي، د دولت ارشادی نقش باید همداسې مسلط او 
منۍ، ملي  شت -پیاوړی وساتل شي، ټولنیز نظم او دسپلین ته لومړیتوب ورکړل شي او عامه
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م. 2019ې ته اړتیا لري. د موسسات او بنسټونه ال هم  د خصوصی کولو پر ځای، پاملرن

( ویروس ډیر چټک خپریدو، یو شمیر هیوادو کې یې ښه کنټرول  COVID-19کال د کرونا)

یې ضعف، ټول    او یو شمیر نورو کی د دغی ناروغۍ  نه مهار کول  یا کنترول کولو کې 
 ممکن وروسته تر دې بشریت د فردی اصالت  بشریت ته یوه نوې تجربه مخې ته کیښوده. 

پرځای یو ځل بیا ټولنیز اصالت ته رجحان ورکړي، دغې پېښې یو ځل بیا د عواطفو او  
 خواخوږي احساس بشر کې راویښ کړ.

هغه څه چې ثاتب شوی  دی ،  دا دي چې پیاوړی اقتصادی زیربنا لرل، د بحرانونو، 
په  نېکړکیچونو او وباوو د خپریدو پر مهال ډیر اوچت ارزښت پیدا کوی، چی د ټولې ټول

چوپړ کې وي.  پیاوړی اقتصادی زیربنا اقتصادی پرمختیا پورې تړلې ده. کله چې خلک له 
اقتصادی پلوه څه ناڅه پرځان ویسا وي، له روحي پلوه ناخوالو سره ښه مبارزه کوالی شی، 
خو د بیووزلۍ په صورت کې دوی روحی ناارامی ، ژور خپګان، ویرې او جسمی  کسالت 

چې دا حاالت نور هم  وضعیت بحرانی کوي. ښه اقتصاد لرل روحی او سره مخام  کیږی، 
 جسمی ناروغیو ته یو ډول وقایه ده.

(او دجورج واشنګټن دپوهنتون Michael P.Todaroد نیویارک دپوهنتون نامتوپروفیسور) 

-Economic Development(په خپل درسی کتاب کې چې د) Stephen C.Smithاستاد) 
Twelfth Edition) م. کال کې لیکلی دی، هیوادونه یی په آسانه 201۵په نوم یې په

م.کال داراقامو له مخی، له ټیټ عاید لرونکوڅخه تر لوړ 2011توګه،دنړیوال بانک داطلس د
 عاید لورنکو پورې په پینځوګروپونو ویشلی دی:

  (ډیرلږعاید لرونکیLower-income-countriesله )ډالرو څخه ټیټ کلنی سړی 102۵

 ایدلرونکی،سرع

 (منځنی لږعاید لرونکیLower-midle-income countriesله)ډالروپوری 102۵-۴03۵

 عاید لرونکي،
  (له منځنی حدعایدلرونکو څخه پورته عایدلرونکیUper-midle-income 

countriesپورې،۴03۶-12۴7۵(له 
 (لوړعاید لرونکیHigh-income countriesله)امریکایی ډالرو څخه پورته12۴7۶GNI 

per capita ،لرونکی 
  .اوهغه هیوادونه چې ارقام یی ندی موجود 

 
په عمومی توګه ارقام تل په تغییر کې وي، مثالً دهندوستان او د چین دهیوادونو سړی سر 

م. کال څخه ډیرزیاتوالی موندلی دی. افغانستان هم وروسته 2008کلنۍ ګټه وروسته تر 
م. 2010امو له مخی ښه و، خو وروسته تر م. څخه دبهرنیو مرستو په زور د ارق2001تر

نور پرمختګ ونشو.حال دا چې دسینګاپورپرمختیا نده ټکنۍ شوې، بلکې ګړندۍ روانه ده او 
 صنعت ته یې پاملرنه زیاته ده. جنوبي کوریا له کلیوالی او کرنیز پرمختګ پیل وکړ. یومثال:

ی وه. ټول هیواد د غربت م. کلونو پوری په کورنی جنګ ک 19۵3څخه تر  19۵0کوریا له 
، فقر او د ژوندانه ډیرو مشکالتو سره مخام  و. دکوریا ددغو کلونو وضعیت دافغانستان 
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لمریزو کلونوپه شان و. حتی په دغه وختونو کی د کوریا خلکو د دری وخته 1371-1381د
بده کال کی د جنګ په پای ته رسیدوسره له  م.19۵3خوراک دپاره هم څه نه درلودل. په 

 مرغه واحده کوریا په دوه برخو جنوبی کوریا او شمالی کوریا وویشل شوه.
جنوبی کوریا دخپل اقتصاد دپرمختګ په خاطر پنځه کلن پالنونه جوړ او په او اویایمه لسیزه 

په نوم  د خپلو کلیوالی  ( New village moment)یا کی یی د نوی کلی حرکت 
خاطر  نوی  حرکت پیل کړ. د دغه حرکت عمده هدف  سیمودپرمختګ او دژوند دښه والی په

دا و چې د کلیوالی سیمو او ښاری سیمو ترمنځ واټن راکم کړی  او په کلیوالی سیمو کی د 
شته فرصتونو څخه سمه او اقتصادي استفاده وکړی .ددغه حرکت په پیل کی د حکومت مالی 

بوجی سیمنټ  33۵حالت هم کمزوری و، خو حکومت دپیسو پرځای هرکلی ته صرف 
، د عامه څاګانو جوړول، د اوبو  نو رغولچتودد سړکونو جوړول، د کورونو ورکړل ترڅو 

و ولسی کارونو په خاطر ورڅخه استفاده وکړی د کوچنیو زېرمو او واړه پلونه او داسې نور
او د  ،به یې کوی انتظام خپله چمتواوې تیږاو  شګهمواد لکه  او کلیوال خلک به سیمه ییز
 .کویپه ګډه کار به پروژې د پلي کولو لپاره 

د کرنیز سکتور دپرمختګ په خاطر یی تراکتور څخه استفاده ، د اوبو رسولو منظم کول، د 
اصالف شوی تخم او همدارنګه د شنو فارمونو په جوړولو اقدام وکړ .کلیوالی سیمو دغه 

 پروګرام په بریالی او رضاکارانه ډول تطبیق کړ .
ډالرو  ۶7۴دحرکت د شروچ نه تقریبا څلور کاله ورسته د کلیوالی سیمو د فی نفر عاید تر 

ډالره وه. یعنې )د کلی نوی  ۶۴۴پوری ورسید چې دغه اندازه په ښار ی سیمو کی صرف 
حرکت( برنامې کلیوالی او زراعتی اقتصاد په پښو ودراو، وروسته بیا همدې زراعتی او 

ګ په بیساری ډول پرمختکوریا نن جنوبی کلیکوالی اقتصاد ښاری اقتصاد هم پیاوړی کړ.
( 25022،8م. کی سرانه عاید ) 201۶کړی اوعلت یی دهمدغه حرکت رامنځ ته کول و. په 

او افغانستان سرانه عایدتقریبا  ، کوریام. کال کی( د19۶0ه شو . حال دا چې یووخت )په ډالر
ډالره وو.  دلته موږ افغانستان له جنوبی کوریا سره مقایسه کړ چې دجنوبی   79یوشان یعنې 

 2۵022م.کې تر 201۶امریکای ډالروڅخه په 79م. کې له 19۶0کوریا سړی سر عاید په 
لرو پورې  ورسید،خو دافغانستان سړی سره عاید همدغه موده کې د بهرنیو امریکایی ډا

ددولت د راپور له مخې، نه دکره څیړنی له مخې(ته )۶79یا۶70-مرستو سره سره صرف تر 
دې  سره لهرسیدلی دی، یعنی موږ اوس هم د ډیر ټیټ سړی سرکالنی عاید لرونکی یاستو. 

نابعو خپلو بشري م په سرچینې نه لري ، او یوازې  عيیطبدافغانستان په نیمایی چې کوریا 
ه توګه پ انټرنټ د کارولو، بانکي سیسټم او د صنعتي ملتداوس خو. وکړه  تکیه یې باندې 
 ی کافي طبیعافغانستان د  ونکي هیواد په توګه ګړندی پرمختګ کوی، خوپرمختل د یوه
ګ لرلو ونشو کوالی الزم پرمخت و،کافی بشری نیرو، غوره اقلیم او بهرنیو مرستو پهسرچین

وکړی. د دې معنا  داده چې په پرمختیایی هیوادو کی د پرمختګ حالت او دژوند معیارونه د 
بدلون په حال کې دی او ټول پرمخیتایي هیوادونه په برابره اندازه د پرمختګ  استعداد او 

 وړتیا نلری. 

وره حکومتولی او عالی پالن د  آسیا جنوب کې سینګاپور یو کوچنی هیواد دی، خو دغ
 Knowledgeجوړونی په برکت یی تر کوریا هم ښه پرمختګ وکړ، دغه هیواد د)
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economy چارې په کار واچولی. دلیبیا، -( دشعارپه غوره کولو سره، دپرمختیا علمی الرې
افغانستان، عراق او سوریې په شان هیوادونه  جګړی دومره وځپل چې اوس یې دخلکو 
روحی او اجتماعی وضعیت پرمختک سره  څه چې ژوند کولو سره هم بیعالقی شوی دی. 

نونه ضرور دی، بلکی ژور ټولنیز اصالحات او دغو هیوادو ته اوس نه یواځې اقتصادی پال
د جګړی د ګرومونو هوارول هم پکار دی. دغو هیوادو کې باید لومړی سیاسی او ټولنیزه 
سوله، ورپسې ثبات او بیا ورپسې باید د پرمختیا په لوري ګړندي ګامونه اوچت شي. د پورته 

اقتصادی پرمختګ لوړو پوړیو ذکر شویو هیوادونو له ډلی ممکن یو شمیر یې لږ وخت کې د 
ته ورسیږی، خو یوشمیر نور ممکن ژر ونه توانیږی. همدا اوس د چین، هند، تایوان، 
هانکانګ، اسراظیلو او سینګاپور اقتصاد د  ګړندی پرمختګ په حال کی دی ، د دوی د ودې 

 او ترقی ارقام او د ژوند د ستندردونو حالت م  په ښه کیدودی. 
او نوم ایښودو خبره کوو الزمه ده یوه بله نوم ایښودنه  ، توپیرونوو د ویشنېکله چې د هېوادون

 هم ذکر کړو:
کې  اقتصادي بحثونو –د شلمې پېړۍ له نیمایي بیا د هغې تر پاى پورې په اکثرو سیاسي 

 هېوادونه په الندې درې برخو هم ویشل شوي وو:
دونه په بنسټ و، سوسیالیستي هېوا آزاد مارکېټدصنعتي پرمختللي هېوادونه، چې اقتصاد یې 

درېیمې نړۍ کې همدا  پهچې  .او درېیمه نړۍ ه وهچې مرکزي پالن جوړونه پکې معمول
وروسته پاتې هېوادونه راتلل. دغو وروستیو نومونو اکثراً سیاسي اړخ درلود. "د درېیمې 

و او وارسا د نړۍ" اصطالف په هکله د چین هېواد ډېره عالقه درلوده ځکه غوښتل یې د نات
دا هم مطلقاً سیاسي  .کمپ په وړاندې دغه "درېیمه نړۍ" ښه برجسته او ورڅخه جال شي

د سړې جګړې پر مهال چین د خپل هژمونیستی سیاست له مخې غوښتل مفکوره وه. 
پرمختیایی هیوادونه دځان په لوری لیوال کړي، نو ځکه یې دوی ته د)درېمې نړۍ( خطاب 

هېوادونه په شمال او نړۍ ه بله ډلبندي او نومونه هم وه چې هغې کې د دې سربېره یوکاو. 
جنوب ویشل شوي وو: د شمال څخه منظور پرمختللي صنعتي هېوادونه وو او له جنوب څخه 
منظور اکثراً همدا وروسته پاتې هېوادونه وو، خو هغه اصطالحات چې د پرمختیایي )درېیمې 

لږ څه مناسبه برېښېده او هم یې د ودې دینامیکه پروسه نړۍ( هېوادو د سیاست مدارانو لپاره 
تاظیدوله او د نسبیت یوه افاده هم پکې نغښتې وه او اقتصادي لیکنو کې ډېره دود  شوه هغه 

 Developed)او پرمختللى  (Developing Countries)همدا پرمختیایي هېوادونه 
Countries) .ونې ومنلی، له نورو یې م  ډیرو خلکو همدغه دوه وروستۍ  هېوادونه وو نوم 

واړاو.موږ هم دلته د افغانستان په شان هیوادو ته د )پرمختیایی( اصطالف غوره بولو او همدا 
 کاروو.

د پرمختیایي هېوادو لپاره د دوى د ودې سکالو ډېره د پاملرنې وړ ده، خو د اقتصاد د علم په 
اړه لږ مطالب لېدل کېږي. معموالً په جهاني پالیسو او علمي څېړنو کې په دې  ،علمي آثارو

دې برخه کې د پرمختللو صنعتي هېوادو پوهانو لیکنې او څېړنې کړي چې یو شمېر نظریې 
نهیلوونکى دي، آن دا چې دوى په دې هکله د تېر ایستنې چلند غوره کړي او په آثارو کې 

ښکاره  علتونه پوره نهوالي ییې د استعمار د دورې تفوق طلبي لېدل کېږي. دوى د وروسته پات
ټول یې د پرمختیایي  ل،کوي، خو معلول ته یې اشاره کوي. لکه چې پورته وشمېرل شو
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اقتصاد معلولونه وو. بیا هم په لنډ ډول وایو چې د پرمختیایي هېوادو د پوره اقتصادي ودې 
ې د ک نه کولو او وروسته پاتې والي درې عمده علتونه بیانېدالى شي: یو یې په تېرو وختو

استعمار تسلط، د موجوده نړېوال اقتصادي نظم فعلي چلند او تسلط او درېیم یې د دوى داخلي 
 ي،خرافات، بی اتفاقفکتورونه لکه: ناوړه اداره، استبداد، بې کفایته سیاست، عدم تحرک،

ټولنیزې ستونزې او یو شمېر نور دي. دغه مسایل به راتلونکو څپرکیو کې وڅېړل شي خو 
 اید د پرمختیایي هېوادو ګډې نښې په ګوته شي.لومړى ب

 لنډیز
ډېااااره ضااااروري ده، چااااې مااااوږ د اقتصااااادي پرمختیااااا، د ودې او ترقااااۍ توپیرونااااه 
وپېژناااو او هااار یاااو پاااه خپااال ځاااای اساااتعمال کاااړو، لکاااه چاااې ویااال شاااوي، پرمختیاااا پاااه 
اقتصااااادي جوړښاااات کااااې د باااادلون سااااربېره هاااار ډول سیاسااااي، اجتماااااعي کولتااااوري او 

بدلونوناااه را اخلاااي، یعناااې پاااه ټولناااه کاااې د خلکاااو پاااه ژوناااد کاااې هااار ډول کیفاااي او ناااور 
کمااي مثباات تغیاار د دواماادارې پروسااې پااه توګااه پرمختیااا ده، خااو اقتصااادي وده پرتااه لااه 
اقتصاااااادي پرمختیاااااا ممکناااااه ده، مګااااار اقتصاااااادي پرمختیاااااا پرتاااااه لاااااه اقتصاااااادي ودې 

ډېااااارو اړخوناااااو لرونکاااااې ناممکناااااه ده، اقتصاااااادي پرمختیاااااا پاااااه یاااااوه پراخاااااې معناااااا د 
اصاااطالف ده او د اقتصاااادي ودې د اصاااطالف پاااه پرتلاااه پراخاااه ماناااا لاااري. د اقتصاااادي 
ودې اصاااطالف یاااوازې د ماااادي مساااایلو پاااه برخاااه کاااې مثبااات تغیااار دي، خاااو کلاااه چاااې 

( وایااااو، نااااو د خلکااااو د ژونااااد د ښااااه Economic Progressمااااوږ اقتصااااادي ترقااااي )

ټاکااال کېااادای شاااي، ناااو د ترقاااۍ او ودې د  والاااي پاااه ماناااا ده، چاااې یاااو اوساااط حاااد ورتاااه
رابطاااې، نژدېاااوالي، فااارق او یاااو پااار بااال یاااې د اغېااازې پاااه هکلاااه بایاااد ووایاااو، چاااې ددې 
دواړو تااااوپیر یااااوه اړتیااااا ده، د بېلګااااې پااااه توګااااه، کلااااه چااااې د وګااااړو زیاااااتوالی او وده د 
محصاااوالتو لاااه ودې څخاااه زیاتاااه وي، ناااو ښاااکاره خباااره ده، چاااې د وګاااړو د ژوناااد کچاااه 

ه وي، دا هااام بایاااد پاااه یااااد وسااااتو، چاااې ممکااان ځیناااې وخااات پاااه یاااوه ټولناااه کاااې د باااه ټیټااا
وګاااړو د ژوناااد کچاااه ټیټاااه وي، خاااو صااارف د عایاااد رقااام او عااادد لاااوړ تللااای وي، ناااو بایاااد 
اجتماااعي عامااه رفاااه لااه دغااه رقاام څخااه ځااار نااه شااي. پااه دې توګااه ښااکاره شااوه، چااې د 

اهیمو پاااوه شاااو او د فقااار یاااا فقااار د ښاااه پېژنااادلو پاااه خااااط بایاااد ماااوږ پاااه دغاااو درېیاااو مفااا
بېااوزلۍ لااه حالاات څخااه د وتلااو لپاااره د پرمختیااا میکااانېزم تااه ځااان ورسااوو او اقتصااادي 
ثبااات تاار السااه کااړو، د فقاار پااه ضاااد مسااتقیمه مبااارزه داده، چااې د بېااوزلۍ عواماال رفاااع 
او د پرمختیااااا میکانېزمونااااه ترالسااااه کااااړو، د بېااااوزلۍ عواماااال هاااام اقتصااااادي دي، هاااام 

( لااااوړه کااااړو، د پااااانګې د PCIو د پرمختیااااا میکانېزمونااااه دا دي، چااااې )غیاااار اقتصااااادي ا

( تاااه ورساااېږو او درېااایم میکاااانېزم دا دی، Capital Accumulationټولېااادو مرحلاااې )

چااې پانګااه بایااد پااه مولااده یااا تولیاادوونکې ساارمایه بدلااه شااي او پااه تولیاادي برخااو کااې پااه 
ې پخاااوا توضاااېح شاااوي، کاااار ولاااوېږي.  پاااه اکثااارو هغاااو انکشاااافي تیاااوري ګاااانو کاااې چااا

( د انکشااااافي اقتصاااااد لااااه Economic Growthاقتصااااادي رشااااد یااااا اقتصااااادي وده )
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مهمااااو اهاااادامو څخااااه شاااامېرل کېااااږي. دا هاااادف انکشااااافي سیاساااات ټاااااکي، پرمختیااااایي 
هېوادوناااه پاااه مجماااوچ کاااې پاااه تېااارو وختوناااو کاااې پاااه نسااابي توګاااه د چټکاااې ودې مراحااال 

چااې هلتااه فقاار یااا بېااوزلي لیاادل کېااږي، د تېاار کااړي دي، پااه هغااو پرمختیااایي هېااوادو کااې 
انکشاااافي سیاسااات د اهااادافو پاااه چوکااااټ کاااې پاااه عماااومي توګاااه پاااه اقتصاااادي ټاااولنیزو او 
سیاساااي برخاااو کاااې د پرمختیاااا یاااا انکشااااف د کچاااې لاااوړوالی ددې هااادف لپااااره دی، چاااې 

 له فقر څخه خالص شي او له پرمختللو صنعتي هېوادو سره یې فاصله کمه شي.

 تمرینات
 وفیسور مایر او پروفیسور بالدوین اقتصادی پرمختیا په څه ډول تعریف کړی وه ؟پر.1
 دملی عاید او نفوسوترمنځ اړیکه یعنی څه؟ په فرمول کی یی هم وښایاست..2
 داقتصادی پرمختیا دمطالعې ارزښت تشریح کړئ..3
 نرکسی کوم هیوادونه پرمختیایی بولی؟.۴
ای پورې دنړۍ هیوادونه په کومو برخو ویشل شوی دشلمې پیړۍ له نیمایی بیادهغی ترپ.۵

 وو؟
 کوزنتز د پرمختیا په هکله څه ویلی و؟.۶
 پرمختیا او ترقی یوبل سره څه توپیر لری؟.7
 ځیني خلک د وروسته پاتی اصطالف ولی نه خوښوی؟.8
 وده، ترقی او برمختیا دریواړه جال جال تعریف کړئ؟.9
 کې شمیرل کیږی او ولی؟افغانستان د نړۍ په کومو هیوادو.10
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 دویم څپرکى
 عمومی ځانګړتیاوېد پرمختیایي هېوادو 

 
د اقتصاد د علم له نظره داسې نښې او معیارونه شته چې د هغو له مخې یو هېواد ته پرمختیایي 

 هېواد ووایو:
 

 نډول د نفوسو لږوالىا د هېواد د ټولې پراختیا په  . 1

حال دا چې په پرمختللو  ،ارزښت ورکړل شوى دىدې معیار کې پراخې ساحې ته ډېر 
صنعتي هېوادو کې هم ممکن پراخه ډاګونه، وچې دښتې یا سړې پراخه سیمې موجودې وې 
چې وګړي پکې ژوند نه خوښوي. له بلې خوا داسې هېوادونه هم شته چې د ساحې له مخې 

دا  . سره له دې چېیې نفوس زښت ډېر دى لکه چین او هند، خو بیا هم پرمختیایي بلل کېږي
نو ځکه یې ځینې نور  ،معیار یوه موده منل شوى وو خو ډېر ژر ورته د علماوو پام شو

 معیارونه غوره او کره وبلل.

 د پانګې کمښت . 2

 ،وویې په کار اچکې سرمایه او پانګه معموالً هغو نغدو پیسو ته وایو چې په تولیدي پروسه 
په  ،د زېرمه کېدو وړ وي، د عامل په کارولو سره د محصول د ارزش اطالق ورته کېږي

 وایو. Investmentاري زته سرمایه ګعملیې بیا تولید کې ورڅخه استفاده کېږي او دغې 

په بله وینا: پانګه هغه نغدی یادجنس په توګه شتمني ده چې دنورې اضافی ګټې په موخه په 
 کاراچول کیږي.

مکان ګټې کولوښه اپانګه لږ ده چې د  په دغه مفهوم سرهېره بیا پرمختیایي هېوادو کې په ت 
لوړه ربح ولري. دا مشخصه دومره عامه ده چې پرمختیایي هېوادو ته د پانګې نه لرونکي  او

( زیاترو پرمختیایي هېوادو کې د دوى د ملي عاید 2دونه ویل شوي. د پانګې جوړېدنه)ااقتص
ښودل  18-1۵برخه جوړوي، خو په صنعتي پرمختللو هېوادو کې دغه سلنه  8-5په سلو کې 
دى المل ده چې له یوې خوا پس انداز او له بلې خوا پانګې اچونې )په تېره دشوې ده. دا 

"بوختوونکى" پانګې اچونې( ته د دغه هېواد خلک زړه نا زړه وي یا په  ېمؤلدي او شاغل

                                                           
Capital Investment
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سپما ،ي سرګټې د زیاتوالي له الرې هم د پس انداز )پاسرهبله وینا وس یې نشي موندالى. د سړ

لږې  (Demonstration)کولو( لپاره هڅې هاند او تشویقي یا تحریکوونکې اغیزې  او بچت

هغه خپلو کورنیو ته په ګاڼو ورکوي  ،او بچت هم ولري سپمادي. د دغو هېوادو خلک که لږ 
 از په نویو اقتصادي تشبثونو کې په کار نهاو سره زر پرې اخلي یعنې خپله پاسره او پس اند

اچوي. په دې ډول د عاید نامساواتي، د سروزرو ساتنه، بانکي سیستم ته بې پامي، عنعنوي 
ډېر لوړ لګښتونه او نور هغه الملونه دي چې پس اندازونه کموي. په دې ډول د پانګې کمښت 

ؤلدیت په ټیټه سطحه کې پاتې له یوې خوا علت او له بلې خوا په خپله یو معلول دى چې م

له  Riskشوى. که دوى بهر څخه پانګه اخلي د هغې ربح ډېره لوړه ده او له بلې خوا دوى د 

 وېرې لوړې پانګې اچونې ته زړه نه ښه کوي.

 د نورو تولیدي عواملو په پرتله د پانګې کموالى . 3

ژر  تیحکومتونه، د وضعدلته یو شمېر غیر اقتصادي عوامل لکه عدم مصظونیت، نامناسب 
ژر بدلېدل، د قانوني حمایو نشتوالى او داسې نور الملونه شته چې په پرمختیایي هېوادو کې 

عي شتمنیو او منابعو، ښه اقلیم او نورو سره سره د نورو تولیدي ید کار د بشري ځواک، طب
ي. په دې کېږفکتورونو په پرتله پانګه لږه میسره او ولګول شي چې دا د ټیټ مؤلدیت سبب 

 شته. هم بلکې دې سره نور الملونه ،ډول د پانګې کمښت یوازینۍ مشخصه نه ده

 د ټولو مجموعي ملي محصوالتو په پرتله د صنعتي محصوالتو ټیټ انډول . 4

، خصهد نه صنعتي کېدو مش .اكثره پرمختیایي هېوادونه صنعتي سکتور کې وروسته پاتې دي
لول دى. هغه اضافي عاید او ګټه چې د کرنې له سکتور څخه مع یوبلکې  ،عامل نه په خپله

ترالسه کېږي باید صنعت ته انتقال شي. په دې برخه کې د جاپان تجربه ډېره بریالۍ وه، نو 
ویالى شو چې د کرنې پراختیا او وده د صنعت د پراختیا او ودې لپاره ضرور ده، خو د 

 محصوالت چندان نه زیاتوي د دې سبب کرنې په سکتور کې د ګڼ نفوس بوختیا چې کرنیز
 کېږي چې صنعت وده ونه کړي.

 د پرمختیایي هېواد عمر . 5

په زړه پورې ده! یو شمېر څېړونکي دا دلیل وړاندې کوي او وایي چې هر څومره چې د 
رامنځته کېدو عمر کم وي هومره پرمختیایي دى! په داسې حال کې چې چین او دهېواد 

ي هېوادونه دي، خو کاناډا او متحده ایاالت ځوان هېوادونه دي، مګر د هندوستان ډېر لرغون
پرمختګ او ودې د درجې توپیر یې سرچپه دى، دا معیار د یو شمېر هېوادو لکه د پاکستان 

کاله مخکې د هندوستان له نیمې  ۶0په شان هېواد ته صدق کوي، ځکه دغه هېواد یوازې 
ڼ شمېر ګ س په یوې مصنوعی جغرافیا سره جوړ شو.اودانګلیسی استعمارپه ال وچې زېږېدلى
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خو بیا هم د پرمختیایي هېوادو په ډله کې راځي،  ،افریقایي هېوادونه هم لرغوني هېوادونه دي
 نو ځکه دا مشخصه هم چندان د منلو نه ده )وخت ځینو ته آبادي او ځینو ته ورانى راولي(.

 د سړي سرګټې د زیاتولو امکانات . ٦

له خوا په ګوته شوى. دى وایي که چېرې یو هېواد خپلو وګړو ته د ژوند  Rinerر د دغه معیا

د لوړې سطحې د چمتو کولو وس ولري او د نفوسو ور  په ور  زیاتېدو سره دوى همدا 
 اوچته سطحه ال اوچتوي نو پرمختیایي هېواد دى.

سطح، د عواملو غیر په دې ډول لېدل کېږي چې د ژوند ټیټه سطح، د پانګې اچونې ټیټه 
مطمظینه عرضه چې اقتصادي وده نه چټکوي، نه کارول شوي طبیعي منابع، ودې او پرمختیا 
او په مجموچ کې ژورو ټولنیزو بدلونو سره مینه نه ښودل او داسې نور د پرمختیایي هېوادو 
له بمشخص، معیارونه او ځانګړتیاوې دي، خو له دې پلوه په پرمختیایي هېوادو کې یو تر 

ډېر توپیرونه لېدل کېږي. د بیلګې په توګه د دوى د طبیعي منابعو ترمنځ توپیر، سړي سر 

(، د ودې درجه او د پرمختیا چټکوالى، د نفوسو د زیاتوالي په سلنه، د 3)GNPګټې،  یحقیق

 ود بهرنۍ پانګې منلو ته شرایط، د کرنې څرنګوالى، فرهنګ، عقاید ،)ګڼوالى( فنفوسو تکاث
ونو، پاسره )انباشت یا پس انداز( د تکنالوژۍ په کار اچولو او یو شمېر نورو برخو او رواج

ه برخو کې په پورت شپږوکې توپیرونه لېدل کېږي، نو ځکه مو د دوى عمومي معیارونه په 
توګه ذکر کړل چې په دې کې ځینې اقتصادي، ځینې سیاسي، ځینې تخنیکي او ځینې ټولنیز 

وازې اقتصادي معیارونه له نظره تېر کړو، یعنې هغه معیارونه . خو ضرور ده یو ځل یوو
چې اکثراً اقتصادي اړخ لري )سره له دې چې ځینې اقتصادي عوامل سیاسي او اجتماعي 

 مشخصاتو سره ګډېږي(.

 د پرمختیایي هېوادو اقتصادي اساسي مشخصات

په توګه  صاد د بیلګېد مشخصاتو له مخې داسې کوم ټاکلى اقتصاد نشته چې د پرمختیایي اقت
یې شرف کړو او د نمونې په توګه یې وړاندې کړو، نو ځکه دلته د ټولو پرمختیایي هېوادو 

 ګډ اقتصادي مشخصات په ډېر لنډ ډول راوړو کوم چې تر ډېره حده اقتصادي اړخ لري:

 ډېره ټیټه سړي سرګټه . 1

 200کې سړي سرکالنۍ ګټه تر دغو هېوادو اتیایمه لیږدیزه لسیزه کې د څېړنو له مخې په 
 1700کاناډا  2500دغه شمېره په متحده ایاالتو کې چې په داسې حال کې  دلهډالرو رسې

                                                           
GNP(General National Production).
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 یا PPPم. کال کې دیو شمیر هیوادونو د) 201۶په ،دلهرسې 3000سویډن کې تر 
purchasing power parity:مقایسه ښیي ) 

 ۶۴۴افغانستان
 ۵1181اتریش
 ۶11۶۶استرلیا
 ۴00سومالیا
 700بروندی

ړۍ پرم  د بډایو او بیوزلو هیوادو او سیمو یوه نسبی مقایسه په دې د نم. کال کې 201۵په 
 ډول ده:

 

 
 

 څومره چې رنګ تورشوی دی، هومره د ښه اقتصاد معنا لری
 
له مخې یې د ژوند سطحه ټیټه د مصرفي اجناسو ډول یې ډېر وروسته  ونوعلت پورتهو د ن

اب د کور ډول او اسب دښوونې اوروزنې کچه یې ټیټه،وزګارتیا،پاتې، خواړه یې غیر مکفي،
یې لومړني او غیر صحي دي، دوى په کورونو کې د څښلو له صحي اوبو، ګاز، برېښنا، 

سې نورو څخه بې برخې دي. د بېلګې په او دا ،ورځپاڼو اوکلتوری خدماتوعصري تشناب
 440میلیونو کورونو کې  70توګه په هندوستان کې د شلمې پېړۍ پنځوسو کلونو کې په 

و او نورو د پرمختللو هېواد ،تشنابونومیلیونو وګړو ژوند کاوه د دوى لوازمو د پخلي وسایلو
برابره زیاته  14دوستان سره ډېر توپیر درلود په همدې کال کې د انګلستان سړي سرګټه د هن

نو ځکه په داسې هېوادو کې صحي خدمات ، زیاته وه هځله ورڅخ 31او د متحده ایاالتو 
د سیاسی  چمتو نه وي، بې سوادي پکې زیاته او ګڼ شمېر ناروغۍ پکې موجودې وي.

 یشنونکو په وینا:افغانستان څلویښت کاله د افراطیونو له خوا یوې نیابتی او استخباراتی جګړ
سره مخام  دی چی ددغی جګړی دمعنوی نه اټکل کیدونکی زیان ترڅنګ دهیواد اقتصادی 

 زیربنا ته ډیر لوی زیان رسیدلی دی.
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پرمختیایی هیوادونه په مجموچ کی د خپلو تولیداتو او مولدیت د کچې له پلوه په ډیره ټیټه 
 .وی توګه ښکاره کویکچه کې دي، الندی جدول د دوی دریځ د ټولی نړی په پرتله په مقایس

 

Fig.1 : Share of Global Income 
 

 
 

Source: Micael P.Todaro(2015), Economic Development(12th 
edition),PEARSON published.  P.58 . 
 

 پورته شکل په ترتیب سره:
 لوړعاید لرونکی هیوادونه۵۵٪
 ختیزه آسیا او پسفیک حوزه18٪
 التینه امریکه او کارابین8٪
 اروپا او مرکزی آسیا7٪
 جنوبی آسیا7٪
 شمالی افریقا او منځنی ختیځ3٪
 جنوبی افریقا.2٪

 زیات لګښت GNPپه لومړنیو مصرفي توکیو د  . 2

زیاته برخه یوازې په  GNPد پرمختیایي هېوادو یوه بله ګډه مشخصه دا ده چې د دوى 

لومړنیو مصرفي توکیو، خامو موادو، خوراکي توکیو او نورو لګېږي. ګڼ شمېر وګړي په 
کرنه بوخت دي خو بیا یې هم مولدیت ډېر ټیټ وي د بېلګې په توګه په یو شمېر آسیایي او 

55%

18%

7%

8%
3%

7%2%

high income countries east asia and pacific

europe and central asia latin america and caribbean

middle east and north africa south asia

sub saharan africa
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ه ینتال .افریقایي هېوادو کې د ټولو وګړو دوه پر درېیمه برخه وګړي کرنه کې بوخت دي
درې پر څلورمه برخه وګړي کرنه کې بوخت دي. یو شمېر دغه هېوادونه کې امریکا 

خو د خپلو ملي صنایعو د نشتوالي له کبله یې بهر ته صادروي یعنې  ،منرالونه استخراجوي
 د دوى خام مواد اکثراً بهر ته ځي.

 (Dualistic Economy)دوه ګونې اقتصاد  . 3

ه کې دوه ګونې اقتصاد یعنې یو یې بالکل د طبیعي اقتصاد سرهیوادوپرمختیایی تقریباً اکثرو 
 .د دوى عنعنوي اقتصاد ډېر مړ ژواندې بڼه لري )عنعنوی( اوبل یې دبازار اقتصاد دی.مشابه

چې د  دیهم وایي او بل یې لږ څه پرمختللى اقتصاد  Subsistence Economyدې ته 

دې معنا چې لومړى ډول اقتصاد په کرنه  . پهیې بولي Market Economyبازار اقتصاد 

( په دانې -د جنس )غلېتولید ګري، ترکاڼي او نور.ښمتکي دى ځینې حرفې لکه کاللي، پ
، یدمقابل ترسره کېږي، بازار سره یې اړېکې ډېرې ضعیفې دي د بیومیکانیزم ډېر ابتدایي 

بانکي سیستم،  خو دویم ډول اقتصاد چې ښارونو کې رواج شوى لږ څه ښه دى ان دا چې
کریدت، بیمې، ترانسپورت، سینما، تیلفون، پارکونه، عصري ودانۍ، ښوونځي او پوهنتونونه، 

بیومیکانیزم یې هم منظم دد سوداګرۍ مرکزونه، فابرېکې، دولتي دفترونه او نور لري او 
وي. په دې ډول د لومړي ډول او دویم ډول یعنې ښارونو او کلیو ترمنځ زښت زیات واټن 

دیرشو کالو کې دافغانستان د کلیو او ښارونو دل کېږي. له نېکه مرغه په دې وروستیو لې
ترمنځ دغه ډول واټن کم شوی دی، خو په مجموچ کې په دواړو کې بیوزلی شته. داقتصادی 

ځینو پرمختیایي هېوادو کې د کانونو ایستلو، نفتو، ګازو او  مطالعاتوپه پرمختګ سره اوس
نورو پروژې پیل شوې چې د کورنیو او بهرنیو پانګو په واسطه پرم  ځي په دې ډول د 
دوى اقتصاد درې ګونې بڼه نیولې. د بېلګې په توګه په مرکزي آسیا کې د نفتو صنایع، مالیزیا 

اى بېلګې راوړالى شو. د هند او چین د صنعتي ن کې د چسیلیوکې د ربړ کرنه او تولید، 
فیصده پانګه د دوى کورنۍ پانګه وه نوره یې بهرنۍ وه. په سیلیون  3کېدو په پیل کې یوازې 

فیصده پانګه بهرنۍ وه او په مالیا کې په سلو کې  85کې د کورنۍ پانګې د کمښت له امله 
پکې ډېره وه. دغه المل تر ډېره وخته انګلستان پانګه دپه تېره  .بهرنۍ پانګې عمل کاوه 70

وى او د د وو دوى بهر پورې تړلي ساتلي وو او د دوى اقتصادي خپلواکۍ ته یې زیان اړولى
والي یملي منابع او ملي پانګې د استثمار او ګټې اخیستنې الندې وې چې د دوى وروسته پات

ېدو ورو ورو بهرنۍ یې نور هم اوږد کړ، خو یو شمېر نورو بیا د سړي سرګټې په زیات
ه ه او خپل طبیعي منابع یې خپلکړسرمایوي سهم راکم کړ او اقتصادي خپلواکي یې ټینګه 

   وکارول، خپل خام مواد یې د بهرنیو صنعتي اقالمو مقابل کې په ښه بیه بهر ته صادر کړل.
 ارقام 
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The urban population in developed countries and developing 
regions. 

Regions Populations 
(millions, 2009) 

Urban shares 
(%) 

World  
More developed countries 
Less developed countries 
Sub Saharan Africa 
Northern Africa 
Latin America and the 
Caribbean 
Western asia 
South central asia 
Southeast asia 
East asia 
Eastern Europe 

6810 
1232 
5578 
836 
205 
580 
231 
1726 
597 
1564 
295 

50 
75 
44 
35 
50 
77 
64 
31 
43 
51 
69 

Source: population reference bureau, 2009 world data sheet. 

 په ګڼو طبیعي سرچینو او پنځیزو شتمنیو نه السبرى . 4

ې پنځیزې شتمنۍ ید دوى یوه بله اقتصادي مشخصه دا ده چې ګڼ شمېر طبیعي سرچینې او 
السبري الندې نه دي راغلي. کوم شمېر منابع چې کارول کېږي هغه په غیر علمي الرو 

خو دغو هېوادو کې یو شمېر یې د  ،چارو، ناوړه او د دوى د اقتصاد په زیان کارول کېږي
یې  تلاخیسکارڅخه هغو  لهنویو علمي اختراعاتو او وسایلو په مرسته خپل منابع وپېژندل او 

. دوى یو شمېر لګیا دي په علمي میتود پر خپلو طبیعي شتمنیو څېړنه کوي او دي پیل کړي
بردارۍ الندې راولي. د بېلګې په توګه دوى پوره پراخې د کرنې وړ ځمکې لري  ههغه بهر

چې د اوبو رسولو د مجهز سیستم په واسطه یې ور  په ور  کار الندې راولي، یو شمېر یې 
ښه منرالونه، ځنګلونه، څړ ځایونه او د انرژۍ پوره امکانات لري. د بېلګې په توګه هندوستان 

میلیونه ایکړه  19چ ځمکه لري! په برما کې وایکړه د کرنې وړ المزر میلیونه 90همدا اوس 
که ممیلیونه ایکړه ځ ٦ځمکه په ډېره آسانۍ کرنې الندې راتالى شي په عراق کې یوازې 

ترکیه چې تقریباً اقتصاد  .میلیونه ایکړه نوره هم د کرنې وړ ده 20کرل کېږي حال دا چې 
او  میلیون ایکړو نورې هم پراخېداى شي 40-25یې ډېر ښه شوى کرنیزې ځمکې یې 

افغانستان هم په جنوب او جنوب لویدیزو والیتونو کې دکرولو لپاره پراخه ځمکې لری، چې 
 په افریقا کې پوره د میلیونو تنو ته غنم تولیدوالی شي. 90داوبخور سیستم په جوړولو سره 
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انونه کې کافي د اوسپنې او نفتو کمیسو او سرو زرو زېرمې شته په آسیایي پرمختیایي هېوادو 
رولو زېرمې او امکانات ټوسپنې او پ ،د ځنګلي ونو د محصوالتوکې او په التینه امریکا 

دو . په دغو هېوادي شته، په دې وروستیو کې دغه ګڼ شمېر زېرمې ترکار الندې نیول شوي
مېر سیندونه د امکانات کار الندې نه دي راغلي، د دوى ګڼ ش 90کې د انرژۍ په سلو کې 

برېښنا د تولید امکانات لري د دوى ګڼ شمېر ځنګلونه د بهرنۍ پانګې په واسطه د نورو 
هېوادو په ګټه کارول کېږي او د څړځایونو څخه یې هم کافي او علمي استفاده نه ده مروج 

 شوې.

د خوځنده او داینامیکو تشبثونو او ګټورو اقتصادي بوختیاوو نشتوالى  . 5

(Lack of Enterprise and Initiative) 

په اقتصادي وده کې دینامیک تشبث ډېر ارزښت لري. دا له کلي پیل کېږي بیا لږ څه خوځند 
تشبثونو پورې رسېږي. د بېلګې په توګه په اطرافونو کې ټولې کرنیزې ځمکې خپلې تشدیدي 

السی ،او لوړ استعمال ته نږدې کېږي ورسره کب روزنه، مچۍ روزنه، چرګانو روزنه
دا  .ېږيبوټو کرنه پراخاوطبی د صعنتي  کلیوالی صنایع او دتوریزم صنعت پیاوړی کیږی ،

په ښارونو کې صنعت ته خام مواد چمتو کوي له بلې خوا د لومړنیو صنایعو پاخه محصوالت 
ورو ورو سوداګري پیاوړى کېږي د مارکیټ نظم برقراره  .همدې برخو کې پیرودل کېږي

نیسي په ښاري مارکېټ کې محتکر او دالل هم پیاوړى کېږي، د کورنۍ  کېږي، کریدیټ بڼه
سوداګرۍ وده بهرنۍ سوداګرۍ کې وده راولي او دا د وارداتو په پرتله صادراتو کې ښه 
بدلون راولي یعنې د وارداتو تعویض امکان مومي، خو لکه چې لېدل کېږي تراوسه الهم یو 

جتماعي او کلتوري مناسبې او مساعدې فضا د شمېر پرمختیایي هېوادونه د اقتصادي، ا
ي او تخنیکي فعالیتونو کې وروسته پاتې دي او دې برخه کې هڅه، اتنشتوالي له کبله تشبث

تشویق او تحرک نه لېدل کېږي، یوازې یوه کوچنۍ طبقه متشبثین هغه هم پور ورکوونکي 
یولي، یو شمېر سوداګر او محتکرین پکې لېدل کېږي چې د مارکېټ ځینې برخې یې ن

 نکي غیر مؤلد تشبثونه شته چې په ملي مجموعي تولیداتو کې ونډه نشي لرالى.وغولو

والى تی د تکنالوژۍ ټیټه سطحه )یا تکنالوژیکي وروسته پا . ٦

Technological Backwardness) 

سره له دې چې پرمختیایي هېوادو کې یو شمېر ټولنیزو ډګرونو کې د پرمختللي ټکنالوژۍ ځینې 
بېلګې شته، خو د اقتصاد ټول ډګر یې نه دى نیولى، نو ځکه د دغو هېوادو ټول ټولنیز جوړښت 
په الزمه توګه بدلون نه دى موندلى. په دغو هېوادو کې تخنیک په ډېره لوړه بیه تمامېږي، خو 

 نو ځکه په نوي او عصري ،لدیت یې کم وي، فني ماهرین پکې لږ دي او کافي پانګه هم نشتهمؤ
ه په دې ډول تخنیکي وروست .زړې تکنالوژۍ بدلول او تعویض ستونزو سره م  دي دتکنالوژۍ 

 هم ده. )معلول(پاتې والى نه یوازې دا چې یو علت دى بلکې دا یوه ناوړه نتیجه
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 د نفوسو فشار . 7

وازې د نفوسو کتله، بلکې د نفوسو چټکه وده د پرمختیایي هېوادو مشخصه بلل شوې چې نه ی
دا یوازې هند او چین پورې نه ده تړلې، بلکې اکثرو پرمختیایي هېوادو کې لېدل کېږي چې 
دا به راتلونکې کې دوى ته ګڼ شمېر اقتصادي، اجتماعي، صحي، محیطي، فرهنګي او ان 

کړي، که چېرې دوى خپل اقتصاد ته په مناسبه توګه وده ورنه سیاسي ستونزې رامنځ ته 
 15کړي. لکه چې لېدل کېږي په التینه امریکا، افریقا او اسیایي پرمختیایي هېوادو کې د 

ته رسېږي! په داسې حال کې چې په متحده ایاالتو کې  40کلنو څخه د ټیټ عمر وګړو سلنه 
کې دنفوسو کلنۍ وده په سلو کې تر دریوپورې  په افغانستانده. 23او په انګلستان کې  25

په پرمختیایي هېوادو کې د عمر منځني کلونه یوازې ښودل شوې ده. دشلمې پیړۍ په پای کی 
کلونو ښودل شوي حال دا چې د امریکا متحده ایاالتو، کاناډا او ناروې  40- 32او یوازې 

وروستیو کې چې روغتیایي . په دې ښودل شوی و 7۴، په بلجیم کې ښودل شوي ٦9کې 
او په صنعتي شوو پرمختللو هېوادو  47چارې ښې شوي په پرمختیایي هېوادو کې دا عدد 

، کله چې نړیوالو دزریز اهدافو ته کار کاو دنفوسو توقع کیدونکی عمر ښودل کېږي 74کې 
 :په هکله نوی ارقام په دی توګه نشر شول

 
 سړی سرعاید او منځنی عمرجدول: د بیالبیلو څلورو کتګوریو کی -2
 

Indicators of economic welfare in four groups of countries, 2011 

Income group GDP per capita (2011 US 
dollars) 

Life expectancy 
(years) 

Low income 
Lower middle income 
Upper middle income 
High income 

635 
2298 
7239 
43718 

57 
66 
72 
80 

Simple average of male and female life expectancies. 
Source: world bank. 

 
دا ارقام د ناوړې روغتیا او ناوړو شرایطو له امله دومره توپیر لري او له بلې خوا ارقام ښکاره  

کوي چې پرمختیایي هېوادو کې د عاید ډېره برخه د ماشومانو لګښتونو ته پرېښودل کېږي چې 
 هغوى هم ګڼ شمېر یې د کار او بهره بردارۍ عمر ته تر رسېدلو دمخه له منځه ځي. په دې ډول
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( ټیټه ده نو ځکه دغه منفي ښکارنده د دوى په 4د دوى په ټول نفوس کې د کار د ځواک سلنه)
 ملي عاید منفي اغیزه کوي.

اوس د نړۍ نفوس په ګړندی ډول م  په زیاتیدو دی، په تیره بیا دپرمختیایی هیوادو نفوس د دوی 
د اقتصادی ودې په پرتله ډیر دزیاتیدو په حال کې دی. نوی ارقام ښیي چې په هرو څلورو ورځو 

کلونو 123پوری د 1927م. څخه تر180۴کې یومیلیون تنه دنړۍ په نفوس وراضافه کیږی. له 
کلونو  33ې کې دنړۍ نفوس له یو بیلیون څخه دوه بیلیونه ته لوړ شو، خو یو بل بیلیون بیاپهپه تر

نورو کلونو کې دوه بیلیونه نور ورباندی  1۴او  13کیزی ورباندې ورزیات شو، ورپسې په 
زیات شو، اوس د نړۍ له نیمایی زیات نفوس پرمختایی هیوادو کی دی، حال دا چې ددوی ونډه 

نفوس لری ، دټولی ٪2۴تولید کی ډیره ناچیزه ده،پرمختللی هیوادونه چی دنړی صرفپه جهانی 
تولید لری. دا په داسې حال کې چې دپرمختللو هیواونو دنفوس ډیره برخه ښاری نفوس ٪۵۴نړۍ

دی، مګر ال اوس هم د پرمختیایی هیوادو نیمایی یا له نیمایی زیات نفوس کلیوالی دی. الندې 
 ه څرګندوی:جدول دغه حقیقت ښ

 

 جدول: د پرمختللو او پرمختیایی هیوادودکلیوالی او ښاری نفوسو برتله-1
The urban population in developed countries and developing regions.  

Regions Populations (millions, 
2009) 

Urban shares 
(%) 

World  
More developed countries 
Less developed countries 
Sub Saharan Africa 
Northern Africa 
Latin America and the 
Caribbean 
Western asia 
South central asia 
Southeast asia 
East asia 
Eastern Europe 

6810 
1232 
5578 
836 
205 
580 
231 
1726 
597 
1564 
295 

50 
75 
44 
35 
50 
77 
64 
31 
43 
51 
69 

Reported by: population reference bureau, 2009 world data sheet. 

Source: Michael P.Todaro et all,(2015). Economic Development (12th 
edition).PEARSON publisher.  P.65  .  

                                                           
Manpower Working Population
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 بیکاري )وزګارتیا( . 8

له بده مرغه په پرمختیایي هېوادو کې بیکاري نه یوازې اقتصادي منفي ښکارنده ده، بلکې د 
له امله ګڼ شمېر ټولنیزې، سیاسي، کلتوري او نورې ستونزې راوالړېږي. بله خوا دا هغې 

چې نه یوازې دلته ښکاره بیکاري لېدل کېږي بلکې د بیکارۍ نور ډولونه لکه پټه بېکاري، 
 وټیټ استخدام او د هغو په بېالبیلو بڼو لکه موسمي بیکاري غولونکي تشبثونه )لکه د ستفر

هېڅ نه ورعالوه کوي او نه هم د مارکیټنګ پروسه کې کوم ګټورتوب شان چې په تولید 
هم دې کې شمېرل کېږي. بیکاري او ټیټ  عواملټیټ مؤلدیت او نور ،اضافه کوالى شي(

تر ډېره ځایه د هغو  Unemployment and Disguised Unemploymentاستخدام 

ام  دي یعنې هغو کې د مشخصه ده چې د نفوسو ګڼوالي سره مخ هپرمختیایي هېوادو ګډ

 ,Size, Density)نفوسو کثافت، د نفوسو د سن یا عمر ناوړه ترکیب او د ودې چټکوالى 
age- Structure and the rate of growth of population)  .ښکارنده پکې لېدل کېږي

د دې بېلګه د آسیا د وچې جنوب شرق هېوادونه ګڼالى شي. خو موسمي بیکاري او ټیټ 
یې په ټولو پرمختیایي هېوادو کې لېدل کېږي. سره له دې چې التیني امریکا او یو  مؤلدیت

شمېر افریقایي هېوادو کې هم نفوس زیات دى، خو د وزګارتیا پورتنۍ بڼې پکې نشته. په 
پرمختیایي هېوادو کې دغه ډول بېکاري د کرنې په سکتور کې ډېره لېدل کېږي ان دا چې د 

لید طرز صفر بلل شوې! ځکه کرنیز مؤلدین مارکېټ ته ډېر لږ هغوى د مؤلدیت او د تو
ونکي دي ومحصول عرضه کوالى شي نو ځکه دوى که له یوې خوا د صنعتي اقالمو وارد

ګارتیا د نفوسو زنکي هم دي. د اقتصاد د عمل له پلوه پټه وودانې واردو -غلېدله بلې خوا 
نو د محصول په  ،سکتور ته بوځوهغې برخې ته ویالى شو چې که چېرې هغوى کوم بل 

تولید کې کموالى رانه شي. د ملګرو ملتونو متخصصینو پټه بېکاري په هندوستان، پاکستان، 
په افغانستان ښودلى. 25-20فلپین او اندونیزیا کې په کرنې کې د بوختو وګړو په سلو کې 

 ر(.دنړیوال بانک راپو139۶/2/22وګړی وزګارښودل شوی دی) ۴3کې په سلو کې 

 د عنعنوي سکتور مسلط والى . 9

په گن شمېر پرمختیایي هېوادو کې ال اوس هم )یووېشتمه پېړۍ کې( په تولیدي برخه کې 
وروسته پاتې تولېدي طرز السبرى دى. په دغو هېوادو کې د دوى اقتصادي جوړښت او د 

ه ټول نفوس کې هغه وده او پرمختیا د ښارونو او کلیو د نفوس له انډول څخه اغیزمن دى. پ
والى ښیي یا د دې سرچپه، ښاري خدمات، ید ښاري نفوس کموالى د دوى وروسته پات

هېواد ډېرو برخو ته نه دي رسېدلي، په تېره بیا د دآسانتیاوې او د معاصر ژوند بېلګې 

Rande .د نظر سره سمد دوى ال اوس هم د تعصب، اوهامو او فتالیزم څپو الندې دي 
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 رۍ پورې تړلتیابهرنۍ سوداګ .10

معموالً پرمختیایي هېوادونه خپل خام مواد بهر ته صادروي، د دې پر ځاى مصرفي 

له بهره پوره کوي. په تېره توکي  (Basic Human Needs)لومړنۍ اړتیا  )اجناس(اودنوږي

بیا دوى خپل یو شمېر خام مواد او پیداوار ان پرته له لومړني پروسس )لکه میوه نه کنسرو 
او نه بوتل بندي کېږي( لرګي د غټو کوندو په بڼه، طبي بوټي په هماغه طبیعي بڼه په کېږي 

ډېره ارزانه بیه بهر ته لېمي په تېره بیا دوى خپل دغه منابع په غیر علمي، ابتدایي او ناسنجول 
شوې بڼه راټولوي او د بهرنیو سوداګرو په الس یې ورکوي، بالمقابل دوى ته یو شمېر نوږي 

م په بڼه، جعلي او د ټیټ کیفیت لرونکي صنعتي اقالم د مشهورو کمپنیو تر مارک د لیال
الندې، له وخت څخه اوښتي مواد په برخه کېږي. دغه بېلګې په بهرنۍ سوداګرۍ کې د دوى 

 فیصدوڅخه20دریځ خرابوي. د پرمختیایي هېوادو د صادراتو سلنه د دوى د ټول ملي عاید له 
ایي هېوادو کې د دوى د خارجي اسعارو لوى مدرک یو دوه قلمه کمه ده. په ځینو پرمختی

اجناس دي. د بېلګې په ډول په ایران، سعودي عرب او کویټ او وینزویال کې یوازې همدا 
نفت د دوى د صادراتو غوره برخه جوړوي،  لکه چې لېدل کېږي په دوى کې ایران د 

کي ه فرش، کمپلې، صابون، پالستیوویشتمې پېړۍ په پیل کې خپل ګڼ شمېر نور اقالم لک
ندونیزیا اوس هم عمدتاً ربړ صادروي، امصنوعات او نور هم بهر ته وړاندې کړل. مالیزیا او 

ون یوازې ربړ او چاى صادروي، چلي یوازې سپین زر، یوګندا، تایلنډ او رودیشیا قهوه یسیل
ځکه یې صادرات صادروي، خپلو نورو اقتصادي محصوالتو ته یې وده نه ده ورکړې، نو 

محدود دي. دغه وضعیت او اکر دوى بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړلي او نورو سکتورو ته یې 
پام نه دى اړولى، نو ځکه د تبادلې په نرخ کې د نوساناتو له کبله د دوى اقتصاد بې ثباته او 

 هښکاره اقتصادي نښه ده. له بده مرغ هترینګلى دى. د اقتصادي اکر دغه کاواکي د دوى یو
ځینی ارقام وایي چې د افغانستان په  په دوى کې وارداتي میالن د پراختیا په حال کې دى.

 واردات او پاتې صرف پینځه یې صادرات دی! 9۵بهرنۍ سوداګری کې په سلو کې 

 وروسته پاتې نظم او اداره . 11

و ې. په کلید پرمختیا لپاره ضروري مؤسسات یا اصالً نه شته یا یې هم الزمه وده نه ده کړ
نمایندګي نه شته. بانکي څانګې نه دي پراخه شوي کواپراتیفي  وکې د مالي او کریدتي مؤسسات

د اسهامو پلورل پیرودل پکې  ،مارکېټ میکانیزم پکې ډېر ساده دىدغورځنګ ضعیف دى، 
ې یزیمعمول نه دي. صنعتي بانکونه، رهني بانکي څانګې ډېرې وروسته پاتې او سیمه 

ډېرې لږې زېرمه کېږي. د بېمې مؤسسو وده نه ده کړې د پانګې اچونې تحرک  ()سپماپاسرې
نشته، ال اوس هم فیوډالي سیستم لېدل کېږي. باوجدانه ماهر او چټک اداره چیان لږ دي. 
ټولنیز نظم ډېر وروسته پاتې دى اقتصادي برنامې نه جوړېږي او په نهایت کې حاکمه اداره 

 نړیوالی اداری په افغانستان کې فساداو دپیسومینځلو راپورونه دشفافیتشوې. ضعیفه ارزیابي
 خپاره کړی او سرویګانې وایی چی په کال کې میلیونونه ډالره رشوت اخیستل کیږی.
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 د بشري پانګې خواروالى )ضعیف کیفیت( . 12

سره له دې چې د کار د بشري ځواک په هکله پخوا یادونه وشوه، خو د هغو د اقتصادي 
زونه بېله خبره ده، په دې معنا چې: له دې کبله چې بشري ځواک د خپل کار، فعالیت، اړخه ار

مهارت او ادارې له مخې د اقتصاد په رغاونه کې خورا ارزښت لري د اقتصاد په علم کې 
دا هم پانګه بلل شوې، خو په پرمختیایي هېوادو کې د دغې )پانګې( مؤلدیت ډېر ټیټ دى، 

نه دي: ناوړه تغذیه، د ځواکمنې روغتیا نشتوالى، نالوستي یا بېسوادي، چې د دې بېالبیل الملو
 ضعیف تریننګ، کار ته نه درناوى او داسې نور.

  

Developing regions log for behind the developed world in productivity 
measured as output per worker. 

 
editin),  th(2015) Economic Development,(12 : Mechael P.TodaroSource

PEARSON publisher. P.58  . 
ي سیستم د شتوالي له کبله د شغل غوره کول عنعنوپه دې ډول هېوادو کې ال اوس هم د 

محدود دي. په زړه پورې خو دا ده چې دلته د کار پر عرضه د مزد د ورکړې په پرتله ځینې 
ر اغېزمن دي. د بېلګې په توګه زموږ په هېواد کې به د کلي کلتوري او رواني فکتورونه ډې

د موسیقي ارکسترا کې غړى شي یا د اوبدلو صنعت چې یو ځوان په ډېر مشکله حاضر شي 
ته مخه کړي یا د نظافت ساتلو تشبث )حمام، سرخرییل او سقاوه( پرانېزي، په داسې حال کې 

د ټولنیزو چوپړونو برخه ده، داسې ځوانان  نکي اقتصادي ګټور فعالیتونه اووچې دا ټول هڅو
زموږ ټولنه کې یو شمېر داسې شغلونو ته نه حاضرېږي چې د ډم، جوال یا کسبه کار نوم 
ورته په خپل کلي کې غوره نه کړي! له بلې خوا داسې هېوادونو کې صنفي اتحادیې هم نشته، 

بیمو هم بې برخې دي. د مسلکي د دوى قوانینو کې د کار او کارګر د حمایې مواد نشته او له 

د  ( community collegeاو)کورسونو او زده کړې مرکزونو تخنیکي حرفوي ښوونځیو

نشتوالي له کبله د دوى مهارت ټیټ ارزیابي کېږي دا ټول د بشري ځواک خواروالى ښکاره 
په دې ډول وضعیت کی د مبتکرمتشبث تبارز ډیر ستونزمن ښکاري، هغه چې شومپتر کوي.
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ته ډیر زیات ارزښت ورکړی او مبتکر متشبث یی د اقتصادی پرمختیا لپاره یو ضرورت ور
ګڼلی دی.دغه ټول عوامل یو بل سره الس ورکوی او په پایله کی د دوی او پرمختللو هیوادونو 

( دفی نفر Output/capitدتولید ترمنځ ډیرزیات واټن لیدل کیږی، الندی جدول ) 

 کاره کوی:دکاردمحصول دارزش مقایسه ښ
Output per capita in selected countries, 1960 – 2010 (in 2005 US dollars) 

Out put per capita 

Country 1960 2010 1960 – 2010 
annual average 
growth rate 
(percent per 
year) 

Industrialized in 
1960 
Canada  
France 
Ireland 
Italy 
Japan 
Spain 
Sweden 
United kingdom 
United states 
 
Africa 
Kenya 
Nigeria 
Senegal 
Zimbabwe 
 
Latin America 
Argentina 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Mexico 
Paraguay 

 
12949 
9396 
7807 
7924 
4404 
6008 
11710 
11884 
15136 
 
 
978 
1442 
1567 
3847 
 
 
6585 
2354 
3915 
2814 
5033 
1990 
3939 

 
35810 
29145 
41558 
27227 
31815 
25797 
33627 
32034 
41858 
 
 
1287 
1923 
1480 
3959 
 
 
12862 
8750 
12871 
7430 
12189 
4666 
7466 

 
2.1 
2.3 
3.4 
2.5 
4.0 
3.0 
2.1 
2.0 
2.1 
 
 
0.5 
0.6 
-0.1 
0.1 
 
 
1.3 
2.7 
2.4 
2.0 
1.8 
1.7 
1.3 
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Peru 
Venezuela 
 
Asia 
China 
Hong kong 
India 
Malaysia 
Singapore 
South korea 
Taiwan 
Thailand 

7307 
 
 
405 
4518 
734 
1624 
3170 
1610 
2061 
772 

9762 
 
 
8727 
44070 
3413 
11863 
42360 
28702 
32865 
8467 

0.6 
 
 
6.3 
4.7 
3.1 
4.1 
5.3 
5.9 
5.7 
4.9 

Note: data are taken from the penn world table version 8.0, and use ppp 
exchange rates to compare national incomes for a description see the 
penn world table website at http://www.rug.nl/research/ggdc/data/penn-
world-table. 

 

 د تولیدي عواملو عدم تعادل . 13

لوړه  سرچینې پهد نېمګړي بازار له امله د تولیدي عواملو خوځښت ډېر په ټیټه کچه کې دى، 

 The highest and)د منابعو لوړ او ښه استعمال  ،پوله کې ترکار الندې نه دي راغلي
best use of Resources) بانک کې نه  )پس اندازونه(هدف ته نه دي نږدې شوي، پاسرې

زېرمه کېږي اضافي عواید نشته، که چېرې څه نقده پاسره او بچت برابر شي هغه د نویو 
ایجاد په پرتله په ګاڼو ژر لګول کېږي د کورني او بهرني مارکېټ په هکله د هغو تشبثونو د 

 کېاو معلوماتو په هکله پوهه لږه ده په تولیدي څانګو دخبرتیاوومارکېټ دد امکاناتو، 
ټولنیز وروسته پاتې سیستم او تولیدي  ،تخصص نشته، انحصاري وضع د دوى په زیان ده

 نو ځکه د عواملو عدم تعادل لېدل کېږي. ،زار رامنځته کړىتنګ جوړښت دوى ته نیمګړى با
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 اقتصادي وروسته پاتې والى: . 14

 
 

اقتصادي پلوه وروسته پاتې دي. دا ځکه چې د هغوى مؤلدیت ټیټ  لهد دغو هېوادو وګړي 
دى. د ترانسپورت او نورو ټولنیزو آسانتیاوو نېمګړتیا، ټولنیز ناوړ اکر او دې ته ورته مسایل 

 اقتصادي وروسته پاتې والى المل ګرځېدلى.دد دوى 
د پورته ټولو ذکر شویو مشخصاتو او د اقتصادي معیارونو یا د اقتصادي پرمختیا معیارونو 

(Measurement of Economic Development)  په کچه د خپل هېواد معیارونه داسې

 خالصه کوالى شو:
، دکوکناروپه سم سره له ارقاموکال  (م 201۵ل.) 139۴د افغانستان دمرکزی احصاظیې. د  1

میلیارده امریکایی 19ر۴میلیونه افغانۍ)1239382هیواددناخالص تولید ارزښت  شمول د
امریکایی ډالره(و. دغه ارقام ناکافی ۶77افغانۍ) ۴333۵دالره(او دسړی سرکورنی تولید

هېوادونو په لړ کې د منځنى آسیا لس هېوادونه په  150د نړۍ  دی. دملګرو ملتونو سازمان
 وروستى ځاى له مخېنستان د ملي کالني مجموعي تولید یو بیل ګروپ کې ارزولي، افغا

له مخې لږو پرمختللو هېوادو  (GNP)لري، یعنې هېواد د اقتصادي پرمختیا د یو مهم معیار 

د ډولونو د مصرف، د کورونو  (کالیواجناسو)کې راځي. له دې سره یو ځاى که چېرې د 
ېښنا ګاز، بر ،د پروتین منبع له پلوه(خوراک ) ،اليوډول، د ژوند د ورځنیو اسبابونو د چمتو

ه هم هېواد په ټیټ وګورو، له دې پلوه او عصري تشنابونو میسروالى او نورو معیارو له مخې
  کچه ارزول کېږي.

. په هېواد کې د کرنې سکتور عمدتاً مسلط سکتور دى، هغه هم یوازې غذایي مواد تولیدوي 2

( حالت لري، د کرنې محصوالت Subsistenceژواندى )مه مره مه رغېږه  -چې یو ډول مړ

ړو ځکه د وګ نولکه وریجې، کچالو او غنم ،دي یوازې ځینې حجیم اما بې کفیته غذایي مواد 
هغه یو شمیر دسبو اومیوو تولید چی لرو،  ږي.ید غذایي نورماتیف ستندرد ډېر ټیټ ارزول ک
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بلې خوا دهغود مارکیتنګ د پاکستان د ډمپنګ له امله لوی زیان سر ه مخام  کیږی.له 
 خدمات)بسته بندی، سورت، اعالنات،ترانسپورت اونور( ډیر ضعیف دی.

د ادارې د ارقامو له مخې په پرمختللو هېوادو کې هر وګړي ته د  F.A.Oد ملګرو ملتونو د  

کالوري میسره ده، خو زموږ په هېواد کې په مشکل سره  هواحد 3500 -3000ورځې 
ګرامه پروتین  30کالوري میسره ده. پرمختللو هېوادو کې هر وګړي ته د ورځې  1700

ګرامه  15مهیا دي حال دا چې زموږ په هېواد کې همدا اوس ځینو مرفه کورنیو ته یوازې 
 پروتین رسېدالى شي او بس.

وسته پاتې میکانیزم د پرمختیایي اقتصاد یو بل معیار دى. په . په هېواد کې د مارکېټ ور 3
ښارونو کې د مارکېټ د مېکانیزم یو څه نښې شته، حال دا چې په سیمو او کلیو کې د کالیو 
تولید او بازار ته د عرضې په منظور د اجناسو تولید ډېر لږ لېدل کېږي، آن داسې حکم کېداى 

 ي اقتصاد( دوران نښې څرګندې برېښي.شي چې دلته اوس هم د یو ډول )طبیع
په هېواد کې ګڼ شمېر پنځیزې شتمنۍ السبرى ال نه دى راغلى، یا هم ورڅخه غیر علمي، 
ناجایزه غیر موثره او په ډېره لومړنۍ بڼه کار اخیستل کېږي. د بېلګې په توګه همدا اوس 

رد متر مکعبو ته رسېږي، میلیا 55-50 په یوه ثانیه کې زموږ په هېواد کې د اوبو کلنى جریان
نورې اوبه یا له هیواده بهر وځي ګټه هم ترې نه اخیستل کېږي، 30حال دا چې په سلو کې 

 Arableزره هکتاره د کرنې وړ ځمکه  4424په هېواد کې ټوله  یا په شګو کی جذبیږی.
land   ،کرنیزی ځمکې وار په وار له السه وځي او پوره د کښت الندې نه ده راغلې

یرزراعتی استعمال الندې راځي، دا په داسې حال کی چې دغیرزراعتی استعمال لپاره ترغ
د نفتو، ګازو میتالوژي صنایعو په هکله پوره سروې نه ده شوې پراخه ډاګونه وجود لری. 

هغه کم شمېر کانونه چې رایستل کېږي په وروسته پاتې تکنالوژۍ ورڅخه کار اخیستل 
لکه زمرد، لعل، الجبراو دډبرو سکاره دمحلی زورواکو او  زیاتر قیمتی کانی توکيکېږي.

قوماندانانو له خوا په غیرفنی او غیرقانونی الرو ایستل او قاچاق کیږی. تور او جرمی اقصاد 
په پراخه توګه لمن غوړولی اودملی پانګوالو تولیدی اوخدماتی سرمایګذاری ته یې لوی ګواښ 

رګیود قاچاقچیانو له خوا تر تاالن الندې دي، په دې پیښ کړی دی. ځنګلونودګاونډی هیواددل
ېواد ځنګلونه او څړځایونه په مناسبه توګه نه کارول کېږي. ګڼ شمېر ځنګلونه او هد توګه 

 (Erosion)ې ویجاړتیا ورڅړځایونه د بربنډېدو په حال کې دي چې راتلونکې کې یې د ژ

ه کې له نورو پرمختیایي هېوادونو بېلګې. په دې برخډیرې بدې شته او داسې نورې  امکان
 دى. ترزموږ حالت ډېر بد

. په ګران هېواد کې کټ مټ لکه د یو شمېر نورو پرمختیایي هېوادو په شان د اغېزمنې  5
. په هېواد کې پس انداز ته تمایل او د پانګې تشکل ډېر لږ یاستوپانګې کمښت سره مخام  

 حالت بولو. Low rate of capital formationدى چې په مطلق ډول یې یو د 

. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په هېواد کې د تولداتو )زېږېدنو( مجموعي انډول ٦

(Total fertility rate) (٦،7( د ماشومانو سوتغذي سلنه )د پنځه کلنۍ عمر څخه د 13 )

 2،7ه د نفوسو کلنۍ ود 47-42ښودلې شوې. د عمر منځنى حد  25،7ټیټ عمر مړینې سلنه 
د ټول هېواد د پراخ مساحت په پرتله څو  اوځینې وخت له دې پورته ښودل شوې ده. فیصده
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په کلیو  85محدودو ښارونو کې د نفوسو نامناسب تکاثف ښودل شوى. د نفوسو په سلو کې 
 کې ژوند کوي.

او دودېزې لږ موثریت لرونکې  Technological Backwardness. زموږ هېواد د 7

 تونزه لري چې ورسره یو ځاى د فني مهارتونو کمښت لېدل کېږي.ټکنالوژۍ س
کې دکار امکانات شته، خو د روانوجګړو اوځانمرګی بریدونو له . سره له دې چې هېواد 8

د دې ترڅنګ ټیټ مولدیت ته رسیدلی ده. ۴3امله شغلونه په ټپه دریدلی او وزګارتیاپه سلوکې 
 او موسمي بېکاري هم لېدل کېږي.

واد صادرات ډېر محدود دي، عامه خدمات ویجاړ حالت لري، ملي پانګوال د هېواد د هې.9
دننه پانګه نه اچوي د دې منفي پدیدو ترڅنګ د مغزو فرار او د باتجربه کدرونو له هېواده 
وتل ملي اقتصاد ته یوه بله لویه ضربه ده. په دې ډول اقتصادي او غیر اقتصادي عواملو 

 .يد پرمختیایي ځانګړنې خپلې کړيمو جنګ ځپلي کړى چې هېواد داسې یو حالت رامنځ ته
 

 تمرینات

 دوه ګونی اقتصاد یعنی څه؟.1
 دنفوسو فشار ولې دپرمختیایی هیوادو په مشخصاتو کې راځي؟.2
 پرمختیایی هیوادونه څنګه بهرنۍ سوداګری پورې تړلی دی؟.3
نورماتیف کې )دکالوری اوپروتین دپرمختیایی او پرمختللو هیوادو ترمنځ په غذایی .۴

 دمقارله مخې( څه توپیر دی؟
 دبییالبیلو هیوادو د نفوسو منځنۍ عمر څو دی؟.۵
 افغانستان کومې ډیرې ښې طبیعی شتمنۍ لري؟.۶
 دخاوری ژوره ویجاړتیا ولی پیښیږی او څه ګټه یا تاوان لری؟.7
تونونو فرغان د زده کړی د دافغانستان بشری پانګه پیاوړی ده که ضعیفه، زموږ د پوهن.8

 کیفیت او کاری وړتیا له مخی وارزوئ؟
 دافغانستان حکومتولی او اداره په کوم ردیف کې راځي؟.9
 زموږځوانان د هیواد د پرمختګ لپاره څه کوالی شي؟.10
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 درېیم څپرکى
 د پرمختیایي اقتصاد عوامل او 

 ودې لپاره ضروري شرایط د اقتصادي
 

 والى الملونهد وروسته پاتې 
اقتصاد پوهانو د دې المل چې یو شمېر هېوادونه ولې د پرمختللو صنعتي هېوادونو په مقایسه 
وروسته پاتې دي په بېالبیله توګه څېړلي. تر ټولو دمخه باید ووایو چې دغه الملونه هېڅ یو 

ه یو ریې په یوازېتوب د وروسته پاتې والي )یوازینى( علت نه شو ګڼالى. بلکې دا ټول س

هېوادو ته د پرمختیاوالي، لږ مختللي او  Dیا  Cهېوادو ته یې نظر  Bیا  Aځاى شوي او 

وروسته پاتې والي خصوصیت ورکړې. یعنې د هېوادونو ترقي او پرمختیا کامالً نسبي بڼه 
والي الملونه هم په نسبي ډول ارزول کېداى شي. ټول الملونه هرومرو یلري. د وروسته پات

ه پاتې اقتصاد لپاره هم صدق نه کوي، ځکه د دغو الملونو څخه هر یو یې د یو د هر وروست
قسماً روښانه کوي. هسې خو په مجموچ حالت پرمختیایي هېواد د اقتصاد وروسته پاتې والى 

کې وروسته پاتې والى هغه ناروغي ده چې پرمختللو صنعتي هېوادو کې تحلیلونو او تفسیرونو 
ل کې د نړۍ دوه پر درېیمه برخه په هغې اخته بللې، خو بیا هم د د یوویشتمې پېړۍ په پی

نړۍ په همدې دوه پر درېیمه برخه کې داسې هېوادونه هم شته چې د ژوند ستنډرد یې ور  
والي څخه ځورېږي یپر ور  م  په ښه کېدو ښکاري. هغه هېوادونه چې اوس هم د وروسته پات

 عوامل یې داسې رالنډوالى شو:

 عي منابعو څخه نامساعده او ډېره لږه ګټه اخېستنه( د طبی1

ځینو هېوادونو لکه د امریکا متحده ایالتونو، انګلستان او روسیې وکوالى شول چې د خپلو 
منابعو څخه پوره ګټه واخلي، خو ګڼ شمېر پرمختیایي هېوادونه شته چې طبیعي سرچینو ته 

هم شته چې طبیعي منابع نه لري یې الس نه دى وروړل شوى، داسې پرمختللي هېوادونه 
لکه سویس او جاپان مګر غښتلى پرمختللى اقتصاد لري، نو طبیعي منابع یوازینى المل نه 
دى، بلکې دغه سرچینې او شتمني هغه وخت ارزښت مومي چې ښې ګټې اخېستنې الندې 

ى د راشي، نو د سرچینو او پنځیزو شتمنیو نه لرل د وورسته پاتي والي یوازینۍ علت نه

 (Optimum)بلکې له هغو څخه نامساعده استفاده یا د هغو نه کارول چې منبع په مساعد 

 ډول ګټوره تمامه نه شي د وروسته پاتي والي علت بلل کېږي.

 ( د پانګې کمښت2

په معاصر اقتصاد کې پانګه په اقتصادي وده کې غوره رول لري. په نننى اقتصاد کې د 
)ګټه لرونکې( پانګې، سوداګرېزې پانګې، استقراضي  ربحنګې، یا دنده موندونکې پا ېشاغل

پانګې، مولدې پانګې، دوراني پانګې او دې ته ورته مفاهیم رامنځ ته شوي چې د اقتصادي 
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د پانګې  Rate of Capital Formationبحثونو لویه برخه جوړوي. د پانګې د تولید پایه 

د اقتصادي ودې ډېره ساده افاده ده. پانګه راکد )ډب( نه پاتې کېدل او د هغې چټک دوران 
تولیدي عوامل په کار اچوي او په نتیجه کې اقتصادي خوځښت رامنځ ته کېږي. په اوسني 
وخت کې د اقتصاد جوړښت انډول موندلى او د علمي څېړنو په نتیجه کې د ودې الرې 

رزښت نه ورکوي، پانګې ته د ودې او ترقۍ د قاطع عامل ادي. سره له دې چې  پېژندل شوې
 خو یقیناً د نورو عواملو او الملونو ترڅنګ یو اغیزمن المل بلل کېږي.

سرمایوي کالي )تولیدي وسایل( د بشري ځواک په فعالولو او د بېکارۍ په له منځه وړلو کې 
فیصده یې پاسره  5-3غوره اغیزه لري. په پرمختیایي هېوادو کې که چېرې د ټول عاید 

مولدو برخو کې په کار واچول شي. د پانګې د موجودیت څخه منظور د  کېږي هغه باید په

ټینګار کوي چې اقتصادي وده تر ډېره حده د  Nurkseهغې اغېزمنه کارونه ده. نو ځکه 

 پانګې څخه په مهارت سره کار اخېستو، سیاسي شرایطو او تاریخي پېښو پورې اړه لري.

 ( وروسته پاتې تکنالوژي3

هېوادو کې پرمختللې تکنالوژي دوى ته ډېره ګرانه تمامېږي او خپل داخلي په پرمختیایي 
صنعت یې وروسته پاتې دى او دوى ته تخنیکي تجهیزات نه شي برابروالى، خو تردې هم 

 ډېر ټیټ دى. (حاصل تقسیم د سرمایه)نسبت  K/Oوالي لوى علت دا دى چې د ید وروسته پات

دونه حاصالت نه شي ترالسه کوالى خو د دې په مقایسه یعنې د یو واحد پانګې څخه الزم واح

نسبت لوړ دى د دې معنا دا ده چې د کار مولدیت څخه د سرمایې  L/Oیا  (حاصل / کار)د 

مولدیت نور هم ټیټ دى چې د دې علت دا دى چې تولیدي سکتورونه په تکنالوژۍ نه دي 
 ه دى موجود.مجهز. که چېرې کوم تخنیک میسر هم شي په هغه کې مهارت ن

 ( د تولیدي تاسیساتو او اقتصادي زېربنایي چارو کمښت4

په دې عقیده دى چې اقتصادي وده او پرمختیا هغه وخت رامنځ ته  Schumpterشومپتر 

شوې پانګه ډېره ښه  )سپما(کېداى شي چې نوښتګر متشبیثین موجود وي او دوى پاسره

اقتصاد ته م  په  Enterprise and initiativeوکاروي. په دې توګه تشبث او نوښت 

وړاندې خوځښت ورکوي. له بلې خوا د اوبو بندونه د برېښنا تاسیسات، لویې زراعتي تصدي، 
 فارمونه او نورو ته له وروسته پاتې حالت څخه د وتلو وسایل جوړوي.

 ( د ښکېالک ناوړه اغېزې5

ي چې ختیایي هېوادو تاری  ښیپه تېره د اسیایي او افریقایي پرم ،د اکثرو پرمختیایي هېوادو
دوى د ډېرې یا لږې مودې لپاره د شتمنو هېوادو ښکېالک الندې پاتې شوي. په دغه موده 
کې دوى ته د صنعتي کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې او یا یې هم ډېره انرژي، وخت او 
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وي. نو ځکه اقتصادي ودې ته نه دي وزګار ش ،پاملرنه د ازادۍ د ګټلو لپاره تېره شوې
استعمار د دغو هېوادو خلکو ته یو ډول ناوړه احساس پرېښى چې دوى د ترقۍ پر لور نه 
هڅېږي او ځان ورته له روحي پلوه وروسته پاتې او ناتوان ښکاري. ځینې هېوادونه وروسته 

رلو نو ځکه د اقتصادي استقالل د نه ل ،تر استعمار له اقتصادي پلوه بهر سره تړلي پاتې شوي
یې الزمه پرمختیا نه ده کړې. ځینې څېړونکي استعمار قاطع المل نه ګڼي تردې چې له کبله 

برخالف داسې بېلګې هم راوړي چې شتمنو هېوادو د استعمار او ښکېالک په وخت کې دغو 
هېوادو کې لوى اقتصادي تاسیسات جوړ کړي او د دوى د اقتصادي وضع سره یې مرسته 

 کړې ده. داسې بېلګې ډېرې لږې دي.

 تی والی( د مؤسسو وروسته پا٦

پرمختللى اقتصاد د فعالو، چټکو او یو بل سره مرستندویه اقتصادي مؤسساتو غوښتنه کوي، 
خو په پرمختیایي هېوادو کې یو نېمګړى بانکي سیستم فعالیت کوي، صنعتي رښتیني بانکونه 

ه، پېرودلو بازار نشتنه لري او په لرې سیمو کې بانکي څانګې نشته، د اسهامو د پېرلو او 
 اقونه نشته نو ځکه دتبیمې، د پانګې اچونې تشویقي او حمایوي الیحې او فعال تجارتي ا

ې داس  پولي سیستم تحرک خنډ او ځنډ سره مخام  دى. -منظمې پانګې اچونې او فعال مالي
ویل کیدای شي چې اقتصادی موسسات په الزم ډول ندي فعال. دغو هیوادو داسې بنسټونه 

 ندی جوړ کړی چې  د دوي اقتصادی پرمختګ سره مرسته وکړي.

 ( غیر اقتصادي عوامل7

ی بسیستم، تعصبونه، موهومات او  اداری وروسته پاتېدودونه، ، خرافي د وګړو بېسوادي
هم هغه څه دي چې د اقتصادي ودې او پرمختیا د مخنیوي المل ګرځېدلي. لکه چې  اتفاقی

ي هېوادو اقتصادي اساسي مشخصاتو په لړ کې، په ځانګړې تېر څپرکي کې مو د پرمختیای
روسته وافغانستان دتوګه د ګران هېواد مشخصات په لنډ ډول راوړل، دلته هم په ډېر لنډ ډول د 

کلن ناتار له امله نور الملونه ۴0والي د هغو ګډو الملونو ترڅنګ چې پورته مو وویل د یپات
 پینځه ویشتزښت ډېر زیان اړولى او هېواد یې د هم ذکر کوو چې د هېواد اقتصاد ته یې 

کاله مخکې پرمختیایي حالت څخه ډېر وروسته پاتې حالت ته غورځولى. دغه فکتورونه او 
 د هغو پایلې دا دي:

 د جګړو له پیل څخه مخکې

 17،8سوداګرۍ  5،23صنعت  ۵8،7د هېواد په ملي مجموعي تولیداتو کې کرنې په سلو کې 
برخه  4،1او نورو خدماتو په سلو کې  2،4ترانسپورت  8،4ماني سکتور( جوړښتونو )ساخت

لرله. کرنیز محصوالت د هېواد بهرني تجارت کې د اسعارو د ترالسه کولو مهمه منبع وه. 
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رسېده، د دې سره یو ځاى ځینې  تهفیصدو ٦1،7٦چې برخه یې په بهرنۍ سوداګرۍ کې 
ي غالۍ، پوستین، پوستینچي او یو شمېر السي لکه طبیعي ګاز، کیمیاوي سرې، توکصنعتي 

ډالرو ته  25٦541000کال کې یې ارزښت  13٦٦صنایع مهم صادراتي اقالم وو چې په 
میلیونه وګړي  92،4کال د رسمي شمېرنو له مخې د مادي تولید په ساحه کې  13٦8رسېد، د 

سېد. په هېواد کې ته ر 557بوخت وو. په هېواد کې د صنعتي تاسیییساتو او فابریکو شمېر 
اقتصادي تحرک د شلمې پېړۍ له درېیمې لسیزې راپیل شوي وو. په هېواد کې لومړنى 

کال طرف او په تطبیق یې پیل وشو ډېر غوره نتای. یې  1335اقتصادي اجتماعي پالن په 
لرل. د هېواد اکثره زېربناني اقتصادي تاسیسات همدغه وخت پیل شول، دویم پنځه کلن ټولنیز 

کې پیل شو سره له دې چې د ترانسپورتي ستونزو  1340ن په لومړي پالن پسې جوخت په پال
 خو بیا هم بریالى بلل کېد. په همدې ډول درېیم ،له کبله پیش بیني شوي ارقام ترالسه نه شول

کال کې د  1354کال کې بدلون پېښ شو په  1352تطبیق شو، کله چې  وپالن ورپسې پیل ا
قتصادي پالن په تطبیق پیل وشو. دغو هڅو په اقتصادي وده غوره اغیزه یو اوه کلن پراخ ا

کړې وه، خو د جګړو پیل د بشري درنو زیانونو نه عالوه هېواد د معنوي او مادي ستونزو 
تاسیسات ړنک او تاالن شول، کرنې، په  زیربنایی-سره هم م  کړ. په دې لړ کې اقتصادي
 ېد.تېره د اوبو رسولو شبکو ته زیان ورس

 

 
 

 کورنی مهاجرتونه او بیوزلی د جګړې ترټولو بده اغیزه
 

-1371سید )لهته ر 200اقتصاد کې یو بېساري انفالسیون چې حد یې حتى په سلو کې  په
د کار ځواک متالشي شو، مولده سرمایه په نشت برابره شوه،  ،راپېښ شو لږپورې(،1381

 .G. N)په بهرنۍ سوداګري کې هېواد له لویې ماتې سره مخام  شو، په ملي مجموعي تولید 
P)  کې د فوق العاده کمښت له امله په بیو کې بې ثباتي او د افغاني پیسو د پیرېدلو په توان
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ېوادو ویجاړ شو، د بهرنیو هلوټ اواو مالیاتو سیستم  کې ټیټوالى راغى، د بانکونو، ګمرکاتو
شلېدلي، بهرنۍ مرستې، نړېوال بانک، د اسالمي بانک او د ملګرو وسره اقتصادي اړېکې 

جذبېدالى، له هېواد څخه پانګه، مهارتونه او  وېملتونو د مؤسساتو مرستې په الزمه توګه نش
ه کې استخدام شو. په دې توګه د کار مسلکي کدرونه ووتل، یو شمېر د کار ځواک په جګړ

متخصص ته زیان واوښت، د مارکتینګ په پروسه کې منځګړو السونو )دالل، بروکر، 
کمیشن کار، جالب او محتکر( ال قید فعالیتونه پراخ کړل، لوایح، مقررات اصول او حمایې 

ه ګوزارونه پ او دولتي موانع له نظره ولوېدل، اقتصادي پالن شنډ او داسې نور ویجاړونکي
 اقتصاد وارد شول.

 دا ټول هغه اضافي منفي عوامل و چې د هېواد اقتصاد یې ډېر وروسته پاتې حالت ته ورساوه.
ل.کال څخه وروسته د لویدیزوالو په مرسته نوی سیاسی نظام په پښو ودرول شو او 1381له

 زیاتی بهرنۍ د بازار دنظام له اصولو سره سم دلبرالډیموکراسی سیستم هځې پیل شوې،
مرستې راغلی، خو د بی ظرفیته، فاسدې او بی کفایته ادارې له امله د بهرنیو مرستو د مثبتو 
تاثیراتو ترڅنګ یی منفی تاثیرات هم ولیدل شول. ټولنیزه بیعدالتی، دعیاشی د روحیې پیاوړی 

یه له روح کیدل، دپردیو الس ته کتل او دو نورو په تمه کیناستل زیات شول، د کار او زیار
منځه والړه، دهیواد پالزمینه په یوه لومپن ښار بدله او ورسره اداری، مالی او اخالقی فساد 
خپور شو. دغو ناوړه عواملو ډیرې بهرنۍ مرستی بی اغیزی کړی، خو بیا هم ځینی مثبت 
ګامونه اوچت شول، لکه: د مطبوعاتو دازادی ډاډمن کیدل، پولی ریفورم)چې دری صفرونه 

م شول(، د یوه نوی اساسی قانون جوړیدل، د دولت د دری ګونو قواوو ښه تفکیک او پکی ک
د انتخاباتو ترسره کیدل،دهیواد دبهرنیو اړیکو پیاوړتیا، دښوونځیو د شامالنو زیاتوالی،دګڼ 
شمیر نویو ښوونکو او دولتی کارکوونکو استخدام، د لوړو زده کړو د موسساتو ایجادیدل)دغه 

پلوه ډیره دپام وړ وه(، د مخابراتی خدماتو ډیر ښه کیدل او پراختیا او دې ته پروسه له کمی 
ورته نور غوره اقدامات ترسره شول، خو تولیدی پروژو او د طبیعی منابعود ساتنی، له هغو 
څخه د هیواد داقتصاد دښه کولو لپاره کار اخیستو او دزیربنایی تاسیساتو جوړولو ته پاملرنه 

لونو کی افغانستان د سوداګری دنړیوال سازمان، دشانګهای سیمه ییز ونه شوه.همدغو ک
سازمان، ایکو اوسارک غړیتوب ترالسه کړ)ځینو کې دغړی او ځینو کی دناظرپه توګه 

-زر، دمرکزی-وپیژندل شو(. دنړیوالو او دسیمی د هیوادو مینه پیداشوه چی د ټاپي، کاسا
کی د وربښمو دلرغونی الرې بیا جوړیدو ته  جنوبی آسیا ترمنځ د نوری فایبر او په سیمه

تمه پیدا شي.افغانانو سره څه ناڅه د خپلو اوبو د مدیریت فکر پیدا او آن د یوڅو بندونو کار 
کالو مخکی حلقوی سرک بیا قیر کول و.سره له دې چې 70پیل شو.یو د ستاینی وړ کار د 

ه لیږد لپاره اسانی راوسته، خو ددغه حلقوی سرک ترمیم دګاونډیو هیوادو دوارداتو د آسان
 راتګ سهولت برابر کړ.-هیوادوالو ته یې هم د تګ



 

4٦ 

 (Vicious Circles of Poverty)فقر دایره  

د فقر یا غربت دایره نن ور  په اقتصادي بحثونو کې یوه دود شوې او نامتو نومونه ده. دلته 

 (Vicious Circles of Poverty)یو څو دایروي اړېکې چې د غربت د دایرو یا د فقر د کړیو 

په لږو پرمختللو هېوادو کې د پرمختیا  د دغې دایرې له املهپه نوم مشهوري شوي لېدل کېږي.

ې دایر ېغدد دې اصطالف معنا په دې ډول توضیح کوي. د Nurkse. پاتې دهسطح ټیټه 

و ځکه ن ،یو د بل دوه برابره عمل کوي ،چې له یو شمېر ځواکونو څخه جوړې شوي کړۍ
غریب هېواد نور هم د غربت او فقر په حالت کې ساتي. د بېلګې په توګه یو فقیر سړى د 
خوړلو لپاره هېڅ نه لري، نو ځکه وږى دى، نو د ده روغتیا خرابه شوه، نو له فزیکي پلوه 
سست شو، نو د ده د کار ظرفیت راټیټ شو، د دې معنا دا شوه چې دې غریب شو، چې 

نو روغتیا یې خرابه شوه او  ،څه نه لري چې خوراک ته څه نه لريغریب شو خوړو ته 
ده او د پورته غریب  هد هغو هېوادو په هکله چې د فقر دایره پکې مسلط يهمداسې نرکس

 سړي سره یې مشابه کړى وایي:

(A country is Poor because it is poor) 

 یعنې: یو هېواد غریب پاتې شوى دا ځکه چې غریب دى.
دې امله تقریباً تېره پېړۍ کې پرمختللي هېوادونه پرله پسې، کال په کال شتمن شول او له هم

ترقي یې وکړه خو پرمختیایي هېوادونه همداسې )پرمختیایي( پاتې شول. یو پرمختیایي هېواد 
د غربت د څو څو کړیو څخه اغیزمن کېږي، خو د ښه کېدو نښې یې نه راڅرګندېږي. د 

سواده، محافظ کاره، عنعنه پرست او په خرافاتو ګیر خلک دي او هغوى وګړي ضعیف، بې 
د نویو مفکورو، نوښتونو او ابتکاراتو په وړاندې ضروري عکس العمل نه ښکاره کوي 
ترڅو اقتصادي پرمختیا راپېښه شي. سره له دې چې داسې هېوادو کې د مړینو شمېره ډېره 

د دې هېوادو مجموعي فضا او حالت د نه  زیاته ده، بیا یې هم نفوس په ګړندیتوب ډېرېږي،

 Nurkseپرمختیا او وده نشي پېښېدالى. کې زغملو دى، نو ځکه د فقر د دایرې په موجودیت 

دا هم وایي چې د پانګې راټولېدل ډېر ورو، ځنډني او لږوي دا ځکه چې د پس انداز له امله 
پانګې لپاره تقاضا ټاکل  عالقې له مخې ددد سرمایې )پانګې( عرضه او پانګې اچونې ته 

یا په بله وینا: که چېرې پانګه اچونه وهڅېږي نو پانګې ته تقاضا لېدل کېږي او که  .کېږي
پس اندازونه موجود وي د پانګې عرضه رامنځ ته کېږي، نو چې کله هم د پانګې عرضه 

ه ږي. کموجوده وه او هم تقاضا، په داسې یو حالت کې اقتصاد م  په ښه کېدو په م  روانې
 پانګې ته تقاضا او د هغې عرضه نه وي دا یو ډب حالت دي.

خو د فقر د دایرې د تسلط په حالت کې، د عاید د ټیټ والي له کبله، پس اندازونه کم دي، چې 
پس اندازونه کم ديد نو د پانګې عرضه کمه ده. عاید ځکه ټیټه کچه کې دى چې مولدیت 

پانګې کمښت لېدل کېږي، بېرته هماغه دوران ټیټ دى او مولدیت ځکه ټیټ دى چې د 
تکرارېږي. د پانګې کمښت د پس اندازونو د کمښت له امله دى د پس اندازونو کموالى د عاید 

لى حکم داسې دى: په د کمښت له کبله دى... او په دې ډول یوه دایره جوړېږي چې د دې کُ 
 ټیټه کچه کې ده!او تقاضا  هفقیرو او وروسته پاتې هېوادو کې د پانګې عرض
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د تقاضا دایره او په پورته توګه موږ د موضوچ د ښه پوهېدو لپاره دوه دایرې چې یوې ته مو
 بلې ته مو د عرضې د دایرې نوم ورکړی.

 : شکل ۵ 
 
 

 
 
 
 
 

 دایره تقاضا د پانګې د

دا دایره ښیې ، چې د اقتصاد وروسته والي الملونه پکې تکرار شوي او د فقر دایره 
 تشکیل کړې.یې 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
اقتصااااد پوهاااانو د څېړناااو لاااه مخاااې ویلاااي، چاااې د پاااانګې عرضاااه ځکاااه نااااچیزه ده، 
چااې ټیااټ عایااد،د ټیااټ پااس انااداز الماال دی او د ټیااټ پااس انااداز پااه حالاات کااې پانګااه یااا 
هاایڅ نااه وي، یااا هاام کمااه وي، نااو لااه هماادې املااه مولاادیت ناااچیزه وي، د پااانګې د تقاضااا 

ت کااې اجناسااو او کااالیو تااه تقاضااا لااږه پااه هکلااه واقعیاات دا دی، چااې د ټیااټ عایااد پااه حالاا
وي، دا د ټیاااټ مفیااادیت سااابب کېاااږي، د ټیاااټ مفیااادیت پاااه حالااات کاااې پانګاااه اچوناااه ناااه 

 هڅول کېږي، 
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ټیټ دټیټ عاید، اقتصاد پوهانو د څېړنو له مخې ویلي چې: د پانګې عرضه ځکه ناچیزه ده چې
ه یا هېڅ نه وي یا هم کمه وي، نو له پس انداز المل دى او د ټیټ پس انداز په حالت کې پانګ

همدې امله مولدیت ناچیزه وي، د پانګې د تقاضا په هکله واقعیت دا دى چې د ټیټ عاید په 
حالت کې اجناسو او کالیو ته تقاضا لږه وي دا د ټیټ مفیدیت سبب کېږي د ټیټ مفیدیت په 

 لږ مولدیت سبب کېږي او حالت کې پانګه اچونه نه هڅول کېږي. باید ووایو چې ټیټ عاید د
که چیری داسې معقول اقتصادی تدابیر ونیول شي چې دهغو له دا په ګډه یوه دایره جوړوي. 

مخې منابع ترکارالندې راوستل شي، دتولید کچه اوچته شي،سپما وهڅول شي، نودا به دپانګی 
 دایرې کړۍدجوړیدو المل شي، دغه پانګه به بیرته په کار ولویږی او ورو ورو به دفقرد 

وایي: "مار خپله لکۍ په خپله  Higginsپه دې هکله هیګنز یوه په بلې بسې ماتې شي. 

 خوري".
د عرضي له پلوه باید وویل شي چې: د وروستي لوړ حاصل د ترالسه کولو لپاره او له هغو 
ه ړڅخه د پانګې د ټولېدو لپاره باید ننني لګښتونه ځار کړو. کله چې پاسرې او بچت پانګه جو

کړه، مولدیت لوړېږي، خو په دغسې هېوادو کې د داسې قربانۍ امکان ډېر لږ لېدل کېږي، 

( ژوند لري. هغه لږ شمېر چې Subsistenceدا ځکه چې خلک معیشتي )مه مره مه رغېږه 

د پس انداز کولو وس لري هغوى په غیر مولده توګه لګښتونه کوي، نو چې پس انداز لږ 
 زه وي.وي، مولده سرمایه ناڅی

د تقاضا په هکله باید وویل شي چې: پانګې اچونې ته تمایل او عالقه ځکه کمه ده چې بازار 
کوچنى او د پېرېدلو قدرت او توان کم دى، نو ځکه د پانګې مفاد کم دى او کم مفاد په دې 
الره کې د پانګې اچونې مخنیوى کوي، نو ځکه د غربت دایره له څو کړیو جوړه شوې، خو 

همداسې دوران او دوران وکړي.  چېغه دایره له یوه ځایه ماته شي او پرې نښودل شي باید د
د پانګې د عرضې د ښه کېدو لپاره باید د پس اندازونو او پاسرو د هرې سرچېنې څخه ګټه 
واخېستل شي، باید مولده پانګه ایجاد شي، دا هغه وخت کېداى شي چې د عنعنوي بېځایه 

اداره کې ښه والى راشي، بېکاري باید له منځه الړه شي، خلک لګښتونو مخه ونیول شي، 
رنګه همدا باید له بېځایه لګښتونو ډډه وکړي، بهرنۍ مرستې هم دا ستونزې حل کوالى شي.

دپرمختیا متخصصین د مهارت لرلو ته هم اشاره کوی او دشیطانی دایره کی مهارت له تعلیم 
 سره تړی:

 
 
 
 
 
 
 

 دمهارت دنشتون کړۍپه شیطانی دایره کې 
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د تقاضا له الرې هم دا دایره له منځه تالى شي: که چېرې مارکېټ پراخه شي د پانګې لپاره 

 Nurkse. تقاضا ډېرېږي. لکه څنګه چې پخوا ګڼ شمېر هېوادونو دغه دایره له منځه وړې

او  ځه ځيوایي دغه دایره ماتېدونکې ده. کله چې له یوه ځایه ماته شي، دایروي تسلسل له من
 اقتصادي پرمختیا رامنځ ته کېږي.

ډیره ضروری ده چې باید پرمختیایی هیواونه ځان له فقر څخه خالص او خپل ولسونه 
هوساینی ته ورسوی. دغه هدف باید داقتصاد پوهانو، حکومتونو، پارلمانونو، نړیوالومالی 

 له نګه چی وروستهموسساتو او نورو اړونده ټولو مراجعو په اجنداکی شامل ویو لکه څر
 ی ده:شوم. دپرمختیا په اجندا کی دغه جمله ذکر 201۵

Our vision and our responsibility are to end extreme poverty in all its 
forms in the context of sustainable development and to have in place 
the building blocks of sustained prosperity for all . 

زموږ موخه،ماموریت او مسظولیت دی چې په هراړخیزه توګه مطلق فقرپای ته ورسوو یعني: 

 (7:2او بشریت ثبات لرونکی پرمختیا اوهوساینی باندی السرسی ومومی. ) 

 م. کی ویلی و:2013(په Jim Yong Kimد نړیوال بانک رظیس ښاغلی جیم یونګ کیم)

په له منځه وړلو کی دتیر وخت تجربو څخه کار موږ هغه وخت بریالی یاستو چی د فقر 

 auspiciousواخلو او ټوله نړۍ جوړه کړو دابه زموږ لپاره په تاری  کې خارق العاده شیبی) 
moment in history وی.نابرابری له منځه یوسو اوهره کورنۍ پاکو اوبو،کافی خوراک)

)مخکی له مرګ( څخه مړه او جامو ته السرسی ولری او نړۍ له نارووغیوپاکه وی، څوک 
نشی،دنابرابری پرځای فرصتونه رامنځته کړو او باالخره داسې نړۍ چی لوږه و بیوزلی 

 پکې نه وي. دی وایی:

-A world free of poverty, 
-A world where every one has enough to eat, 
-A world where no one dies from preventable diseases, 
-A sustainable world where all households have access to clean 
energy.(7:2) 

 
 م. کال کی یوه تحلیل کی لیکی: 201۵( په Michael P. Todaroټودارو) 

 موږ عمالً دپرمختیایی هیوادو په ډله کی دوه ډوله هیواونه وینو:
یو شمیر یو هغه هیوادونه چې ال اوس هم په سختۍ سره په بیوزلۍ کی ژوند کوی لکه 

افریقایی هیوادونه لکه سوډان، حبشه او یوڅو نور. بل هغه هیوادونه چی دپرختګ په لوری 
 په چټکۍ سره روان دی لکه چین،هندوستان،جنوبی افریقا،برازیل.
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 د اقتصاد د پرمختیا لپاره ضروري شرایط

مخکې چې موږ کوم الملونه په ډېر لنډ ډول ذکر کړل هغه ټول د اقتصادي پرمختیا خنډونه 

(Obstacles of Economic development)  وو. طبعاً کله چې موږ د اقتصادي پرمختیا

موانعو او خنډونو له منځه وړل پخپله اقتصادي پرمختګ دى.  ولپاره فکر کوو، نو د همدغ

 Factors of)ید د اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره الزم الملونه یا په بل عبارت موږ با
economic growth)  :وپېژنو. د اقتصادي پرمختیا الرې چارې او شرایط په دوه ډوله دي 

 .(Economic and non- economic)اقتصادي شرایط او غیر اقتصادي شرایط 

 The Economics of)کال کې د  1999ډاکتر جهنګان په خپل کتاب کې چې په  
development and planning)  په نامه خپور شوى په څلورم څپرکي کې وایي: اقتصادي

وده ځېنو شرایطو پورې تړلې لکه طبیعي منابع، بشري منابع، پانګه، تشبثونه، تکنالوژي او 
نور چې دا ټول اقتصادي فکتورونه دي. خو د اوږدې مودې لپاره اقتصادي وده نه شي 

داى ترڅو چې په یوې ټولنې کې اخالقي ارزښتونه، سیاسي وضع او ټولنیز ترالسه کې
چې دا غیر اقتصادي شرایط دي، نو ځکه د اقتصادي پرمختیا د ترالسه  .مؤسسات ښه نه شي

کولو لپاره یوازې اقتصادي پرمختیا د خنډونو له منځه وړل کافي نه دي، بلکې سربېره پردې 

وایي:  (W. A. Lewis)تمي برېښي. پروفیسور لیویس د ځېنو ضروري شرایطو برابرول ح

 د اقتصادي پرمختیا لپاره درې شرطونه ډېر ضرور دي:

 .د پانګې اچول 

 .د پوهې د سطحې لوړول 
 .د پالن جوړونې څخه کار اخېستل 

په ډېره ښه توګه ویلي چې اقتصادي ودې ته یوازې اقتصادي  (Cairn cross)کرن کراس 

وړو ټول اړخونه، د نظم او قوانینو جوړول، د ټولنې د  -یزو کړوبلکې د ټولن ،شرایط نه
وګړو سواد او مهارت ته هم اړتیا ده. نو ځکه کلتوري، سیاسي او ټولنیز ټول شرایط د 

 اقتصادي شرایطو سره ګډ پکار دي. د پرمختیا لپاره الندې اقتصادي شرایط ضرور دي:
باید لومړى داخلي الملونو باندې پیل شي. ونه و( داخلي بېخبنا او بنسټ: د پرمختیا پړا1

بهرني الملونه د څنګیزو شرایطو او متممو ځواکونو په توګه عمل کوالى شي. د کرن کراس 

(Cairn cross)  په عقیده که چېرې وغواړو چې د پرمختیا پروسه دوامداره شي نو باید د

په لنډه موده کې ودرېږي او  پرمختیا ځواکونه د هېواد دننه ولټوو، پرته له هغه به پرمختیا
سړکونه، فابریکی ، دبریښنابندونه،هوایی ډګرونه، ریل پټلۍ مصنوعي خاصیت به ولري. 

دپرمختیا لپاره بیخبنا جوړوی. دا د پرمختیا د مفکوری لرونکو،نوښتګرو اوخوځنده وګړوپه 
یا مختکه د وګړو په مغزو کې پرمختیا رانشي اقتصادي پرفعالیت او هڅو جوړیدای شی.

 ناممکنه ده.
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 داوبولګولو بندونه او دبریښناتولیددزیربنا مهمه برخه ده.
: هغه هېواد چې طبیعي پوره (Natural Resources)د بډایه طبیعي سرچېنو شتوالى (2

ه د پرمختیا ښ ،نظر هغه هېوادونو ته چې د طبیعي سرچینو له پلوه بډاى نه دي ،زېرمې لري
چانس لري. دا په دې معنا نه ده چې که کوم هېواد سرچېنې ونه لري پرمختیا نه شي کوالى. 

خو د ژوند لوړه سطح لري. دا باید  ،جاپان او سویزرلنډ د منابعو له کمښت سره مخام  دي
توالي په صورت کې په بهر تکیه کولو ته اړتیا نه شهېره نه کړو چې د طبیعي منابعو د 

پېښېږي او د اقتصادي پروژو په بشپړولو کې پوره ډاډ موجود وي. که چېرې د پخوانیو 

 History of)مستعمرو د طبیعي سرچینو د بهره بردارۍ په هکله د استعمار تاری  
colonialism) نو د طبیعي سرچینو ستراتیژیک ارزښت به راته څرګند شي،  ،مطالعه کړو

تل د مستعمره هېوادو د طبیعي سرچینو لوټل و. تردې  ځکه چې د ښکېالکګرو یو لوى هدف
چې د نوي استعمار مفکوره همدا د طبیعي شتمنیو په سر ځان حاکمولو سره سم په نوي 
طرز، نویو ذرایعو او نویو ګټو سره راپیدا شوى. تر هغو چې د پرمختیا پروسه په ملي 

امطمینه ده او د اوږدې مودې ځواکونو او داخلي عواملو ټینګه نه شي اقتصادي پرمختیا ن
 لپاره دوام نه شي کوالى.
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دبیوزله کلیوال ژوند اودهغوی د کورونو دطرز یوه بیلګه چې د خپلو سیندونو له اوبوڅخه 

 د استفادی توانایی هم نلری.
 

 
 د نېمګړي بازار د نښو له منځه وړل:(3

 د لږ مولد سکتور څخه لوړ مولدیت لرونکي سکتور ته د
له منځه الړ شي، کورني تولید کې انحصار )که موجود بایدتولیدي عواملو د لېږدولو خنډونه  

ترڅو  ،وي( له منځه والړ شي، مارکېټ ته د هر متشبث داخلېدل او پانګه اچول وهڅول شي
 بازار په بشپړ ډول بڼه ونیسي.

 
 :(Structure change)( د سرچېنو اغېزمنه وېشنه او جوړښت بدلول 4

بشپړ بازار د منابعو او سرچېنو ډېر ښه وېش ته الره هواروي، د دې پایله دا کېږي چې د 
تولید امکانات پراخ شي، د بیا بیا تولید نوږي یې زیات، د تولیدي ځواک څرنګوالى ښه او د 

تولیدي مهارت  اوچت شي. د کرنې سکتور ته د تکنالوژۍ ننوتل او هغه څخه د کار  ووګړ
پرېښودل هم په اقتصادي جوړښت کې بدلون دى. دا ځکه د پرمختیایي ځواک صنعت ته 

هېوادو یوه ځانګړنه دا ده چې هلته د کرنې سکتور کې ګڼ شمېر وګړي په ډېر ټیټ مولدیت 
سره بوخت دي، مګر پرمختللو هېوادو کې ګڼ شمېر نفوس، صنعت، علمي چارو، ټولنیزو، 

کرېدتي پلوه، له مالي پلوه، د وېش د سیستم، چوپړونو او نورو کې بوخت دي. همدارنګه له 
پرمختیا لپاره ضرور برېښي. د کرنې له سکتور څخه د بشري  ه دپانګ او د سوداګري نظم

ځواک وزګارول او صنعت ته د هغو انتقال د پرمختللې تکنالوژۍ په دودولو کېداى شي، د 
تو په کرنه کې د ټول نفوس کاله مخکې د امریکا متحده ایاال ٦0بېلګې په توګه له نن څخه 

 2وګړي بوخت وو دوى ډېر لږ محصوالت تولیدول، خو اوس د ټول نفوس یوازې % %54
په کرنه بوخت دي. دوى نه یوازې د ټول هېواد لپاره کافي باکفایته غذایي محصوالت، فایبر، 

بلکې نورې نړۍ ته یې هم  ،صنعتي بوټي، مېوې، سابه او حبوبات او لبنیات تولیدوي
نور  لېږي،ته صادروي او د کرنې د سکتور اضافي نوږي لکه پوټکي، وړۍ او نور صنعت 
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. دا د دي ګڼ شمېر څانګو کې بوخت خدماتوټولنیزو  داو ،علمی څیړنونفوس د اقتصاد
 جوړښت د بدلون یوه بېلګه وه.

 ېداتوالی هغه وخت د حاصل د ویچټک ز یې:د پانګې د ټولېدو د پا (5( د پانګې ټولېدل)5
اتوالی له انډول څخه اوچت وي. اقتصادي یاتوالی د نفوس د زیالمل ګرځي چې د هغې ز

وړولو، ندلو او پرته د سرک جېالو، کانالونو د کیا پرته د اوبو لګولو د پروژو، پلونو، ویپرمخت
لو ید پرته د وسایوسپني پټلۍ غځولو، هوایي  ډګرونو، بندرونو او پرته د هر ډول مجدد تول

 زمنتوب د اوچتولو المل ګرځي.ېد د اغیکار اچولو ممکن نه ده ځکه همدا د تول له په
خو د دې چارو لپاره پانګه په کار ده. پرمختیایي هېوادو کې پانګه لږه ده. په دې ډول د 
پانګې ټولول د اقتصادي پرمختیا لپاره ستراتیژیک ارزښت پیدا کوي. د پانګې ټولول یو بل 

 لري: سره درې تړلي پړاوونه
 الف( د پس انداز او زېرمو زیاتول.

ترڅو موجود خصوصي او دولتي ټولې منابع په کار ولوېږي  ،ب( مالي او کریدتي میکانیزم
یعنې د پانګې تر تشکل وروسته د  ،يممکنه شپانګه تجمع ، د او د پانګې د جوړېدو وروسته

 پانګې ثقل رامنځ ته شي.
ولو د رامنځته ک اجناسوج( د پانګې اچونې څخه عملي ګټه اخېستنه چې سرچینې د سرمایوي 

 او استولو لپاره په کار ولوېږي.
سره له دې چې دې برخه کې یوازې د پانګې جوړېدل کافي نه دي، د پرمختیا پروسه یوازې 

وړو  -وټولنیزو کړ د پانګې د جوړېدو د زیاتوالي پروسه نه ده، بلکې د اقتصادي مؤسساتو او
لو واجناسو په تولید اوهستپه طرز کې بدلون راوستل هم دي. پانګه موږ د اړینو توکیو او 

 کې لګوو.
څرنګه چې د پرمختللو ټولنو د تاری  کتل رازده کويد ټولنیزو کړو او اقتصادي مؤسسو کې 

تحده ډول د امریکا مهېڅ ډول بدلون د اقتصادي پرمختیا څخه پرته امکان نه لري، د بېلګې په 
ایاالتو، انګلستان او نورو هېوادونو کې د اقتصادي ودې او پرمختیا د پروسې څخه مخکې 
هېڅکله ټولنیزو چارو او مؤسساتو کې بدلون نه دى راغلى، بلکې دغه بدلون د اقتصادي 

 پرمختیا په بهیر کې پېښ شوى.

                                                           
(Capital 

Accumulation)(Capital formation)
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و ولو، په وارداتو بندیز، ټکسونو ادولت کوالى شي، له بېالبیلو الرو لکه د مالیې د وضع ک
نورو د وګړو لګښت کم کړي او پس اندازونه لوړ بوځي. همدارنګه د نویو پیسو د چاپ )چې 
ممکن ناوړه عواقب هم ولري( له الرې، د بېکارۍ په تېره بیا د پټې او موسمي بېکارۍ د له 

تانې لپاره هڅول، ترڅو منځه وړلو او د پس اندازونو د فعالولو )لکه په بانکونو کې د تک
خلک خپلې اضافي پیسې هم بانک ته یوسي او هلته یې زېرمه کړي( له الرې او همدارنګه 

روري، ځایه، غیر ضید بهرنیو پورونو له الرې د پانګې راټولېدل ممکن کړي. یوه بله الره د ب
 م د پانګېخو د هغو پر ځاى د صادراتو تقویه کول ه دی، لوکسو اجناسو د واردولو مخنیوى

د زیاتېدو سبب کېداى شي. په دې ډول د پرمختیایي هېوادونو دولتونه په بېالبیلو الرو نظر 
خپلو داخلي امکاناتو ته په کتنې سره د پانګې تشکل ته الره هواروالى شي. په دې برخه کې 

 د مثمرو پروژو تطبیق ډېر ګټور تمامېږي.
 
 ( ټکنالوژي: ٦

بې تکنالوژۍ غوره کول ډېر مهم ضرورت دى، دا ځکه چې پرمختیایي هېوادو ته د مناس
ځینې وخت په دغو هېوادو کې پرمختللي تکنالوژي د دوى د شرایطو سره مطابقت نه کوي، 
ځینې وختونه د ډېرې پرمختللې تکنالوژۍ په کار اچول د منابعو د ضایع کېدو او د بېکارۍ 

ه وي چمتو او الزمه پوهه نه وي د رامنځ ته کېدو سبب کېږي. ترڅو چې الزمه پانګه ن
پانګې او ماهرو  و،تخنیکون وموجوده، د تکنالوژۍ نوې کول ناممکن دي. ځکه چې اغیزمن

فني کارکوونکو ته اړتیا لري چې باید پرمختیایي هېوادونه مخکې ترمخکې ورته چمتوالى 
 ولري.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ته بیارغاونی ته مالوتړلهاروپا وروسته تر دوهمی نړیوالی جګړی دتکنولوژي په مرس

 
 چارې: -( د پانګې اچونې ډېرې ښې الرې7

د دولت او پالن جوړونې ارګانونو ته الزمه ده چې د پانګې اچونې مناسبې طریقې وټاکي. 
دا ځکه چې یوازې مناسبه پانګه اچونه لوړ مولدیت ترالسه کوالى شي. باید د اقتصاد په هغه 
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( ٦ټولنیز حاشیوي ډېر لوړ مولدیت ولري. همدارنګه )شي چې وبرخه کې پانګه اچونه 

External economics  لکه د کار ډېر ښه وېش ولري، تشکیالتو کې ښه والى راشي، د(

انګه پ (ته پاملرنه په کارده.ټولنیزې پانګې څخه ګټه اخېستنه رامنځ ته کړي او داسې نور
مودونکې کړۍ ته تخصیص شي  ډېرې ښې وده ېاچونه باید د پرمختیا او ودې د زنځیر هغ

 .)موږ باید ډېره اساسي کړۍ ومومو او بیا وروسته پر نورو کړیو هم السبرى موندالى شو(
ایا کار وړونکې پانګه اچونه وشي او که پانګه  چېد ټولنې د شرایطو له مخې باید دا وټاکو

د بېالبیلو نسبت انډول او (Balanced growth)همدارنګه باید د متوازنې ودې  ؟وړونکي

 سکتورونو ترمنځ له پامه ونه غورځول شي.
 
 ( د پانګې جذب8

نشته حال دا چې دغه  Limitپه پرمختیایي هېوادو کې د پانګې د راجذبولو په هکله کوم برید 

برید باید په نظر کې ونیول شي مثالً: باید دومره پانګه جذب شي چې تولیدي عوامل په کار 
ولوېږي، دومره پانګه راجذب نه شي چې د انفالسیون سبب شي یا د پانګې د راټولولو له 

ات ډېر زیامله د پرداخت تعادل ګډوډ شي. په دغه هېواد کې د انفالسیون د پېښېدو امکانات 
د دغه انفالسیون له کبله داخلي پس انداز او د خارجي اسعارو منابع ګواښ سره مخام   .دي

 کوالى شي.

 د پرمختیا لپاره غیر اقتصادي شرایط

لکه چې پخوا وویل شول د پرمختیا پروسه نه یوازې اقتصادي عوامل، بلکې غیر اقتصادي 
 عوامل هم لري.

 W.S.Woutinsky  په دې هکله وایي: که چېرې ممکنه وي د مشیګان، پنسلوانیا او اوهایو

ولو، وړو کې بدلون را -ټولې فابرېکې، پرته له دې چې د خلکو ذهنیت، تفکر، مهارت او کړو
بیا به هم وګورو  ،کړوپرځای هندوستان ته راولېږي او په یوه شپه ور  کې یې دلته ځاى 

همدا نن په شان پرمختیایي هېوادو کې شمېرل کېږي. دلکه  به هندوستان نوکلو نوچې په کلو
کیرون کراس وایي: پرته له هغه ډول مادي شرایطو چې پرمختللو هېوادو کې شته، پرمختیا 

                                                           

External economics

External economics 

External economicsDiseconomies
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ناممکنه ده، خو که چېرې د وګړو په مغزو کې دې کارته الس وانه چول شي او بدلون رانه 
 وستل شي، نو پرمختیا تردې هم ناممکنه ده.

 دغه غیر اقتصادي عوامل کوم دي؟ دلته به یې په لنډ ډول ذکر کړو:نو 

 کلتوري شرایط  -( ټولنیز1

دغه شرایط پس انداز ته د وګړو عالقه او میالن ټاکي. که چېرې په الزمه اندازه پس انداز 
ټیټه کچه کې وي، نو اقتصادي پرمختیا به چټکه نه وي، خو په پانګې جوړېدل به  دونه شي،
 ه سرچپه حالت کې به دا پروسه برعکس وي.د دې پ

 ( ښوونه او روزنه2

پروفیسور ګالبریت په دې هکله ویلي: ننني وخت کې د پرمختیا لپاره تر ښوونې او روزنې 
بل هېڅ ضروري شرط نشته. دى وایي: که چېرې هر څومره پرمختللي ماشین االت وارد 

ښوونه او روزنه او د تکړه  .دى خو د وګړو روزنه کې هڅه ونه کړو بې ګټې کار ،کړو
کدرونو شته والى د تکنالوژۍ څخه استفاده او د پرمختیایي پروسو ښه پېژندل ممکن کوي. 
کیرون کراس بیا وایي: هېڅ هېواد پرته له ښوونې او روزنې د پرمختللي صنعتي تمدن خاوند 

 نشي کېداى.
اد، دکاراوچته توانایی، دمړینو له دې پرته دپرمختیا معیارونه لکه ښه روغتیا، لوړ استعد

کمښت اونوښتونه هم ښوونې اوروزنی پورې اړه لری. الندې ګراف د میندو د تعلیم او 
 دماشومانو دروغتیاارتباط ښکاره کوی:

 

Coorelation between under 5 mortality and mother’s education 
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تغذیه، له روغتیایی اصولو بیخبری اود روغتیایی خدماتو کمښت له بده مرغه بیسوادی، ناوړه 
د دې المل شوی دی چی له پنځه کلنۍ دټیټ عمر مړینی ډیر شی. الندی جدول دغه واقعیت 

 څرګندوی:

 

 ( ښه او باکفایته حکومت3

باوجدانه او صادق حکومت کوالى شي قانوني نظم  ،باکفایته، د وګړنیز احساس لرونکى
برقراره، ښه لوایح تطبیق، ښې پروژې پیل، ښه هېوادني پالنونه طرف او په نهایت کې د 
اقتصادي پرمختیا زمینه برابره کړي او خپل خلک ټولنیزې رفاه ته ورسوي او وګړو ته د 

 امکانات چمتو کړي. )رفاه(ېکچژوند د لوړې 
 

 ( نفوس4

رې د پانګې د زیاتوالي ضریب د نفوس د زیاتوالي په انډول لږ وي اقتصادي پرمختیا که چې
 نشي حاصلېداى.

والى، د پانګې کمښت، د فني، ماهرو کدرونو یلنډه دا چې د کرنې د سکتور وروسته پات
او  تخنیک نابلدي، ترانسپورتيپه بثینو نه هڅېدل، شکمښت، د مناسبو مبتکرو، فعالو مت

تونزې، د کریدیتي اشیاوو نشتوالى او داسې نورو نېمګړتیاوو د دې هېوادو مواصالتي س
پرمختیا ټکنۍ کړې، نو ځکه هم اقتصادي او هم اجتماعي دواړه شرایط د پرمختیا لپاره 

 ضرور دي.
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 لنډیز

 
فقاار پااه عمااومي توګااه هغااه حالاات تااه وایااي، چااې هلتااه د ژونااد اساسااي احتیاجااات فاارد تااه 

فقااار کرښاااه هغاااه ده، چاااې د ژوناااد ساااطحه د اساساااي اړتیااااوو لاااه پاااوره ناااه شاااي، یعناااې د 
پاااوره کېااادو څخاااه راټیټاااه وي، دلتاااه د اساساااي احتیاجااااتو تعریاااف لاااږ څاااه ساااتونزمن ټکااای 
دی، ځکااه ممکاان اړتیااا یااا احتیاجااات بااېال بېاال وګڼاال شااي، خااو بیااا هاام بنسااټیز احتیاااج د 

دا چااې دا کااافي  افاارادو لااه خااوا ټاکاال کېااږي، اوس بلااه موضااوچ هاام واقااع کېااږي او هغااه
نااه ده، چااې یااوازې د بنسااټیزو اړتیاااوو عرضااه زیاتااه شاايد بلکااې بایااد ډاډماان شااو، چااې 
دا اجنااااس واقعاااا محتااااجو خلکاااو تاااه رساااېږي، بلاااه درېیماااه پوښاااتنه ممکااان دا پیااادا شاااي، 
چاااې اساساااي احتیاجاااات د وخااات پاااه تېرېااادو ساااره بااادلون ماااومي، ناااو ددې ځاااواب لپااااره 

ډیناااامیکي طرحاااه بایاااد پاااه پاااام کاااې ونیاااول شاااي، حتااای کاااافي ده، چاااې ووایاااو، ددې لپااااره 
غیاار عااادي احتیاجااات هاام بایااد پااه پااام کااې ونیااول شااي، ځینااو پوهااانو فقاار داسااې تعریااف 
کاااړی، چاااې: کلاااه چاااې یاااوه ټولناااه کاااې اساساااي ماااادي احتیاجااااتو بااار عاااالوه غیااار ماااادي 
احتیاجااااات کلااااه فااااردي ازادي او پااااه جمعااااي تصااااامیمونه حااااق لاااارل موجااااود وي، فقاااار 

 ی.مسلط د
م. کاااااااال کااااااې د بنساااااااټیز احتیااااااااج او اساساااااااي 1993پروفیسااااااور جهنګاااااااان پاااااااه 

 ضروریاتو پرځای د فقر پېژندلو لپاره یو بل ډول تعریف راوړی، هغه وایي:
یااوازې کاام عایااد لاارل نااه ديد بلکااې  Absolute Povertyمطلااق یااا بشااپړ فقاار 

ښااوونې او  سااوت تغااذي هاام ده، ناااروغي، د اوسااېدو د ځااای نااه لاارل، جااامې نااه لاارل او د
د خلکااااو د ژونااااد لااااه ټیټااااې کچااااې  Absolute Povertyروزناااې نشااااتوالی فقاااار دی، 

ژونااد سااره ماانعکس کېااږي، پااه فقیاارو ټولنااو کااې د خلکااو د عایااد ډېااره برخااه پااه خااوراک 
لګېاااږي، یاااانې تقریباااا د خلکاااو د عایاااد پاااه سااالو کاااې اتیاااا یاااوازې پاااه خاااوراکي څیزوناااو 

ادو کاااې د خلکاااو د عایاااد صااارف پاااه سااالو لګېاااږي، خاااو ددې بالمقابااال پاااه پرمختللاااو هېاااو
کاااې شااال پاااه خاااوراکي توکاااو کاااې لګېاااږي، خلاااک صااارف لاااه غلاااو داناااو او نشایساااتوي 
منااابعو تغذیااه کېااږي، نااو ځکااه د سااوت تغااذي عالیاام پااه کااې لیاادل کېااږي، دوی تااه کااافي 
غوښااه، هګاااۍ، د کبااانو غوښاااه او شاایدې ناااه رسااېږي، پاااه دې توګااه ماااوږ د اقتصاااد رخاااا 

یر کاااولی شاااو، خاااو لاااومړی بایاااد د اقتصاااادي معیاااارونو لاااه مخاااې د او اقتصاااادي رفااااه تاااوپ
 ژوند ټیټ ستندرد یا د فقر کچه وپېژنو.

د اقتصاااادي معیاااارونو لاااه مخاااې بېاااوزلي یاااا فقااار پاااه لناااډه توګاااه داساااې پېژناااو، چاااې 
فقااار، غربااات یاااا بېاااوزلي هغاااه ناااادره حالااات دی، چاااې د یاااو انساااان، کاااورنۍ او یاااا هااام د 

څخااه  هاام ټیااټ وي،  Minimal Level Livingندرد یااوې ټااولنې ژونااد د حااد اقاال ساات
هااام پاااوره ناااه شاااي، دې تاااه  Minimum Needsکلاااه چاااې د اړتیااااوو ډېااار ټیاااټ حاااد 

بېاااوزلي ویااال کېاااږي، پاااه دغاااه ناااادره حالااات کاااې ضاااروري اړتیااااوېد لکاااه کاااافي غاااذا، 
غااااذایي مصااااوونیت، روغتیااااایي اسااااانتیاوې، ښااااوونه او روزنااااه، پاااااکې اوبااااه، د کوټااااو 

 ر مهیا نه وي.الزم شمېر او نو
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( د یااااوې ټااااولنې د وګااااړو لپاااااره لااااه فقاااار څخااااه I.L.Oد کااااار نړیااااوال سااااازمان )
 پورته د احتیاج اساسي ضروریات په الندې توګه ښودلي دي:

. اساساااي اړتیااااوېد لکاااه حاااد اقااال ضااارورت وړ غاااذا، کاااور، یاااو شااامېر ضاااروري 1
 سامان آالت او جامې.

دولتاااي عاماااه ترانساااپورت، د . د عاماااه خااادماتو چمتاااو والاااید لکاااه پااااکې اوباااه، 2
 روغتیا او ښوونې او روزنې تاسیسات.

. د خلکاااو ګاااډون پاااه هغاااه تصاااامیمو کاااې چاااې دوی او د دوی ژوناااد پاااورې تړلاااي 3
 وي.

ناااو ویلااای شاااو، چاااې د فقااار او غربااات څخاااه پورتاااه حالااات کاااې لاااه فزیولاااوژیکي حاااد 
ي اقااال شااارایطو پرتاااه اجتمااااعي شااارایط هااام شاااامل دي، غربااات او بېاااوزلۍ کاااې لاااه مااااد

احتیاجااااتو پورتاااه غیااار ماااادي احتیاجاااات لکاااه فاااردي ازادي، پاااه تصاااامیمو کاااې د فااارد د 
ګاااډون حاااق هااام شاااامل دی، خاااو ماااادي احتیاجاااات لاااومړنی ضااارورت دی، ځکاااه چاااې پاااه 
دې کااااې هغااااه فزیولااااوژیکي او لااااومړني احتیاجاااااتد لکااااه کااااور، کااااالي او ډوډۍ شااااامل 

 دي، د فقر یا  بېوزلۍ بالمقابل حالت رفاه بلل کېږي.
هغااه هېوادونااه،  چااې د بېااوزلۍ عالیاام پااه کااې لیاادل کېااږي، د ډېاارو لااږو پرمختللااو 

Least Developed Countries  یااااااLDCs  پااااه ناااااوم یااااادېږي، چاااااې هلتاااااه
بېکااااري لیااادل کېاااږي، اقتصااااد یاااې اوس هااام صااارفا پاااه کرناااه متکاااي دی، وګاااړي یاااې 

لنیز ضااااعیف، بېسااااواده او محافظاااااه کاااااره دي، د نفوساااااو وده یااااې ډېاااااره ګړناااادۍ او ټاااااو
خاااادمات پااااه کااااې ناااااچیزه، پااااه دغااااو هېوادونااااو کااااې د فقاااار یااااا بېااااوزلۍ یااااوه دایااااره یااااا 

Vicious Circles of Poverty .مسطله ده 
بیوزلي هم په مطق ډول او هم په نسبي توګه د پېژندلو وړ ده ، هغه حالت او  وضعیت  دى 

هغه ناوړه یا په بله وینا: چې یوه وګړي ته د ده اقل حد لومړنۍ اړتیاوې  چمتو نه وي،  
ژیکي  لومړنیو اړتیاوو په شمول دژوند اقل حد سهولتونو ته السرسى لوانساني حالت چې د بیو

د یو بل  وګړي.کورنۍ یا هېواد  ،نه وي، کېداى یش، یو وګړى، یوه کورنۍ او آن یو هېواد
زولو  عیارونو په ارمد په پرتله په نسبي توګه بیوزله وپېژندل شي او هم کېداى شي د ژوند 

.  په دی توګه  بیوزلی یو سره یو وګړي، کورنۍ یا ټولنه په مطلق ډول بیوزله وبلل شي
حالت دی چی په نسبی او مقایسوی توګه  ښودل کیږی، ثابت  او دایمی نه دی، بلکی د ښه 

، په  د پرمختیایي هېوادو لپاره  دا ډېره مهمه ده کولو او له دی حالت څخه د وتلو وړ دی. 
پرمختیایي هېوادو کې د بیوزلو خلکو  سلنه سنجول کېږي، د بېلګې په توګه  همدا اوس د 

وګړي بیوزله بلل شوي دي،  38ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې په سلو کې 
ل ، کال(ځینې وخت ممکن یو تن د ژوند د تېرولو لپاره  یوه اندازه د پام وړ عاید  139۵)

و د ټولنې د نورو وګړو په مقایسه ډېر کم وي، په دې حالت کې هم نوموړې بیوزله ولري، خ
پېژندل کېږي،  او د فقر تر کرښې الندې شمېرل کېږي، د ټولنې د عمومي رفاه  او عاید په 
اوچتېدو سره  د فقر کرښه هم لوړه تعریف کوي، د دې لپاره یو معیار ښودل شوى چې د فقر 

لل کېږي،  دا د عاید هغه برید دى چې تر هغه الندې وګړي ټول ب Poverty lineکرښه 
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بېوزله پېژندل کېږي، یعنې دوى د خوراک ، جامو کور او د ټولنیزو او کلتوري اړتیاوو د 
 .پوره کولو وس  ونه لري

 تمرینات

 دبیوزلی شیطانی دایره یعنی څه؟.1
 پرمختیایی هیوادوکې دپانګی عرضه ولی ناچیزه ده؟.2
 دپرمختیا لپاره ضروری شرایط ولیکئ..3
 لویس داقتصادی پرمختیا لپاره کوم درې شرایط ښوودلی دی؟.۴
دپرمختیا لپاره غیراقتصادی شرایط څودي؟ له هغی جملې ټولنیز کلتوری شرایط،باکفایته .۵

 حکومت، ښوونه اوروزنه او نفوس تشریح کړئ.
 نور به څه ورسره کوی؟ښکیالک له وروسته پاتې هیوادو سره څه وکړل او .۶
 نیمګړی بازار کوم بازار دی؟.7
 دپانګې ټولول یو بل سره کوم درې پړاوونه لري؟.9
 په افغانستان کې دوروسته پاتیوالی کومې نښې ښکاري؟.10
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 څلورم څپرکى
 د اقتصادي پرمختیا ستراتیژي
 )متوازنه او غیر متوازنه وده(

 
 اتېوروسته پونکي اقتصاد حالت ته د یوه ود تولیدد یو پرمختیایي حالت څخه خپل ځان ته 

اقتصاد لوړېدل، ددې غوښتنه کوي چې یوه اقتصادي مناسبه ستراتیژي غوره شي. د اقتصادي 

 Rodan، رودان(Regnar Nurkse) پرمختیا د ستراتیژۍ په اړه دوه مکتبونه شته: نرکسي

تدابیر ونیول شي چې د اقتصاد  او لېویس په دې باور دي چې داسې پانګه واچول شي او داسې
د بېالبیلو سکتورونو )کرنې، صنعت، سوداګرۍ، ترانسپورتي جوړښتونو، کلتور، ښوونه 
روزنه، عامه روغتیا( ترمنځ متوازنه وده رامنځته شي. ځینې نور اقتصاد پوهان لکه 

Hiurschman اوي سوایي چې د پانګې اچونې د هماهنګوالي او په بېالبیلو سکتورو کې په م

توګه د ودې پر ځاى ښه دا ده چې د ځانګړو ستراتیژیکو صنایعو په برخه کې په لومړي قدم 
پرم  بیول اقتصادي چټکه وده تضمینوي.  فعالیتونوکې توجه وشي، دا ځکه چې د اساسي 
دوه ډوله لېد لوري )طرز دید( لنډیز و چې لومړى د ددغه څه چې په لنډ ډول وویل شول دا 

تیوري او دویمه یې د غیر متوازنې ودې تیوري بلل کېږي. له دې کبله چې په متوازنې ودې 
اقتصادي بحثونو کې په دې هکله ډېر ضد او نقیض نظریات وړاندې شوي او یو ډول ابهام 
یې رامنځته کړي ښه به وي په حاضر څپرکي کې دغه موضوچ لږ څه په دالیلو سره روښانه 

 ید په دغو تېوریو پوهه موجوده وي.شي ځکه چې اقتصادي پرمختیا کې با
طبعاً هر هېواد غواړي د خپل اقتصاد د پرمختیا پروسه دوامداره وساتي او ترممکنه حده د 
ټولنې د وګړو د رفاه ډېر ښه امکانات برابر کړي. عایدات لوړ، مصارف لږ، د استخدام 

اوچت کړي. د دغو شرایط ښه، ذخایر او پس اندازونه تشویق او د ژوند د سطح ستنډرد 
اهدافو پوره کول د ملي اقتصاد پرمختیا تامینوي. دغه رشد او وده د کمي او کیفي بدلونونو 
په معنا ده چې د هغې په ترې کې د اقتصادي اډانې غوره سکتورونو کې ملي منابع ور  په 

 دينوى اقتصا سره یو په دې ډول .ور  په زیاتېدونکي توګه ترکار الندې راوستل کېږي
جوړښت رامنځته کېږي او پرمختیا صورت نیسي. د یو ځانګړي او منفرد سکتور د ودې په 
پرتله د ټول ملي اقتصاد د ودې معنا پراخه ده. د ملي اقتصاد وده د کمې شاخصونو لکه د 
ملي عاید اندازه کې زیاتوالى، د پس اندازونو د ښه کېدو، د سړي سرګټې لوړوالي او نورو 

ېږي چې له دې سره یو ځاى د اړونده ټولنې د وګړو د ژوند کچه او د په واسطه ښودل ک
ژوند بېالبیل اړخونه لکه روغتیا، ښوونه او روزنه، ترانسپورتي اسانتیاوې، تفریحي، کلتوري 
او فرهنګي خدمات او نور ښه والى مومي. د ملي اقتصاد په پرمختیا سره ټولنیزې ناوړه 

ه ناوړه بوختیا چې د تفریح)!( پ ،وغۍ، روږدتیا )اعتیاد(لکه بېکاري، نار )پدیدی(ښکارندى
نامه ترسره کېږي )لکه قمار او نور(. ټولنیزې شخړې او نورې ستونزې حل او د ټولنېزې 

برید ته رسېږي، نو ځکه باید په یوه مناسب انډول او توازن سره  (Social welfare)رفا 

 او اقتصاد د پورته ځانګړنو لرونکى شي.ټولو برخو او هر منفرد سکتور ته وده ورکړل شي 
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د ګڼ شمېر اقتصاد پوهانو په نظر پورتنۍ موخه د متوازن رشد په عملي کولو ترالسه کېږي. 

هماهنګه وده یا متناسب رشد هم ویل  (Balanced growth)د ملي اقتصاد دغه ډول ودې ته 

مم اف کوي او اقتصادي متکېږي. دا په دې معنا ده چې بېالبیل تشبثونه عین زمان کې انکش
ونو په ترې کې هماهنګه وده مومي. دغه نظریه او تیوري وساحات، د اقتصادي بېالبیلو پړا

دا اوږده تاریخي سابقه لري: د اقتصادي نظریاتو د تاری  په ترې کې  ،ډېره نوى هم نه ده
یو په پېړلومړى ځل فزیوکراتان د متناسب رشد مسظلې ته ځیر شول. د اتلسمې او نولسمې 

ترې کې علومو نوى خوځښت وموند. هماغسې چې طبیعي علومو کې نوي کشفیات وشول، 
 ټولنیزو پوهنو کې هم تېر اشتباهات رفع او نوې نظریې رامنځته شوې.

د دورې نوم ورکړل شو. فزیوکراتان په اقتصاد  )روڼتیااوویښتابه(دغې دورې ته د روشنفکرۍ
 دوى څخه مخکې ځینو لهنسټ ایښودونکي ګڼل کېږي. عملي مکتب لومړني بعلمی اوکې د 

ریان، سوداګري، د پیسو ج ۍاقتصادي نظریاتو کې ځینې منفرد بیالبیل موضوعات لکه بهرن
ربح او نور په ځانګړي ډول ښودل شوي وو، خو فیزیوکراتانو د لومړي ځل لپاره د اقتصاد 

 د کلي جریان جامع تحلیل وړاندې کړ.

د کرنې سکتور مهم مولد سکتور وباله او د  (Keynes)یکوال کنزي د دغه مکتب مشهور ل

ي تابلو( په واسطه یې د هغه ارتباط له نورو سکتورونو سره واضع کړ. وروسته م)اکونو
بېالبېلو نورو اقتصادي نظریاتو انکشاف وکړ، خو هغې موضوچ چې هېڅکله یې خپل اهمیت 

 تو متوازنه وده وه.د متممو اقتصادي ساحاهغه له السه ورنه کړ، 

مشهور اثر خپل  (Rosenstein- Rodan)د اقتصاد د علم نامتو تیوریسن او څېړونکى 

(Problems of industrialization of Eastern and south eastern Europe)  کې

د کرني اوصنعت کلکې اړېکې تشریح کړي )ځکه چې دا دواړه مولد سکتورونه دي، د هغو 
انونه، جوړښتونه سوداګري او نور ټول سکتورونه تحرک او پرمختیا په پرمختیا سره ک

ى اقتصاد نده د کرنې د سکتور په بنسټ د صنایعو وده وښودله، رودان هغه لومړ .مومي(
)متوازني ودې( اصطالف وکاروي د متناسب رشد تیوري یې په دپوه و چې پرته له دې چې 

له خوا نوره هم مدللـه شوه. دغه  R.nurkseکشف کړه. دغه موضوچ د کې کال  .م 1943

راز پروفیسر لیویس د دې نظریاتو سره ورته تیوري وړاندې کړه. دلته د موضوچ د لنډولو 
 په خاطر د دوى د نظریاتو لنډ نچوړ وړاندې کوو:

د پرمختللي او مولد اقتصاد پر لوري د یوه پرمختیایي اقتصاد انکشاف د دې غوښتنه کوي 
تصادي سراتیژي ترالس الندې ونیول شي او د بېالبیلو اقتصادي سکتورونو چې یوه مناسبه اق

 ترمنځ باید پانګه ایښودنه متوازن رشد رامنځته کړي، په بله معنا:
 ه  وټاکي.وندولت باید په عین وخت کې د بېالبیلو ساحو ترمنځ پانګ (الف

دا هم  Lewisپردې  د متوازنې ودې لپاره باید پالن جوړونه موجوده اوسي، سربیره (  ب

وایي چې بیالنس نه یوازې دا چې د سکتورونو ترمنځ، بلکې د بهرنۍ او کورنۍ سوداګرۍ 
 ترمنځ هم ضرور دى!

شد ټول تولیدات سره مرتبط کوي، د کار ښه د متوازنې ودې له تیورۍ سره سم، هماهنګ رُ 
راختیا، د کار د ویش، د تخنیکي مهارت او د خامو موادو ډېر ښه کارولو، د مارکېټ د پ
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ځواکونو او پانګې څخه د بهتري استفادې زمینه برابروي. د نرکسي او رودان دغې ګډې 

یا درنې او زورورې ډیکي/ټېلې نوم ورکړل شو.  The big push theoryتیورۍ ته د 

کال کې یې رواج وموند. په تېره بیا هغه  19٦1پروفیسر پاول هم دا نظریه تاظیدوله چې په 
ه چې ځانګړي کاني توکي )لکه نفت په عربي هېوادو کې( د عاید کوم قوي مدرک هېوادون

)لکه د سوداګرۍ بندرونه یا د مصر لپاره سویز کانال او د پانامي کانال( یا ځانګړۍ صادراتي 
 ،اقالم لکه ربړ، چاى او قهو، نه لري او کرنه یې ال تراوسه عمده مسلط اقتصادي سکتور دى

نو دوى ته الزمه ده د راتلونکي انکشاف په خاطر د کرنې پر بنیاد صنعت ته متوازنه وده 
د کرنې د ودې اغیزه د ملي اقتصاد په وده او تقویه باندې د الندې عواملو له مخې  .ورکړي
 اثر لري:

 ،( د نفوسو د زیاتوالى سره سم د هغوى د غذایي اړتیاوو پوره کول1
ور  په ور  زیاتېدونکي تقاضا د ډېرو مهمو اقتصادي سکتورونو ( د صنعتي محصوالتو 2

 ،د پراختیا اړتیا رامنځ ته کوي
( د کرنیزو محصوالتو زیاتوالى د دې امکان برابروي چې بهرني اسعار جذب او په دې 3

 ،ډول د راټولې شوې پانګې په ذریعه ماشین االت وارد او د هېواد د ترقۍ باعث شي
د عاید د سطحې لوړول چې بیا د حکومت له خوا راټولېږي )د مالیاتو او  ( د کلیوالي وګړو4

 ،ټکسونو په بڼه(
 ،( د بیکارۍ د ټولو ډولونو کمښت او د کار د زمینې برابرول5
 په مجموعي توګه د ژوند د ستنډرد لوړول..۶
 

اقتصادي پرمختیا یوه داسې پروسه ده چې له هغې سره یوه ټولنه ځان ته د اړتیا وړ نوږیو، 
توکیو او چوپړونو د چمتو کولو اغیزمنتیا لوړوي او د هغې له امله د سړي سر عاید او د 

او پروسیجر کې په  (Structure)ژوند سطحه کې لوړتیا راځي او د اقتصاد په جوړښت 

ځي، په دې ترې کې د ترالس الندې کرنیزو ځمکو او پراخو بډایه زړه پورې بدلون را

کې تحرک او زیاتوالى راځي او  (Quantitative efficiency)سرچینو په کمې اغیزمنتیا 

کله چې تولید کې زیاتوالې راغي، نو عاید لوړېږي چې عاید لوړ شو پانګه تشکل مومي او 
و ته ځواب ویل کېداى شي، دغه زیاتوالى وړتیاپه دې ډول د ور  په ور  زیاتېدونکو وګړو ا

توګه د کلیوالو خلکو )موازي(بهرنۍ سوداګرۍ کې هم غوره اغېزه لري، دې سره په ستوي 
د خرید توان )د صنعتي محصوالتو لپاره( لوړېږي او دا په خپله د صنعت پرمختګ او د 

 ل د صنعت محصوالتصنعت د محصوالتو لپاره د مارکېټ پراختیا رامنځته کوي، بالمقاب
 د اوبو لګولو اسانتیاوې او ،لکه کیمیاوي سرې، تکنالوژي )یوم، لور، ټرکټور، کولبه...(

تور ول هم د صنعتي سکډاسباب د کرنې سکتور کې د تولید د زیاتوالي سبب کېږي. په دې 
نو وله همدې امله د دواړو سکتور .مارکېټ پراخېږي او هم د بزګرو د پیرودنې توان زیاتېږي

ه عامه خدمات او کترمنځ د پانګې تبادله لوړېږي، له دې سره نورې شبکې او څانګې ل
ترانسپورت هم ښه والى مومي، کله چې د اضافه شویو زراعتي محصوالتو )ازاد تولید( 
لېږدول له کلیو څخه ښارونو ته او هم په ښارونو او فابریکو کې د تولید شویو سامان االتو 

هغه دوه ګوني اقتصادي نښه چې موږ پخوا وویل ورو  ،څخه کلیو ته وشيلېږدول د ښارونو 
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ی یسربېره پردې چې په دې کار سره د کتاب په دویم څپرکي کې د پرمختیا .ورو له منځه ځي
والي نښې او معیارونه ړنګېږي، د فقر د دایرې کړۍ هم وار په وار سستېږي. د دغو مهمو 

ویل المدته اغیزې به د پانګې اچونې په لور یو ښه قدم اقتصادي سکتورونو د پرمختیا دغه ط

 ډګرونو کې صدق مومي. (Public)وي. دا هم په خصوصي او هم په عامه 

ونکي اجناس او توکي د هېواد دننه کورني ضایع تولید )هست( کړي او وکه چېرې وارد
سه دې الرې ترال الپراخه شي، په اسانى سره کوالى شو پوره اندازه بهرنۍ اسعار له تولیدات
 کړو.

څومره چې صنعت پرمختګ کوي، نو د زراعت عواید نظر د هېواد مجموعي عوایدو ته 
کمېږي، دا ځکه چې دا ډول مواد په پراخه اندازه د هېواد دننه د واردو شویو مالونو پر ځاى 

مل په تولیداتو کې په کار ځي. دا تولید شوي توکي او نوږي د یوې اندازې پیسو د سپما ال
دانو زیاتوالى هم د بهرنیو اسعارو د زیاتوالي المل ګرځي دا ځکه چې اقتصاد  -ګرځي، د غلو

په ځان د ویساوالي خواته درومي، په دې ډول د غذایي موادو او خوراکي توکیو زیاتوالى نه 
یوازې دا چې بهرني اسعار یا پانګه ترالسه کوي، بلکې د هېواد د اقتصاد په ټولو اړخونو 

 ه په زړه پورې اغېزه کوي.غور
د پورتنۍ بهرنۍ پانګې په ذریعه موږ کوالى شو په صنایعو کې نوې څانګې پرانیزو او ال 

 پراختیا ورکړو.
له دې کبله چې د پرمختیایي پړاوونو په لومړى سرکې وروسته پاتې هېوادونه د ماشین االتو 

نو د دغې پانګې د پوره کولو  ،ا لرياو د هغو پرزه جاتو د واردولو لپاره پوره پانګې ته اړتی

اوچت  ( Productivity Level)لپاره موږ اړ یو چې د کلیوالو سیمو د کرنې د مولدیت کچه 

کړو د دې پایله دا راخیژي چې د کرنې د دغې پراختیا سره یو ځاى یو څه اضافي تولید 
مارکېټ ته عرضه کېږي، صادراتو کې زیاتوالى راځي، یو شمېر وارداتي اقالمو څخه بې 

 نیازه کېږو، باالخره پورتنۍ ذکر شوې سرمایه او پانګه تشکل مومي.
ایي هېوادو کې ترسره شوې کوم چې افغانستان ته ورته دا هغه تجربه وه چې یو شمېر پرمختی

دلته په هغه څه ډېر بحث وکړو چې زموږ به شرایط یې لرل، خو باید په یاد ولرو چې موږ 
 د هېواد ځانګړو شرایطو سره برابر دي.

وى ونو سره توپیر درلود هغوونو له پورته پړاود یو شمېر هېوادو لکه د جاپان پرمختیایي پړا
 د منرالونو )په تېره هچټکۍ صنعتي الره غوره کړه او یو شمېر افریقایي هېوادون ډېر په

قیمتي فلزاتو( استخراج ته اړم دي، یو شمېر د خلی. هېوادونه د نفتو صادرات لري او بله 
سرچینه نه لري یا یې هم پام ورته نه دى کړى. خو موږ ته بویه هغه دریځ ونیسو چې 

وي او ډاډمنه پرمختیا مو په نصیب شي په دې هکله ګڼ شمېر بریالیتوب مو پکې نغښتى 
 پوهان مدلل نظرونه لري:

له نظر سره سم د کرنیزو تولیداتو زیاتوالى، د عامه لومړنیو   Johnstonاو Mellonد  

د لګښتونو کمښت، د کرنیزو امتعو د بیو راټېټېدل او له کروندګرو له بېالبیلو الرو د  واړتیاو
کسونو ترالسه کول په برکې لري، نو د دې لپاره چې زیاته اندازه پانګه ترالسه مالیاتو او ټ

شي. نو طبعاً باید د کرنیزو کارکوونکو په شمېر کې کمښت راوستل شي او پر ځاى یې 
عصري تکنالوژي زراعت ته داخله او تروی. شي، یعنې ماشین االتو څخه کار واخېستل شي. 
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ي چې د کرنې د سکتور دغه وزګار شوي وګړي د صنعت خو دلته دا ستونزه راپیدا کېږ
لپاره ضروري حرفوي او مسلکي کارګران نه دي. نو دلته یو زیات شمېر مصارف په مستقیم 
او غیر مستقیم ډول د دوى په روزنه باندې صورت نیسي. د ملګرو ملتونو د هغې څېړنې له 

یوازې د پرمختیایي  پورې یې کړې څرګندوي چې یوازې او 1971-1980مخې چې په 
هېوادونو صنعت دېرش مېلیونه وګړو ته اړتیا لري په دې معنا چې یو کال کې تقریباً درې 
مېلیونه وګړو ته اړتیا ده چې باید په صنعت کې د کار لپاره وروزل شي. پر کارګرانو سربېره 

لوړېږي.  ونوشمېر له سلو مېلیهم وروزل شي چې باید انجینران، تخنیککاران او نور پرسونل 
طبعاً د صنعت لپاره د دغو پرسونلونو روزل لګښتونه غواړي. د دغو لګښتونو د پوره کولو 
لپاره بیا هم اړ یو چې د کرنې عصري کېدو او په هغې کې د في واحد مولدیت لوړولو ته 
کوشش وکړو. د دې لپاره چې دولت وکوالى شي دغه لوړه اندازه لګښتونه پوره کړي نو د 

، مالیاتو، ټکسونو، جریمو او نورو په زیاتولو الس پورې کوي، دا عمل د کرنې فیسونو
متشبیثین د تولید لوړولو ته مجبوروي. دا ځکه چې په هغه شمېر پرمختیایي هېوادو چې پر 

نو هغوى ته د کرنې د پراختیا نړېواله اداره اخطار او خبردارى  ،ځمکو مالیات کم وي
شي چې د ځمکو د حاصالتو لوړولو ته به ونه هڅېږي. کرنه به ورکوي چې د دې پایله به دا

عنعنوي پاتې شي، په پاى کې به اقتصاد همداسې وروسته او د فقر یا غربت دایره به پخپل 
ځاى پاتې وي، نو باید خلک اړ ایستل شي چې د خپلو ځمکو څخه لوړ تولید ترالسه کړي، 

وزګار شوي )شړل شوي( کسان بېکاره  ښایي د یو څه مودې لپاره د کرنې د سکتور څخه
پاتې شي، خو ډېر ژر د صنعت د څانګو په پراختیا هغوى بېرته استخدامېږي، په دې توګه 
لېدل کېږي چې د کرنې پرمختیا دواړه حالتونه رامنځ ته کوي، هم د کار د زمېنې برابرول 

ه لوړېږي د هغو سر او هم تر یو وخته د بېکارۍ رامنځ ته کول، خو کله چې کرنیز تولیدات
بزګرانو دسره د صنعت ساحه پراخېږي او یو شمېر وګړي پکې استخدامېږي په پایله کې یې 

او ځمکوالو د عایداتو زیاتوالى )د کرنې د مولدیت د لوړوالي له امله( د خلکو د ژوند د ښه 
ت کې المل ګرځي. په همداسې یو حال اقتصادی حالت دبهبودکولو او د هغوى د خودکفا او 

 a higher nutritional)بزګران هڅه کوي چې د لوړ غذایي کیفیت لرونکي محصوالت 
value food)  او باکیفیته غله جات(superior quality cereals)  استعمال کړي لکه

حبوبات، هګۍ، کوچ، شیدې، کلول، لوبیا، نخود، میوې او نور. دغه راز دوى د ځینو خدماتو 
د اوبو رسولو سیستم، د بانکونو څانګو او  خابراتو،ترانسپورتملکه ښوونځیو، کتنځیو،

څخه برخمن کېږي بالمقابل صنعت هم د خپلې دغې متوازنې ودې سره مهم رول  مطبوعاتو
 ادا کوالى شي.

دا به غلطه وي که چېرې داسې فکر وشي چې ګواکې پرمختیایي هېوادونه خپل اقتصادي 
ونکي نه دي چې د متوازنې او متناسبې ودې په جوړښت کې مطلقاً د داسې سکتورونو لر

رابطه دې ورسره مرستې ته اړتیا نه وي. په دغو هېوادو کې ټول په صنعتي مېتود استوار 
معاصر تولید یوازې او یوازې هغه وخت ښه اغېزمن دى چې متوازن او متناسب وي. د دغه 

ېږي ره ټاکلى فرصت رامنځته کمتوازن رشد په نتیجه کې د تولیداتو د هوښـیارانه تنظیم لپا
او لکه څرنګه چې تېرو بحثونو کې وویل شول صنعت خام محصوالت د استفادې لپاره 
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پروسس کوي. صنعتي کېدل د اقتصاد د ودې لپاره یو اهم ضرورت دى، خو واقعي اقتصادي 
 پرمختګ هغه وخت رامنځته کېږي چې د صنعتي کېدو لپاره د ډېر غور او دقت 

یوه منظمه او متناسبه پالیسې غوره شي چې دا ډول پالیسې پخپله د زراعت د څخه وروسته 
ې په نتیجه ک .ترقۍ او په نورو اقتصادي سکتورونو د مثبتې اغېزې په شکل ظاهرېږي

ه یوې ل نهاستخدام لوړ او د ټولنې عواید هم لوړېږي. د افغانستان په شان پرمختیایي هېوادو
و له بلې خوا د نفوسو د چټک زیاتوالي له امله په کرنه کې خوا د کرنې د عنعنوي سیستم ا

په فوري توګه د یو لوى بدلون لپاره انتظار نشي ایستالى، ځکه چې د کرنې عصري کېدل 
یوه تدریجي پروسه ده، نو پکار ده چې دغه ډول هېوادونه د کرنې ترڅنګ د صنعت د ودې 

سرې، ماشین االت، وسایل، درمل او  لپاره هم متوازن ګامونه پورته کړي ترڅو کیمیاوي
ي مواد په اسانۍ سره دهقانانو ته مهیا کړي. صنعتي کېدنه دغو هېوادو ته په دې ننور لومړ

خاطر هم ضرور ده چې دغه سکتور د زراعت ترڅنګ ډېر پس اندازونه رامنځته کوي او 
 پانګه جوړښت مومي.

م. 2010غه ارقام نړیوال بانک پههیواونو ډیر نفوس په صنعت او خدماتو کی بوخت دی. د
 کال کې دیوې څیړنې په ترې کې نشر کړی دی.

 

Share of the population employed in the agricultural, industrial, and service section in selected countries 
2004-2008 (%) 

 Agriculture Industry Service 

 Males Females 

Share 
of 
GDP 
(2008) 

Males Females 

Share 
of 
GDP 
(2008) 

Males Females 

Share 
of 
GDP 
(2008
) 

Africa 
Egypt 
Ethiopia 
Madagascar 
Mauritius 
South 
Africa 
 
Asia 
Bangladesh 
Indonesia 
Malaysia 
Pakistan 
Philippines 
South korea 
Thailand 
Vietnam 

 
28 
12 
82 
10 
11 
 
 
42 
41 
18 
36 
44 
7 
43 
56 
 

 
43 
6 
83 
8 
7 
 
 
68 
41 
10 
72 
24 
8 
40 
60 
 

 
13 
44 
25 
4 
3 
 
 
19 
14 
10 
20 
15 
3 
12 
22 
 

 
26 
27 
5 
36 
35 
 
 
15 
21 
32 
23 
18 
33 
22 
21 
 

 
6 
17 
2 
26 
14 
 
 
13 
15 
23 
13 
11 
16 
19 
14 
 

 
38 
13 
17 
29 
34 
 
 
29 
48 
48 
27 
32 
37 
44 
40 
 

 
46 
61 
13 
54 
54 
 
 
43 
38 
51 
41 
39 
60 
35 
23 
 

 
51 
77 
16 
66 
80 
 
 
19 
44 
67 
15 
65 
74 
41 
26 
 

 
49 
42 
57 
67 
63 
 
 
52 
37 
42 
53 
53 
60 
44 
38 
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Source:  Michael P.Todaro (2015), Economic Development, PEARSON.  
P.66  . 

 
بیالبیلو هیوادو کې د سکتورنو ترمنځ ارتباط  او په هرسکتور کی دبوخت نفوس سلنه، 
دذکورو او اناثو بوختیا په اقتصادی فعالیتونو کې او د دوی د کار ونډه په ملی مجموعی تولید 
کې فرق کوی . په الندې جدول کې دالتینی امریکی، آسیا او افریقی یو شمیر غوره شوی 

مدتاً پرمختیایی هیوادونه دی(، له صنعتی پرمختللو هیواونو سره مقایسه هیوادونه )چې ع
شوی دی،  له مقایسی څخه ښکاری چی په پرمختللو هیوادو کی ډیر لږ وګړی په کرنه کې 
بوخت دی، خو د کرنی دسکتور له هر تولیدی واحد)هرهکتارځمکې،هرفارم،هری غواوهرې 

مګر دپرمختیایی هیوادونو ډیره سلنه وګړی په  چرګی...( څخه ښه زیات عاید ترالسه کوی،
کرنه کې بوخت دی، مګر په ملی مجموعی تولید او بهرنۍ سوداګری کې یی سهم ډیر کم 

 لکه څرنګه مو چې د درېیم څپرکي په پیل کېدی. دپرمختیایی هیوادونو په پرتله، دپرمختللو 
ام  دي، همداراز د بېکارۍ د هېواد اکثره وګړي د اقتصادي ستونزه سره مخ ، زموږوښوده

ي. دا چې یو زیات شمېر وګړي د کرنې سکتور کې ظاهراً بوخت دمختلف ډولونه موجود 
ښکاري اما په واقعیت کې د هغوى مولدیت کم او د عاید سطحه یې ډېره ټیټه ده، نو کوالى 
 تشو هغوى په اسانۍ د زراعت د سکتور نه د صنعت سکتور ته انتقال کړو چې دا د زراع

بل هغه عمده ضرورت چې د کرنې او صنعت د  .په محصوالتو کومه منفي اغېزه نه کوي
متوازنې ودې ته شته دا دى چې د صنایعو په ودې سره د سرمایې دوران تېزېږي، یعنې 
پانګه راکده نه پاتې کېږي او د دغه دوران په نتیجه کې د پس اندازونو اندازه زیاتېږي. په 

د کرنې سره یو ځاى د صنایعو متوازنه وده د ټولنې د پوره مثبت اخر کې ویالى شو چې 
بدلون، د عاید د سم وېش او متوازنې ترقۍ او نهایتاً د اقتصادي ترقۍ سبب یا المل کېداى 

شد او د کرنې د پرمختیایي پالن د نورو شي. سربېره پردې د کرنې او صنعت متوازن رُ 
اردنات کول د کار د ښه ټولنیز وېش او د سکتورونو برخو د دولتي پالنونو سره هماهنګ یا کو

ترمنځ د اختصاصي کېدنې سبب هم کېږي. په دې توګه که له یوې خوا کرنه کې کیفي بدلون 

 
Latin 
America 
Colombia 
Cost rica 
Mexico 
Nicaragua 
 
Developed 
countries 
United 
kingdom 
United 
states 

 
27 
18 
19 
42 
 
 
2 
2 

 
6 
5 
4 
8 
 
 
1 
1 

 
9 
7 
4 
19 
 
 
1 
1 

 
22 
28 
31 
20 
 
 
32 
30 

 
16 
13 
18 
18 
 
 
9 
9 

 
36 
29 
37 
30 
 
 
24 
22 

 
51 
54 
50 
38 
 
 
66 
68 

 
78 
82 
77 
73 
 
 
90 
90 

 
55 
64 
59 
51 
 
 
76 
77 
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راځي له بلې خوا د کرنې مهمه دنده اوس د فابریکو لپاره د خامو موادو تهیه کول دي، نو 
او سلسله په قوت سره وده کوي ځکه د دې سکتور ترمنځ هم خپل منځي اړېکې، پیوستون 

او حتى پېچلې کېږي او دا ټول عوامل د کرنې او صنعتي کامپلکسونو سره د هماهنګې ودې 
د پالن کولو ضرورت پېښوي. د متوازنوالي په دې مېتود سره له یوې خوا پورتني مقاصد 

شل وېترسره کېږي او له بلې خوا تولید کې سم انډول رامنځ ته کېږي، محصوالت درست 
کېږي او د بشري ځواکونو څخه په استفادې او مالي او بودجوي لګښت کې ښه والى او انډول 
رامنځ ته کوي. خو کوم هېوادونه چې پرته د زراعت د متوازن رشد څخه یوازې د صنایعو 
ودې ته مال تړلې هغوى د خامو موادو د کمښت سره چې باید دغه پراخ شوي صنعت ته یې 

شوي. په همدې خاطر اقتصاد پوهان دې نتېجې ته رسېدلي دي چې پرته عرضه کړي مخام  
د ترقۍ د عملیې یا د  ې.رقۍ راز په صنعتي کېدو کې دى، خو تر یوه حده پورتله شکه د 

په متناسب رشد کې پروت دى. سربېره پر ذکر  )دواړو(پرمختیا راز د صنعت او زراعت
 ده الندېنۍ ښېګڼې هم لري:شویو فاکتونو د دغو دوو سکتورونو متوازنه و

د کرنې یو ځاى په متوازنه توګه د صنایعو وده د پانګې د تشکل لپاره اسانتیا پېښوي، چې  (1
 دغه راټوله شوې پانګه د کرنې په مدرینزه کېدو لګېداى شي.

د صنایعو وده یو شمېر موسمي وزګار کېدونکو کلیوالو ته د کار ښه زمینه برابروي او  (2
 اني بخورو نمیر ژوند څخه وځي او عایدیي لوړېږي.هغوى د پخو

د صنایعو په ترقۍ سره د خلکو مادي ژوند سره یو ځاى کلتوري او فرهنګي حالت کې  (3
 ترقي راځي د خلکو ښوونه او روزنه ښه کېږي او ورو ورو د عصري ژوند سره اشنا کېږي.

چې د دې د الس ته راوړلو  د صنایعو وده د خلکو په مصارفاتي اقالمو کې تنوچ راولي (4
لپاره کروندګر او د کرنې ماهرین د ځمکو څخه د تشدیدې استفادې او اعظمي تولید لپاره 
هڅې کوي. دا هم باید ووایو چې یو شمېر اقتصاد پوهانو د متوازنې ودې سره توافق نه دى 

 ر کړو:هغه ذکښودلى هغوى د متوازنې ودې په تیورۍ انتقاد کړى. دلته به د بېلګې په توګه 

 د متوازنې ودې په تیورۍ انتقاد

وګړي په کرنه کې بوخت دي. دوې  %90-70سینګر وایي چې په پرمختیایي هېوادو کې 
عمدتاً کرنیز توکې صادر وي او نور توکي خصوصاً صنعتي محصوالت او ماشینونه 

و دېږي، خواردوي، د دوى د ټولو تولیداتو دوه پر درېیمه برخه د کرنې سکتور کې تولی
مولدیت یې ډېر ناچیزه دى. نو باید دغه جوړښت له بنسټ څخه بدلون ومومي نه دا چې ټول 
سکتورونه په متوازنه توګه وده ومومي. د کرنې سکتور څخه چې ډېر لږ مولدیت لري د 

 صنعت سکتور ته چې لوړ مولدیت لري لېږد او انتقال اقتصادي معقوله ستراتیژي ده.
سینګر له نظر سره سم د متوازنې ودې نظریې ته باید غلطه نظریه ونه په پورته توګه د 

وپه ، دیو څه اصالحاتبلکې هغه به یوه خامه نظریه وبولو او د پرمختیایي هېوادو په هکله ،وایو
 د تطبیق وړ ده. پام کې نیولوسره



 

٦9 

Malitstra  ى نو ځکه یې پرمختیایي هېوادونه نشي زغمال ،ده لکسهوایي: دغه پالیسي

Alfred Marshal د ده د نظر نچوړ دا دى: هغه هېوادونه چې خپل  .تقریباً معتدله الر نیولې

اقتصاد کې خاص سکتور لکه صرفاً د نفتو تولید نه لري او اقتصاد یې تراوسه پر کرنه والړ 
دى هغوى ته متوازنه وده مناسبه ده، مګر هغوى چې د موثري پانګې اچونې یو خاص 

ښه انکشاف استعداد لري هغوى باید ځانګړي سکتور ته وده ورکړي لکه  سکتور ته د ډېر
د غوښې تولید او دې  و،چې د مالدارۍ د پیاوړتیا له کبله څه موده وړۍ اوبدلکې انګلستان 

 ته ورته چارو ته خاصه توجه کړې وه.

Singer  ه چې د پرمختیایي هېوادو په هکله او ددبل ځاى وایي چې تر هر څه مهمه دا 

پرمختیایي اقتصاد په برخه کې یو هر اړخیز تفکر د اهمیت وړ دى، خو د محدودو سرچینو 
د ده له نظره د تحت  .د موجودیت په شرایطو کې د کوم ستر کار سرته رسول معقول نه دي

استخدام )نه بشپړ استخدام او نه بشپړه بیکاري( شرایطو کې د متوازن انکشاف طرف ښه 
 طرف ده.

ېوادونه د څو سکتوري اقتصاد دورې یا د څو سکتوري انکشاف په شرایطو کې پرمختیایي ه
ډېرې زیاتې پانګې ته اړتیا لري. یعنې دى وایي: که مونږ اقتصاد ته متوازنه وده ورکوو، نو 
اړ یو چې ټولو برخو کې پانګه واچوو او دا ډول پانګه اچونه ډېره پانګه غواړي، حال دا 

د پانګې له کمښت سره مخام  وي، نو ځکه د دې ډول اقتصاد چې یو پرمختیایي اقتصاد 
شرایط دا غواړي چې غوره شویو ډګرونو ته پاملرنه وشي. له بلې خوا پرمختیایي اقتصاد د 
فني پرسونلو او کدرونو، صنعتي ماهرینو له کمښت سره او په تېره بیا د منجمنت او تشبث 

  وي، نو نشي کوالى ټول سکتورنه په په ساحه کې د مجرب سټاف د نشتوالي سره مخام
 متوازنه توګه پرم  بوځي.

A.O. Hirschman  په خپل اثرThe strategy of economic Development  کې

متوازنه وده د اقتصادي پرمختیا د تیورۍ په توګه نه مني دا ځکه چې دا د وروسته پاتې 

پر فرضیه والړه نظریه  یا نه پرم  تللي اقتصاد Non- Developed Economyاقتصاد 

ده. په یو پرمختیایي اقتصاد کې تل تولید د عواملو نا انډولي موجوده وي، نو ځکه د متوازن 
رشد د پالیسۍ تطبیق پکې ګران ښکاري. ځینې اقتصاد پوهان د دولت مداخله په ټولو برخو 

ود نه وي، کې الزمه نه بولي. د هغوى له نظر سره سم، که چېرې د پرمختیا امکانات موج
نو دولت هم هېڅ نه شي کوالى! دغه ډول پالیسي هغه وخت اغیزمنه تمامېداى شي چې ټولنیز 

رامنځ ته  External Economizeسپماوې او ګټې  بهرنۍتمام شد قیمت ټیټوالى ومومي او 

 بدلې شي. Internals Economizeسپماوو  داخلیشي او دا بیا په 

 غیر متوازنه پرمختیا

له خوا د ده په یو کتاب کې چې د  Hirschmanازنې ودې یا پرمختیا تیوري د د غیر متو

)اقتصادي پرمختیا د ستراتیژۍ( په نوم خپور شوى، وړاندې شوې ده. ده د پرمختللو هېوادو 
د اقتصادي پرمختیا تاری  ته په کتلو سره وویل: د پرمختیایي اقتصاد د ودې او ترقۍ لپاره 
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ا انډوله او غیر متوازنه وده یا پرمختیا ده یعنې په پرمختیا کې عدم ډېره غوره ستراتیژي، ن
بیالنس. دى وایي عمالً متوازنه پرمختیا او تعادل ډېر لږ لېدل کېداى شي. تعادل به دا معنا 
ولري چې ګویا هر څه ډېر ښه تنظیم شوي او د هغو بدلون ته هېڅ اړتیا نشته، په داسې یو 

ې وي، هیرش مین نه یوازې په مولدو سکتورو کې د پانګې اچونې اکرکې عاید په ټیټه کچه ک
پلوى دى، بلکې په عین سویه ښوونه او روزنه، عامه روغتیا، ټرانسپورت، بندونو او نهرونو 

ګه وده پان هکې هم د پانګې اچونې پلوى دى. که چېرې په یو اقتصاد کې د سړي سر ټولنیز
ښتونه ښه کېږي او دوى کوالى شي د ډېرو چوپړونو نو له دې امله د دوى د ژوند لګ ،ومومي

رمختیا و او نورو کې پوڅخه برخمن شي مثالً د دوى د برېښنا په لګښت، ترانسپورتي اسانتیا
راځي، یعنې عالوګي ظرفیت رامنځ ته کېږي. مولد فعالیتونه باید د اضافه شوي )عالوګي( 

الرې صورت نیسي. که چېرې یو  ظرفیت سره برابر شي، دا پرمختیا د عالوګي ظرفیت له
اقتصاد مولدو فعالیتونو ته پرمختیا ورکړي، متمم فعالیتونه او بازار هم پرمختیا مومي. سړي 
سر ټولنیزه پانګه باید د مولدو فعالیتونو پرمختیا سره ستوي، موازي او برابر شي. دغه ډول 

کاره زاګ حرکت ښ-یو زیګ پرمختیا ته د پانګې د قلت له الرې پرمختیا ویل کېږي دا حالت
کوی، کله چې اقتصاد او عاید لږ ښه شي، استخدام ټیټ شي، کله چی عامه خدمات ښه شي، 
 -عواید کمیږی، کله چې  استخدام ته  توجه وشی، عواید کمیږی او داسی نورې  لوړې

 ژورې.
د هیرشمن له نظر سره سم یو پرمختیایي اقتصاد کې لویه ستونزه د منابعو کمښت نه دى، 
بلکې له منابعو څخه د ګټې اخیستنې د اهلیت او لیاقت کمښت دى. د همدې علت له مخې 

SO.C  اوDPA  په عین وخت کې پرمختیا نشي موندالى، نو الزمه ده چې له هغو څخه یوه

 C2BB 1AAته پرمختیا ورکوو اقتصاد ډېر دروند  SO.Cچېرې ته یې وده ورکړل شي. که 

پورې پرمختیا وکړي، مولد فعالیت  1Aڅخه تر  Aله  SO.Cخط یا کرښه تعقیبوي، که چېرې 

نقطې پورې لږه نوره پرمختیا د  2Bنقطه کې تعادل منځته راځي. تر  Bهم هڅول کېږي، په 

DPA  د الزیاتې هڅونې سبب کېږي پهC ادل رامنځ ته کېږي، دغې ډول پرمختیا نقطه کې تع

 DPAد  C1BC1 ABته د عالوګي ظرفیت له الرې پرمختیا وایي، خو که هغه بله کرښه یعنې 

سره  DPAهم هڅول کېږي، په لوړو نقطو کې باید د  SO.cله الرې پرم  والړه شي، 

پرمختیا نوم پانګې د قلت له الرې  Socبرابروالى ومومي. دغه ډول پرمختیا ته هیرشمن د 

ورکړى دى. هیرشمن وایي: یو پرمختیایي اقتصاد د دغو دواړو کرښو پرمختیا په یوه وخت 
نشي زغملى، نو ځکه د پالن جوړونې اداره )د پالن وزارت یا د پالن دولتي ګمیټه یا کمیسون( 
باید د ټولنې د شرایطو سره سم له دغو الرو څخه یوه یې غوره کړي. یعنې د اقتصادي 

ژو ټاکل کار الندې نیول د یوه پرمختیایي اقتصاد او هېواد د وخت او شرایطو تابع دى. پرو

جدول مرسته کوالى شي. د ده له نظر  (Input- Output)حاصل  –دې برخه کې د عامل 

سره سم هغه پروژې چې په اقتصاد ډېره ژوره اغېزه کوالى شي د بېلګې په توګه د اوسپنې 
ل دي، خو پرمختیایي اقتصاد د خپلو شرایطو له مخې هېڅکله داسې ویلې کول او فوالد جوړو

هیرشمن د دې پلوي دى چې لومړى باید هغه  .پروژو ته د لومړیتوب حق نشي ورکوالى
ضایع کار الندې ونیول شي چې یوه ټاکلې کچه کې د ټولنې د اړتیا وړ کالیو، توکیو او نوږیو 
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کورنۍ اړتیاوې تر یوه بریده بسیا شولې دویم کله چې  .تولیدونکي او عرضه کوونکي اوسي
ګام کې باید د بهرنیو صنایعو د وارداتو د تعویض لپاره حمایه شي. سره له دې چې یو 
پرمختیایي اقتصاد کې د دوى د صنایعو صادراتو ته ارزښت نه دى ورکړل شوى، خو په 

ړى توپیر شته چې لوم حقیقت کې د صادراتو د تشویق او د وارداتو د تعویض ترمنځ همدومره
یې د دویم عملي الره ښیي. نوموړى په لنډیز سره وایي چې: متوازنه وده په پرمختیایي 
اقتصاد کې په همزمانه توګه ناممکنه ده، نو د دې مجبوریت له مخې د غیر متوازنې پرمختیا 

 الره غوره کوي.

 په غیر متوازنې پرمختیا انتقاد

غیر متوازنې پرمختیا ستراتیژي چې د هیرشمن له خوا پیشنهاد د پرمختیایي اقتصاد لپاره د 
شوى د پرمختیایي پالن جوړونې ټول اړخونه نظر کې نیسي. د هڅولو، فشارونو او خنډونو 
هر ډول بڼې د پرمختیا په الره کې روښانه کوي. دى دا هم وایي چې په پرمختیا پسې بیا 

تیا ده او دا څومره حکومتونو ته مهمه ده. وروسته کوم ډول او څومره پانګې اچونې ته اړ
دې د ازاد تشبث طرفدار هم نه دى او نه هم دولتي بشپړه پالن جوړونه مني یعنې د پخوانیو 
سوسیالیستي هېوادونو په څېر مرکزي پالن جوړونه ورته الزمه بولي چې خصوصي متشبثین 

 د هغې په رڼا کې رهنمایي، تشویق او حمایه شي.

وایي: بنسټیزه خبره د اقتصاد متوازن پرمختګ رامنځ ته کول  Srtreetonل او پروفیسر پاو

بلکې اساسي سوال دا دى چې آیا د غیر متوازنې ودې مساعده درجه کومه یوه ده  ،نه دي
یعنې په څه اندازه، غیر متوازن والى مجاز دى چې چټکه پرمختیا رامنځ ته شي؟ یعنې په 

 وخت او ترتیب وټاکل شي. ،نې پرمختیا رهبرۍدې تیورۍ کې باید د غیر متواز
وایي: په پرمختیایي اقتصاد کې غیر متوازنه وده حاالت نور هم خرابوي، دغه غیر  ینرکس

متوازنه وده به بیا تر ډېرې مودې همداسې دوام پیدا کړي. دوى په بیالبیلو هېوادو کې د غیر 
چې یو وخت د مرکزي اقتصاد میتوازنه ودې بد مثالونه ذکر کړي. داسې فکر ونه شي 

لرونکو هېوادو متوازنه وده خوښوله، برعکس متوازنه وده ډېر د پانګوالو نظامونو کې هم 
تطبیق شوي. برعکس غیر متوازنه وده د مرکزي اقتصاد او مرکزي پالن هېوادو کې هم 

 تطبیق شوې.
رخو اقتصادي ب که چېرې د غیر متوازني ودې د تیورۍ له مخې چې وایي باید ستراتیژیکو

کې دې لومړى پانګه واچول شي، د دې نظر سره سم په ستراتیژیکو برخو کې زیاته 
ممکن عاید لوړ کړي او له عرضې څخه زیاته تقاضا رامنځ ته شي.  (يګزارسرمایه پانګونه)

نو آیا دا یو بد انفالسیون نه رامنځ ته کوي؟ او بل دا چې د غیر متوازني پرمختیا په شرایطو 
اشیوي مولدیت او د حاصالتو په پرتله د پانګې کم نسبت قناعت بښونکى کېداى حټولنیز کې 

 شي؟ نه هېڅکله نه. خو سره له دغو انتقاداتو له دغې ستراتیژۍ څخه ډېر ښه هر کلى وشو.
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 پنځم څپرکى
 ګانې(ځینې تیورۍنظریات )د اقتصادي پرمختیا 

(Some Theories of Economic Development) 
 

شلمې  د لکه چې پخوا وویل شول په ملي عاید کې زیاتوالى د اقتصادي پرمختیا یو معیار و.
لسیزه کې د پرمختیا په هکله بیالبېلې تیورۍ وړاندې شوي. مخکې له دې  50-40پېړۍ په 

چې دا تیورۍ شرحه کړو، دا به ووایو چې دغه تیورۍ څرنګه جوړې، پخې او وړاندې شوې 
دلته به د پرمختیا ډېرو مشهور تیوریو څخه یادونه وکړو، هغه چې مشهورې نه دي مبهمې 

 کلونو کې تطبیق شوي نه دي د هغو ذکر نه کېږي. ٦0-50دي او عمالً په دې 
لپاره ځینې شرایط ضرور دي. وروسته بیا علما او  په اقتصاد کې د یوې تیورۍ د پخېدو

د هغو په رڼا کې د خاصو شرایطو سره مقایسه او  (Observation)پوهان خپل مطالعات 

تعدیل کوي، نتیجه ګیري کوي په اقتصاد کې تیوري د اصل، اساس، قانون، پرنسیب او قاعدې 
 اصلي شرایط ولري: 4سره مترادف استعمالېږي. په اقتصاد کې یوه تیوري باید 

 (Assumption)( فرضیات 1

ې په خاطر چې پوهان وکوالى شي یوه تیوري وړاندې کړي او د هغې پر اساس ځینې د د
ارب فرض کوي او بیا پیش بیني او تج (ښکارندېپدیدې)اقتصادي تدابیر ونیسي، دوى ځینې 

نور  صادي تصدي اوترسره کوي او د هغو تجاربو نتای. د تطبیق ډګر ته ورپرېږدي چې اقت
خو باید وویل شي چې په اقتصادي پدیدو کې یوه پدیده ثابته  .ډګرونه پرې غني او بشپړ شي

فرض شي نو د هغې نور اړخونه ثابت نشي پاتې کېداى د بېلګې په توګه مونږ فرض کوو 
اتې شي( د هغه عرضه پچې که د یو جنس د قیمت په لوړېدو سره )که نور مسایل ثابت 

ي، خو په واقعي جهان کې )نور مسایل ثابت( نه پاتې کېږي. ځکه دلته د یو جنس په زیاتېږ
تولید کې مصارف، تکنالوژي، د عوضي اجناسو عوضي د بشپړونکو اجناسو قیمت، مربوط 

نو ځکه د )که  ،جنس ته د خلکو میالن، عاید، نفوس او نور ډېر شیان شته چې اغیزه لري
واقعیت نشي موندالى. که دا خبره واقعیت ومومي نو بیا  نور شیان ثابت پاتې شي( خبره

که غوښه  :رښتیا هم د یو جنس د قیمت په لوړېدو د هغه عرضه لوړېږي. یو مثال به راوړو
قیمته شي حتماً یې عرضه نه لوړېږي ممکن یو شمېر خلک کلول/ لوبیا ته مراجعه وکړي، 

یو د مالدارۍ شمېره راکمه شي او دا  که قیمت یې لوړ شي او غوایان زیات حالل شي نو اړ
بیا د فارمونو د مصارفو د لوړېدو سبب کېږي او داسې نور، نو په فرضیه کې باید د متغیراتو 
 خبره هېره نه شي. په دې ډول )که قیمت لوړ شي عرضه زیاتېږي( صرف یوه تیوري ده.
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 :Variables( د یوې تیورۍ د ارایې لپاره متغیرات 2

هغې د عواملو د بدلون سره بدلېږي مثالً د یو جنس د قیمت لوړېدل هغه ته تقاضا هره پدیده د 

 Variablesکموي )نور شیان په خپل حال فرض شوي دي( دلته تقاضا یو متحول یا متغیر 

 دي، چې د بیو بدلون هغه بدلوي.

 :Hypothesis( ادعا 3

د تجربې په توګه ال ثابته نه  هر هغه څه چې د اثبات په لومړیو پړاونو کې دي او نتیجه یې
وي هغه ادعا بلل کېږي نو په دې ډول په اقتصادي تیوریو کې د فرضیاتو او متغیراتو ترڅنګ 
ادعاوې هم شته. ترهغو چې د ادعا نتیجه سل په سلو کې ثابته نشي د هغې د تطبیق کولو 

لو لوړول کار کو اجازه نشته مثالً ادعا کېږي چې ټولنیزو خدماتو کې د حکومت د لګښتونو
ته د وګړو هڅه کموي. دا یوه ادعا ده ترڅو ادعا ثابته نشي هېڅکله د قانون په توګه نشي 

 منل کېداى.

 ( اساس، قاعده یا قانون4

په اساس ثابت شي د  Observationدا د تدقیق او بررسۍ اخري مرحله ده هغه څه چې د 

 اساس قاعدې او قانون بڼه نیسي.
تیا او اقتصادي ودې په هکله کومې تیورې ګانې شته د همدې ډول تر اوسه چې د پرمخ

 اجزاوو پر اساس جوړې شوې دي. دلته به ځینې تیوري ذکر کړو:
و، مالتوس، جان ستوارت میل دم سیمت، ریکاراد اقتصادي پرمختیا کالسیکه تیوري )دا د اد

 او نورو نظریات دي(.

  تیوري: دغه تیوري د اقتصادي ودې محدودونکى عامل د متثبث قلت ښکاره  شومپتیرد
 کوي، برخالف د مثشبث موجودیت د اقتصادي پرمختیا عامل بولي.

  د کینز او د هغه د پیروانو تیوريKeynesian theory :په اقتصادي پرمختیا کې د  کینز

 General Theory of)د یې کال کې  1930لنډې مودې د نوساناتو رول ښکاره کړه په 
Employment interest and Money) .په نوم خپله تیوري خپره کړه 

ورپسې ګڼ شمېر پوهانو د اقتصادي پرمختیا په هکله نظریات ورکړل په دې کې یوه ډېره 
نامتو تیوري د روستو د پړاونو تیوري بلل کېږي سره له دې چې د دغې تیوري، بنسټ 

هغې تر بشپړونکو ډېرو پوهانو کار کړى خو فعالً په اقتصادي  ایښودونکو څخه نیولې بیا د
 دبیلګې توګه دغه یوشمیرمهم نظزیاتبحثونو کې د روستو د تیوري په نوم یادېږي. دلته به 

 ذکر کړو.
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 ( نظر:Myrdalد پرمختیا په هکله د میردال )

( پااااه دې ګروهااااه و، Prof.Gunnar Myradalپروفیسااااور ګیااااو نااااار میااااردال )

مختیاااا د یاااوې دایاااروي پرلاااه پساااې دوران پاااه توګاااه واقاااع کېاااږي، د میاااردال لاااه چاااې پر
 نظره د عصري کولو د پروسې غوره عناصر عبارت دي له:

 معقولیت:

ټاااولنیزه او اقتصاااادي وده او انکشاااافي پاااالن لااارل، د مولااادیت لاااوړوالی، د ژوناااد د 
 ساااااااطحې لاااااااوړوالی، د ټاااااااولنیزې او اقتصاااااااادي ودې چاااااااانس برابروالااااااای، اغېزمناااااااه

 سازماندهي، ملي یووالی، استقالل، دیموکرالسي او ټولنیز دسپلین.

( تاااه Vicious Circleنوماااوړي پاااه وروساااته پااااتې هېاااوادو کاااې د شااایطاني دایااارې )

اشاااره کااوي او دا چااې پرمختیااا د دغااې دایااارې د سااتونزو پرلااه پسااې حاال کاااول دي، دی 
کااې د ارتباااط خبااره  وایااي، دا بااه غلطااه وي، چااې مااوږ یااوه ټولنااه کااې پااه ټااولنیز سیسااتم

هېاااره کاااړو، دی پاااه منطقاااوي ارتبااااط عقیاااده لاااري او وایاااي، چاااې د یاااو هېاااواد بېلاااې بېلاااې 
 سیمې یو بل سره رابطه لریو دغه منطقې او د هغو انکشاف یو پر بل اغېزه لري.

میااار دال وایاااي، چاااې البتاااه اقتصاااادي پرمختیاااا، مخصوصاااا د صااانایعو وده د تولیاااد 
ي ذهنیاااات او نااااورو بانااااډې غااااوره اغېاااازه لرلاااای شااااي، پاااار جوړښاااات، اسااااتخدام، اجتماااااع

ممکاان دغااه پرمختیاااوې د ساایمو د دوه ډولااه پرمختیااا ساابب شااي، چااې یااوه ساایمه کااې پااه 
تخنیکااي، اقتصااادي او اجتماااعي ترقااي رامینځتااه شااي، خااو بلااه منطقااه کااې بااه غرباات او 
فقاار موجااود وي، میااردال عقیااده لااري، چااې صاانعتي وده یااو انفاارادي ځااانګړی عماال نااه 

ید بلکاااااې یاااااو داساااااې جمعاااااي الره ده، چاااااې پاااااه هغاااااې ساااااره  ذهنوناااااه، موسساااااات، د
تشاااکیالت، تولیاااد، اساااتخدام او ناااورې ټاااولې چاااارې بااادلون ماااومي، د صااانعت پاااه برخاااه 
کاااې هاااار ګاااام او د یااااوه صااانعتي څااااانګې پرانیساااتل پااااه تقاضاااا کااااې د بااادلون، د عیاااااد د 

یاااوه منطقاااه کاااې دغاااه لوړتیاااا او د پاااانګې اچاااونې او تولیاااد د پراختیاااا سااابب کېاااږي، پاااه 
ډول پرمختااګ د بلااې منطقااې وروسااته پاااتې کېاادل ملااي اقتصاااد کااې د بااې تااوازنۍ ساابب 
کېااږي، هغااه وایااي، کااه پااه داسااې حااال کااې ټااول اقتصااادي جریااان پااه خپاال ساار د بااازار 
ځواکوناااو او خصوصاااي واک تاااه وساااپارل شاااي، ناااو صااانعتي تولیاااد، تجاااارت، بانکاااداري، 

یتوناااه فقاااط یاااو څاااو نقطاااو کاااې متمرکاااز کېاااږي، خاااو بیماااه، ترانساااپورت او ناااور ټاااول فعال
نااورې ساایمې بېااوزلې پاااتې کېااږي او لاااه اغېزمنااو پرمختیااایي عواملااو څخااه تشااېږي، پاااه 

( وایااااي، چااااې Back Wash Effectsهماااادې خاااااطر دېتااااه د تخلیااااه کېاااادو اثاااارات )

تخلیاااوي اثااارات، اقتصااااد تاااه ناااور هااام زیاااان اړوي، لاااه ناااورو سااایمو د پاااانګې کاااارګرانو، 
و خااااامو مااااوادو حرکاااات دې ساااایمې تااااه راماااااتېږي او پااااه دې توګااااه د ساااایمو اجناسااااو ا

 انکشاف کې عدم مساوات زیاتېږي.
دا ځکااه څااومره چااې دغااه عواماال دغااې ساایمې تااه ډېاار حرکاات کااوي، هغااه بلااه ساایمه 

 همدومره تشېږي، تر پخواني وروسته پاتې او بېوزلې منطقې نوره هم بېوزله کېږي. 
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اجرت انتخاااابي وي، ناااو مهاااارت لرونکاااي ځاااوان لاااه دې املاااه چاااې د کاااارګرانو مهااا
کاااارګران ژر پاااه کاااار کاااې نیاااول کېاااږي، ناااو مااا  پااار وده سااایمه کاااې پرمختیاااا ناااوره هااام 
ګړنااادۍ کېاااږي، خاااو ناااورې سااایمې همااادومره وروساااته پااااتې کېاااږي، پاااه دې توګاااه ماااوږ 
یاااوې تاااه مسااااعده سااایمه او بلاااې تاااه غیااار مسااااعده سااایمه وایاااو، چاااې نتیجاااه یاااې د یاااوې 

Regional Inequalities  یاااا منطقاااوي باااې عااادالتۍ موجاااب کېاااږي، لاااه همااادې املاااه د

 پانګې حرکت هم دغو دوو نامسعدو سیمو باندې اغېزه کوي.
پاااه انکشاااافي سااایمه کاااې چاااې پاااانګې اچاااول کېاااږي، هلتاااه عایاااد او تقاضاااا ناااوره هااام 
زیااااااتېږي، دا عمااااال ناااااورو سااااارمایوي اړتیااااااوو، یاااااانې د پاااااانګې اچاااااونې ضااااارورت 

اناااداز عرضااه هااام زیاتااه شاااي، خاااو د تقاضااا زیااااتوالی ممکااان زیاااتوي، ناااو ممکاان د پاااس 
پااااوره نااااه شااااي کااااړای، چااااې دا د ګټااااو یااااا ربااااح فېصاااادي لااااوړوي، دا حالاااات ددې الماااال 
ګرځاااي، چاااې لاااه پااااتې سااایمو خصوصاااا لاااه نامسااااعدو یاااا وروساااته پااااتې سااایمو څخاااه ال 
زیاتااه نااوره پانګااه هاام همدلتااه راجمااع شااي او پااس اندازونااه ماا  پااه هماادې مساااعدې خااوا 

اناادې رامااات شااي، دغااه وضااع ددې موجااب کېااږي، چااې مساااعده ساایمه کااې بانکونااه او ب
ناااور اقتصاااادي موسسااااات او ساااهولتونه ایجااااد شااااي، دا پاااه بېوزلاااه ساااایمه ال زیاااات بااااده 
اغېااازه کاااوي، دا ځکاااه چاااې دلتاااه د باااانکونو څاااانګې لاااه وروساااته پااااتې سااایمو څخاااه پاااس 

 لوړه ده راکش او راولي. انداز پرمختللې سیمې ته چې هلته د ګټې او ربح سلسله
یاااوه بلاااه د عااادم تعاااادل پېښاااه دا واقاااع کېاااږي، چاااې ساااوداګري او د اجناساااو راکاااړه 
ورکاااړه هااام د مسااااعدې سااایمې پاااه ګټاااه بااادلون ماااومي، پاااه پرمختللاااو سااایمو کاااې د رقاااابتي 
بااازار پراختیااا د دوی رقااابتي قاادرت د صااعودي بهاارې د نزولااي تمااام شااد قیماات پااه ډېاار 

 ومي.ټیټ انډول زیاتوالی م
صااااعودي بهااااره پااااه وروسااااته پاااااتې ساااایمه یااااا غیاااار مساااااعدو منطقااااو کااااې کااااوچنۍ 
حرفاااې او الساااي صااانایع چاااې دي، هغاااه هااام لاااه مینځاااه وړي، دا وخااات لاااه دې املاااه چاااې 
پاااه وروساااته پااااتې منطقاااو یاااا غیااار مسااااعدو سااایمو کاااې د سااارک، برېښااانا او ناااورو عاماااه 

لتااه هیڅااوک کااار نااه خاادماتو او زېاار بنااایي چااارو کااوم ضاارورت نااه لیاادل کېااږي، نااو ه
پیااال کاااوي، خاااو بااارخالف پرمختیاااایي عاماااه او زېربناااایي شااابکې پاااه مسااااعدو سااایمو کاااې 

 Spreadنااورې هاام زیاااتېږي، ددې بالمقاباال پااه مساااعده ساایمه کااې پراختیااایي اثاارات )
Effects واقاااع کېاااږي، ددغاااه سااایمې عوامااال، خاااام او نااایم کااااره ماااواد، پانګاااه، کاااارګران )

هااام پاااه کاااې ښاااه کېاااږي او پرمختیاااا پاااه ترقاااۍ بدلاااه او د  او کدروناااه راجلباااوي، تقاضاااا
صاااانعت سااااکتور د خااااامو مااااوادو تولیاااادوونکي سااااکتور خصوصااااا زراعاااات ځااااان پسااااې 
راکشااوي، دغااه وضااع د بېااوزلۍ پااه حالاات کااې بایااد پااه نظاار کااې ونیااول شااي، د میااردال 

 Economic Theory & Theم. کااااااې )1971دغااااااه علمااااااي اثاااااار پااااااه 
Underdevelopment Countriesر عناااوان النااادې نشااار شاااو او د زیاااات شااامېر ( تااا

 اقتصاد پوهانو توجه یې ځانته جلب کړه.
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 د پرمختیا په هکله د الفرد مارشال نظر:

( تقریباااااا معتدلاااااه الر نیاااااولې، دده د نظااااار Alfred Marshallالفااااارد مارشاااااال )

لنااډیز داسااې دی، چااې هغااه هېوادونااه چااې خپاال اقتصاااد کااې خاااص سااکتورد لکااه صاارفاً 
لیاااد ناااه لاااري او اقتصااااد یاااې تااار اوساااه پااار کرناااه والړ دی، هغاااوی تاااه متوازناااه د نفتاااو تو

وده مناسااابه ده، مګااار هغاااوی چاااې د ماااوثرې پاااانګې اچاااونې یاااو خااااص ساااکتور تاااه د ډېااار 
ښااااه انکشاااااف اسااااتعداد لااااري، هغااااوی بایااااد ځااااانګړي سااااکتور تااااه وده ورکااااړيد لکااااه 

باادل، د غوښااې تولیااد انګلسااتان چااې د مالاادارۍ د پیاوړتیااا لااه کبلااه یااې څااه مااوده وړۍ او
او دېتاااه ورتاااه چاااارو تاااه خاصاااه توجاااه کاااړې وه، یاااانې دی د یاااوه خااااص اقتصاااادي ډول 
ترقاااۍ بانااادې زور اچاااوي، هغاااه وایاااي، چاااې بایاااد هغاااه لناااډه الره ولټولاااه شاااي، چاااې پاااه 

 هغې سره پرمختیا میسره شي.
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 د اقتصادي پرمختیا لپاره د روستو مراحل
Rostow’s Stages of Economic Growth 

 

Walt Rostow    م  کال کې په نیویارک  کې نړۍ ته سترګې  191٦والت روستو په

( له پوهنتون Yale universityم کال کې یې خپل لسانس د ییل ) 193٦پرانیستي دي، په 

  1939م کې له کمبری.  پوهنتون څخه او دکتوراى یې  به   1938څخه او فوق لسانس یې په 
م کال کیې د دغه پوهنتون  د اقتصاد  1952ن څخه ترالسه کړ او په م کې له ییل پوهنتو

م کال کې د ملي امنیت  په چارو کې  د امریکې د   19٦1دتاری   په تدریس پېل وکړ په 
 هغه مهال د ولسمشر جان کینډى ځانګړى مشارو غوره شو.

وزارت  کې د م پورې د امریکې د بهرنیو چارو په  19٦٦څخه تر    19٦1وروسته بیا له 
م پورې د هغه مهال د ولسمشر  19٦9پالیسي جوړولو د شورا مشر و ټاکل شو ورپسې بیا تر 

(  د ملي امنیت مشاور شو ، له بده مرغه  په ویتنام  Lyndon B. Johnsonلیدن جانسون ) 

م  څخه   1949کې د جانسون  د غلط سیاست مډول روستو وپېژندل شو ، روستو ورسته تر 
یکې په ویتنام  کې کلکه ماتې خوړلې وه، دولتي  اداري دندې پرېښودې اوپه اوستین چې امر

(Austin( کې د تکزاس پوهنتون )University of Texas at Austin د استاد په توګه )

 پاتې شو .
د نوموړي ډېره مشهور نظریه هماغه  د پرمختیا یي د مراحلو  په هکله چې پنځو پړاوونو 

 ه ، له دې پرته یې ګڼ شمېر مقالې هم نشر شوي دي.کې تشریح کړې د

 The Stages of Economic Growthد والت  روستو د اقتصادي  ودې د پړاوونو کتاب 

 م کې خپور شو .  1952په 

(  په Anon - Communistم کې بې د غیر کمونیستي مانیفیست په نوم کتاب ) 19٦0

د یې م کې  1975اثر په   Politics and The Stages of Growthد یې  م کې   1971

How it all Began  کې یې )   1978په نوم  اثر ، پهThe World Economy  چې (   )

کې یې د کینډي او ایزنهاور او بهرني   1985تاری  دى (  او په  ېبڼ يد نړۍ د اقتصاد 

م کې یې  1998اثر اوپه  …Theories  of Eco. Growthکې یې   1990مرستۍ اوپه 

The Great pupations spike and after .په نوم اثر خپور شو 

م. کلونه په نړۍ او په تیره په اروپا کې ستونزمن کلونه وو، ډیرو متفکرینو 19۶0او  19۵0د 
د وضعیت د بیرته نورمال کیدو، اقتصادی بیارغاونې او ثبات په هکله فکر کاو. ددغوکلونو 
د پیچلي او ګونګ چاپیلاير څخه چې د سړې جګړې له امله ځپل شوې او د نوي ازاد شویو 

نورو نظریاتو ترڅنګ یو هم د روستود اقتصادي پرمختګ  یا  هیوادونو د سیالۍ وخت و، د
رامینځته شو. د دې موډل د اغېزمنتیا دښودلو او پرم  بیولو لپاره  ”پرمختیا د مرحلو موډل“د 

د امریکا دغه اقتصادي پوه )والټ رسټو( کار کا و. د روسټو د اصولو له مخې اقتصادي 
چې ټول هیوادونه یې باید تعقیب یا تیر کړي. لکه پرمختګ د ځینو مرحلو یا ګامونو لړۍ ده 

 په لومړیو کې لیکلي دي چې:   ”د اقتصادي پرمختیا مرحلې “څنګه چې روسټو د خپل کتاب 
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دا کتاب د اوسني تاری  د اهمیت په اړه د یوه اقتصادي تاری  پوه مختلفې نظریې راښیې.... “
وصیاتو له پلوه کوالی شو چې له الندینیو موږ بیالبیل هیوادونه د دوی د اقتصادي ودې دخص

 پینځو مرحلو څخه په یوې پورې اړوند وبولو چې عبارت دي له: 
 لرغونې یا عنعنوی ټولنه.1
 دپایداره کیدو په لور د پورته کېدو د ضروی یا لمړیو شرایطو مرحله.2
 د ټوپ وهلو پړاو.3
 پوخوالي  ته رسیدل.۴
 هد لوړ مصرف )ګڼ کتلوی مصرف(مرحل.۵
 

دا مرحلې یواځې او یواځې نومونه او د مرحلې د خصوصیاتوتشریح کوونکې ندي او نه د 
اوسنیو پرمختللیو ټولنو د پرمختګونو د لړیو په اړه د څو حقیقي څېړنو عمومي کول دي، 
بلکې د دوی تر مینځ یو داخلي منطق،ارتباط او دوام موجود دی. ر په ستو د خپلو نظریاتو 

تصادي ودې اوپرمختیا  د کارل مارکس په شان یوه دتاریخی مراحلو نظریه په پای کې د اق
رامینځته کړه ، یو شمیر اقتصاد پوهان د روستو نظریات د مارکس له نظر سره ورته بولی، 
خو کټ مټ یا دهغه نقل یی نه بولی،  داځکه چی مارکس دټولنی ټول اړخونه او طبقاتی 

خو روستو یواځې د اقتصادی ودې او پرمختیا پړاوونو تضادونه په پنځو مرحلو کې ښودلی، 
 ”باندې تمرکز کړی دی .

د روستو د نظریاتو یو ټکی دا و  چې د نړۍ پرمختللی هیوادونه د اقتصادی استحکام او 
دپرمختیا د پروسې د پایداره کیدو د لومړنیو شرایطو له مرحلې څخه تېر شوي، خو د نړۍ 

ه لرغونې ټولنه کې وه او یا خو هم د لمړي شرایطو په مرحله پرمختیایی هیوادونه یا خو پ
کې ،یعنې هغه هیوادونه چې باید د خپل پرمختګ د پایداره کیدو لپاره وروسته له دې، د 

 اقتصادي پرمختګ معین ګامونه پورته کړي.
کتاب د پوهنتون لپاره داسې کتاب و چې په هغه کې د  (د اقتصادي ودې مراحلد روستو )

 :ختیا لپاره پړاوونه داسې ښودلي ديپرم
 ،عنعنوي ټولنه (１
 ،ضروري شرط    (２
 ،د ټوب وهلو پړاو      (３
 د پوخوالي مرحله او  (４
 .د ګڼ کتلوي مصرف پړاو   (５

پرته یې یو شمېر نور اثار هم خپاره شوى چې هغه یاد رسالو په  څخه له پورتني مهم کتاب 
پڼه دي یا هم تحلیلي مقالې  دي، نوموړي دا تشریح کړه چې یو هېواد چې صنعتي شوي هغه 
مهال د ټوپ وهلو  پړاوونه رسېږي،  چې د سپما ضریب یې لوړ شوى وي،  مثالً  بریتانیا 

کې دغه پړاو تېر کړى دى،  خو ګڼ شمېر   1850کې المان په  1820، امریکا په  1780په 
اسیایي او افریقا یي هېوادونو کې الس اوس هم د سپما نسبت او د تولیدي  پانګې ضریب د 

د  (take off)جهش ټوپ وهلو پړاو ته نه دي رسېدلي ، په دې توګه نوموړي د ټوب وهلو

یې ویل چې پانګه باید مولده پانګه (  شرط باله  او دا Savingپړاو لپاره سپما ) پس اندازه یا 
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وي،  خو یو شمېر نور اقتصاد پوهان د ده له دې نظر سره موافق  نه و ،  دا ځکه دوى ویل 
چې انګېزه  او تکنالوژۍ هم هغه عوامل  دي چې د پرمختیا  او  د دې  په درجه تاثیر لري، 

ظر یې ته ډېر ارزښت  نه نو ځکه یو شمېر اقتصاد پوهان د روستو نظریاتو او دپړاوونو  ن
 م کې ومړ. 2003ورکوي، روستو په 

 کوي. هروستو د اقتصادي پرمختیا پروسه د ځینو پړاونو په واسطه تشریح او مشخص
 ونه دا دي:وونه بشپړوي. دغه پړاوپه دې معنا چې ټول هېوادونه دغه پړا

 . عنعنوي ټولنه:1
تولید سطحه ډېره محدوده وي، له ابتدایي په دې پړاو کې د ټولنې جوړښت داسې وي چې د 

وسایلو او الرو چارو کار اخېستل کېږي. البته په تولید کې لږ لږ زیاتوالى روان دى خو ډېر 
ورو ورو، دا ځکه چې داسې ټولنه له علم او تکنالوژۍ څخه محرومه وي. زیات شمېر 

کولو  محصوالتو په وړاندېسرچینې کرنه کې کارول کېږي او بالمقابل کرنه د ټولنې لپاره د 
 کې زیاته برخه لري.

 
 . ضروري شرط:2

دا د تېرېدو او ګذار یو پړاو دى. دا یوه اوږده مرحله ده ځکه هغه ټولنه چې د تخنیک او علم 
څخه استفادې کولو ته چمتو کېږي یو څه وخت غواړي دغه پړاو د ټوپ وهلو )جهش( مرحلې 

ي موقعیت، سوداګري، سرچینې، بازار، سیاسي او ته د تېرېدو پړاو بلل شوي. جغرافیاو
ټولنیز جوړښت برتیانیا سره مرسته وکړه چې دغه پړاو ډېر ژر بشپړ کړي او د ټوپ وهلو 

 ي.ځ)جهش( پړاو ته ننو
په دغه پړاو کې یو عمومي تحول او بدلون پېښېږي، دلته دولت او سیاسي شرایط مهم رول 

الرې کوالى شي لویې لویې پروژې عملي کړي مثالً لوبوي، یعنې دولت د پانګې اچونې له 
د ریل پټلۍ، سرکونه او بندرونه تاسیس کړي، ښوونه او روزنه پرم  بوځي، د کرنې لپاره 
تکنالوژۍ برابره، لوى لوى کرنیز فارمونه جوړ او په پاى کې د صنعت ترقۍ ته زمینه 

ید داخلي پس اندازونه لوړ برابره کړي. په دغه مرحله کې روستو داسې توصیه کوي چې با
شي او هغه په مولده پانګه بدل شي. باید ملي افکار وده وکړي تر څو د جهش مرحله بشپړه 
شي یعنې عامه وګړو سره ملي احساس او د ترقۍ شوق او د هېواد د پرمختیا مینه پیدا شي 

پ وهلو د او دا مفکوره باید سیاسي رهبرۍ کې هم موجوده اوسي. په دې ډول د جهش یا ټو
 مرحلي الره هوارېږي.

 
 . د ټوپ وهلو پړاو:3

دا د هېوادونو اقتصادي پرمختیا کې یو ځانګړى چټک تحرک دى. د بېلګې په توګه په 
کې پیل او تقریباً دوه لسیزې یې دوام وکړ، د امریکا م.  17٦3انګلستان کې د جهش پړاو په 

صنعتي انقالب سره  کلونه)موده(لهدا  .ونیووخت کلونه  18٦0-1843کې یې  ومتحده ایاالت
ېړۍ د نولسمې پکې برابر ګڼل کېږي. په جرمني کې د نولسمې پېړۍ درېیمه ربع او جاپان 

کلونو  1950او هند او چین ایله په  1914کاناډا وروسته تر  .پاى د ټوپ وهلو پړاو بلل شوې
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دې پړاو ځینې  د اوس هند او چین دواړه ګړندی روان دی.کې دې پړاو ته ورسېدل.
 خصوصیات دا دي:

فیصده برخه پانګې اچونې ته بیله او پانګه  10-5په دې مرحله کې د ملي خالص عاید  -الف
 اچونه وده مومي.

 یو یا دوه سکتورونه ډېر برالسي پېدا کوي. -ب
په همدې پړاو کې مؤسساتي، ټولنیز او سیاسي ژور بدلونونه هم راځي او په مجموچ کې  -ج

 ې حرکت پېښېږي.ټولنه ک
 
 . د پوخوالي پړاو ته د لېږدېدو پړاو: 4

پانګې اچونې ته بېلېږي د نفوسو د زیاتوالي  20-10په دغه پړاو کې د ملي عاید په سلو کې 
په پرتله د ملي عاید زیاتوالى زیات وي، د اقتصاد په ټولو برخو کې له پرمختللې تکنالوژۍ 

 ،اقتصاد خپل ضروري ټول شیان تولیدوالى شي نه یوازې دا چې ملي .کار اخېستل کېږي
بلکې کوم اضافه څه چې وغوښتل شي هم تولیدوالى شي. دغه پړاو کې د پرمختیا پروسه د 
ټوپ وهلو تر پړاو پېچلې وي، ممکن دلته د وسپنې، ډبرو سکرو، پټلۍ او ثقیله صنایعو څخه 

تقال صورت ونیسي. لکه د ماشین او کیمیاوي صنعت او د بریښنا د انرژۍ سکتور ته ان
 ایاالتو او جرمني کې ولېدل شول. ههماغسې چې انګلستان، فرانسه، متحد

 

 :(The age of high mass Consumption). د ګڼ کتلوي مصرف پړاو 5

مده سکتور عدلته دلته هڅه کېږي ټولې منابع او سرچینې د ټولنیزې هوساینې لپاره وقف شي. 
ور وي او تولید یې دوامداره بڼه لري لکه راډیو، موټر، یخچال، د مصرفي اجناسو د تولید سکت

کال کې دغه پړاو ته داخل شول.  1950ویدیوګانې. د بېلګې په توګه جاپان او لویدیځه اروپا 
جاپاني متخصیصنو د خپل هېواد د ډېر پرمختګ په نتیجه کې په دې وروستیو کې یوه بله 

ږم پړاو( نوم ورکړى. دوى وایي زموږ هېواد اوس مرحله هم اضافه کړې او هغې ته یې )شپ
یو لوى ښار باندې د ټول هېواد بدلېدل دي! یعنې  ځانګړتیا پهپه دې پړاو کې دى او د دې پړاو

ترانسپورت، مواصالت، تجارت او نور د ملي اقتصاد ټول سکتورونه دومره وده او پرمختګ 
د نوموړي ډېره مشهور نظریه  ه ځي.کوي چې اصال د ښارونو او کلیو ترمنځ توپیر له منځ

 : هماغه  د پرمختیا یي د مراحلو  په هکله چې پنځو پړاوونو کې تشریح کړې ده 
 : عنعنوي ټولنه1
 :  ضروري شرط 2 
 :  د ټوب وهلو پړاو3 
 : د پوخوالي مرحله او 4 
 .:  د ګڼ کتلوي مصرف پړاو5 
کتابونو پرته یې یو شمېر نور اثار هم خپاره شوى چې هغه یاد رسالو په پڼه دي یا هم  له  

تحلیلي مقالې  دي، نوموړي دا تشریح کړه چې یو هېواد چې صنعتي شوي هغه مهال د ټوپ 
،  1780وهلو  پړاوونه رسېږي،  چې د سپما ضریب یې لوړ شوى وي،  مثالً  بریتانیا په 

کې دغه پړاو تېر کړى دى،  خو ګڼ شمېر اسیایي او   1850مان په کې ال 1820امریکا په 
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افریقا یي هېوادونو کې الس اوس هم د سپما نسبت او د تولیدي  پانګې ضریب د ټوپ وهلو 
پړاو ته نه دي رسېدلي ، په دې توګه نوموړي د ټوب وهلو د پړاو لپاره سپما ) پس اندازه یا 

Saving  چې پانګه باید مولده پانګه وي،  خو یو شمېر نور اقتصاد (  شرط باله  او دایې ویل

پوهان د ده له دې نظر سره موافق  نه و ،  دا ځکه دوى ویل چې انګېزه  او تکنالوژۍ هم 
هغه عوامل  دي چې د پرمختیا  او  د دې  په درجه تاثیر لري، نو ځکه یو شمېر اقتصاد 

 2003ه ډېر ارزښت  نه ورکوي، روستو په پوهان د روستو نظریاتو او دپړاوونو  نظر یې ت
 مړ.وم کې 

 د روستو د پړاوونو ارزونه:

دغه تیوري د یو شمېر اقتصادپوهانو له انتقاد سره مخام  شوې. ځینې وایي چې روستو 
ونو عالیم او ځانګړنې شرف کړي د هغو په هکله یې دا نه دي ویلي ویوازې د پرمختیا د پړا

تللو علت څه دى او د بل پړاو د رامنځ ته کېدو الملونه کوم دي؟ بل چې د یو پړاو د له منځه 
دا چې روستو خپل مراحل د یوې مستقیمې کرښې په بڼه ښودلي حال دا چې ځینې وخت د 

ونو تکرار لېدل کېږي. مثالً جاپان زیک زاګ شکل باندې او ځینو هېوادو دایروي فنر وپړا
ي چې څه وخت یو پړاو پیل او بل پړاو پاى ته شو ډوله پرمختیا کړې. ده دا هم نه دي ویل

رسېږي؟ ځینې اقتصادپوهان دا انتقاد هم کوي چې د بېلګې په توګه په انګلستان کې د نساجي 
صنعت یو مسلط او د ډېرې ګټې لرونکي سکتور و، حال دا چې دا دومره عمده سکتور نه 

ه څو پسې پروسه ده او دا پروسه پشمېرل کېږي، بله دا چې اقتصادي پرمختیا پخپله یوه پرله 
ونو نشو ویشالى، بل دا چې پرمختیا یوازې کمي اړخ نه لري ځینې وڅو ټوټو او څو څو پړا
. ځینو اقتصادپوهانو ویلی چې دده پنځه مرحلې د نامتوفیلسوف کارل کیفي اړخونه هم لري

ون او تکامل مارکس سره توپیر لری، خو کارل مارکس هره مرحله دټولنیزو طبقاتو دبدل
پراساس جال کړی ده، یعنی دتولیدی ځواکونو تعامل یې مهم شمیرلی او په دې توګه لومړی 
کمون له مرظییتوب سره، مر ظییتوب له فیوډالی مرحلې سره او فیوډالی مرحله له بورژوازی 
یا سرمایدای سره جوت توپیرونه لری، خود روستو دمراحلو او توپیرونو دالیل ندی څرګند. 

ه هرترتیب ، مهمه داده چې موږ پرمختیا او دهغی لپاره لومړیتوبونه وپیژنو او د پوهانو له پ
پرمختیا په ټولنیزو بدلونو، سپما، اختراعاتو او د علمي مرکزونو ټولو نظریاتو استفاده وکړو. 

په پرمختیا هم غوره اغیزه کوي، خو روستو د پرمختیا کیفي اړخونه نه دي ذکر کړي. نور 
اد قنتصاد پوهان په اقتصاد کې د دولت مداخله ضروري بولي. د پانګې په هکله هم یو ااقت

د  .شته هغه دا چې ځینو هېوادو کې بهرنۍ پانګه او په ځینو کې کورنۍ پانګه ډېر رول لري
بېلګې په توګه انګلستان کې کورنۍ پانګې اما په متحده ایاالتو کې بهرنۍ پانګې ډېر رول 

بله چې هر هېواد ځانګړي شرایط لري او د هر هېواد اقتصادي ځانګړنې درلود. له دې ک
نو تر یوه فرمول الندې د هغو راوستل هم منطقي نه برېښي. د وسپنې د  ،سره توپیر لري

پټلیو، د ډبرو سکرو، ماشین االتو او نورو په هکله چې روستو مثالونه راوړي دا هم هرو 
 مرو په ټولو هېوادو کې صدق نه کوي.
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 .نز، فى راینز او ګڼ شمېر پوهانو تیورۍ وړاندې کړيیپرمختیا په برخه کې کدد اقتصاد 
همدارنګه د پرمختیا یو شمېر موډلونه هم د ذکر وړ دي. د بېلګې په توګه د هارود دومار 

رابینستون موډل، د تکنالوژیکي بدلون موډل، د هندوستان د پالن دموډل، د پانګې د راټولېدو 

او داسې نور.  Long run growth modelد اوږدې ځغستا د ودې موډل یا  ،موډلجوړونې 

له دغو ټولو څخه منظور دا دى چې په ټولنه کې د اقتصادي پرمختیا عالیم او معیارونه 
راښکاره شي. هغه معیارونه او عالیم چې د پرمختیا په پایله کې راڅرګندېږي په الندې توګه 

 په لنډ ډول لست کېږي.
 ،د کرنې په سکتور کې د یو تن زراعتي کارګر د تولید د اندازې لوړوالى . 1
 ،د سړي سر د بریښنا د لګښت لوړوالى . 2
 ،د ډبرو سکرو یا کومې بلې انرژیکي منبع لګښت . 3
 ،د وګړو د عمر اوږدوالى . 4
 ،د سړي سر حیواني پروتین لګښت . 5
 ،په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمولیت سلنه . ٦
 ،د اوسېدو په یوه کوټه کې د وګړو وسطي شمېر . 7
 ،د هرو زرو تنو لپاره د ورځپاڼو شمېر . 8
 ،د دوکتورانو شمېر . 9
 ،د ښارونو پراختیا )یا د ښاري خدماتو وسعت( . 10
 ،د اجتماعي تحرک درجه . 11
 ،د لیک لوست لوړ نسبت . 12
 ،د عصري ژوند د بېلګو سره اشنایي . 13
 ،د مطبوعاتو د ازادۍ درجه . 14
 ،د بهرنۍ سوداګرۍ د جوړښت ښه والى . 15
 ،د بشر کار ځواک ور  په ور  ښه والى . 1٦
 ،د مالي او پولي مؤسساتو اغیزمنتوب . 17
په صنعت، کرنه، کانونو، ودانیزو او نورو بنسټیزو برخو کې د تکنالوژۍ عصري  . 18
 ،والى
 ،د سړي سر ګټې وده . 19
 ،سیاسي استقرار او د وضعې ثبات . 20
 ،د اداري کفایت درجه . 21
 ،د ګوندونو ازادي . 22
د تفریحي، کلتوري او اموزشي مرکزونو شمېر او دې برخو کې اسانتیاوې او داسې  . 23
 نور.
 
 

دلته به د هغو یو څو نامتو اقتصادپوهانو نظریاتو سره ددوی ژوندلیک هم راواخلو چی د 
 اد او پرمختیایی تیوری په برخه کی نامتو دی:پرمختیایی اقتص
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 آ.لویس 
 

د هغو نامتو اقتصاد پوهانوپه لړ کې چې د پرمختیایي اقتصاد په 

  Arthur Lewisهکله یې نظریات ورکړی یو هم آرتور لویس 

کې ( Saint luciaم کال کې په سن لیوسیا ) 1915لویس په دی. 

ى زې وړونکاینوبل د جزېږیدلى دى نوموړى یو تور پوستى او د 
م  1934دى، منځنى زده کړې یې په سن لوسیا کې بشپړې اوپه 

م کې   1937.کې د لندن د اقتصاد پوهنځئ کې شامل او په 

په ( William Artharورڅخه بریالى راووت ، بشپړ نوم یې د )

او تر  ړاد په پوهنځي کې په تدریس پیل وکتصم کال وروسته یې د لند اق 1938له .ه لیکي ڼب
م کې خپله  1948م  پورې یې دغې دندې ته دوام ورکړ، په همدې دوره کې یې په  1948

م وروسته د مانچستر د   1948دوکتورا  د مانچستر له پوهنتون څخه ترالسه کړه او له 
دغه کلونه یې د ژورو لیکنو او تحلیلونو دوره  . اقتصاد په پوهنځي کې په تدریس بوخت شو

م پورې یې د اقتصادي څېړنو کتاب ولیکه، ورپسې اقتصادي   19۴9څخه تر   19۴8وه، له 
پالن جوړونې کتاب اوبیا یې  ) داقتصادي وړدې نظریات (  کتاب خپور شو ، نوموړى یو 
څه موده  ملګرو ملتونو د سازمان سره د پرمختیایي هېوادونو په چارو کې د مشاور په توګه 

یا او غنا په هېوادونو کې هم  د اقتصادي مشاور په توګه کار وکړ، څه موده  یې د نایجیر
م کې یې د مانچستر په پوهنتون دنده پرېښوده  او د لویدیز  هند د  1958پاتې شوى دى،  په 

م کې چې کله دغه موسسه  19٦3ټاپو ګانو د ښوونې او روزنې د موسسې رظیس شو اوپه 
په همدې کال یې د بریتانیا  د دربار له پوهنتون شو نو لویس ددغه پوهنتون مرستیال  شو 

لوري یوه جایزه هم  واخیسته  او دا مهال امریکې ته والړ او د پرنستون په پوهنتون کې  په 
م کال کې د کارابین د ټاپوګانو د ابادۍ د بانک ریس شو اوپه  1970تدریس بوخت شو ، په 

 م کې بېرته پرنستون ته ستون شو . 1973
ن جوړونې  له موضوعاتو څخه م  واړاو او د تطبیقې اقتصاد په ډګر کې ور ورو یې د پال

یې څېړنې پېل کړې، د پرفیسر لویس نظریات د پرمختیا یي اقتصاد په برخه کې یې دستاینې 
وړ دى، ده عمالً پردمختیا  پروسه د څار له اوعیني تجارب یې راټول کړل، ده له امریکې 

پورې عملي تجارب لرل او هغه یې په خپلونظریاتو کې څخه تر اروپا  ، هند او افریقې 
 څرګند کړل یو شمېر دغه  ډول نظریات په الندنیو  اثارو کې شته .

  ( 19٦٦د اقتصادي برنامو د جوړولو اساسات  ) . م 

  ( ) م (  19٦7د ناجیریا  اقصتادي وده ) نظریات 
  (   1913څخه تر  1880داقتصادي پرمختیا یو شمېر اړخونه ) له 

 م (  1971پورې د استوایي سیمو پرمختیا ) 
  ( 1977د نړیوال اقتصادي نظام بشپړتیا  ) م 

  ( 1978ده اونوسانات  ) م 
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م  کال  1982پورې د غنا د پوهنتون افتخاري ریس و ، په  1973  - 19٦٦پوهاند لویس له 
د اقتصاد پوهانو د ټولنې رظیس شو ، د ده یوه مهمه  ځانګړتیا داوه چې خپله  کې د امریکا

 .theodore Wم کې یې له تیودو شولتز )  1979پوهه یې له عملي چارو سره وتړله،  په 
Schultz سره یو ځاى د پرمختیایي اقصتاد  په برخه کې د بیسارو هلو ځلو له امله په اقتصاد )

سه کړه، ددوه پردمختیایي ودې تیوري یو مشهور اثر دى، چې په کې د نوبل جایزه  ترال
حقیقت د اقتصادي پرمختیا  نظریه ده ، او باید له ودې سره یې توپیر وشي، همدا اوس هم 
دغه نظریه پرمختیا  یي هېوادو  کې د اقتصاد درسي کتاب دى، ده د دوه ګونې اقتصاد 

(Dualistic Economy  نظریه په ډېره روښا ) نه توګه توضیح کړه چې یوې خواته یې د

صنعتي اوښاري اقصتاد وضعیت او بل خواته یې د کلیوالي اقتصاد وضعیت  یو بل سره 
پرتله کړي دي، سره له دې چې د ده د دوه ګونې اقتصاد پر موډل یو څه انتقادونه هم  شوي 

شي، یعنې د ده د غې  دي،  خو بیا هم ډېره برخه یې د یو شمېر مسایلو حل ت ه په کار تالى
لیکنې ډېره برخه د حاالتو په بدلون سره هماغه  عملي اعتبار لري، چې څو کاله مخکې یې 
درولد اما کمه برخه یې د نړیوال وضعیت  او اقتصادي تحوالتو له کبله د اقتصاد پوهانو تر 

د علمي کار  بیا کتنې الندې راغلې ده ، دا دوى معنا نه لري چې وارد شوي انتقادونه د ده
 ارزښت  کم کړى، بلکې د وضعیت بدلون ښکاره کوي.

 اساسي موډل:

د پرمختګ له لومړنیو او غوره موډلونو څخه چې د یوه هیواد د جوړښتي تغیراتو په مرحله 
مو کلونو تیوریکي موډل دې. د لیوس دوه سکتوره 19۵0باندې رڼا اچوي، د ارتهر لیوس د 

کلونو د زیاد مزدور لونکو شاته پاته هیوادونو د پرمختګ مو 1970او  19۶0موډل د 
عمومي نظریه شوه. دا نظریه ال تر اوسه ډېر طرفداران لري په ځانګړې توګه د امریکا د 

 پرمختګ اقتصاد پوهان چې له دې نظریې څخه متاثره شوي دي.
 :د لیوس په موډل کې یو شاته پاته اقتصاد دوه سکتورونه لري چې عبارت دي له

لرغونې، زیات نفوسه، اطرافي او پایښتي سکتور چې د مزدور حاصلخیزي او ګټه .1
دې حالت ته لیوس د اضافي مزدور حالت وایې، په دې مانا چې که له زراعت   —ونلري

څخه مزودر راوباسل شي نوپه محصول کې کوم تاوان نه رامینځته کېږي ځکه چې دغه 
 مزدور په صنعتي چارو کې بوختېږي.

کوم ته چې مزدور له پایښتي سکتور څخه په  --لوړ حاصله، عصري او صنعتي سکتور.2
 تدریجي توګه انتقالېږي.

د موډل اساسي تمرکز د مزدور په انتقال او په لوړحاصله سکتور کې د محصول او 
کارګمارنې په زیاتوالي باندې دی. د مزدور انتقال او د عصري سکتور د کارګمارنې وده او 

ې د عصري سکتور د محصول د زیاتوالي له کبله دي او دغه زیاتوالې د صنعتي زیاتوال
پانګه اچونې او د پانګې د ډېرېدو له مخې معلومېږي. دغه ډول پانګه اچونې د عصري 
سکتور د ګټې د ډیرښت له پلوه رامینځته کېږي یعنې هر کله چې مزدوران په عصري سکتور 



 

8٦ 

چې د هغوی له مزدرۍ او تنخواګانو څخه ډیر څه  کې کار کوي نو هغوی دومره کار کوي
مالکانو ته پاته کېږي او هرکله چې دوی ته ډیره ګټه پاته کیږي نو دوی خپله ګټه بیرته په 
کار اچوي او پانګه اچونه کوي نو له دې امله نوې او مختلفې پانګه اچونې رامینځته کیږي. 

ر کې د مزدورۍ )تنخوا( اندازه په پای کې داسې فرض کیږي چې په ښهري صنعتي سکتو
ثابته پاته کیږي.)لیوس فرض کوي چې په عصري سکتور کې د مزدورانو تنخو باید د 

لوړې وي تر څو مزدوران د صنعتي سکتور په لور  ٪30اطرافي پایښتي ګټې په پرتله 
وهڅېږي(.په صنعتي سکتور کې د مزدرۍ )تنخوا( په ثابت نرخ سره ، عصري سکتور ته 

 ر د انتقال منحني خط په بشپړه توګه ارتجاعي دې.د مزدو
 

کوالی شو چې د لیوس د عصري سکتور د ودې موډل د دوه سکتور لرونکي اقتصاد په 
شکل کې ښودل شوې دی، تر څېړنې الندې ونیسو. اول  زراعتي سکتور  3.1مرسته چې په 

بې شکل د ښي لوري په دوه ډیاګرامونو کې کښل شوې دې تر څېړنې الندې  3،1چې د 
ډیراګرام ښیي چې څنګه د مزدور په زیاتیدو سره د پایښتي غذا د تولید اندازه نیسو.پورتنې 

تغیر کوي. دا دتولید د هغې تابع څخه عبارت ده په کومه کې چې د غذا مجموعی اندازه د 
د A TPچې  A,tA,KA=f(LATP(ل کېږي.دغه  د تابع شکل دې مزدور د تغیراتو له مخې ټاک

د مزدور له اندازې چې په دې تابع کې یواځینې تغیر کونکې دې،  ALتولید له مجموعې، 

AK  ثابتې سرمایې اوAt  د ثابتې تکنالوژۍ څخه عبارت دي. د ښي لوري په ښکتني ډیاګرام
لرو چې د پورتني ښي ډیاګرام د  تولید LAMPاو حاشوي LAAPکې د مزدور د منحني میانه

مجموعي تولید له منحني څخه مو راخیستي دي. د زراعتي مزدور مقدار چې په دواړو افقي 
محورونو باندې موجود دې سره مساوي دی او د شمېر یې د ملیو نونو په اندازه ښودل شوې 

په اطرافي نفوس یې  ٪90یا  80دې ځکه چې لیوس هغه اقتصاد تر څېړنې الندې نیسي چې 
 ساحو کې ژوند او کار کوي.

 
لیوس د زراعتي سکتور په اړه دوه فرضیې وړاندې کړې دي. اول، مزدور اضافي دې په 

یې صفر ده. دوهم، ټول اطرافي کارکونکي په محصوالتو کې LAMPدې شرط سره چې 
مساوي ونډه لري تر څو د اطرافي حقیقي مزدورۍ اندازه د مزدور د میانه تولید له مخې 

په اندازه تولید کوي او  ATPپه اندازه کارکونکي دي چې  ALوټاکل شي. فرض کړۍ چې د 
د سړي سر غذا ده ، په مساوي ډول  په اندازه ،چې AWټول کارکونکي په دغه تولید کې د 

څخه په الس راځي(. د دغو مزدورانو  A/LATPمیانه تولید دې کوم چې له  AWونډه لري.)
ب شکل د ښکتني ډیاګرام پواسطه ښودل شوی  3،1حاشوي تولید صفر دې لکه څنګه چې د 

 دید لدې امله د اضافي مزدور فرضیه په ټولو مزدورانو د عملي کېدو وړده.
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الف شکل پورتنی ډیاګرام د صنعتي سکتور د مجموعي تولید منحني خطونه راښیې. دلته  ۶د 

، ثابتې پانګې MLد تغیرکونکي مزدور  MTPیوځل بیا وایو چې د جوړو شویو اجناسو تولید 

MK  او ثابتې تکنالوژۍMt  له تابع څخه عبارت دی.په افقي محورونو باندې د مزدور هغه
د تولید لپاره په کار اچول شوې ده، په زرګونه ښهري مزدورانو سره  TPM1زه چې د اندا

 M3Kاو  M2Kڅخه  M1Kسکتور سرمایه له -ښودل شوې ده. د لیوس په موډ ل کې د عصري
ته لوړېږي دا ځکه چې سرمایه داران له خپلو ګټو او سرمایو څخه بیا پانګه اچونه کوې او 

الف  3،1کې سرمایه زیاتېږي او د سرمایې دغه زیاتېدنه په له دې امله په عصري سکتور 
او  M2(KM2TP(څخه  KM1TP)M1(شکل کې د مجموعي تولید منحني پورته خواته له 

)M3(KM3TP  ته بیایې. هغه مرحله چې دغه ګټې او ذخیرې د بیاپانګه اچولو او ودې لپاره
-الف شکل په ښکتني چپ ډیاګرام کې ښودل شویده.دلته مونږ د عصري 3،1راپورته کوي، د 

منحني  MTPسکتور  د حاشوي مزدور د تولید منحنی خطونه لرو چې د پورتني ډیاګرام له 
بازار د فرضیې له مخې د مزدور د منحني -څخه مو راخیستي دي. د بشپړه سیاله مزدور
قاضا منحني خطونه دي یانې راښیې چې د دغه حاشوي تولید د مزدورانو لپاره د حقیقي ت

مزدور لپاره څومره ضرورت دې. الندې بیانوو چې څنګه دغه سیستم کار کوي او څنګه پر 
 م  ځي.
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ب شکل: په کلیو کې مزدونه او په موډرن سکتور)ښارونو( کې مزدونه،چې د یوه په ښه  ۶

 کیدو سره   بل متاثر کیږی، خو ورو ورو دواړه  م  په ترقی  دي.
د زراعتي سکتور د حقیقي پایښتي عاید AWالف او ب شکلونو په ښکتنیو ډیاګرامونو کې ۶د 

 Realسکتور د -د عصري MWالف شکل کې   1،3میانه )اوسط( اندازه راپه ګوته کوي. په 

wage  اندازه ده. دwage  په دې اندزاې سره د اطرافي مزدور عرضه زیاته او یا بشپړه
پواسطه ښودل شوېده.  LSMWارتجاعي ده کومه چې د مزدور د عرضې د افقي منحني 

څخه  AWسره کومه چې د میانه اطرافي عاید MwageWلیوس فرض کوي چې په ښهري 
به  wageسکتور کارګمارونکي کوالی شي چې بغېر له دې وېرې چې -لوړه ده، د عصري

ب شکل د زراعتي  3،1لوړه شي، اضافي اطرافي مزدوران ولري.) باید په یاد ولرئ چې د 
ب شکل د عصري سکتور د مزدور اندازه په  3،1سکتور د مزدور اندازه په ملیون خو د 

د پانګې  M1Kسکتور د اساسي ودې په مرحله کې د  د عصري )زرګون سره ښودل شوېده.
د ثابتې عرضې په درلودلو سره د مزدود لپاره د تقاضا منحني د مزدور د کمېدونکي تولید 

پواسطه ښودل  M1(K1D(لخوا اندازه کېږي چې د ښکتني ډیاګرام د منفي مېل لرونکي منحني 
سکتور کارګمارونکې تر هغې اندازې پورې)نقطې( پورې -شویدی. ځکه چې د عصري

کارګر نیسي تر څو چې د هغوی حاشوي فریکي تولید د هغوی له حقیقي مزدورۍ سره 
نقطه ده چې د مزدور د تقاضا او عرضې د منحني د خطونو د  Fمساوي شي ) دا نقطه د 

سره مساوي شي. د عصري سکتور   1Lسکتور ګمارنه به لهتقاطع نقطه ده( ،او د عصري 
د ساحې پواسطه ښودل شوی دی او له دغه  1FL1ODته لوړېږي چې د  M1TPمحصول 

مجموعي محصول څخه مزدورانو ته په مساوي اندازه مزدوري ورکول کېږي چې د 

1FLMOW  پواسطه ښودل شویده.د محصول هغه اندازه چې دF1DMW  د ساحې پواسطه
ودل شویده د مجموعي ګټو هغه اندازه ده چې سرمایه داران یي تر السه کوي او لیوس ښ

داسې هم فرض کړېده چې سرمایه داران له دغو ګټو څخه بیرته پانګه اچوي نو لدې امله د 
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ته لوړېږي. د پانګې دغه زیاتوالې د عصري  M2Kڅخه  M1Kعصري سکتور پانګه له 
ته لوړوي کوم چې په خپل وار سره د مزدور  M2(KMTP(سکتور د مجموعي تولید منحني 

 لپاره د حاشوي تولید د تقاضا په منحني کې لوړوالې راولي. 
 

پواسطه  M2(K2D(الف شکل په نیمه پای کې د 3،1د مزدور د منحني دغه پورته لوړېدنه د 
ي د نوي ګمارل شویو مزدورانو په شمول به د عصر L2په نقطه کې د  Gښودل شویده. د 

یا  M2TPسکتور یوه نوې تعادل لرونکې کارګمارنه رامینځته شي. مجموعي محصول 

2GL2OD  ته او مجموعي ګټېG2DMW  ته لوړېږي. له دغو مجموعي ګټوG2DMW 
ته لوړېږي او د مجموعي  3KMڅخه بیا پانګې اچول کېږي چې په پای کې مجموعي پانګه 

ته  M3(K3D(او  KMTP)M3(تولید او د مزدور د تقاضا منحني خطونه په پرله پسې توګه 
 ته لوړېږي. L3پورته کېږي چې په پای کې د عصري سکتور د ګمارنې اندازه 

 
پایونکې ودې مرحله تر هغه وخته په م  بیول -د عصري سکتور دغه د ګمارنې او ځان

ټول اضافي اطرافي مزدور په نوي صنعتي سکتور کې په کار وګمارل کېږي تر څو چې 
شي. له زراعتي سکتور څخه اضافي مزدوران د تولید په لوړ قیمت سره راویستالی شو 
ځکه چې د ځمکې په نسبت د مزدور کمېدل دا راپه ګوته کوي چې د اطرافي مزدور حاشوي 

ور د عرضې منحني مثبت میل پېداکوي تولید د مخکې په څېر صفر ندې. له دې امله د مزد
ځکه چې د عصري سکتور مزدورۍ او ګمارنه م  په لوړېدو دي. نو په پای کې ویالی شو 

 چې اقتصاد له اطرافي زراعتي بڼې څخه عصري صنعتي بڼې ته اوړي.
 

 د لیوس د موډل په اړه نیوکې:
تقریباُ د غربي نړۍ د اقتصادي اګر که د لیوس د پرمختګ دوه سکتور موډل ډېر ساده دې او 

ودې د تاری  څرګندوی هم دې خو بیا هم ددې موډل دری فرضیې د ډېرو اوسنیو پرمختلونکو 
 هیوادونو د اقتصادي ودې له حقیقتونو سره په ټکر کې دي.

 
اول: دغه موډل په غېره مستقیمه توګه وایې چې په عصري سکتور کې د مزودر د انتقال او 

ازه د عصري سکتور د پانګې د راټولېدو سره متناسبه ده. دا په دې مانا چې کارګمارنې اند
هرڅومره پانګه زیاتېږي په همغه اندازه اقتصادي وده زیاتېږي او ډېرې وظیفې مینځته 
راځي.  مګر که چېرته سرمایه داران خپله سرمایه په مزدور ساتونکې تولیدي وسایلو کې 

ه اچونې په څېر په زیات مزدور غوښتونکي تولیدي بنده کړي او د فرض کړې شوي پانګ
وسایلو کې پانګه اچونه ونکړي نو پورتني فرضیه د عمل وړ نده.)دلته مونږ بې شکه دا 
فرض کوو چې له سرمایو څخه بیرته په محلي یا کورني اقتصاد کې پانګونې کیږي او د 

ي(. کونو په امانتونو بدلې شد پرواز په څېر بهر ته نه لیږدول کېږي چې د غربي بان-سرمایې
الف شکل الندینی ډیاګرام بیا راښیې او راپه ګوته کوي چې یواځې دا وار 3،1شکل د  3.2

د مزدور د تقاضا منحني خطونه د مخکې په څېر په یو ډول پورته کېدونکي ندي بلکه له یو 
نسبت ډېر په  M1(K2D(د  K2D)M2(بل څخه تېرېدونکي )قاطع( دي. د تقاضا دوهم منحني 
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منفي مېل لري او دا حقیقت راپه ګوته کوي چې د پانګې زیاتوالې د مزدور ساتونکې تخنیکي 
د تکنالوژي په نسبت د تولید  1KMتکنالوژي د  2KMودې رامینځته کونکې دې او وایو چې 

 د واحد لپاره کم مزدور ته ضرورت لري.
څخه  1EL1ODاندازه )له  که څه هم دلته مونږ وینو چې مجموعي محصول په زیاته 

2EL2OD  1(ته( لوړ شوی دی خو مجموعي مزدوريELM(OW  او ګمارنهL1  ثابت پاتې
 Excess شوي او کوم تغیر یې ندی کړی نو لدی امله ټول اضافي محصول د اضافي ګټو

Profits  شکل یو مثال راپه ګوته کوي چې ځینې خلک  3،2په بڼه سرمایه دارانو ته ځي. د
هم بولي. دا مثال راښیي چې د عاید او محصول وده د څو سرمایه  ”پرمختګ ضد ”یې د

دارانو تر مینځ ویشل کېږي خو د مزدور لپاره د ګمارنې او عاید اندازه ثابته او نه لوړېدونکې 
پاتې کېږي. ناخالص محموعي تولید لوړېږي خو په ټولیزه ټولنیزه هوساینه کې کوم د پام وړ 

لې نه رامینځته کېږي ځګه چې عاید د ټولنې تر ډېرو وګړو پورې ځان نه پرمختګ یا ښه وا
 رسوي.

 
په اطرافي سیمو کې مزدور ډېر دې او په ښاري  “دوهم: د لیوس هغه فرضیه چې وایې 

د سوال الندې راځي، بلکه د ډېرو اوسنیو څېړنو له مخې ویالی  ”سیمو کې بشپړه ګمارنه ده
ادونوکې نن سبا د پورتنۍ فرضیې برعکس خبره ده یانې په شوچې په ډېرو پرمختلونکو هیو

ښارونو کې د کارموندنې کمښت دی او په ډېرو اطرافي سیمو کې د مزدور عمومي ډیرښت 
کم دی. سمه ده چې دغه فرضیه جغرافیاوي او موسمي استثناوې لري خو بیا هم د پرمختګ 

دور د عمومي ډېرښت  د فرضیې ډېر اقتصادپوهان په دې اند دي چې د لیوس د اطرافي مز
 په پرتله د ښاري مزدور د عمومي ډېرښت فرضیه د منلو وړ ده.

 
سکتور د مزدور د بازار هغه غېر حقیقي فرضیه ده چې وایې -دریم:  د لیوس د عصري

ښهري حقیقي مزدوري تر هغه وخته پورې ثابته ده تر څو چې د اطرافي مزدور ډېرښت 
 عرضه له مینځه والړه شي.

 هیګنس او نظریات یې

د پرمختیایي اقتصاد او پرمختیایي هیوادونو په برخه کې یو بل نامتو مولف او نظریه 

( دی.  نوموړی د پرمختیایي هیوادو  او پرمختیایی اقتصاد  Higgins) سورکوونکی  هیګن

م.  1912په هکله ژورې څیړنې کړی دی. بنیامین هېګنس نامتوه اقتصاد پوه او تیوریسن په 
م. کې یې له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د اقتصاد  2001کې نړۍ ته سترګې پرانېستې او په 

او ټولنپوهنې په برخه کې یې منځنۍ زده کړې وکړې او بیا د لوړو زده کړو څخه وروسته 
د آسترالیا د ملبورن پوهنتون کې د استاد په توګه په دنده بوخت شو. د خپلو څېړنو په ترې 

ومړي ځل لپاره په وروسته پاتي هیوادو کې د بیکارۍ په هکله لیکنه وکړه. هغه کې یې د ل
وویل چې پرمختیایي هیوادونه او وروسته پاتي هیوادونه دوه ډوله اقتصاد لري: یو یې عصري 
او مدرن اقتصاد دی او بل یې عنعنوي. نوموړی د دې دواړو اړیکې یو بل سره تشریح کړې، 
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عصري صنعت کې د تولید تابع د یوې شیما په بڼه وښوده او دغه  په تېره بیا نوموړي په
تولید یې د کار د پانګې په اړه توضیح کړ. همدارنګه نوموړی د کرنې په عنعنوي سکتور 

 کې د تولید تابع تشریح او بیا یې دواړه مقایسه کړل.
یایي هیوادونو او پرمختد هیګنس ډیر کره او نامتوه نظریات د اقتصادي پرمختیا، پرمختیایي پالیسي 

په هکله دی. هغه په ناسیده توګه په پرمختیایي هیوادونو باندې د ښکیالک ناوړه اغېزې وشمېرلې. 
د ده نظریات د پرمختیایي هیوادونو لپاره ډیر ګټور دي او د دغو هیوادو شرایط او وضیعت یې 

انو هغه نظریات چې د ډیر ښه تحلیل کړی دی. هغه د خپل مهال او د پخوانیو یو شمیر پوه
م. کلونو په ترې کې د  19۴0پرمختیا په هکله لیکل شوي وو، په ژوره توګه وڅېړل.هغه د 

ملبورن د پوهنتون استاد وو چې د استرلیا اقتصاد پوهان او ګڼ شمیر ځوانان یې د خپلو نظریاتو 
آثار د  نوراو شخصیت تر اغېزې الندې راوستل. وروسته تر څلوېښتمې لسیزې یې بیالبیل 

م. کلونو په ترې کې خپاره شول چې د متوازنې ودې، دوامداره او  1992او  1990، 1989
ثبات لرونکي ودې او نورو مهمو مسایلو په هکله یې لیکلي وو. هیګنس د امریکې متحده ایاالتو، 

روسته وکاناډا، یو شمیر اروپایي هیوادونو او انګلستان ته بیالبیل علمي سفرونه وکړل. هغه د 

په هکله ځانګړې څېړنې وکړې، همدارنګه  (Under Developing Countries) پاتي هیوادونو

په هکله یې څېړنې وکړې. (Dualistic Economics)د پرمختیایي تیوري او دوه ګونې اقتصاد 

دوه ګونی اقتصاد هغه حالت او وضیعت دی چې ګڼ شمیر پرمختیایي هیوادونو کې لیدل کیږي، 
یعنې ښاري سکتور څه نا څه پرم  تللي دی، خو کلي په بشپړ ډول وروسته پاتي حالت لري. د 

، ت لکه روغتیاکلیو او ښارونو ترمنځ د ژوند د کچې ډېر توپیر دی. په ښارونو کې عامه خدما
ښوونه او روزنه، مخابرات، ترانسپورت، او نور. تر یوې اندازې پورې شته، خو په کلیوالي 
سیمو کې دغه ډول عامه خدمات پرم  نه دي تللي. په همدې ډول سره د کلتور په ډګر کې هم 

ه ګوني د اندونیزیا او یو شمیر نورو هیوادو د دو Boekeم. کې 1910توپیرونه شته. کله چې په 

اقتصاد په هکله لیکنې کړې وې، دیرش کاله وروسته هیګنس هغه تر کره کتنې الندې ونیوې او 

په تیوري کې ځینې ټکي په تناقض کې دي. د بیلګې په توګه: یو ځای  Boekeویی ویل چې د 

کې لیکي چې: په اندونیزیا کې په عنعنوي سکتور کې کار غیر متحرک دی او بل ځای بیا وایي 
کله چې یوه د اوبو لګولو پروژه، یوه ودانۍ یا فابریکه جوړیږي، نو کارګران ورته له لرې چې 

یو بل اقتصاد پوه و. هغه هم د هیګنس نظریه تأید کړه. په دې   E.J.Bergځایونو څخه راټولیږي. 

یي اتوګه د هیګنس او د نورو پوهانو د نظریاتو ترمنځ توپیر دا دی چې په تېره بیا هغه د پرمختی
اقتصاد په هکله څېړنې وکړې، نو د هغه د کار ارزښت پرمختیایي هیوادو ته او د دغو هیوادونو 
خلکو ته ډېر اوچت دی. د ده دغه نظریات وروسته پاتي هیوادو ته که له زړه سوي ډک نه دی، 
 نعلمي او الرښوونکی خو دی. په دې توګه د وروسته پاتي او پرمختیایي هیوادونو اقتصاد پوها

 او پالیسي جوړونکي دغه نظریات خپلو پالنو او کړنالرو کی په کار اچوي.
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  Schumpeter, Jasepha فجوزو  ،شومپتر

م کال کې د اتریش  د امپراتوري د  1883جوزف شومپتر په 
مجارستان  د سیمې په ترین ښار کې د یو نظامي  افسر په کور کې 

ې د ویانا د پوهنتون کال ک  1904نړۍ ته سترګې پرانیستې ،  په 
کړ )  لڅخه فارغ شو،  د چرنو ویتس په پوهنتون کې یې تدریس پی
ته وروسدغه پوهنتون یو مهال د پخواني شوروي یونامتو پوهنتون و( 

کې د اتریش د مالیې وزیر وټاکل شو  .م 1919ته والړ په بیا اتریش 
چني م کې (  په المان کې د یوه کو  1920، یو کال وروسته ) په 
پورې په همدې نده کې پاتې و، خو .م  1922بانک رظیس شو ، تر 

کې یې د امریکې متحده ایالتو ته مهاجرت وکړ، یو کال وروسته بېرته اروپا ته  .م  1924په 
راستون شو ،  او د بن په پوهنتون کې  استاد شو او د عمومې مالیې د مضمون   په تدریس  

کال کې  په المان کې  هټلر اود هغه فاشیستي ګوند راڅرګند .م  1932کله چې په  . بوخت شو
پوهنتون کې په  ډتو د هارو اریاالشو ، شومپتر له اروپا څخه  ووت اود امریکې  د متحده ا

هغه په امریکا کې د  . الته بوخت  ومم کلونو  پورې ه  1950تدریس  بوخت شو او تر 
کې  د همدې ټولنې مشر شو م.  1938چې په امریکا د اقتصاد  د سنجولو ټولنه جوړه کړه 

کال کې د امریکې  د اقتصاد  .م 1948وروسته تر د وهمې نړیوالې  جګړې څخه په  . 
کال کې ) په مالیاتو والړ دولت  .م 1918د هغه لومړنۍ مقاله په   د ټولنې رظیس شو. وپوهان

مپریالېزم  او ټولنېزې م کې یې د  ) ا 1919کې کړکیچ (  عنوان  الندې  نشر شوه،  په 
غه کتاب کې هم راغلي دي چې  نوم یې ) لس هطبقې (  کتاب خپور شو .د هغه مقالې په 

 . کال کې خپور شوى و . م  1915دغه کتاب په   و. ستر اقتصاد پوهان (
مېت  او چې له ادم س ، په دې توګه شو مپتر د شلمې پېړۍ یو ستر اقتصاد پوه  وپېژندل شو  

 1912کلنۍ کې په  28هغه وکوالى شول چې  په   .کس سره یې یادونه کېداى شيکارل مار

( تر عنوان الندې   نامتو کتاب Economic Developmentکې د اقتصادي پرمختیا ) .م

ې نظر ی ( دپانګوالۍ د وینه څښونکي حرص)مارکس دپه  دغه کتاب کې یې  . تالیف کړ
نګوالۍ د لویو پانګو  د راټولولو تر څنګ فني څخه هم کار اخیستى و، خو ویې ویل چې پا

شومپترپه اقتصاد کې د متشبث رول ډېر   . او تکنالوژیکي پرمختګونه هم  له ځانه سره لري
ودله چې په څه ډول سره نوي اختراعات  د خلکو په پام ځانته ښجوت کړ،  هغه دا هم و

دي الرې چارې او نوى صنعتي راواړوي اودغه اختراعات د نویو اجناسو په توګه  نوى تولی
او مالي تشکیالت  نور هم پراخوي او د نوي عرضي المل ګرځي، هغه دا هم تشریح کړه  

ده  (ربحچې دکار په وړاندې ورکړه  مز دى، چې کارګر یې ترالسه کوي، او پانګې ګټه ) 
کې وه  چې د پانګوال  جیب  ته ځي ،  د هغه د کار ډېره ښه دوره د هاروارد  په پوهنتون

م کال ک یې ) د سوداګرۍ  1930او د دغه پوهنتون د یو تکړه  استاد په توګه  وپېژندل شو، 
م   1942دورې (  کتاب په دوو ټوکونو کې تالیف کړ، خو دغه کتاب ډېر بریالى نه و ، په  

کې یې د ) پانګوالي ، سوسیالېزم او ولسواکۍ (  په نوم  کتاب خپور شو، چې د ډېرو 
و  خوښ و ، په دغه کتاب کې شومپتر د پانګوالي نظام  د بیخي ړنګېدو نظریه چې لوستونک
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مارکس ورکړې وه،  رد کړه ، خو ویې ویل چې سوسیالېزم  به د لویدیزې نړۍ د ظلم او 
خیانتونو له امله راڅرګند شي، په دغه کتاب کې یې وویل پانګوالي نظام به وار په وار خوار 

د دښمنانو له خوا بلکې ، په خپله د هغه د دوستانو له خوا تراوسه  شي، خو نه د دغه نظام 
دده دغه اټکلونه دي رښتیا شوي، خو د ده د کتاب له خپرېدو څخه  څلوېښت  کاله وروسته  
د پانګوالۍ د ضعف یو شمېر ټکي وا ر  په وار   را څرګند شول،  د ژوند په پاى کې یې 

لیل تاری  (  تالیف کړ،  خو دغه کتاپ څلور کاله خپل وروستى کتاب )  د اقتصاد او تح
 م کې خپور او بازار ته راووت .  1954وروسته د ده تر مړینې په 

  ,Jan Tinbergen تینبرګن ، جان

م کال کې یې نړۍ ته سترګې پرانیستې  له دویمې نړیوالې   1903په 
م کې د امستردام په پوهنتون کې   1931جګړې څخه مخکې په 

استاد و ، څو پرله پسې کلونه یې دهالېنډ په پوهنتونونو کې خدمت 
( پورې یې د ملتونو په ټولنه کې کار  1938  - 193٦وکړ، )  

والې جګړې له پاى ته رسېدلو څخه د وکړ،  وروسته  د دویمې نړی
ملتونو ټولنه ړنګه او د ملګرو ملتونو سازمان یې  پرځاى  جوړ شو 

م کې (  د هالنډ د مرکزي پالن جوړونې په دفتر کې په کار  1945،  د ا مهال تینبرګن ) په 
کال کې یې د اقتصادي  1952بوخت  شو او د پالیسۍ کې د تمرکز  په چارو بوخت شو په 

م کال کې یې  په اقتصادي پالیسۍ کې د تمرکز او نه   1954یاست کتاب  چاپ شو او په س
م کې یې  د پالن  جوړونې په هکله یو  195٦تمرکز په موضوچ یو کتاب خپور شو ،  په 

اثر وکېښ ، د ه وویل چې یو دولت تر هغه وخته پورې خپلو کمى اهدافو ته نشي  رسېدالى 
ین  ) لکه بشپړ استخدام  د بیو ثابت ساتل او د بهرنیو  ورکړو ترڅو چې اقتصادي متحول

بیالنس (  ترالسه نه کړي د دې موخې  لپاره باید دکمي پالیسي وسایل ) لکه د دولت لګښتونه 
، د مالیاتو اندازه او د پیسو د عرضې زیاتول ( په کار واچوي، ده د هالېنډ په اقتصاد کې 

ې توګه د تنبرګین د ) اقتصاد ي سیاست ( کتاب یو ډېر نامتو همدغه نظریه  تجربه شوه، په د
م کې   1955کتاب شو  چې د قاصتادي پالیسي جوړولو په برخه کې یو غوره الرښود و، په 

تنبرګین د مرکزي پالن جوړونې دفتر پرېښود او د هالېنډ په پوهنتون کې د اقتصاد استاد په 
نړۍ ) پرمختیایي هېوادونه (  اقتصاد کې هم توګه په کار بوخت شو ، نوموړي د دریمې 

ډېرې څېړنې وکړې  نوموړى د  وروسته پاتې او پرمختیایي هېوادونو د یوه دوست په توګه  
پېژندل کېداى شي،  نو ځکه یې د یو شمېر پرممختایي هېوادونو د اقتصادي  سال کار په توګه  

ساتو کې  یې هم د پرمختیایي هېوادونو کار کړى او د ملګرو ملتونو د سازمان په یو شمېر موس
په  پروګرامونو کې برخه اخیستې ده ، له همدې املهد اقتصادي د پوهنځیو محصلین  د ده له 
نوم سره اقتصادي پرمختیا د تیورۍ په مضمون کې ا شنا کېږي، او د پرمختیا  نظریاتو په 

م کال پورې د ملګرو  1975م څخه تر  19٦٦لړ کې یې څو څو ځله نوم راځي، نوموړى له 
ملتونو د سازمان د پرمختیا اوپالن جوړونې د کمېټې رظیس و چې په دغو کلونو کې یې 
بېالبېلو هېوادونو ته ډېر سفرونه ک وکړل او ډېرو ځایونو کې یې ویناوې وکړې او د نړیوالې 



 

94 

وې ویناپرمختیا لپاره یې د ډېرو هېوادونو ته ډېر سفرونه وکړل او ډېرو ځایونو کې یې 
وکړې اود نړیوالې پرمختیا لپاره یې د ډېرو اوریدونکو او څېړونکو پام راواړو، ده د پرمختللو 
یا بډایو او پرمختیایي یا بیوزلو هېوادونو ترمنځ د موجود واټن د له منځه وړلو لپاره د پاملرنې 

 1958ره په هیله کوله او دې برخه کې یې یو شمېر فعالیتونه وښودل، ده د همدې موخې لپا
کې د اقتصادي ودې ریاضیکي موالونو   19٦2م کې ) دپرمختیا طراحي (  په کتاب کې په 

کې   19٦7م کې د اموزشي یا روزنیز اقتصاد جوړونې ماډل کې او په  19٦5کتاب کې په 
م کې یې نړیوال  نظام  جوړونې په لیکنه کې  197٦یې د پرمختیا د پالن جوړونې او په 

م کال کې یې م ، م ، کې د نده پرېښودل او د لیدنې په پوهنتون   1973ودلې په دغه موخې وښ
م کې یې ) د عاید د وېش ارزونه او پالیسي  1975کې استاد په توګه په کار بوخت شو . په  

(  کتاب خپور شو  چې د عایداتو د عادالنه وېش او هم د اشخاصو د عوایدو د وېش  په هکله 
 .یو غوره الرښود دى

 
له دوهمې نړیوالې جګرې څخه وروسته د اقتصادي پرمختیا څانګه کې څلور نورې لویې 

 او مهمې نظریې یا فکري لړۍ رامنځته شوې چې هغه دا  دي: 
 د ودې د خطي مرحلو موډل،  .1
 د جوړښتي )ساختاری(تغییراتو نظریه ، .2
 د نړیوالې اتکا )خارجی عواملو پورې تړلتیا یا د بهرنیو اغیزو څخه متاثر کیدل( او  .3
 کالسیک نظریه، چې د ازاد بازار مخالفه او ددولت د مداخلی پلوۍ نظریه ده.-نوې .4

  
پر دې برسېره د تېرو څو کلونو په جریان کې یوه بله نظریه یانې پینځمه نظریه هم راپورته 

 اقتصادي ودې د نوې نظریې په نوم سره یادېږي.شوې ده، چې هغه د 
مو میالدي کلونو لیکوالو دا ویلي چې اقتصادي پرمختګ د اقتصادي ودې  19۶0او  19۵0د 

څو پرله پسې ګامونو او مرحلې دي چې ټول هیوادونه یې باید تعقیب کړي. دا په اساسي ډول 
، پانګه اچول او بهرنۍ مرستې د اقتصادي پرمختګ هغه نظریه وه چې په هغه کې سپما کول

موجودې وې چې دا ټول نظریات د پرمختیایی  هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره ډېر مهم دي، 
چې اوسنیو پرمختللیو هیوادونو پخوا تعقیب کړي وو. په دې اساس پرمختګ له اقتصادی او 

 ټولنیزې ودې سره مترادف او هم معنې وبلل شو.
م. کلونو کې د 1970مرحلو موډل په -موډل دی. دغه د خطي یوه بله نظریه د ودې خطی

دوو سیال اقتصادي فکري مکتبونو له خوا بشپړ شو او بدلون پکې راغی. هغه لومړنی  فکري 
مکتب چې د جوړښتي یاساختاری تغییر په نمونو او نظریو یې فکر کاوه، د عصري اقتصادي 

وره وګڼل او غوښتل یې چې د جوړښتي نظریو او د احصایوي څېړنو څخه یې کار اخیستل غ
بدلون په اړه داسې څه السته راوړي چې د پرمختللو هیواد ونو د پرمختګ د پروسې په دوام 

ډل په نوم یاده او پایداره کولو کې مرسته وکړي چې دا نظریه)تیوری( د جوړښتي تغییر د مو
ډېر سیاسي او تغییربلونکې او مشهوره شوه. په دې وروستیو کې بل درېیم فکري مکتب چې 

دی، د نړیوالې اتکا په نوم یادیږی. دغې تیوری د نړیوالی اتکا د تکامل په اړه یې فکر او 
خبرې کړي دي. دې فکري مکتب ، وروسته پاتیوالی د کورنیو او نړیوالو اړیکو، جوړښتي 
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ر او ټولنو د شمې او اداري اقتصادي فشارونو او د هیواد د ننه او بهر کې د دوه ګونی اقتصاد
د زیاتوالي له خوا وبلله. د اتکا نظریو هڅه وکړه چې د اقتصادي پرمختګ په کورنیو او 
بهرنیو سیاسي او اداري محدودیتونو او قیوداتوپورې تړلتیا باندې تاکید وکړي. او همدارنګه 

ه مینځه ل یې د نویو تګالرو په غوره کولو باندې تاکید زیات کړ تر څو بیوزلی)غریبي، فقر(
یوسي، خلکو ته د کارموندنې موقع پیدا کړي او د عاید نامساویانه ویش او په ټولنه کې 
نابرابری کمه کړي. د پرمختیایی اقتصاد لپاره یې دغه او د دې په څېر نور مساوات 
غوښتونکي هدفونه غوره کړل، خو پخپله اقتصادي پرمختګ ته دومره لوړ اهمیت نه وه 

مرحلو او د جوړښتي تغیراتو د موډلونو لخوا ورکړل شوې -چې د خطي ورکړل شوې څومره
و. د دوهم فکري مکتب دغه نظریه د اتکا د موډل په نوم یادېږي، چې لږ وروسته به رڼا 

 ورباندې واچول شي.
ب کالسیک د انقال-مو کلونو کې یوه بله تیوری یا نظریه رامینځته شوه چې د نوې1980په 

ادېږي. دوی په  اقتصاد کې د دولت دمداخلې طرفداری کوی، یعنی که ضد نظریې په نوم ی
خصوصی سکتور سرغړونې پیل کوی اوپه اقتصاد کې ستونزی واقع شی، باید دولت په خپل 

چارې دی وښیي. دغې نظریې د ازاد  –ارشادی رول سره مداخله وکړي او دسمون الری 
اهمیت په اړه ډېر څه بیان کړل، خو هغه بازار، ازاد اقتصاد، او د پروژو د شخصي کولو د 

یې ددولت د رهنمایی محتاج وګڼل. ددې نظریې د نه بریالي کیدا علتونه د اتکا د نظریې په 
څېر د کورنیو او بهرنیو خلکو او نورڅه څخه ناوړه ګټه نه، بلکه د دولت لخوا د اقتصاد 

 تنظیمول او په اقتصادي چارو کې ډېره مداخله وه. 
کالسیک او اداري اقتصاد -مو میالدي کلونو کې یو شمېر نوي1990او  1980کې په په پای 

پوهانو هڅه وکړه چې د اقتصادي ودې نوې نظریه رامینځته کړي. دا نظریه هڅه کوي چې 
د ودې په لرغونو نظریو کې تغییر راوړي، تر څو له مونږ سره مرسته وکړي او پوه شو 

ه( په چټکۍ سره پرمختګ کوي، خو ځینې نور یې په چې ولې ځینې اقتصادونه )هیوادون
ډېرې سستۍ سره، او ولې په اوسني دور کې چې د شخصي )خصوصي( بازارونو دور دې 

 ، د اقتصادي پرمختګ په رامینځته کولو کې د دولت ونډه مهمه ده. 
 اوس غواړو دغه نظریې په نفصیل سره وړاندې کړو. 

 مرحلو نظریه: -د خطي

کله چې له دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته اوسنیو پرمختیایی )غریبو( هیوادونو 
دپرمختیا مفکورې ته د عمل د جامو په اغوستلو پیل وکړ، نو د صنعتي هیوادونو اقتصاد 
پوهان غلي پاته شول. اګر که دغو هیوادونو د هغو سیمو د اقتصادي ودې د مرحلې د څېړنې 

نه درلوده چې هغه پراخه  Conceptual Apparatusوړښت لپاره کوم اسانه فکري ج
کرهڼیزې سیمې وې کومو چې ښه اقتصادي جوړښتونه هم نه درلودل، خو دوی د مارشال 
دپالن تجربه درلوده د کوم الندې چې د امریکا په ډېرې مالي او تخنیکې مرستې سره د اروپا 

د صعنت له الرې بیرته په پښو د جنګ ځپلو هیوادونو اقتصادي حالت په کمو کلونو کې 
ودرېد.  د اروپا هیوادونو د اوسنیو پرمختیایی هیوادوسره  فرق درلود، فرق یا توپیر داو چې 
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هغوی صنعت ته مال وتړله، خو اوسنی ګڼ شمیر پرمختیایی هیوادونه په کرنه متکی دی، 
وپایی ایا اریعنی د کرنی سکتوریې مسلط اقتصادی سکتور دی.  بیا هم پوښتالی شو چې 

پرمختللي او صنعتي هیوادونه هم یو وخت وروسته پاته کرهڼیزې ټولنې نه وې؟ په ښکاره 
ویالی شو چې د دوی پرمختګ له شاته پاته کرهڼیزو ټولنو څخه د صنعتي ټولنو په لوري د 

 اسیا، افریقا او شمالي امریکا د شاته پاته هیوادونو لپاره غوره او مهم درس دی. 
دا دی چی د متحده ایاالتو مرستو)دمارشال پالن( اروپایی هیوادو ته پانګه په واک  یو بحث 

کی ورکړه، نوځکه دپانګې ارزښت ته باید توجه وشی. هغه اقتصادي میکانیزم چې د هغه 
ډومر د ودې په موډل کې -په واسطه زیاته پانګه اچونه د زیاتې ودې المل ګرځي د هاروډ

 تر څېړنې الندې نیسو.
 

 ډومر د ودې موډل-هاروډ د

The Harrod-Domar Growth model 
 

ددې لپاره چې په خپلو زړو او معیوب شویو پانګه ییز اجناسو )جوړښتونه، دکار وسایلو 
اسبابونو او نورو موادو( کې تغییر او سمون راوړو، نو یوه اقتصاد )هیواد( ته ضرور ده 

و که غواړي چې وده وکړي نو باید نوې چې د خپل ملي عاید یو څه اندازه ذخیره کړي خ
پانګه اچونې وکړي تر څو د پانګې په ذخیره کې زیاتوالې رامینځته شي. یعنی دلته سپما او 

 پانګونی ته اهمیت ورکول شوی دی.
 

تر   Y او د ناخالص ملي تولید Kکه چېرته مونږ داسې فرض کړو چې د پانګې  د ذخېرې 
ډالر په اندازه که وجود لري، د مثال په ډول وایو چې د یوه مینځ کومه مستقیمه اقتصادي اړی

د ملي تولید د زیاتوالي لپاره د درې ډالره په اندازه د پانګه ییزې ذخیرې زیاتوالې ضرور 
دې، نو ویالی شو چې هره نوې پانګه اچونه د ملي تولید یا ملي محصول د زیاتوالي سبب 

 ګرځي.
 

 3محصول د نسبت په نوم یادېږي، -تصاد کې د پانګېفرض کوو چې دغه اړیکه چې په اق
سره وښایو او فرض کړو  kمحصول نسبت په کوچنۍ کې -ته ده.که چېرته د پانګې 1نسبت 

( ښودل کېږي د ملي محصول یو ثابت   sچې د ملي ذخیرې نسبت چې په کوچني ایس)
پانګه اچونې د ذخیره او همدارنګه ووایو چې نوې ( ٪۶تناسب یا اندازه ده)د مثال په ډول 

 کولو)سپما( له اندازې څخه معلومېږي، نو د اقتصادي ودې موډل په الندې بڼه لیکالی شو:
 ( ده.sیو څه اندازه ) Yد ملي عاید Sذخیره کول .1
 

S=sY                          (.1) 
سره یې  ΔK( د پانګې د ذخیرې د تغییر په څیر تعریف شوې دې چې په Iپانګه اچول) .2

 ښودالی شو.
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I = ΔK                                 (2) 

 
سره مستقیمه اړیکه لري  Yد مجموعي ملي عاید   K خو څنګه چې د پانګې مجموعي دخیره

 سره ښودل شوې ده لرو چې: kمحصول د نسبت لخوا په کوچنۍ -کوم چې د پانګې
 

𝐾

𝑌
= 𝑘 

 یا
 

𝛥𝐾

𝛥𝑌
= 𝑘 

 
 لرو چې:او یا هم په پای کې 

ΔK = kΔY                       (.3) 
 

 total nationalپه پای کې وایو چې له دې کبله چې باید مجموعي ملې ذخیره کول 
savings  له مجموعي پانګه اچونېI :سره مساوي وي، لیکالی شو چې 

S = I 
 
 : معادلو څخه پوهېږو چې 3،3او  3،2ده او له  S=sYمعادلې څخه پوهېږو چې  1له 

I = ΔK = kΔY 
 

 د ذخیره کولو او د پانګه اچولو د مساواتونو ورته والې په الندې ډول لیکالی شو:
 

S = sY = kΔY=ΔK=I                       (.5) 
 او یا په ډېر ساده ډول سره لیکالی شو چې:

 
sY = kΔY                                      (.6) 

 
 
 باندې له تقسیمولو څخه په الس راځي چې: kاو  Yمعادلې دواړه خواوې په  ۶د 
 

𝛥𝑌

𝑌
=

𝑠

𝑘
                                                 (7) 
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باید په یاد ولرو چې د پورتنۍ معادلې چپ لورې چې 
𝛥𝑌

𝑌
د  GNPده د ناخالص ملي تولید   

 د تغیراتو سلنه راپه ګوته کوي. تغیر یا ودې اندازه راښیې چې د ملي تولید
 

ده د ملي دخیرې د   Y/Y Δمعادله راښیې چې د ناخالص ملي تولید د ودې اندازه چې  7د 
له مخې په ګډه السته راځي. په ډیره ساده توګه ویالی  kمحصول د نسبت-او د پانګې sنسبت 

شو چې د دولت د نه مداخلت په وخت کې د ملي تولید د ودې اندازه په مستقیمه یا مثبته توګه 
د ملې ذخیره کولو د نسبت سره تړاو لري )یعنې ویالی شو چې په څومره اندازه چې یو 

پانګونه وکړي نو په همغه اندازه به یې وده هیواد د یوه معین ملي عاید څخه ذخیره او بیا 
محصول د نسبت سره تړاو لري) یعنې -زیاته شي(، او په معکوسه توګه د هیواد د پانګې

 لوړېږي په همغه اندازه به د هیواد وده کمېږي(.  k محصول نسبت-څومره چې د پانګې
 
چې وده وکړي نو معادلې اقتصادي منطق ډېر ساده دې. که چېرته یو هیواد غواړي  7د 

ورته په کار ده چې د ملي عاید یو څه اندازه ذخیره کړي او له دغو ذخیرو څخه پانګه اچونه 
وکړي . هر څومره ډیره چې دغه هیواد پانګه اچونه کوي په همغه اندازه وده کوي. مګرد 

واد یودې هغه حقیقي اندازه چې د سپما کولو او پانګه اچولو په مختلفو وختونو کې یې یو ه
لري )چې راښیې چې د اضافي پانګه اچونې څخه څومره اضافي محصول په الس راځي( د 

څخه په الس راځي. له دې څخه دا معلومېږي چې k/1محصول د نسبت له معکوس -پانګې
کې له ضربولو څخه د ملي  k/1د دې په ګټه یا حاصلخیزي  s=I/Yد نوې پانګه اچونې 

 ي.تولید د ودې اندازه په الس راځ

 ځنډونه او خنډونه:

معادلې په نظر کې نیولو  7د مرحلو نظریې ته په بیرته راګرځېدو او د هاروډ ډومر موډل د 
سره ویالی شو چې د اقتصادي ودې د لوړاوي د تخنیکونو څخه یو یې د سپما شوي ملي 

چې کوم  ΔY/Yلوړ کړو نو  sمعادله کې  7عاید د اندازې لوړول دي. که چېرته مونږ په ،
د ملي تولید د ودې اندازه ده، لوړېږي.  د بیلګې په توګه وایو چې په ځینې وروسته پاته 

ده او د ټولیز ذخیره کولو اندازه یې د ملي  ٪3محصول نسبت اندازه -هیوادونو کې د پانګې
وده کوي چې له الندیني فورمول څخه په الس  ٪2ده نو دغه هیوادونه په کال کې  ٪۶تولید 

 راځي چې:
 

𝛥𝑌

𝑌
=  

𝑠

𝑘
=

6%

3
= 2%                 (8)  

 
ته د مالیاتو،  ٪1۵څخه  ٪۶اوس فرض کوو چې که چیرته د ملي ذخیره کولو اندازه له 

ته  ٪۵څخه  ٪2بهرنۍ مرستې او یا نور څه له کبله لوړه شي نو د دغو هیوادونو وده به له 
 لوړه شي ځکه چې: 
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𝛥𝑌

𝑌
=  

𝑠

𝑘
=

15%

3
= 5%                     (9) 

 
هغه “ډول مختصره بیان کړه چې: روستو او نورو اقتصاد پوهانو د ټوپ وهلو مرحله په دې 

پورې ذخیره کوالی شي د هغو هیوادونو په  ٪20څخه تر  1۵هیوادونه چې د ملي عاید له 
کوي. او  پرتله چې له دې اندازې څخه کمه اندازه سپما)ذخیره( کوي، تیزه او ګړندۍ وده

پایونکې ده.نو له دې امله د ودې چلونه او مهارتونه یواځې د ذخیره -ډیر ځله دغه وده ځان
 . ”کولو او پانګه اچولو اندازه لوړول دي

د دې نظریې له پلوه د پرمختګ اساسي خنډ په ډیرو غریبو هیوادونو کې د نوې پانګې اچونې 
په  ٪7یواد غوښتي وای چې د مثال په ډول د نه جوړېدل او یا کم جوړېدل و. مګر که یوه ه

په اندازه ذخیره کول او پانګه اچول نشو کوالی خو  ٪21اندازه وده وکړی خو دې هیواد د 
ذخیره او پانګه اچول یې کوالی شو، نو دې هیواد کوالی شول چې د ذخیره  ٪1۵یواځې 

 له پلوه ډکه کړي. د بهرنۍ مرستې او یا شخصي بهرنۍ پانګه اچونې ٪۶کولو دخال دغه 
له دې امله د پانګې د محدودیت دغه مرحله د نړۍ له پرمختللیو هیوادونو څخه د نړۍ شاته 
پاته هیوادونو ته د سرمایې او تخنیکې مرستې د لیږد او بربرۍ اساسي سبب شو. دا بیا د  

ۍ د ګټې مارشال پالن په څېر وه خو داځل دا مارشال پالن د غریبو هیوادونو یا دریمې نړ
 لپاره و.

 مهم او بسیا شرطونه: د ودې د مرحلو د موډل په اړه نیوکې
مرحلو په نظریه کې نغښتي ، د تل لپاره -چارې چې د ودې د خطي–د پرمختیا هغه الرې 

ګټور ثابت نشول. ددې اساسي علت دا نه و چې د ګړندۍ ودې لپاره سپما کول او پانګه اچول 
چارې د ګړندۍ ودې لپاره کافی –اسي علت دا و چې دغه الرې مهم شرطونه نه و، بلکه اس

 شرطونه نه و.
دلته یو ځل بیا د هغه څه په اړه چې په لومړي څپرکي کې مو وویل وضاحت ورکوو چې 
هغه د پرمختیایی هیوادونو د حقیقي شرطونو په اړه د غربي اقتصادي نظریې د ضمني 

ي نړۍ د هیوادونو لپاره کار وکړ ځکه چې فرضونو نابربری دی.مارشال پالن د اروپای
اروپایې هیوادونو د نوې پانګې د په کار اچولو لپاره غوره تګالرې او غوره جوړښتي او 
اداري شرایط درلودل چې  د اجناسو او پیسو ښه بازارونه، د تګ راتګ  ښه او اسوده 

ډلونه هم دغه وسایل، روزل شوی کارګر او داسې نور دي. د روسټو او هاروډ ډومر مو
شرایط د پرمختیایی هیوادونو د پرمختګ لپاره الزم ګڼي، خو په پرمختیایی هیوادونو کې په 

 موثره توګه سرته ندي رسیدلي.
له بلې خوا په ډیره اساسي توګه د مرحلو نظریې دا په بر کې ندي نیولي چې د اوسني دور 

ستم یوه برخه ده په کوم کې چې د پرمختیایی هیوادونه د هغه پیچیده او مغلق نړیوال سیی
بهرنیو ځواکونو)پانګه، کارګر...( لخوا د ودې د پرمختګ اساسي او غوره تګالرې فاسدیدای 

 شي.
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 د جوړښتي تغیراتو موډل:

د جوړښتي تغیراتو نظریه په هغه میکانیزم باندې متمرکزه ده چې د هغه پواسطه یو وروسته 
پاتې هیواد خپل داخلي اقتصادي جوړښت له عنعنوي کرنې څخه  عصري، ښاري، صنعتي، 
مختلف جوړونکې او خدماتي اقتصادي جوړښت ته بدل کړي.دا موډل د جوړښتي تغیراتو د 

د بیو او سرچینو د اختصاص د نوې کالسیک نظریې او د اقتصاد  مرحلې د تشریح کولو لپاره
سنجونې له لوازمو څخه کار اخلي. د جوړښتي تغیراتو د السرسي دوه مهم مثالونه د ارتهر 

پرمختګ  “تیوریکي موډل او د هولیس چینري د   ”اضافی مزدور-دوه سکتوره “لیوس د 
 عملي څیړنې دي. ”نمونې

 

  تیوري:د لیوس د پرمختګ 

 نړیواله اتکا:

م کلونو په شاوخوا کې ډېر اهمیت ترالسه کړ په ځانګړې 1970د نړیوالې اتکا موډلونو د 
توګه د درېمې نړۍ د مفکرینو او عالمانو لخوا څوک چې د مرحلیز او  جوړښتي تغیراتو له 

 یو او بهرنیوموډلونو څخه نه وه خوشاله. د نړیوالې اتکا موډل د دریمې نړۍ هیوادونه د کورن
سیاسي، اداري او اقتصادي ستونزو ښکار او له مالداره هیوادونو سره د اتکا او اختیار په 
اړیکو ښکېل بولي. د نړیوالې اتکا په موډل کې درې فکري لړۍ وجود لري چې د نوي 

ړیو څخه او د دوه اړخیزې ودې فرضیې له ل false paradigmمستعمراتي اتکا موډل، 
 عبارت دي.

 اتکا نوی استعماري موډل: د

هغه فکري لړۍ چې مونږ یې نوې مستعمراتي اتکا بولو د کارل مارکس د فکر یو غیر مستقیم 
غریب هیواد د اړیکو نا مساوي نړیوال سرمایه -اظهار دی.دا لړۍ د شاته پاتې کېدلو سبب د مالداره

ونو ه خپلې خوښې سره له غریبو هیوادداري سیستم بولي. که مالداره هیوادونه یا پرمختللي هیوادونه پ
څخه ناوړه استفاده کونکي دي او یا که په خپلې خوښې سره ندي خو بیا هم په نړیوال سیستم کې د 
شاته پاته هیوادونو د هغو هڅو مانع ګرځي چې هغه یې د ځان د پایښت لپاره او یاهم د ځان د اتکا 

ې )لکه د ځمکو مالکان، نظامیان، لوړ معاش لپاره کوي. په پرمختلونکو هیوادونو کې ځینې ډل
لرونکې، د تجارتي اتحادیو مشران او نور( په دې پرمختلونکو هیوادونو کې د ممتازه یا چارواکو 
خلکو د ډلې په نوم یوه ډله یا طبقه رامینځته کوي چې دغه ډله لوړې ګټې، ښه ټولینیز حالت او 

ټو د ساتلو لپاره د نړۍ د سرمایه دارۍ د نامساوي نظامي طاقت لري او او اساسي هدف یې د دغو ګ
سیستم پایداره کول دي.دوی په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د نړیوالې خاصې طاقت لرونکې ډلې 
حمایت کونکي او همدارنګه په هغوی باندې متکي دي چې دغه ډلې له نړیوالو ادارو، د ملي دوه 

تو نړیوالې ادارې لکه نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال اړخیزه مرستې ادارې، او د څواړخیزه مرس
صندوق څخه عبارت دي چې دوی په خپل وار د حمایت لپاره په مالداره سرمایه داره هیوادونو 
پورې تړلې دي. د چارواکو کارونه او د هغوی نظریې هیڅ کله داسې څه نه حمایت کوي چې هغه 
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او ډېر وخت داسې کار کوي چې د هغه له کبله د خلکو  دې د نفوس د ډېرې اندازې لپاره ګټور وي
د ژوند کچه ټیټه شي او غریبي او شاته پاته کېدنه نور هم ډېر شي. په لنډ ډول ویالی شو چې دغه 

مستعمراتي نظریه د درېمې نړۍ د ډېرو هیوادونو د غریبۍ موجودیت او -مارکسي او یا نوې-نوې
نو موجودیت او په شاته پاته هیوادونو کې د دې هیوادونو شدت سبب د شمالي کرې د صنعتي هیوادو

لخوا د چارواکو او نجیبانو خلکو ویشل بولي. نو له دې امله شاته پاته کېدنه یوه له بهر څخه وارد 
شوې پیښه ده.  په پای کې وایو چې انقالبي هڅې او یا هم د نړۍ د سرمایه دارۍ سیستم ته په کار 

و د درېمې نړۍ هیوادونه د لمړۍ نړۍ د هیوادونو له مستقیمې او غېر دي چې ډېر څه وکړی تر څ
 مستقیمې اقتصادي اتکا او داخلي ظالمانو څخه خالص کړي.

 

 کالسیک عملیات-د انقالب ضد نوي

 ازاد بازار، عامه خوښه او بازار پلوه رسیدنې:

م 1980په امریکا، کاناډا، برتانیه او غربي جرمني کې د محافظه کارو د حکمراني تسلط په 
کلونو کې په اقتصادي نظریو او تګالرو کې نوې کالسیک د انقالب ضد عملیات رامینځته 

لوه پ-کړل. په پرمختللیو هیوادونو کې دغه د انقالب ضد عملیاتو د لوی اقتصاد د عرضې
وقعاتو د نظریې او د عامه شرکتونو د شخصي کولو په پرمختګ او تګالرو، د منطقي ت

خوښۍ کې مرسته وکړه خو په پرمختلونکو هیوادونو کې د د ازاد بازار رامینځته کولو، د 
عامه مالکیت د کمولو، د ساکن پالن کولو او د دولت لخوا د اقتصادي فعالیتونو د برابرولو 

دوه مهمو نړیوالو مالي ادارو )نړیوال بانک او د  غوښتونکي شو.نوی کالسیک پلوه خلکو د
پېسو نړیوال صندوق( د بورډ څخه مثبتې او کنټرول کونکې رایې تر السه کړې. د نړیوالو 
ادارو لکه د مزدور نړیواله اداره، د ملګرو ملتونو د پرمختګ د پروګرام او په سوداګرۍ او 

نورو ادارو د نفوذ او اثر د تدریجې  پرمختګ باندې د ملګرو ملتونو د کنفرانس او داسې
کمښت له کبله د اتکا د نظریې د پلویانو د مداخلې د دلیل په ضد د نوې محافظه کاره ازاد 

 بازار چلین. ډېر اهمیت ترالسه کړ او ورو په ورو یې وده کوله. 
کېدنه چې شاته پاتې “د نوي کالسیک انقالب ضد عملیاتو د بحث اساسي نقطه داده چې وایې 

د بیو د ناوړه تګالرو له کبله د سرچینو د ناوړه اختصاص او د درېمې نړۍ د دولتونو لخوا 
. د انقالب ضد عملیاتو د مکتب ډېر بانفوذه لیکواالن لکه لورډ ”د ډېرې مداخلې له کبله ده

پیټر، دیپک الل، یان لیټل، هاري جونسن، جولیان سایمن، جګدېش بګوتي او داسې نور وایې 
شاته پاتې کېدنه په اقتصادي چارو کې د دولت لخوا د ډېرې مداخلې له کبله ده. نوي  چې

ازادپاله خلک وایې چې د سیال ازاد بازار په وړاندې کولو سره به اقتصادي وده او اقتصادي 
اغېزمنتیا م  په لوړېدو شي ځکه چې ازاد بازار د عامه مالکیت د کمېدو، د دولت لخوا د 

د کنټرول د کمېدو، د سوداګرۍ او صادراتي توسعې سبب ګرځي. د اتکا د اقتصادي چارو 
نظریې د پلویانو په برعکس د نوي کالسیک انقالب ضد عملیاتو پلویان وایي چې د درېمې 
نړۍ شاته پاته کېدنه د لومړۍ نړۍ د هیوادونو د داړونکو او ځناوري فعالیتونو او د نړیوالو 

ول د دریمې نړۍ د دولتونو د فساد او نااغېزمنتوب ډېرښت او د ادارو له کبله نده بلکه دا ټ
اقتصادي محرکینو)هغه څه چې د اقتصادي پرمختګ سبب ګرځي( د کمښت له کبله ده چې 
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دا ټول د یوه هیواد د اقتصادي شاته پاتې کېدنې الملونه ګرځي. هغه څه چې د شاته پاتې 
ادي سیستم تعدیل او سمون ، د شاته پاته کېدنې د مخنیوي لپاره ضرور دي، د نړیوال اقتص

هیوادونو د دوه اړخیزه اقتصادي سیستم بیا جوړونه، د بهرنۍ مرستې زیاتوالې، د نفوس د 
-laissezودې کنټرول او د مرکزي پالن کولو سیستم بدلون ندي بلکه د ازاد بازار او د 

faire ازار بیې د سرچینو په ښه اقتصاد  رامینځته کول دي تر څو ازاد بازار او د ازاد ب
اختصاص کې مهم رول ولوبوي او په اقتصادي پرمختګ او وده کې مرسته وکړي. دلته 
دوی مختلفو هیوادونو ته اشاره کړېده لکه څنګه چې سوېلي کوریا، تایوان او سینګاپور د 

 اقتصاد څخه لېرې دي نو دوی د دې هیوادونو پرمختګ په laissez-faireنوي محافظه کار 
نو مداخلت د اقتصادو-ازاد بازار پورې تړلې بولي او همدارنګه د افریقا او التین امریکا د عامه

ناکامي ته یې هم اشاره کړېده. د پرمختګ په وړاندې دغه نوې کالسیک چلین. دری مهمو 
ونډو ته ویشل کېږي چې له ازاد بازار، عامه خوښه)نوې سیاسي اقتصاد( او له بازار پلوه 

Market Friendly .ونډو څخه عبارت دي 
په دې مانا چې د تولید بازارونه  -د ازاد بازار څېړنه وایې چې یواځې بازارونه اغیزناک دي

په نوي فعالیتونو کې د پانګې اچونې سبب کېږي، د مزدور د بازار به برکته دغو نویو 
ه ه او په څومرصنعتونو ته کافي اندازه مزدور پېدا کیږي، تولیدونکي ښه پوهېږي چې څ

اندازه سره یې تولید کړي او د تولید او فکتورونو بازار د اجناسو او سرچینو نادرتوب )کمی( 
او د هغوی د بیو په غوره ټاکلو کې مرسته کوي. په دې حالت کې سیالي وجود لري او سیالي 

نه کوالی اغیزناکه ده اګر که هغه بشپړه سیالي هم نه وي او بازارونه او همدارنګه هیوادو
شي چې ټکنالوژي په اسانۍ سره تر السه کړي او همدارنګه د بازارونو، تولید، بیو او نورو 
په اړه مالومات وجود لري او په اسانۍ سره یې ترالسه کوالی شي. په دغو حاالتو کې په 
اقتصاد ي فعالیتونو کې د دولت لخوا مداخله انحرافي او د تولید او په پای کې د ودې خالف 
ده. د ازاد بازار پرمختګ پلوه اقتصاد پوهانو ویلي دي چې د درېمې نړۍ بازارونه سم او 
 اغېزناک دي او هغه ناخوالې چې وجود لري او یا مینځته راځي، دومره د اندېښنې وړندي.
د عامه خوښې نظریه کومه چې د نوې سیاسي اقتصاد د نظریې په نوم هم یادېږي، الډېره 

ې دولت هیڅ برابر او صحیح ګامونه نه پورته کوي او د پرمختګ لپاره مخته ځي او وایې چ
کوم غوره کار نشي کوي. دا ځکه چې د عامه خوښې نظریه دا ګڼي او وایې چې سیاستمداران، 
تابعین او اداري مامورین د خپلو ځاني ګټو لپاره کار کوي او دوی د خپلو ګټو د السته راوړلو 

ځواک او قدرت استعمالوي. تابعین د خپل ساسي نفوذ په استعمالولو  او برقرار ساتلو لپاره خپل
سره د دولت له تګالرو )لکه د صادراتو جوازنامه( څخه ځانګړې ګټې السته راوړي چې د 

په نوم یادېږي او د دې ګټو د السته راوړنې له کبله مونږ نشو کوالی چې د نړۍ  ”کرایې“
اکړو. ددې تر څنګه سیاستمداران د خپل مقام او خپلو مهمو سرچینو او منابعو ته السرسی پېد

ګټو د ساتلو لپاره دولتي سرچېنې استعمالوي. پر دې برسېره دولتي او ورته نور مامورین له 
خلکو څخه رشوت اخلي او په همدغه رشوت باندې ځانته پایداره کار یا تجارت روانوي. نو 

له خلکو څخه د هغوی شخصي سرمایه ویالی شو چې دولت د خپل قدرت په استعمال سره 
ضبطوي. ددې پایله یواځې د سرچینو ناوړه اختصاص نه بلکه همدارنګه د خلکو د ازادۍ له 

 مینځه وړل هم دي. لدې امله دې نتیجه داده چې کم دولت ښه دولت دی.



 

103 

 وپلوه رسېدنه یا نظریه په نوي کالسیک انقالب ضد عملیاتو باندې یو نوی تغیر دې ا-بازار
له پورته دوه نظریو سره مخالفت او توپیر لري. دا د نړیوال بانک له لیکنو او د هغه له 

مو کې د ازاد بازار او د عامه خوښې د 1980اقتصاد پوهانو پورې )د کومو ډېری چې په 
کمپونو غړي وه( تړلې ده. بازارپلوه نظریه وایې چې د شاته پاته هیوادونو د فکتور او تولید 

ونو کې ډېرې ستونزې شته او د دې ستونزو د هواري لپاره باید دولت غوره رول په بازار
ولوبوي او په دې بازارونو کې مداخله وکړي خو دا مداخله باید د کومې ځانګړې ډلې او یا 
ځانګړي ځای په ګټه نه بلکه په عمومي ګټه وي. که دولت غواړي چې بازارونه دې ښه رول 

منتخبو مداخلو له پلوه په بازارونو کې مداخله وکړي او بازارونو ولوبوي نو باید دولت د نا
ته د بریا ښه چاپېلاير برابر کړي او باید په ټولنیزه جوړښتونو، روغتیایي مرکزونو او تعلیمي 

ه د پلوه نظری-ادارو کې پانګه اچونه وکړي او له شخصي شرکتونو څخه ساتنه وکړي. بازار
فکري مکتبونو څخه هم توپیر کوي ځکه چې دا وایې چې په  ازاد بازار او د عامه خوښې د

پرمختلونکو هیوادونو کې بازاري ناخوالې ډېرې دي چې په ځانګړې توګه د پانګې او چاپېلاير 
له حاالتو څخه رامالومېږي. ډېرې ناخوالې او پېښې لکه د مالوماتو نابشپړتیا، د بهرنیو له 

په شاته   Economies of scale in productionخوا د مهارتونو او زده کړو لوړول او 
پاته هیوادونو پورې تړلې دي. د ودې نوې فکري مکتب د دې درې ناخوالو او پېښو له درک 

 کولو څخه رامینځته شوې کوم چې به یو څه وروسته تر څېړنې الندې اونیسو.

 د اقتصادي ودې زړه یا لرغونې نوې کالسیکه نظریه:
ازار وړتیا له دې څخه هم مالومېده چې د ملي بازارونو ازادول د زیاتې د نوي کالسیک ازاد ب

کورنۍ او بهرنۍ پانګه اچونې د راټولولو سبب کېږی چې په پای کې د دغې پانګې اچونې د 
زیاتوالي له کبله د پانګې د راټولولو اندازه زیاتېږي. د ناخالص ملي تولید له مخې ویالی شو 

د کورنۍ ذخیرو د زیاتولو په څېر ده کوم چې په هغو هیوادونو  چې دغه د پانګې زیاتېدنه
مزدور نسبت لوړوي. د اقتصادي ودې -کې چې کمه پانګه لري، د سړي سر عاید او د پانګې

ډومر او د سولو د موډلونو وده ده کوم چې ذخیره -لرغوني موډلونه په ساده ډول د هاروډ
 کولو ته ډېر اهمیت ورکوي.

دي ودې نوی کالسیک موډل د اقتصادي ودې د نوي کالسیک نظریې د مالتړ د سولو د اقتصا
او وړتیا لپاره مهم رول ولوباوه او څه وروسته سولو په اقتصاد کې د نوبل جایزه تر السه 

ډومر موډل ته یو څه پراختیا او غزونه ورکړه چې د ودې معادلې ته -کړه.دي موډل د هاروډ
اضافه کړه. د سولو موډل د  ’ټکنالوژي’خپلواکه متحول او درېم ’مزدور’یې دوهم فکتور

مزدور او پانګې کمېدونکې ګټه په جدا او د دې دواړو فکتورونو ثابتې ګټې په ګډه یا یوځای 
و ښودې.هاردوډ ډومر په خپل موډل کې ثابت ضریب او ثابتې ګټې فرض کړې دي. د 

ودې نماینده ګي او ښودنه کوي او ټکنالوژي وده یواځینې فکتور پاتې شو چې د اوږد مهاله 
سولو او د ودې  نورو اقتصادپوهانو او ویل چې د ټکنالوژي د ودې اندازه دې په مستقله 
 توګه وټاکل شي یانې د ټکنالوژي د ودې اندازه دې د نورو فکتورونو له مخې ونه ټاکل شي.
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که چېرته زیات دقیق شو نو سولو د ټولیزې ودې معیاري تابع استعمال کړېده چې د لیوس د 
α-1LαKµt(عصري سکتور د معادلې سره ورته ده په کوم کې چې 

eY = A ،)Y  کورنی
ثابته  Aد بې مهارته مزدور اندازه ده،  Lد بشري او فزیکي پانګې اندازه ده،  Kتولید دې، 

په وخت سره د تکنالوژیکې ودې  tد  µeده کوم چې د ټکنالوژی اساسي اندازه راښیې، او 

د د پانګې په وړاندې د محصول ارتجاعیت دی)د بشري او  αثابته خپلواکه اندازه راښیې او 
زیاتوالي له امله په ناخالص ملي تولید کې کې زیاتوالي دی(. څنګه چې  ٪1فزیکې پانګې د 

α وه څخه کمه فرض کړې شوېده او دا هم فرض شوېده چې شخصي پانګو ته به د هغوی له ی
لمنوال تولید ورکول کېږي نو د اقتصادي ودې د نظریې دغه تدوین مزدور او پانګې ته 

 کمېدونکې ګټې رامینځته کوي.
د اقتصادي ودې لرغونې نوې کالسیکه نظریه وایې چې د محصول وده د الندنیو درې 

 و څخه له یوه او یا هم زیاتو پورې اړونده ده.فکتورون
 
 د مزدور د مقدار زیاتوالې او د کیفیت لوړوالې ) د نفوس د ودې او د زده کړې له مخې(..1
 د پانګې زیاتوالې ) د پانګې اچونې او ذخیره کولو له مخې(.2
 د تکنالوژي وده.3

لګې لپاره وړاندې کوي. هغه بند د اقتصادي ودې لرغونې نظریه بند او ازاد اقتصادونه د بی
اقتصادونه )چې کومې بهرنۍ اقتصادي اړیکې نلري( چې نور یې هر څه سره یو شان وي 
خو یو یې د بل په نسبت د ذخیره کولو کمه اندازه او توان لري او بل یې زیاته توانایې او 

وده کوي او په پای اندازه لري. نو هغه چې د ذخیره کولو کمه اندازه لري د بل په نسبت کمه 
کې د کم سړي سر عاید په لور تقرب کوي. په بل عبارت  په ازاد اقتصاد کې )هغه چې له 
بهر سره اقتصادي اړیکې لکه سوداګري، بهرنۍ پانګې او نور لري( عاید لوړېږي ځکه چې 
 ېله هغو هیوادونو څخه چې زیاته پانګه لري، پانګه نوموړي اقتصاد ته راماتېږي او د پانګ

دغه راماتېدنه د ازاد اقتصاد د عاید د لوړېدو المل کېږي. په پای کې ویالی شو چې که چېرته 
د شاته پاتې هیوادونو دولتونه په خپل هیوادو کې د بهرنۍ پانګې اچونې مخه ونیسي او 
ممانعت یې وکړي نو ښکاره ده چې دغه هیوادونه به د درېمې نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله 

 ه وکړي.کمه ود

 پایلې :

کالسیک د انقالب ضد -مو کلونو نوي1980مو کلونو د اتکا د انقالب په څېر د 1970د 
عملیات هم د درېمې نړۍ له اقتصادي او آیډیالوژیکي نظر او د هغوی له ستونزو څخه خپله 

هان وسرچینه اخیستې.  د اتکا د نظریې پلویانو )زیاتره د چا چې د شاته پاتې هیوادونو اقتصادپ
وه( ویل چې شاته پاته کېدنه یوه بهرنۍ پېښه ده او هیواد ته د بهرنیو هیوادونو له خوا راځي 
خو د نوي کالسیک انقالب ضد عملیاتو پلویان وایې چې شاته پاته کېدنه او غریبي هغه پېښه 
ده چې په یوه هیواد کې د ننه د هغه هیواد د دولت د زیاتې مداخلې او د ناوړه اقتصادي 
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تګالرو له کبله رامینځته کېږي. هر کله چې هغو موضوعګانې رامینځته شي چې د هغو 
 پواسطه د مالدارو او غریبو هیوادونو تر مینځ توپیر کېږي نو دواړه ډلې یو بل ته ګوته نیسي. 
مګر د نوي کالسیک انقالب ضد عملیاتو په اړه څه وایئ چې وایې د درېمې نړۍ د ودې او 

دولت کمه مداخله او ازاد بازارونه ډېر وړ دي؟ که چېرته د اغیزمنتوب په  پرمختګ لپاره د
اړه جدي فکر وکړو نو ویالی شو چې د بازار د بیو اختصاص د دولتي مداخلې په پرتله په 
اقتصادي وده کې ښه رول لوبوي. ستونزه داده چې د ډېرو شاته پاتې هیوادونو اقتصادونه د 

ه په جوړښت او تنظیم کې ډېر توپیر لري دا په دې مانا چې د خپلو غربي سیاالنو په پرتل
ودې د نوې کالسیک لرغونې نظریې فرضیې او تګالرې د پوښتنې وړ او ډېر ځله ناسمې 
دي. سیاله بازارونه وجود نلري او نه خو دغه هیوادونه د دوی د اداري، سیاسي او اقتصادي 

نیزو چارو څخه خوښ پاته کېږي. مصرف جوړښت له کبله له اوږد مهاله اقتصادي او ټول
کونکي په زیاته اندازه سره ازادي او خپل خوښي نلري حتي دا خپلواکي نلري چې څه شی 
چاته په څه اندازه تولید کړي. مالومات ډېر محدود او کم دی، بازارونه ټوټې ټوټې دي او د 

ار  او که عامه خو د بازاقتصاد ډېره برخه ال تراوسه بې پیسو ده. تولیدونکي که شخصی دي 
د بیو او د خرې شویو اجناسو د مقدار په ټاکلو او مالومولو کې الس لري.د سیالي خیال یواځې 
هغه خیال پاتې کېږي چې له حقیقت سره کوم ډېر تړاو نلري. د شاته پاتې هیوادونو ډېری 

یراتو ښتي تغبازارونه د نوې کالسیک نظریې د خپل سري برابري او تعادل په نسبت د جوړ
د موډل له خوا ال ښه تشریح کیدای شي. د سرچینو د اخیستلو او د تولید د خرڅالو انحصار 
د دریمې نړۍ یوه نافذه او خپره پېښه ده او همدارنګه د انحصار نوې کالسیکه لرغونې نظریه 

ې ړد شخصي او عامه شرکتونو د روزمره فعالیتونو په اړه لږ مالومات وړاندې کوي. د پرېک
اصول د ټولنیز جوړښت سره تغیر کوي یانې وروسته وروسته به د ګټې لوړونه په ټولنه کې 
د نورو ډېرو موخو په پرتله )لکه د خلکو لپاره د وظیفو برابرول او د بهرنیو خلکو په ځای 
د ځایي خلکو ټاکل( دومره د اهمیت وړ نه وي یانې نورو ستونزو ته به ډېره توجه کېږي. 

کې ویالی شو چې نه ښکارېدونکې الس د هغو خلکو لپاره کار کوي چې د هغوی  نو په پای
اقتصادي حالت ال د مخه ښه وه او د نفوس اکثریت یانې غریبان ال نور هم د غریبۍ کندې ته 
غورځوي. له نوې کالسیکه نظریې څخه د ابتداظي عرضې او تقاضا په اړه )چې دغه ابتداظي 

تولید او د سرچینو د اختصاص لپاره مهمه ده(  ډېر څه زده  عرضه او تقاضا د اغېزناکه
کوالی شو. مګر هڅه کوئ چې ازاد بازار د سرچینو له اختصاص کولو سره مغشوش نکړئ. 
روښانه او ښه تدوین شوي دولتونه د بیو څخه مختلفې ګټې پورته کوي او بیې د سرچینو د 

الوي. د نوي کالسیک نظریې د مختلفو ټولنیز غوره اختصاص لپاره د محرک په توګه استعم
اړخونو او لوازمو اهمیت به د ډول ډول ستونزو په څېړلو سره تر نظر الندې ونیسو چې 
دغه ډول ډول ستونزې د نفوس له ودې، کرهڼیز رکود، بې کاري او کم کاري، چاپېلاير، زده 

 الن کول، پولیزېکړیزې تقاضاوې، د صادراتو وده او د وارداتو تعویض، ارزښت کمونه، پ
تګالرې او له اقتصادي ځانګړي کولو څخه عبارت دي. د درېمې نړۍ ډېر شمېر هیوادونه 
د دوی د اداری او سیاسي جوړښت له کبله غوره اقتصادي تګالرې که هغه په بازارونو او 
یا هم په دولتي مداخلې پورې اړوند وي، السته نشي راوړی. په هغه چاپېلاير کې چې زیاته 

اري سختي او شدید ټولنیز اقتصادي نامساوات وجود لري، بازار او دولت دواړه ناکامېږي اد
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او د ودې او پرمختګ لپاره کوم خاص رول نشي لوبوالی. دا یواځې او یواځې یوه پوښتنه 
نده چې په آیډیالوژیکی میل پورې مربوطه وي بلکه دلته د هر یوه هیواد حاالت په جال جال 

ړل دي. د پرمختګ اقتصادپوهان باید په دې وتوانېږي چې د کتابونو د نوې توګه السته راو
کالسیکې نظریې او د معاصرو شاته پاتې هیوادونو د اداري او سیاسي حقیقت تر مینځ توپیر 
وکړای شي. نو بیا دوی کوالی شي چې هغه نوي کالسیکي فکرونه او موډلونه غوره کړي 

ه وړلو کې مرسته وکړي او هغه موډلونه له مینځه یوسی چې د ستونزو او غریبۍ په له مینځ
 چې د پرمختګ په پروسه کې کومه خاصه ونډه نشي اخیستالی. 

 

 د نوې ودې نظریه:

 د ودې د نوې نظریې راپورته کېدنه:

د اوږد مهاله اقتصادي ودې د سرچینو په روښانه کولو کې نوې کالسیکو نظریو کومه خاصه 
لوباوه او نه دومره کامیابې شوې نو له دې امله د ودې د لرغونې نظریې ونډه او رول ونه 

او د نوې کالسیکو نظریو تر مینځ عمومي اختالف او نارضایت رامینځته شو. د ودې لرغونې 
نظریه وایې چې د یوه هیواد اقتصاد کوم ذاتي یا طبیعي خواص نلري چې د هغو پواسطه د 

وکړي. اقتصادي ادبیات له بله پلوه په هغه ډاینامیک  اوږدو مودو لپاره وده او پرمختګ
مزدور نسبت د اوږد مهاله تعادل -مرحلې پورې اړوند دي د کومې پواسطه چې د پانګې

مرحلو ته رسېږي. د بهرنیو لړزو او د تکنالوژي د تغیراتو په نشتوالي سره د هیواد وده 
سر ناخالص ملي تولید وده یوه  کمېږي او د صفر ودې په لور تقرب کوي. لدې امله د سړي

موقتي پدیده ده چې د تکنالوژیکي تغیراتو او یا د هغې لنډ مهالې تعادل کونکې مرحلې څخه 
السته راځې چې د هغې پواسطه یو اقتصاد د هغه د اوږد مهالې مرحلې تعادل ته رسېږي. 

ه د ریې دا برخمګر که چېرته د نړۍ د ځینې اقتصادونو تاریخې ودې ته نظر وکړو نو د نظ
 هغوې د ودې په اړه کوم د قناعت وړ مالومات نه وړاندې کوي.

کوم زیاتوالې چې په ناخالص ملي تولید کې  رامینځته کېږي او دغه زیاتوالې د پانګې او 
مزدور د ذخیرو د بربروالي له پلوه نه وي، له یوې درېمې ډلې یا طبقې پورې اړوند بلل 

سولو د رسوب په نامه یادېږي. دغه رسوب د صنعتي هیوادونو  کېږي چې دغه درېمه طبقه د
وده د خپل برکت له مخې بولي. خو له بلې خوا د ودې نوې کالسیکه نظریه د اقتصادي  ۵0٪

ودې زیاتوالې د تکنالوژي د مستقلې ودې له مخې بولي. دغه نوې کالسیکه نظریه یا السرسی 
ي کالسیک د تدوین په استعمالولو سره دا دوه نه حل کېدونکې ستونزې لري. اول، د نو

مشکله او ناممکنه ده چې د تکنالوژیکی پرمختګ فکتورونه تجزیه کړو او وڅېړو ځکه چې 
ټکنالوژي د اقتصادي نماینده ګانو له پرېکړو پورې اړونده نه ده. دوهم، دا نظریه د هغو 

ي، کومه خاصه تشریح او هیوادونو د رسوبونو د توپیرونو په اړه ،چې یوشان ټکنالوژي لر
څېړنه نشي ورکوالی. له بلې خوا ویالی شو چې یواځې او یواځې باور بهرنۍ مرحلې ته 

 پاته کېږي کومه چې د لږ عملي او نظري حمایت لري.
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مو میالدي کلونو کې د اقتصادي ودې نوې کالسیک او لرغوني موډلونه 1990او  1980په 
ځکه چې د درېمې نړۍ د پورونو کړکېچ نور پورته والړ د خلکو له پامه نور هم وغورځېدل 

او د مخکې په نسبت شدید شو او دا واضح شوه چې د هیوادونو د اقتصادي توپیرونو د تشریح 
کولو او څرګندولو لپاره د لرغونې نظریې استعمالول وړاو مناسب نه بلکه تاوانی وه. نوې 

ې مزدور د نسبتونه د پانګې اچون-د پانګې کالسیکه نظریه وایې چې د پرمختلونکو هیوادونو
مزدور نسبت کم وی په -څخه د زیات عاید السته راوړونکي دي یانې څومره چې د پانګې

همغه اندازه به له پانګې اچونې څخه زیاته ګټه السته راځي. که چېرته داسې وای نو اوس به 
وال صندوق لخوا د قرضدارو هغه د ازاد بازار اصالحات چې د نړیوال بانک او د پېسو د نړی

هیوادونو په بازارونو لګېدلي وه، د زیاتې پانګې اچونې، د حاصلخېزي د لوړوالي او د 
ژوندکولو د کچې د لوړوالي سبب شوي وه. تر اوسه که څه هم کورني بازارونه او سوداګرۍ 

ې او همدارنګه ازاده شوه خو بیا هم زیاتو شاته پاتې هیوادونو کمه او یا هیڅ وده هم نده کړ
دې شاته پاتې هیوادونو ونکړای شول چې بهرنۍ پانګې السته راوړي او یا هم خپلې پانګې 
له بهر ته ماتېدو څخه وژغوري. د شاته پاتې هیوادونو د پانګې دغې نه تشبیه کېدونکې بهر 

اره ره هوته ماتېدنې)له غریبو هیوادونو څخه مالداره هیوادونو ته پانګه ورماته شوه( دې ته ال
کړه چې د ودې او پرمختګ د اقتصاد په علم کې یوه نوې نظریه رامینځته کړي چې دغه 
نظریه د داخلي ودې او یا هم په ډېره ساده توګه د نوې ودې د نظریې په نوم یادېږي. که څه 
هم چې دې نظریې له نورو نظریو څخه غوره فکتورونه یا موډلونه راټول کړي )یانې دا 

اڼه نظریه ده( او هم د تېرو څلورو نظریو په څېر په مستقله توګه رامینځته نشوه نظریه غورچ
 خو بیا هم دا نظریه د راپورته کېدونکي پرمختګ د نظریې لپاره ښه او برابره الره هواروي.

 داخلي وده:

د نوې ودې نظریه د داخلې ودې او د ناخالص ملي تولید د پایدارې ودې د څېړلو لپاره 
اډانه وړاندې کوي چې هغه د یوه داسې سیستم پواسطه تعین شوې چې د تولید تیوریکي 

مرحله څاري. له لرغونې نوې کالسیکه نظریې څخه په توپیر سره دا نظریه د ناخالص ملي 
تولید وده د اوږدمهاله تعادل یوه طبیعي پایله بولي. د نوې ودې د نظریې د راپورته کیدا 

هیوادونو د ودې د اندازې توپیرونه او السته راوړل شوې ودې الملونه دا وه چې د مختلفو 
تر څېړنې الندې ونیسي. که چېرته نقطې ته نور هم نژدې ونښلو او په لنډه توګه یې څرګند 
کړو نو وایو چې د داخلي ودې یا نوې ودې د نظریې پلویان هڅه کوي چې هغه فکتورونه 

دارنګه د ناخالص کورني تولید د ودې اندازه اندازه معلوموي او هم µمالوم کړي چې هغه د 

تعین کړي کومه چې په پورتنیو څلورو نظریو کې نده څېړل شوې او د سولو د ودې په نوې 
 کالسیکې معادلې کې په مستقله توګه ټاکل شوېده.

د داخلي ودې یا نوې ودې موډلونه د نوې کالسیکه موډلونو سره یو څه جوړښتي ورته والی 
ه دغو نوي کالسیکه موډلونو سره په فرضیو او پایلو کې ډېر توپیر لري. د لري خو خو ل

دوی تر مینځ ډېر مهم تیوریکي توپیر له دریو فکتورونو څخه راپورته کېږي : د داخلي ودې 
موډلونه د نوې کالسیکې ودې د نظریې د په پانګونې باندې د لمنوال عاید د کمېدلو فرضیه 
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تولید کې عاید زیاتېږي او همدارنګه د پانګونې څخه د السته ردکويد وایې چې په ټولیز 
باندې تمرکز کوي. که چېرته   externalityراتلونکې عاید د اندازې د مالومولو لپاره په 

  external economiesفرض کړو چې د کارګرو په پانګه کې شخصي او عامه پانګونې د 
ب ګرځی کوم چې په خپل وار سره دکمېدونکو د رامینځته کېدو او د حاصلخېزي د زیاتوالي سب

ګټو اثر کموي نو د داخلې ودې نظریه هڅه کوي چې د هیوادونو زیاتېدونکې ګټې او د 
اوږدمهاله ودو نمونې ترڅېړنې الندې ونیسي. او لکه څنګه چې په دغو موډلونو کې ټکنالوژي 

 وده وڅېړل شي. لوی الس او مهمه ونډه لري نو ضرور نده چې دلته دې اوږد مهاله

 پرمختیایي هیوادونه د پرمختیایي تیوری په رڼا کې

م. لسیزی وروسته پرمختایی هیوادونو خپل اقتصادته پاملرنه وکړه، دا هغه مهال و 19۵0له
چی دامریکی متحده ایاالتو دمارشال د پالن ترچتر الندی جنګ ځپلی اروپاسره مرستې پیل 

ویو آزادو شویو او ښکیالک ځپلو هیواو سره اقتصادی کړی، پخوانی شوروی اتحاد ګڼ شمیر ن

( په نوم وپیژندل LDCsمرستی پیل کړی. دا وخت دغه هیوادونه د لږپرمختیایی هیوادو) 

شول. ګڼ شمیر دغو هیوادو د شوروی اتحاد په شان پمځه کلن پالنونه رواج کړل او دهغوپه 
ورکړ. د دغوهیوادو اجتماعی او لودن  -طرف،تطبیق او ارزیابی یی خپل اقتصاد ته لوری

اقتصادی وضعیت وښوده چې ستونزی یې تر هغو اټکلونو ډیرې دی ، چې دوی یې فکر 
کاو، دا ځکه یو خو دوی ګڼ شمیر اجتماعی ستونزی لکه بیسوادی، ټولنیزاختالفات 
اوتعصبات لرل، له بلې خوا یی د استعمار درنه څپیړه خوړلی وه او د ښکیالک اثار او آن 

پخوانیو استعماری قوتونو السوهنو ال هم دوام درلود. د دغو ترخو حقایقو په درک او پوهیدو د
سره دوی په سیاسی جبهه او دوه قطبه شوی نړۍ کې ځانته د ناپییلو یا غیرمنسلک هیوادو 

 ګروپ جوړ کړ.
کال  1950د  غو هیوادونوپرمختیایي اقتصاد عمومي څېره دا راښیي چې سره له دې چې دد 

څخه راپه دې خوا ځینې اقتصادي )یو کلن، پنځه کلن، اوه کلن او د اوږدې مودې( پالنونه 
مالي ناتوانۍ له امله دغو دکار الندې نیولي، خو د فني کدر، د موثقو احصایو نشتوالي او 

پالنونو د دوى ستونزې حل نشوې کړاى. په دغو هېوادو کې د عربو متحده جمهوریت کې 
پالنونو غوره نتای. ورکړل. ان دا چې ځینو هېوادو کې د سړي سر ملي عاید یوازې د دغو 
ډالرو شاوخوا و. له همدغه کلونو وروسته ډېر پرمختیایي او پرمختللو هېوادو ترمنځ  100

سوداګري په تېره بیا کرنیزو محصوالتو سوداګري په سلو کې پنځوس لوړه شوه او پرمختللو 
ه بالمقابل د استهالکي اجناسو لېږل زیات کړل په دې ډول د دوى اسعار پرمختیایي هېوادو ت

په استهالکي اجناسو لګېدل. لکه چې ارقام ښکاره کوي د پرمختیایي هېوادو د وارداتي نوږیو 
ذکر  ونرخ ور  په ور  لوړوالى وموند او دوى یې د نورو ستونزو سربېره چې پخوا م

  کړل. خو په دې برخه کې ځینو ډېر سنجیده او د اسعاري ستونزو سره هم مخام ،کړې
مناسب اقدامات وکړل د بېلګې په ډول دوى یو شمېر د خپلو اقتصادي حاالتو د ښه کېدو لپاره 
د لوکسو اجناسو، غیر ضروري اجناسو تورید کم کړ. بالمقابل یې خپلو ملي صنایعو ته 

مایوي قوانینو وضع کولو ته پاملرنه وکړه او ګمرکې حمایوي محصوالت یې ټیټ کړل. د ح



 

109 

یې پام وکړ. یو شمېر دغه هېوادو د پانګې اچونې د هڅونې لپاره مالیات او محصوالت ټیټ 
کړل. د دې ښه بېلګه د اسیا د جنوب ختیځ هېوادو د صنعت پرمختګ بلل کېداى شي. متحده 

 نه یوازې دعربو او التینې امریکې کې هم د صنعت وده بده نه وه خو نور ګڼ شمېر هېوادو
ډالرو شاوخوا د ملي عاید لرونکو پاتې شول.  100نکي او سړي سر وخامو موادو صادرو

پانګوالي پرمختللو صنعتي هېوادو کې د څو بحرانونو پېښېدو د هغوى اقتصاد دومره ټکنى 
 نه کړ لکه چې انفالسیون د پرمختیایي هېوادو لپاره خنډ او ډب پېښ کړ.

اوس هم ال د اقتصاد د علم په ډګر کې ځینې پوښتنې شته چې باید غور او څېړنې الندې 
اقتصادي پرمختیا دونیول شي او ترممکنه حده د هغو لپاره ځواب وموندل شي. دغه دنده 

څانګې پورې اړه لري. دا څانګه په سکتورونو کې هم خپله ځانګړې دنده لري، د بېلګې په 
اقتصادي پرمختیا د صنعت اقتصادي پرمختیا او د سوداګري اقتصادي  توګه همدا اوس د کرنې

پرمختیا ډسپلینونه اکاډمیکو مرکزونو کې شته. همدا اوس د المان د بوخم پوهنتون د اقتصادي 
اقتصادي  لري. د اودپرمختیا دمدیریت څانګه پرمختیا او اقتصادي سیاست د پرمختیا انستیوت

اقتصاد د علم د تیوریکي او متیودیکي وسایلو څخه ګټه اخلي،  پرمختیا څانګه تر ډېره حده د
مو لکه ارواپوهنې، سوسیولوژي، تاری ، د سیاست علم، واړتیا په وخت کې له نورو علدخو 

و د تشریح او توضیح لپاره کار لبمطامطالعاتواواقتصادي جغرافیا او نورو څخه هم د خپلو 
تیا د علم دغه )بین البیني( ځانګړنه ځینې مسلکي اخېستالى شي. په دې ډول د اقتصادي پرمخ

پوهان په شک کې اچولي چې هغه د ځانګړې څانګې په توګه نه پېژني. خو دا لکه د مایکرو 
او مکرو اکانومیک په شان یا لکه د احصایې، یا لکه د اقتصادي پروژو د تحلیل او نورو په 

 شان یوه مشخصه موضوچ لري.
یوه پراخه ساحه لري. موږ پورته ولېدل چې د اقتصادي پرمختیا د اقتصادي پرمختیا علم 

ري سیاسي، کلتو ،څانګې څومره پراخه وي، هغو کې ټولنیز شاخصونه، اقتصادي شاخصونه
او حتى تاریخي شاخصونه شامل وو. دغه څانګه نه یوازې د یوې اوږدې مودې په ترې کې 

بلکې  ،و بېلونکې او ټاکونې څانګه وهد اقتصادي پرمختیا لپاره کمیابو او محدودو سرچین
فقیرو یا وروسته پاتې ټولنو د اجتماعي او مؤسساتي )حکومتي او خصوصي( اقتصادي 
میکانیزمونو او فالکتباره حالت د له منځه وړلو هڅې کوي. په دې ډول د اقتصادي پرمختیا 

وګړو د چوپړ مضمون نظر نورو اقتصادي مضامینو ته دې ته ډېره متوجه ده چې د پراخو 
لپاره مؤسساتي او ساختماني چټکه ټولنیزه او اقتصادي پروسه رامنځ ته کړي او وګړي د 

ونو او د هغو په ګټورو پایلو کې راګډ کړي. په داسې توګه واقتصادي پرمختیا په ګټو او پړا
چې د حکومت او پالن جوړونې رول په ملي او نړېوالو اقتصادي سیاستونو کې مهم ګڼي. یا 

ېره چې تولیدي سرچینې په ډ يدې ته اړم د یاته بله وینا د اقتصادي پرمختیا د کورنۍ محتوپ
 ښه توګه تخصیص شي.

سیاسي او ټولنیزې مؤسسې دغو تخصیص کولو او بېلولو کې برخمنې کړي او پالیسې ګانې 
 توصیه کوي ترڅو د اقتصادي ودې پایلې ټولو وګړو ته ورسېږي.

 چې:په لنډ ډول باید ووایو 
د اقتصادی پرمختیا تیوری د افغانستان په شان هیوادو ته ډیره مهمه ده ترڅو وکوالی شی 

په اکثرو هغو انکشافي تیوري  چاری ومومی.-دهغې په رڼا کی د پرمختیا امکانات او الرې
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( د Economic Growthګانو کې چې پخوا توضېح شوي، اقتصادي رشد یا اقتصادي وده )

مهمو اهدامو څخه شمېرل کېږي. داقتصادی پرمختیا په هکله نامتو پوهانو  انکشافي اقتصاد له
 -لکه روستو، لویس او زیات شمیر نورو علماوو نطریات ورکړی دی او د پرمختیا دالرو

چارو ترڅنګ یې پالیسی هم ښودلی دی. پرمختیایي هېوادونه په مجموچ کې په تېرو وختونو 
تېر کړي دي، په هغو پرمختیایي هېوادو کې چې هلته  کې په نسبي توګه د چټکې ودې مراحل

فقر یا بېوزلي لیدل کېږي، د انکشافي سیاست د اهدافو په چوکاټ کې په عمومي توګه په 
اقتصادي ټولنیزو او سیاسي برخو کې د پرمختیا یا انکشاف د کچې لوړوالی ددې هدف لپاره 

ېوادو سره یې فاصله کمه شي. دی، چې له فقر څخه خالص شي او له پرمختللو صنعتي ه
پرمختیایي اقتصاد او وروسته پاتې اقتصادد هغه دوه مفاهیم دي، چې د وروسته پاتې ټولنو 

 Backاو  Advanced Economyاو د ودې په حال کې ټولنو توپیر بایدپرې وشي، دلته موږ 
Down Economy  پاتې نومونه هم اخیستلی شو، دلته مهمه خبره دا ده، چې د وروسته

اقتصاد لرونکي هېوادونه دانکشافی تیوری په رڼا کې ځانونه پرمختللي اقتصاد ته ورسوي، 
یانې خپل هېواد کې مثبت کیفي او کمي بدلونونه راولي، اقتصاد پوهانو د پرمختللو هېوادو د 

 تجربې له مخې د پرمختیا عوامل دوه ډوله ښودلي دي:

 .Economic Factors. اقتصادي عوامل 1

 .Non Economic Factorsغیر اقتصادي عوامل  .2

، چااااې دېاااارش کالااااه یااااې د هندوسااااتان M.L.Jhinganپروفیساااور ام. ایاااال. جهنګااااان 

نااااامتو پوهنتونونااااو کااااې تاااادریس کااااړی دی او پااااه خپلااااه د اقتصاااااد پااااوهنځي ریاااایس او د 

 The Economic ofڅااااانګې مشاااار پاااااتې شااااوی، خپاااال هغااااه کتاااااب کااااې چااااې 
Development & Planing  ځلااااې چاااااپ شااااوي دي، پااااه څلااااورم  30نااااومېږي او

 څپرکي کې یې دپرمختیا لپاره الندی عوامل ډیر ضرور بللی دی:

 .Natural Resources. طبیعي سرچینې 1

 .Capital Accumulation. د پانګې تجمع 2

3 .Organization. 

 .Technological Progress. تکنالوژیکي ترقي 4

 Division of Laborer & Scale of . د تولیااادي برخاااو او کاااار وېاااش5
Production. 

 .Structural Change. په اقتصادي جوړښت کې بدلون 6

نومااااوړی وایااااي چااااې دا هریااااویې خپاااال ځااااانګړي ارزښااااتونه لااااري، د بېلګااااې پااااه 
توګااه طبیعااي بډایااه شااتمني پااه خپلااه د اسااتخدام الماال ګرځااي، چااې د کااار نېاارو پااه هغااوی 

د کچااااه لااااوړېږي. د هندوسااااتان دهیااااواد تحلیلونااااه د کااااار کااااوي او پااااه ټولنااااه کااااې د تولیاااا
افغانساااااتان لاااااه شااااارایطو ساااااره ډیااااار نژدیاااااوالی لاااااری، نوځکاااااه  زماااااوږ د پااااااملرنی وړ 

 ګرځي.
یدمن، رهغه یو بل نامتو اقتصادی تیوریسن چې ټولو ته د درناوی وړ دی، هغه فریدمن دی. ف

وکوالى  دهکال کې په نیویارک کې کې وزېږېد، .م  1912(په Milton Friedmanمیلتون )
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  ستهروشول د رانګرز له پوهنتون څخه په شل کلنۍ عمر د لسانس په درجه فارغ شي ، و
م ، کال  194٦کړې وکړې او په  د شیکاګو په پوهنتون کې له لسانس څخه پورته زده یی 

م کال کې د کولمبیا په  1948کې یې د کولمبیا له پوهنتون څخه دوکتورا سند ترالسه کړ، په 
م کال کې د  197٦پوهنتون د عملي هظیت غړى شو او په تدریس یې پیل وکړ، نوموړې په 

دغه  اقتصاد پوه  د پرمخیتا تیوری تشریح کړی  اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه وګټله ،
تصاد ډیر مسایل ده  او  د  هیوادونو د ژوند د کچی د اوچتولو الری چاری یی  ښودلی او د اق

 یی څیړلی دی.
نوم د هغو علماوو په سر کی  بوکانان، جیمز  (James M. Buchanan)د همدارنګه 

راځی چی د اقتصادی ترقی  او د ټولنیزی پرمختیا په برخه کی یی  بشریت ته  بیساری  
کال کې د امریکې د متحده ایالتود تنس . م  1919بو کانان په خدمات ترسره کړی دی.  

Tennessee 1940 دى، په ی ایالت د مور فریز بورو په ښارکې  نړۍ ته سترګې پرانیست  
م ، کال کې یې د شیګاګو له  1948کال کې یې د تېنس  له پوهنتون څخه لسانس او په 
م کال کې د ویر جینیا په پوهنتون  1954پوهنتون څخه دوکتورا ترالسه کړه،  وروسته بیا په 

اد کې د توماس جفرسون د مرکز مدیر صشو ، او ورسره په سیاسي اقت کې  د اقتصاد استاد
م ، کال کې یې د اختیار  یا واک ورکولو د محاسباتو د اثر په لیکلو  سره د  19٦2هم و، په 

عمومي انتخاب نظریه رامنځته کړه او د عمومي انتخاب تر عنوان الندې یې یوه مجله هم 
کې د  1972د جنوب د اقتصاد د ټولنې رییس او په م کال کې  19٦3خپره کړه، هغه په 

م کې د مونت پلرین د موسسې  1980امریکې د اقتصاد پوهانو د ټولنې مرستیال شو او په 
هم و.  ده  د ګڼ شمیر وروسته پاتی هیوادو  وضعیت څیړلی دی .  د اجراظیه کمېټې غړى 

ښه تحلیل کړی دی او کیدای  یو بل نامتو عالم چې د پرمختیایی هیوادونو وضعیت یې ډیر
 شی  له نظریاتو څخه یې په ډیرو مواردو کی کار واخلو، هغه ګری دی.

ستاون ریم کال کې د امریکې د متحده ایالتو د پنسلوانیا د ایالت  په پ 1930په  بکر، ګرى    
پوهنتون څخه او   م کې یې لسانس له پرنستون   1915کې نړۍ ته سترګې پرانیستې  په 

م کې  19٦0م کې د له شیکاګو  پوهنتون څخه ترالسه کړه، په  1955ه د کتورا یې په خپل
م  څخه وروسته د شیکا ګو د  1970د کولمبیا د پوهنتون د استاد په  توګه  ومنل شو او له

م کې یې د جان بېټس کالرک مډال د امریکې د اقتصاد پوهانو  19٦7پوهنتون استاد و، په 
م کال کې د امریکې  د اقتصاد پوهانو د ټولنې  1974سه کړ، بکر په ترال  له ټولنې څخه

م کال کې یې د نو بل جایزه ترالسه کړه، ده د اقتصاد دومره پراخه  1992مرستیال شو اوپه 
قلم وچالوه چې د ټولنپوهنې ، وګړپېژندنې او ارواپوهنې مسایل یې پکې ورګډ او پر اقتصاد 

او  د پرمختیا  ، یعنې د اقتصاد د علم پولې یې پراخه کړې.یې د دغو کارونو اغېزه وښوده 
چاری یی وښودی او  د تولنیزی رفاه مسایل یی بیان کړل.   -دبیوزلی د له منځه وړلو  الری

همدا رنګه هیګنس دپرمختیا په برخه کې غوره نظریات ورکړی دی. همدا  رنګه ضرور ده 
 واسیلی لیونتیف نوم هم یاد شی: چی د لنډیز په دی برخه  کې په ډیر لنډډول د

Wassily W.leontief کال کې د روسیې د پترزبورګ په .م  190٦په  لیونتیف ، واسیلى
ښار کې نړۍ ته راغلى ، پالر یې د سن پترز بورګ په پوهنتون کې د کار د اقتصاد استاد و 

کتورا دترالسه م کې د سنت پترز بورګ پوهنتون څخه فارغ او د دو 1925،   لظیو نتیف په 
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م کال کیې د امریکا د اقصتاد ي وضعیت  193٦کولو په خاطر د برلین  پوهنتون ته والړ، په 
حاصل  -،  دده  د عامل  حاصل جدول یې بشپړ کړى  –د عامل  یوه څېړنه پېل کړه چې

جدول  د اقتصادی  وضعیت د ښه کیدو، اقتصادی  ودی  او له فقر څخه  دوتلو یو ډیر ښه 
کیدای شی. په اوسنی وخت کې دپرمختیا په هکله د شومپتر نظریات بیالبیلیوپوهنتونو موډل 

کې د درسی کتابونو لویه برخه جوړوی، چی موږ هم پورته برخو کې ورڅخه لنډه یادونه 
کړی ده. همدا رنګه جان تنبرګن په خپلو لیکنو کې الزمی الرښوونی کړی دی. په دې توګه 

 په هغو باندې پوهیدل یوه کلیدی چاره ده. له تیوری څخه خبرتیا او

 لنډیز

دکتاب پنځم څپرکی په حقیقت کې  ددی کتاب اصلی موضوچ په تفصیل بیانوی، دغه څبرکی 
د کتاب لویه برخه هم نیولی ده چی په ترې کې یې تیوری پیژندل شوی ده، دا ټکی هم روښانه 

و شمیر هغونامتو اقتصاد پوهانو شو چی یوه اقتصادی تیوری څنګه رامنځته کیږی. موږ د ی
نظریات ولوستل چی خاصتاً یې د پرمختیا او پرمختیایی هیوادونو په هکله لیکنی کړی دي.  
د دوی لنډ ژوند لیک او آثار هم معرفی شول . د پروفیسورلویس. میردال، روستوو 

ومر ډ -ډالفردمارشال، نیوکالسیکانو، جوزف شومپترو جان تنبرګن، جیمزبوکانان او هارو
نظریات او موډولونه مو بیان کړل. په دوی کی ګڼ شمیر هغه کسان او نظریات دی چې د 
پرمختیایی هیوادو لپاره په ریښتنی معنا سره ګټور دی، دوی د پرمختیایی هیواو وضعیت ډیر 
ښه تحلیل کړی دی،  دوی خپل تجارب بیان کړی او د اوسنیو پرمختللو صنعتی او پانګوالو 

پرمختیا حرنګوالی یی زموږ مخی ته ایښی دی. دتیوری ترځنګ موډلونه خپل  هیوادو د
ارزښت لری. دغه پوهه ځوان متخصص کادرونه په دی باندی توانمند کوی چې له دغوو 

 علمی السته راوړونو څخه د خپلو هیوادونو د پرمختیا لپاره ښه ګټه اوچته کړی.
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 تمرینات

 څلورشرایط لری؟په اقتصاد کې یوه تیوری کوم .1
دشومپتر د تیوری اصلی ټکی څه دی، یعنی نوموړی دڅه شی داقتصادی پرمختیا عامل .2

 بولي؟
 روستو څوک و اوڅه یی کړی دی؟.3
 دکارل مارکس او روستو د پرمختیا مراحل یو بل سره څه توپیر لري؟.۴
 د؟ل. کال کې دټوپ وهلو پړاو ته ورسی1381آیا دا سمه ده چې افغانستان په.۵
 جاپان وایی موږ اوس شپږمه مرحله کی یاستو، منظور یی څه دی؟.۶
 ارتور لویس څوک و؟.7
 د دوه ګونی اقتصاد نظریه چا ورکړی ده؟.8
 هغه معیارونه او عالیم چې دپرمختیاپه پایله کې راڅرګندیږی کوم دي؟.9
ومو لپاره کد اقتصاد د یوه محصل په توګه، ستاپه نظر اقتصادی پرمختیا ته درسیدو .10

 لومړیتوبونو ته اړتیا ده؟
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 شپږم څپرکی

 پرمختیایی تیوری او بهرنۍ مرستې او پورونه

 

 ( او دهغو طرزForeign aidبهرنی مرستی)

په اقتصاد کی یو بحث او ددولتی عوایدو  یا ددولت د مالی (Foreign aid)بهرنی مرستی  
وسایل د عامه خدماتو او اقتصادی پرمختیا وسایلو یوه منبع او عامل دی. دولتونه دغه مالی 

په الره کې مصرفوی. ځینو هیوادو کی یی حجم زیات، خو په یو شمیر نورو کی صرف د 
اړتیا پر مهال لیدل شااااااوی دی.  پر مختیایی هیوادونه بالعموم بهرنیو مرسااااااتو ته اړدی، او 

شااکل منلی دی. دغه  ددوی دولتونو قانونا بهرنی مرسااتی او بال عوضااه کمکونه په قانونی 
مرسااتی باید رسااما دولت)دمالیی وزارت( ته انتقال ، ددوی په ملی محاسااباتو کی  شاااملی او 
بیا د کلنی بودجی له طریقه په عامه خدماتو، د انکشاااااااافی پروګرامونو په تمویل  او ددولتی 
 دندو په اجرا کی مصاارف شاای. مخکی تر دی چی په افغانسااتان کی د بهرنیو مرسااتو حالت
ته کتنه وشاای،  ښااه به وی له بیالبیلو اړخونو بهرنیو مرسااتو او دهغو تاریخی پس منظر ته 

 یوه کتنه وکړو.
 د بهرنیو مرستو تعریف او پیژندنه:

د وروسااااااته پاتی هیوادونو په مالی منابعو کی یو یی بهرنی پورونه او مرسااااااتی دی. البته  
سره ادا  سطونو  کیږی  او کله هم د پور ورکوونکو له خوا پورونه وروسته بیا په  بیالبیلو ق

په بشپړ ډول بښل شوی هم دی. افغانستان هم له بیالبیلو هیوادونو څخه پورونه اخیستی دی 
کال کی د پخوانی  200۶چی یو شمیر یی ادا او یو شمیر یی بښل شوی دی مثال روسیی په 

غاریا هم د فرانساای په شااوروی اتحاد له خوا ټول ورکړل شااوی پورونه وبښاال. همدا رنګه بل
غونډه کی  خپل پورونه  وبښاال، اما بهرنۍ مرسااتې او بالعوضااه پورونه وروسااته پاتی  او 
اړو هیوادونو ته په وړیا ډول ورکول کیږی ، تر څو خپلی اړتیاوی ورباندی پوره او ملی 
ته دا خبره ذهن ته راځی چی  بهرنی کمکونه، ګرانتونه  پروژی ورباندی تطبیق کړی.  دل

 او پرمختیایی  رسمی مرستی  باید  څرنګه وپیژندل شی. 
( تر عنوان الندی  grantsپه تیرو وختونو کی ګڼ شاامیر نننیو پرمختللو صاانعتی هیوادونو د)

ستی او  همدا ډول مرستی  تر السه  اود خپلی  اقتصادی پرمختیا لپاره یی ورڅخه  کار اخی
نه دی. هغو هیوادونو هم دا ډول مرسااتی تر نن  ور   هر یو یی په خپل ځان متکی  هیوادو

السه کړی دی چی  یو مهال  له ناوړه ناڅاپی پیښو څخه متاثره شوی او د جګړو له امله یی  
اقتصاد ځپل شوی و.  په دی توګه ثابته شوه که دغه بهرنی مرستی په ښه ډول ولګول شی 

 ثر کیدای شی دغه منابع سمید پرمختیا المل کیدای شی، خو د بی کفایته برنامه ریزی په ا
ونه لګول شااااای. په تیره بیا بهرنی مرساااااتی هغه وخت په موثرډول نشااااای لګول کیدای چی 
ددولت په مالی پالن کی شااامل نشاای، بلکی به تیت او پاشااان ډول مصاارف شاای. یو شاامیر 
بهرنی هیوادونه مرساااااته اخیساااااتونکو هیوادوکی مرساااااتی د غیر حکومتی نهادونو په الس 
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خو یو شااامیر نور یی د مالیی وزارتونو له طریقه انتقالوی دغه دوهم شاااکل یی مصااارفوی، 
 مناسب او غوره دی. 

په افغانسااتان کی بهرنی مرسااتی او دهغو د لګولو طرز تقریبا نیمه پیړی تاری  لری چی په 
 لنډ ډول به لږ وروسته بیان شی.

 په نړی کی د بهرنیو مرستو څرنګوالی:
لی جریان له نظره بهرنی مرسااتی هغه حکومتی منبع ده، چی له یوه داقتصاااد د علم او د ما 

هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږی، یعنی له پر مختللو هیوادونو څخه بل د مرساااااااتی وړ 
پرمختیایی، وروساااااته پاتی یا جګړه ځپلی یا د طبیعی نا څاپی پیښاااااو له امله زیانمن شاااااوی 

مرساااتی د منابعو ا ونقدی جریان هغه بهیر دی  هیوادو ته رساااما لیږدول کیږی. یعنی بهرنی
چی موخه  ورڅخه  د وروسته پاتی هیوادونو په پښو درول وی، کیدای شی دغه مرستی له 
وروسته پاتی هیوادونو سره په ناڅاپی ، سختو او بحرانی شرایطو کی وشی او یاهم کیدای 

ی دونه په خپل اقتصاد کشی هر وخت او په پرله پسی توګه وشی. یو شمیر پرمختیایی هیوا
د صادراتو د حجم د ور  په ور  زیاتوالی  د هیلی تر څنګ بهرنی پانګی اچونی او بهرنیو 
مرساااتو ته د توقع په ساااترګه ګوری. دلته باید دغه هره توقع بهرنی مرساااته ونه ګڼل شااای. 

ه دو پ بلکی یوه یی پانګه اچونه او بله یی بهرنی مرسااته ده. په عمومی توګه بهرنی مرسااتی
 ډولونو ویشل کیږی:

پاتی هیوادونو د (: دا حکومتی منبع لری او دوروسااته Public aidر ساامی عامه مرسااتی)  .１
 ( Official Development Assistanceاقتصادی ودی په منظور ورکول کیږی. دی ته )

ویل کیږی. کلونه کلونه کیږی چی د متحده ایاالتو، اروپایی هیوادونو، جاپان، روسااااااایی، 
اناډا او اسااترالیا له خوا ګڼ شاامیر افریقایی، آساایایی او دالتینی امریکی هیوادوته دغه ډول ک

 ( بلل کیږی.ODAمرستی رسول کیږی. دا مرستی په لنډیز سره ) 
غیر رسااامی مرساااتی: دا دیو شااامیر اعانو، خیراتونو، وصااایتونو او دځینو خپلواکو ادارو د  .２

ا په بیړنیو حاالتو کی د بشاااری مرساااتو په بڼه ساااوغاتونو ا وهدیو څخه عبارت دی چی اکثر
 (NGOsیا  Non-government organizations)تر سره کیږی. دا د نا حکومتی مؤسسو

مرستی او فعالیتونه دی، چی په هغو زیانمنو شویو سیمو کی د بشری مرستی په بڼه ورکول 
 کیږی چی هلته حکومتونه رسیده ګی نشی کوالی.

په نامه یادیږی، خو په اقتصاااد ( F.Aاړه مرسااتی د بهرینو کمکونو)لومړی او دوهم ډول دو
( دی چی مونږ ODAکی زیاتره له بهرنیو مرساااااااتو څخه منظور هماغه رسااااااامی کمکونه)

مخکی ورڅخه یادونه وکړه او هغه په رساامی توګه ثبت او په رساامی احصاااییه کی شاامیرل 
 کیږی.

لرنه ورته وشی، دا ځکه چی په عمومی په خارجی کمکونو کی ډیر مسایل شته چی باید پام 
تعریف کی بهرنی مرستی له پرمختللو هیوادو څخه وروسته پاتی هیوادوته د منابعو لیږدول 
دی، خو باید په یاد ولرو چی ځینی وختونه وروساااااااته پاتی هیوادو ته د پرمختللو صااااااانعتی  

پلورل   صاااانعتی تولیداتو هیوادونو له خوا په ټیټه  بیه د تعرفی وضااااع کول او په ټیټه  بیه د
هم یو ډول مرساااااااته ده، خو په دی مرساااااااتو کی هیڅ هم نه لیږدول کیږی. همدارنګه ځینی 
وختونه پرمختللی هیوادونه وروساااته پاتی هیوادو ته داسااای اجازه پاڼی ورکوی چی دهغو له 
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 مخی د وروساااااته پاتی هیوادونو صاااااادراتی توکی د پرمختللو هیوادونو په مارکیتونو کی په
لوړه بیه و پلورل شااااااای. په دغه دوهمه بیلګه کی هم کوم څیز نه لیږدول کیږی، بلکی دغه 
ډول اجازه پاڼه وروساااته پاتی هیوادو ته یو ډول نقده او خالصاااه ګټه بلل کیدای شااای. کیدای 
شاای ظاهرا د ګټی کولو لپاره د بهرنی پانګی لیږدول هم مرسااته و بلل شاای، خو دا دتجارت 

، نه د سااااایده مرساااااتی په خاطر او نه  هم د انکشاااااافی اهدافو لپاره. دلته باید او ګټی لپاره ده
پوره پاملرنه وشاااااای چی وروسااااااته پاتی هیوادو ته له پر مختلو هیوادونو څخه د یو شاااااامیر 
انتقاالتو بڼه د ګټی لپاره ده. دلته باید پوره پاملرنه وشااااااای چی  وروساااااااته پاتی هیوادته له 

ټی په موخه د خصااااوصاااای پانګی یا شااااخصاااای پانګی لیږدول پرمختللو هیوادونو څخه د ګ
مرساته نه ده، یعنی هر بهرنی هیواد هرومرو مرساته کوونکی نه دی ، بلکی بهرنی مرساته 
باید اعالن شااوی  او رسااما منل شااوی وی  او وروسااته تر هغه انتقال ومومی. نو ددی لپاره 

 یو بل تعریف هم راوړو:چی پورتنی ټکی ټول ښه روښانه شی، د بهرنی مرستی لپاره 
وروسته پاتی هیوادو ته د پانګی هر هغه ډول جریان چی د وروسته پاتی هیواد د اقتصادی   

پرمختیااا لپاااره وی، بهرنی مرساااااااتو کی شااااااامیرل کیږی، چی دا بااایااد هرومرو الناادنی 
 ځانګړتیاوی ولری:

ارتی شاااااکل ونه الف(: ددغه جریان موندلو هدف باید ډونر یا مرساااااته کوونکی هیواد ته تج
 لری

ب(: دغه جریان باید د ژمنو او په سااپارښااتنی بڼو باندی وی، چی دا له تجارت او ګټی کولو 
 سره توپیر لری. یعنی دا د پرمختیا لپاره د منابعو متعهدانه سپارل دی.

دلته ګورو چی په دغه وروستی تعریف کی هم یوه پوښتنه پیدا کیږی چی آیا نظامی مرستی 
شی  چی پورتنی یوه ځانګړنه هم نه لری، په مرستو کی راځی؟ ددی ځواب لپاره باید وویل 

 چی: 
له یوه وروسته پاتی هیواد سره ددوی د ستونزو د حل لپاره هر ډول السنیوی بهرنی مرسته 

ځینی د اجناساااو په بڼه وی، ځینی د نقده جریان په بڼه او د عاید د ښاااه ویش  ده. کیدای شااای
لپاراو یا هم د ملی اقتصاد دجوړښت د بدلون په خاطر وی. په عمومی توګه بهرنی مرستی 

 د وروسته پاتی او اړ هیواد لپاره الندی ګټی لری:

 دفقر په کمښت کی مثبت رول 

  کیدلد اقتصادی زیر بنایی پروژو فعاله 

 د جګړی، وچکالی یا بل ناڅاپي عامل د تاثیراتو مخنیوی 

 کلیوالی انکشاف 

 د استخدام د فرصتونو ایجاد 

  ددوی دداخی منابعو په کار اچول تر څو دوی ته د اقتصاااادی فعالیتونو امکان برابرشااای  او
 داسی نور مقاصد.

 ولی پرمختللی هیوادونه وروسته پاتی هیوادو سره مرسته کوی؟
یل عوامل شاااته چی یو شاااتمن او ځواکمن هیواد له یوه بل اړ کوچنی یا ضاااعیف هیواد بیالب 

سره مرسته وکړی، لکه : سیاسی عامل، په مرسته کیدونکی هیواد اغیزه غورځول، بشری 



 

117 

انګیزه، تکنالوژیکی تړلتیا، په خپل حکومت اود هغه په غښااااتلتیا باندی د خپلو خلکو باوری 
غرور ور په برخه کول او داساااااای نور، خو بیا هم دغه الملونه کول او هغوی ته د یو ډول 

 په الندی ګروپونو ویشالی شو:
مرسااااته ورکول د پرمختللو صاااانعتی هیوادونو او لویو ځواکونو له خوا ددوی یه ساااایاساااای   .１

 ستراتیژی کی شامله خبره وی.
یل او دوی ځکه هم خوارو ملکونو ساااااره مرساااااته کوی چی هغوی له روانی پلوه ځانته متما .２

 لیوال وساتی

 خپلو تولیداتو ته د خرڅالو مارکیټ پراخ کړی. .３

 نړیوالی  اقتصادی اړیکی هم ددی ډول مرستو غوښتنه کوی او ورسره موافقه خبره ده. .４

بشری عواطف  او انسانی انګیزه او د پرمختللو هیوادونو او وروسته پاتی هیوادونو تر منځ  .５
 د ډیر زیات توپیر او واټن راکمول

تیره بیا افغانستان سره د بهرنیو مرستو مهم المل دادی چی زمونږ هیواد اصال د نړیوال په 
کړکیچ او د سااړی جګړی د عواملو له کبله ویجاړ شااو او عوامل یی زیادتره بهرنی عاملین 
وو، نو ځکه اوس بشری احساس دا حکم کوی چی ددغو بهرنیو منفی عواملو دبیرته جبران 

هرنی عوامل رغوونکی او مثبته برخه واخلی. له دی پرته په بهرنیو په خاطر باید همدا ب
ستل کړکیچ او بحران خارج ته له سرایت کولو م  واړوی او همدلته  مرستو سره به د افغان
به حل شااااای او د تروریزم ریښاااااه به وچه شااااای. یعنی په حقیقت کی د پرمختللو صااااانعتی 

 ه هم یو ډول مرسته ده.هیوادونو له خوا مرسته، بیرته په خپله دوی سر

دبهرنیو مرساتو رساول په حقیقت کی په خپله د دوی دامنیت، سارمایګذاری او ساوداګری په 
ګټه  هم دی،  نو ځکه دوی په تیرو وختونو کی ګڼ شامیر هیوادونو ساره مساتی کړی  او دا 

 لړی همداسی جریان لری. 
پراخه مرسااتی وکړی. خو دا  ګڼ شاامیر هیوادنو په تیرو دولسااو کلونو کی افغانسااتان سااره  

هم باید وویل شااای چی په نړی کی همدا اوس هم ګڼ شااامیر نور داسااای هیوادونه شاااته چی 
بهرنی مرستی ورسره کیږی مثال مصرسره له دی چی زیات شمیر طبیعی منابع لری، خو 
بیا هم د نړی د زیاتو بهرنیو مرسااااتو اخیسااااتونکی هیواد دی. پاکسااااتان د بهرنیو مرسااااتو د 

تو له پلوه له افغانسااتان څخه هم مخکی دی. ایتوپیا، سااوډان اوګڼ شاامیر نورهیوادونه.  اخیساا
باید دا هم ووایو چی په اول قدم کی امریکا، آسااترالیا، انګلسااتان او نور اروپایی هیوادونه له 
پاکسااتا ن سااره راز راز مرسااتی کوی. بیا هم لکه هغومره چی پاکسااتان له بهرنیو هیوادونو 

پاتی دی له نیکه مرغه افغانساااتان دومره نه دی تړلی. افغانساااتان کوالی شااای د ساااره تړلی 
بهرنیو مرسااتو په کمک د خپلی اقتصااادی زیربنا په جوړولو کامال په خپلو پښااو ودریږی او 
وروسااته به په مسااتقالنه توګه د خپلو داخلی ریزرفونو او امکاناتو په کارولو سااره به دترقی 

اوچت کړی او ښه پرمختګونه به یی په نصیب شی. یعنی اوسنی ګڼ  او پرمختیا په الره قدم
شاامیربهرنی مرسااتی ، دساایاساای نظام او جوړښاات د اسااتحکام او د امنیت د تامین لپاره دی. 
مونږ کوالی شو د پانګی اچونی او د خپلو امکاناتو په کارولو خپل ملی اقتصاد پرم  بوځو، 

موقعیت هم ډیر مسااااعد دی چی اقتصاااادی خصاااوصاااا زمونږ کانی سااارچینی او جغرافیاوی 
 پرمختیا مو  ور باندی تضمین کیدای شی.
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 پرمختیایی هیوادو ته د بهرنیو مرستو منفی اړخونه:

 ،دعیاشی او لټۍ د روحیې خپریدل 

 ،د بیعدالتۍ زیاتیدل 

 ،پر خپل ځان د بسیاوالی روحیی ضعیفه کیدل 

 ،د تور او جرمی اقتصادی پراختیا 

 ی هیواد ملی غرور ته زیان رسیدل،د مرسته اخیستونک 

  دمرسته اخیستونکی له خوا په پټه د یو شمیر )نه ښکاره کیدونکو( شرایطو تحمیل ته غاړه
 ایښودل

 په نړی کی د بهرنیو مرستو تاریخجه:
تر ډیره بریده پوری د بهرنیو مرستو ښه مثال د امریکی د متحده ایاالتو هغه مرستی دی    

چی وروساااااااته ددوهمی نړیوالی جګړی له پای ته رسااااااایدلو  څخه یی جنګ ځپلی اروپا او 
جاپان ساااااااره وکړی. د امریکی متحده ایاالتو ددوهمی نړیوالی جګړی له پای ته رسااااااایدلو 

وپا ته ډیر زیات زیان رسایدلی و، سامدساتی د مارشاال د پالن وروساته،  چی په هغی کی ار
تر چتر الندی مرسااتی پیل کړی چی ټولی دغه مرسااتی د لویدیزی اروپا  جګړه ځپلو ساایمو 

م. لسااااایزی په ترې کی یو شااااامیر نورو   پرمختیایی  19۵0ته متوجه وی. وروساااااته بیا د 
ونو بالک ته میالن پیدا نکړی، هیوادونو ته هم وغځیدلی ترڅو دوی د ساااوسااایالیساااتی هیواد

یعنی دغه بهرنی مرساااااتی د امریکا او روسااااایی تر منځ د ساااااړی جګړی یوه برخه شاااااوه. 
یاسااااااایSupport for friendlyامریکی د انډیوالی د مالتړ) -( د روحیی له مخی په سااااااا

اقتصااادی او نظامی ډګرونو کی دا ډول مرسااتی الپساای زیاتی کړی او ځان ته یی د نړی په 
م.کال کی له جنوبی 19۶0ګوټ ګوټ کی  نوی متحدین وموندل، تر څو چی دغه مرستی په 

 وآساایا څخه نیولی تر التینی امریکا او افریقایی هیوادونو پوری پراخه شااوی، خصااوصااا هغ
هیوادونو ته زیات ارزښاات ورکړل شااو چی د جغرافیایی سااتراتیژی له مخی یی ډیر اهمیت 

م. کلونو کی د امریکی د متحده ایاالتو بهرنی مرساااتی د فارس د خلی. او 1970درلورد. په 
م. لساااایزی پوری د مرکزی امریکی هیوادونو ته هم ورساااایدی. 1980کارابین پوری او تر 

ر آسیایی هیوادونو، افریقایی، التینی امریکی او داروپا  د ختیز پخوانی شوروی هم ګڼ شمی
هیوادونو ته مرستی ورکولی او دهغوی ملی، پرمختیایی پروژی یی پیاوړی کولی. جرمنی، 

د روحیی له مخی یو شااامیر هیوادونو  support for friendlyانګلساااتان او فرانسااای هم د 
ی شااوروی په ړنګیدو سااره دغه مرسااتی د م. کی د پخوان 1990پیل کړی. په سااره مرسااتی 

م. کی 1991امریکی پخوانی لوی سااایال فدراتیفی روسااایی او او کراین ته هم ورسااایدی. په 
م. کال وروساااته په منځنی ختیځ 1990بوسااانیا، رواندا او چین ته هم پاملرنه وشاااوه، خو له 

یر مرساااتو کی ډ کی د اقتصاااادی اړتیا او تحلیل پرځای د سااایاسااای دالیلو له مخی په بهرنیو
بدلون رامنځته شااااااو، خو د جاپان د هیواد مرسااااااتی بیا زیاتره د ساااااایاساااااای انګیزی پرځای 
اقتصاااادی انګیزی لری. جاپان خصاااوصاااا په آسااایا کی خپلو ګاونډیو هیوادو ته د اقتصاااادی 
مقاصدو او د سوداګری د پراختیا په موخه مرستی ورکوی، تر څو هلته خصوصی سکتور 

شی. که چیری په عمومی او شخصی  پانګه اچ ونه وده ومومی او په تجارت کی پراختیا را
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م. کال څخه تر اتیایمی لسیزی پوری د پرمختللو هیوادو 19۴0توګه یو تحلیل ترسره شی له 
بیلیون ډالره مرسااته  ۴.۴له خوا وروسااته پاتی هیوادو ته د انکشااافی کمکونو په چوکاټ کی 

 1999بیلیون ډالره شوه چی په  ۴.29رستو اندازه م. کال ددغو م198۵شوی وه. یواځی په 
او د مرساااتو   21م. کی د ډونرانو شااامیر 1999بیلیونو ډالرو ورسااایده او په  ۴.۵۴کی تر 

که چیری د     څخه زیات و. 38اخیستونکو پرمختیایی او وروسته پاتی هیوادونو شمیر  له 
نکونه هم شته چی وروسته مشخصو هیوادونو له مرستو تیر شو، ګڼ شمیر موسسات او با

پاتی هیوادونو ساااااااره د پرمختیا په برخه کی کمکونه کوی. لکه د آسااااااایای پرمختیا بانک ، 
نک )  با په توګه د نړیوال  به د بیلګی  ته  نک.  دل با نک  او نړیوال  با ( د WBاساااااااالمی 

ری بفعالتیونو د طرز او د هیواد نو د اقتصادی پرمختیا په برخه کی دهغه د رول په هکله خ
 وشی.

 نړیوال بانک اوپرمختیایی هیوادو سره یی مرستی:
غړي  181د نړیوال بانک او د پیسونړیوال صندوق جوړښت ترډېره سره ورته دی. دواړه 

هیوادونه لري، د غړو هیوادونو د رایو ځواک د دوی په کلنۍ ګډونونډې پورې اړه لري. 
پام سره توپېر کوي. یانې ګډونونډه او  کلنې ګډونونډه د غړیو هیوادونو اقصادي حالت ته په

 د رایې کارونې ځواک د هیوادونو د اقتصادونو د کچې په تناسب یو له بل سره توپیر کوی.

بانک او صندوق دواړه د پورورکونې سرچینې دي. پر دې سربېره، دوی د بهرنۍ پانګې 
 برابروي. د دویراجلبولو لپاره هڅونکی رول لوبوي او رغنده مشورې او تخنیکۍ مرستې 

دکار طرز او موخوله توپیر سره سره، د دوی مرستندو یی  پروسې یو له بل سره ډیر لږ 
توپیر هم توپیرلري. د پیسو نړیوال صندوق اره موخه د اسعارو د ادلون بدلون د مارکیټونو 
 هپه کړنو باندي  څار او دهغوی کنترول کول ؤ،  خو د هیوادونو کورنۍ رغونه او بیا رغون

د نړیوال بانک له موخو څخه یوه یی داده چې په یو هیواد  د نړیوال بانک لومړۍ موخه ده.
کې په اړینو ساحاتو کې د پانګونې لپاره شرایط مساعد کړي او هڅه وکړي چې اقتصادي 
وده چټکه او د ژوندانه کچه لوړه شي. د تخنیکي مرستو او مشورو په ورکولو سره پرمختیایي 

ځان دبسیا اقتصادي ودې پرلور روان کړي،  بنسټیز جوړښتونه په پښو ودروي هیوادونه په 
او په هیوادونو کې د پرمختګ او ودې رامینځته کوونکې اداري جوړښتونه جوړ او خوندي 

 کړي.
د وخت په تېرېدو سره د نړیوال بانک سازماني جوړښت زیات توپیر کړی  دی. په لومړیو 

ه د بانک د یوې ادارې له خوا ورکول کېدل. دغه اداره د وختونو  کې د بانک ټول پورون
بیارغونې او پرمختګ نړیوال بانک نومېده. د بیارغونې او پرمختګ نړیوالې ادارې اره 
موخه د هغو اقتصادونو بیا په پښو درول ول،  چې د دویمې نړیوالې جګړې په پایله کې له 

ور ورکولو موخو توپیر کړی دید خو پښو غورځېدلي ول. سره له دې چې د دغې اداري د پ
بیا هم په مجموچ کی د دغې ادارې په پور ورکولو کې له پیله تر اوسه لوی توپیر نه تر 

  سترګو کېږي.
مو کلونو په وروستیو کې د مارشال پالن د بریالیتوب له امله د اورپا بیا رغونه  19۶0د 

د بیا رغونې لپاره زیاتې هڅې وکړي. نژدې پوره شوې وه. نور نو بانک اړ نه ؤ چې د اروپا 
م. کال کې 19۶0نړیوال بانک خپل پام بیوزلو او وروسته پاتې هیوادونو په لور واړاوه. په 
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د پرمختګ نړیواله اداره جوړه شوه. د دغې ادارې د جوړولو لویه موخه په وروسته پاتې 
نړیوال بانک په موخو هیوادونو کې پرمختګ ته کار کول ول. د پرمختګ نړیوالې ادارې او 

کې لوی توپیر نه ترسترګو کېږي. توپېر په دې کې دی چې د پرمختګ د نړیوالې ادارې 
مالي مرستې او پورونه په خوار ارزانه او له تخفیف څخه په ډکه توګه ترسره کېږي. دغه 
پورونه هغو هیوادونو ته ورکول کېږي چې د سړی سر عاید کچه یې تر یوې مالومې کچې 

وي. د دغې ادارې پورونه د خورا اوږده مهال لپاره دي. یعنی د پور ورکولو تر ټولو  ټیټه
آسانه اوساده شرایط !  د دغو پورونو مهال د نړیوال بانک د پورونو له مهال څخه څو برابره 
زیات دی. پردې سربېره، د پرمختګ د نړیوالې ادارې پورونه بی  له کمی ربح څخه دي. د 

ریت  داده چې خوار او وروسته پاتې هیوادونه له اقتصادي بې ثباتۍ سره دغې ادارې مامو
مخام  دي او نه شی کولی چې سوداګریز پورونه واخلي، نو ځکه باید هغوی له دغی بی 
ثباتۍ څخه وژغورل شی. د دې ترڅنګ، په دغو هیوادونو کې له پانګونې څخه ژر عاید نه 

د پور په وړاندی ربح، تکتانه او نور شرایط نه  شي ترالسه کېدای. همدا المل دي چې دوی
 شی پوره کولی.

د بیارغونې او پرمختګ نړیوال بانک او د پرمختګ نړیواله اداره په ګډه د نړیوال بانک 
جوړونکي دي. یانې نړیوال بانک له دؤو ادارو څخه جوړ شوی دی، چې :  یوه یې د 

پرمختګ نړیواله اداره ده. د دغو ادارو بیاروغونې او پرمختګ نړیوال بانک او بله یې د 
ترڅنګ یوه درېیمه او تړلې اداره کار کوي چې نړیواله مالي اداره نومېږي. د نړیوالې مالي 
ادارې کارکوونکي د پرمختګ او بیارغونی نړیوال بانک او د پرمختګ نړیوالې ادارې 

نړیواله مالي  ېل دی.کارکوونکي دي. خو د دغې اداري قانوني او مالي حیثیت ځانته او ب
م. کال کې رامینځته شوه. د ادارې موخې هماغه د نړیوال بانک موخې دي،   19۶۵اداره په 

خو د پور ورکولو ډول او د ربح کچه یی توپیر لري. دغه اداره کولی شي چې خصوصی 
سکتور سره هم مرستې وکړي او د نړیوال بانک د پانګونې لپاره الره هواره کړي. په 

وهیوادونو کې د خصوصی سکتور)شخصي سوداګرۍ (په رامینځته کولو سره اداره بیوزل
هڅه کوي چې اقتصادي ښیرازي راوستل شي او د درېیمي نړۍ هیوادونه د پرمختګ په لور 

 وخوځېږي. 
 

 د نړیوال بانک اصلی موخه:
د نړیوال بانک اره موخه له جګړې وروسته د اقتصادونو بیا په پښو درول ؤ . تمه کېده چې 
د نړیوال بانک هڅې به په لویو هیوادونو کې مالی ثبات رامینځته کړي. خو بیا هم نړیوال 

مو کلونو پوري وړوکې اقتصادې تګالرې لرلې. له جګړې ورسته په لومړۍ  1979بانک تر 
کې بانک هڅه وکړه چې بیارغونه وشي او بنسټیزجوړښتونه په پښو ودرول او دویمه لسیزه 

شي. د مارشال پالن له بریالیتوب سره سم د بانک پام هم د وروسته پاتې هیوادونو په لور 
شو. په پرمختیایی او وروسته پاتي هیوادونو کې د بانک هڅې ترډېره په اروپا کې د بیارغونې 

ک لپاره لومړۍ موخه د بنسټیزو جوړښتونو بیا په پښو درول له هڅو سره ورته وې. د بان
 وو،  ترڅو وروسته پاتي هیوادونه د په ځان بسیا اقتصادونو لرونکي شي. 
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خو له بده مرغه د بانک هڅې په پرمختیایی هیوادونو کی هومره اغیزناکې نه وې څومره 
ته پاتې هیوادونو کې د چې په اروپا کې وې. د دې کار لوی المل په پرمختیایی او وروس

اداري جوړښتونو کمی او د په کارپوه کارګرو نه شتون ؤ)ظرفیتونه ټیټ او د مدیریت بحران 
موجودو(. بانک دې پایلې ته ورسېد چې باید په لومړیتوبونو باندي یوځل بیا کتنه وشي. د 

ې ې چدې اړتیا پېښه شوه چې د لویو پروژو ترڅنګ وړې پروژې هم پیل شيد داسې پروژ
بیوزلو عامو کورنیو ته یې ګټه ورسېږي. اړتیا پېښه شوه چې په وروسته پاتې هیوادونو کې 

 بانک خپلې تګالرې ته بدلون ورکړي.

د نړیوال بانک پورونه د کرکیلي په برخه کې خورا ډېر شوي دي. بانک د کرونده ګرو مالي 
ک ته ډېره لیوالتیا لري. د بانمالتړ کوي او د اړینو خوراکي توکو په برخه کې پور ورکولو 

دلیل دادی چې د اړینو خوراکي توکو په برخه کې د کرونده ګرو مالتړ کول ددې مانا لري 
چې د خوراکي توکو صادرات و هڅول شي. په دې توګه به هیواد ته بهرنۍ پیسې راماتي 

رکولو ور وشي او د بیوزلو کرونده ګرو عاید به لوړ شي. داچې د کرکیلي په برخه کې په پ
سره د بیوزلو کورنیو لږ او ډېره توښه کېږي، د نړیوال بانګ پانګونې په دغه برخه کې 
زیاتی شوې دی،  ځینې نورې برخې یې هم پوښلې دي چې ځینې بیلګې یې ښوونه او روزنه، 
پاکې اوبه برابرول، روغتیاپالنه د کوچنیو شخصي کاروبارونو وده او نور دی. د نړیوال 

ورو دندو کې هم زیاتوالی راغلی دی. تخنیکي مرستې، څېړنیزې هڅې، خلکو ته بانک په ن
د معلوماتو او احصایو برابرول، د شخصي کاروبارونو مالتړ، دولتې موسسو ته مرسته او 

 نور هغه برخې دي چې نړیوال بانک پکې فعاله ونډه اخلي.
ښتي لګښت په بنسټیزو جوړ مو کلونو له وروستیو څخه د نړیوال بانک د پیسو ډېری 1970د 

بدلونونو ترسره کېږي. بنسټیزجوړښتي بدلونونه په هغو هیوادونو کې ترسره کېږي چې زیاتې 
اقتصادي ستونزې ولري او اړتیا وي چې په اقتصادي جوړښت کې یې بدلون رامینځته شي. 

ه ړی سریو شمیر انتقاد کوونکی  په دې اند دي چې د نړیوال بانک موخه، څنګه چې له لوم
یا د پیل په وخت کی وه، هغسی تر سره نه شوه، یعنی بیوزلی ال هم شته. د غریبو او بې 
وزلو د ژوندانه په کچه کې د لوړاوي راوستل نه دي تر سترګو شوی، خو داچې نړیوال 
بانک خپلې زیاتې پیسې اوس په بنسټیزو بدلونونو لګوي نو غریبو ته یې مخام  ګټه لږ یا 

.  بل پلو دا بدلونونه د شتمنو او غریبو ترمینځ واټن ال اوږدوي او فقر زیاتوي.  هیڅ نه رسېږي
ددی ځواب هم ویل شوی دی. د انتقادنو ځواب دادی چی بانک خپله مرسته کوی، دا چی د 
لږ پرمختیا امکان برابر شی هم لویه خبره ده،  د دوامداره ثبات او پرمختګ او ټولینز عدالت 

د مرسته اخیستونکو هیوادونو د حکومتنو دنده ده، دوی باید دی برخه کی رعایتول په خپله 
 خپل مسولیت  ادا کړی،  دا ددودی خپله پالیسی ده.

 
 د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک ترمینځ همکاري:

په لومړیو کې د نړیوال بانک او نړیوال صندوق د دندو ترمنیځ ښکاره توپیر شتون درلود. 
مو کلونو وړاندي د تادیو د  1970هریو یې خپلې ځانته او ځانکړې موخې پرم  بېولي. تر 

موازنې کمښت به د لنډمهالو بهرنیو پیسو په ور کولو سره له مینځه والړشی. څنګه چې د 
بدلون په کابو کې ساتلو ټول مسولیت په برینټن ووډز کنفرانس کې صندوق اسعارو د ادلون 
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ته سپارل شوی ؤ، نو بانک په دې اړوند ښکاره کومه هڅه نه کوله. صندوق د ادلون بدلون 
د مکانیزم او تادیو د موازنې روغ ساتلو ته ژمن پاتې شو. د دغو موخو السته رواړلو لپاره 

کارولې. بل پلو د بانک موخه داوه چې د کوچنیو اقتصادي صندوق لویې اقتصادې تګالرې 
تګالرو پرمټ کورنی تولید زیات کړي، رغونه او بیا رغونه وشي او د خلکو د ژواندانه 
کچه لوړه شي. خو په راوروستو کې د کړنو او مسولیتونو دغه بېلوالی ورو ورو کم شو. د 

ه صادراتو کې کمښت او نور هغه تیلو په نرخونو کې لوړوالی، سوداګریزې ستونزې، پ
الملونه ول چې ستونزې یې ژورې کړې او لویو بنسټیزو بدلونونو ته یې الره هواره کړه. 
صندوق او بانک هڅه وکړه چې حاالت په کابو کې وساتي او په دې توګه د دوی د کار 

 ساحې هم سره نژدې او همغږی شوې.
داګریز دریځ د پرمختللو هیوادونو په وړاندي صندوق و پتییله چې د پرمختیایی هیوادونو سو

ښه کړي. د دغې موخې لپاره صندوق وموندله چې د ادلون بدلون د میکانزیم ترڅنګ په 
نورو برخو کې هم باید کار وشي، د بېلګې په توګه، د کورنیو بازارونو وده، په دولتي 

توګه  نۍ ساحې. په دېلګښتونو کې د کمښت راوستل، ټیټ تورم او ځینې نورې لویې او کوچ
صندوق په هغو برخو کې هم په السوهنې پیل وکړ چې د بانک د کار په دایرې کې پرتې 
وې. بانک دې پایلې ته ورسېد چې د کورني تولید په کچې کی اوچتوالی  یاد ملی تولید د 

نونه وډېرښت راوستلو لپاره باید ځینې بهرني فکتورونه هم په پام کې ونیول شي او بنسټیز بدل
راوستل شي. بانک په دې توګه په هغو ساحو کې ګام واخیست چې د صندوق د مسولیت په 

 دایره کې پرتې وې. 
څنګه چې د تادیو د موازنې تعادل یا د تادیاتوبیالنس د دې مانا نه لري چې په اوږده مهال 

کی ی دی، بلکې یو هیواد کامال په ځان بسیا دی، نو بس له اقتصادي پلوه سم،روغ او پیاوړ
دا یواځی یو شرط دی، مهم نور شرطونه دی لکه غیر مقداری معیارونه او د اتباعو د ژوند 
کیفیت، عامه خدمات اونورد بانک او صندوق په دې لټه کې دي چې په زیات شمیر ساحو 
کې کار وکړي او هرڅه خوندي کړي. د نړیوال بانک هغه پورونه او مرستي چې د بنسټیزو 

ونونو لپاره ورکول کېږي د صندوق له هغو مرستو سره چې په اوږدمهالو ورته جوړښتي بدل
مو کلونو کې  1970مو او  1980ساحاتو کې کېږي، ډېر توپیر نه لري. له همدغه امله په 

د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق په کړنو او هڅه کې نژدې توب  او همغږی راغله. 
ورنیو او بهرنیو ستونزو د مخنیوي لپاره باید  د لوی اقتصاد اوس مهال دا هڅه کېږي چې د ک

تګالري او د کوچني هغه همغږې شي. له دې امله بانک او صندوق په خپلو کې ملګرتیا او 
 همغږي ډېره کړې ده.

 د نورو ادارو مخالف نظر:

 د نړیوال بانک او نړیوال صندوق په هڅو کې همغږي پیدا شوې ده،  خو د دې همغږۍ سره
سره د دوی له کړنالرو او تګالرو سره نورې ادارې د نظر اختالف لري. ګوتنیونکې ادارې 
په دې اند دي چې د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروستیو هڅو بیوزلې کورنۍ 
له ال زیاتو ستونزو سره الس او ګریوان کړې دي. د صندوق او بانک د تګالرو په پایله کې 

نه کم شوي دي او له امله یې په تنخواګانو کې کمی، د بې روزګاري لوړه د دولتونو لګښتو
کچه، د کوپون نشتوالی، په دولتي خدمتونو کې کمی او نور....ټول هغه څه رامینځته شوي 
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دي چې د بې وزلو خلکو ستونزې یې څوبرابره کړې دي. د بانک او صندوق له مرستو او 
ماشوم مړینه او سو تغذی زیاته شوې او په  پورونو څخه برخمن شوي هیوادونو کې د

ښوونځیو کې د ماشومانو داخله کمه شوې ده. کره کتونکي دعوا  لري چې ګواکي د نړیوال 
بانک او د پیسو نړیوال صندوق له خوا په پوراخیستونکو هیوادونو باندي لګیدونکي 

ې خلک ال زیات محدودیتونه د پرمختګ سره اړخ نه لګوي او د دې المل کیږي چې بیوزل
 له ستونزو سره الس او ګرېوان شي

ډېری پرمختیایې مرسته کوونکی ادارې په خپلو هڅو کې د بې روزګارۍ او فقر کمښت ته 
زیاته پاملرنه کوي. دوی دا هم وایې چې په ځیني هیوادونو کې د خوارځواکۍ او فقر کچه 

یالي هیوادونه وایې او په خپلو لوړه شوې ده خو بیا هم بانک او صندوق دغو هیوادونو ته بر
 1990( په خپل UNDPالسته راوړنو کې یې شمېري. د ملګرو ملتونو پراختیایې پروګرام)

کال راپور ) د انساني پرمختګ راپور( کې د انساني پرمختګ شاخص معرفي کړ او توصیه 
 یې وکړه چې دا شاخص دي د پرمختګ د یوه بدیل شاخص په توګه وکارول شي.  د ملي
عاید، منځنی عمر ، د ښوونې او روزنې کچې او د علمي څېړنوشاخصونه په ګډه د یوه هیواد 
د پرمختګ او د خلکو د هوساینې سم انځور وړاندي کولی شي او د دغو ټولو په اساس د 
بانک او صندوق د هڅو د بریالیتوب څرنګوالی مالومېدلی شي. یونیسیف په خپله یوه څېړنه 

دغه ډول محدودیتونو، لویو اقتصادي تګالرو او بنستیزو بدلونو د ناسمو کې وموندله چې د 
پایلو زیات اغیز به په ماشومانو باندي وي. څېړنه مني چې بنسټیز بدلونونه د یو هیواد د 
راتلونکې لپاره دي خو ټنیګار کوي چې دا ډول بدلونونه باید په خورا احتیاط رامینځته شي 

 اسم اغیز تر سترګو نشی.ترڅو په بیوزلو خلکو یې ن

 په  دغو مرستو یوه کره کتنه 

د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق په تګالرو باندي د کره کتنو او ګوتنیونو شواهد 
شته،  چې وایې دغه ادارې په خپلو کړنو کې د بیوزلو خلکو له خوندې ساتلو څخه پاتې 

م ګام نه دی اوچت ګړی. کله نا کله دغه راغلې دي او د خپلو تګالرو په سمونه کې یی  الز
ادارې د خپلو تګالرو او لګېدلو محدودیتونو څخه راوالړو شویو ستونزو ته د ځواب ویلو په 
موخه ځیني اضافي مرستي کوي خو په خپلو تګالرو کې اساسي بدلونونو ته یې زړه نه دی 

ناډا کې غونډه وکړه. په کال کې  دنړۍ لویو اوو صنعتي هیوادونو په کا 199۵ښه کړی. په 
دې غونډه کې د صندوق او بانک د کړنو د ښه کولو په موخه یو لړ وړاندیزونه وشول.  د 
دغو وړاندیزونو موخه داوه چې په پرمختیایی او ورسته پاتې هیوادونو کې د بانک هڅو ته 

 وه چېښه والی و بښي او په هغوی باندي لګېدونکي محدودیتونه کم کاندي. په کار خو دا
دوی دې ته پام وکړي چې د بانک او صندوق د هڅو په پایله کې باید د بې وزلې کورنیو 
مالتړ وشي نه داچې هغوی له ال زیاتو ستونزو سره مخام  کړيد خو له بده مرغه چې دغه 
مهمه موضوچ له پامه وغورځوله شوه. شنونکي په دې اند دي چې د بانک او صندوق انځور 

ترمینځ تر هغه  وخته تر تاوده بحث الندی وی،  ترڅو چې دا مهمه موضوچ  به د کره کتونکو
د بانک او صندوق له خوا مخام  تر غورالندي ونه نیوله شي. په افغانستان کی هم بهرنیو 
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مرستو د عمومو خلکو، په تیره بیا د کلیوالو په ژوند کی ډیر  مثبت بدلون رانه وست. بیوزلی 
یوزلو دژوند توپیر زیات شو، په ښارونو کی د عیاشی روحیه خوره ال هم شته، دشتمنو او ب

شوه، د نورو الس ته کتل او لټی عامه شوه، د غیر حکومتی موسساتو له خوا پیسی ډیری 
ولګول شوی، خو ټولینیزګټورتوب او مثمریت یی نه و. دغه موسسات چی ټول په بهرنیو 

بل موازی دولت یا حکومت جوړ کړی و،  مرستو چلیدل، له رسمی او قانونی  دولت سره یو
هیواد په یوه مصرفی مملکت بدل  او د لوکسو اجناسو واردیدل عام شوأ، سوداګری  صرف 
د یوه داللی تجارت بڼه نیولی، د پیسو مالتړ ملی تولید نه  بلکی د بهرنیو منابعو څخه د بانک 

تر سترګو کیږی، چی د  د زیرمو لیالمول دی، د واقعی ثبات پرځای یو ډول کاذب ثبات
بهرنیو منابعو په کمښت سره به نوسانات او د بحران نښی را څرګندی شی، د نادولتی 
موسساتویو شمیر قراردادیان او قراردادونه  د حکومت ضد ځواکونو دپیاوړتیا سر چینی 
وګرځیدی، د ناحکومتی موسساتو له مصونیت او ملکیتونو ناوړه استفادی وشوی  او داسی 

ځوروونکی مثالونه وجود لری  او کره کتوونکی ورباندی بحث کوی.  په دی توګه د  نور
بهرنیو مرستو یوه لویه برخه تر کره کتنی الندی ده،  خو موږ به دلته  د نوری نړی پر ځای 

 اصلی تمرکز د افغانستان پر وضعیت او افغانستان سره په  شویو مرستو باندی وکړو.

 مرستی:افغانستان او بهرنی 
م. کال بهرنی مرستی پیل شوی، بلکی 2001دا یواځی نه چی افغانستان سره وروسته تر    

افغانساااتان مخکی تر کورنیو جګړو هم  لکه د ګڼ شااامیر نورو هیوادونو په شاااان یو شااامیر 
م. کال وروساااااته دغه 2001مرساااااتی له بیالبیلو هیوادونو څخه تر الساااااه کړی دی، خو له 

هیواد ساااااااره د بهرنیو مرساااااااتو حجم زیاتوالی وموند. د بیلګی په توګه د میالدی پیړۍ له 
ری د -پنځوسمو کلونو وروسته  افغانستان سره بهرنی مرستی زیاتی شوی، چی زموږ دوه

پینځه کلن پالنونه د هغو پرمټ تطبیق شااول، خو هغه مهال په هیواد کی ساایاساای وضااعیت 
ود افغانسااتان یو ناپییلی مثبت فعال  ساایاساای دریځ درلود او دناپیلیو هیوادنو یوفعال ثبات درل

غړی و،  په مجوچ کی خپلواکی غوښاااااااتونکی غورځنګونه  د ودی په حال کی و او دنړی 
توازن برابر و، یو خواته سااوساایالیسااتی بالک و  اوبلی خواته غربی نړۍ وه چی  دوی هر 

ی  له  مخی وروسااته پاتی  او پرمختیایی  هیوادوسااره مرسااتی یوه په شااکل د اشااکالو د ساایال
کولی.  خو وروسااااته د سااااړی جګړی له پای ته رساااایدو څخه  وضااااعیت ډیر بدل شااااو. د 
پرمختیایی  سااتراتیژی او اوساانی وضااعیت په پرتله د افغانسااتان  لومړنی پینځه کلن پالنونه 

به د اوسنی وضعیت لنډ پس  ډیر ګټور او کامیاب وو. ددی موضوچ د ښی توضیح په خاطر
 منظر له نظره تیر کړو: 

د بن په کنفرانس )لومړی بن( کی او د توکیو په کنفرانس کی خاصااتا د بشااری وضااعیت د  
ل. کال  138۴ښه کیدو او دسیاسی پروسی د بشپړتیا لپاره زیاتی مرستی ومنل شوی، خو د 

ملی پرمختیایی ساااااااتراتیژی د کب په میاشااااااات کی د لندن په کنفرانس کی د افغانساااااااتان د 
Afghanistan national development strategy ( یاANDS)  لپاره د مرستو یو لوی

حجم ومنل شااو،  بیا د توکیو اود بن دوهم کنفرانس، همداساای پساای د پاریس ، لندن او لزبن 
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م. کال کی 2010کنفرانسااونو هم دافغانسااتان د پرمختیا په خاطر د مرسااتو ژمنی وکړی، په 
په کابل کی یو بل کنفرانس دایر شو چی د بهرنیو مرستو یو مشروط کنفرانس و او مرستی 
یی دی پوری مشااااروط وبللی چی ریښااااتیا هم په ښااااه شااااکل د پرمختیا لپاره ولګول شاااای. 
دافغانستان دولت دا شرط کیښود چی د مرستو ډیره برخه باید د افغانستان دولت ته وسپارل 

سااااالو کی له اویا زیاته برخه مرساااااتی اینجیو ګانو ته ورکول شااااای،  ځکه مخکی تر دی په 
کیدی او ددولت له برنامو څخه بهر بی له کوم مسؤلیت څخه  مصرف کیدی او کوم شفافیت 
یی نه درلود، له دی پرته د پروژو په تطبیق کی داخلی قراردادیانو د مسولیت پوره احساس 

بیو او نظارت کولو په پایله کی څرګند او نه کاو.  دغه حقایق ورو، ورو د یو شاااااامیر ارزیا
دولت ته پوره تجربه پیدا شااوه، حال دا جی د هیواد د لومړنیوپینځه کلنو پالنونو د تطبیق پر 
مهال بهرنی مرسااتی او ګرانتونه ټول ددولت د برنامو له مخی تر السااه او لګول کیدل. هغه 

م. کال(کی د 2010نفرانس )وخت ډیر کار زیربنای برخو کی وشاااااااو.  د کابل په همدی ک
لومړی ځل لپا ره دبهرنیو ځواکونو د وتلو او د امنیتی چارو د انتقال موضاااااااوچ هم مطرف 
شااوه. راسااموساان د ناټو ملکی رییس ټینګار وکړ مرسااتی به وروسااته تردی هم د پرمختیا او 

انسونو رهم ددفاعی ځواکونو روزنی ته ډیری  شی.  د کابل د کنفرانس یو توپیر له نورو کنف
ساااااااره داو،  چی په هغه کی د عربی متحده اماراتو او دایران د بهرنیو چارړ وزیرانو هم د 
مرسااااتو وعده وکړه. همدی کنفرانس کی د اداری فساااااد سااااره د مبارزی د سااااختولو ټینګار 
وشااو، دغه تعهدات زیاتره زیربنایی برخو کی نه، بلکی  نظامی چارو او دساایاساای پروساای 

په دی لړ کی د هندوستان هیواد هم  په یو شمیر مهمو پروژو کی مرستی   په برخه کی وو. 
ومنلی او د پاکستان اسالمی دولت دوست هیواد  د سړکونو، په تیره بیا د تورخم ـااااااا کابل د 

 سړک په جوړولو کی د مرستو وعده وکړه. 
ډول  پوری په تدریجی 1387څخه تر  1381ددغو کنفرانسااااونو او مرسااااتو په پایله کی له 

په منځنی توګه( ته اوچت شااو)   $ ۵00USامریکایی ډالرو  1۵0سااړی ساار کالنی عاید له 
کال کی دغه  1381میلیونه دالرو ته اوچت شو چی په  ۵۴۵او بهر ته د صادراتو ارزښت  

ل. کال  1388میلیون ډالرو پوری شول. په  ۶9۶صادرات په نشت حساب وو. واردات مو 
ستان صادرات  کی د صادراتو  1389میلیونو ډالرو پوری رسیدلی وو. په  ۴03کی د افغان

میلیون ډالره و. ګڼ شاامیر هغو  3۴0میلیون ډالره و او د وارداتو ارزښاات  3۶۵،۵ارزښاات 
والیتونو ته د بریښاااانا مزی و غځیدل چی پخوا یی بریښاااانا نه لرله  او آن دا چی ګڼ شاااامیر 

 لقوی سړک هم بشپړ پوخ شو .ولسوالی د بریښنا لرونکی شوی او د هیوا مهم ح
په پخوانیو کلونو کی هم بهرنیو مرسااتو زمونږ د ملی پروژو په اکمال کی مهم نقش درلود.   

دافغانساااتان لومړنیو پنځه کلونو پالنونو کی څه نا څه نیمایی مصاااارف له بهرنیو پورونو او 
الن پنځه کلن پبالعوضااااه مرسااااتو څخه پوره کیدل. د بیلګی په توګه: زمونږ لومړنی علمی 

ل. پوری مو دری پنځه 13۵1ل. کال کی جوړ او تطبیق یی پیل شااااو. او تر  133۵چی په 
سترګو کیږی (دغو پنځه  ښه مثالونه  تر  کلن پالنو اجرا کړل، )په هغو کی د ګرانتونو  ډیر 
 کلنو انکشافی  پالنونو کی د بهرنیو مرستو اندازی او  د تمویل مدارک  په الندی توګه وو:

 جدول: د افغانستان لومړی،دوهم، او درییم انکشافی پالن کی د تمویل د منابعو سلنه(1)
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 د تمویل مدارک ګڼه

لومړنی پنځه 
کلن 

پرمختیایی 
 پالن

 دوهم پرمختیایی پالن
دریم پنځه کلن 
 پرمختیایی پالن

 کتنی

1 
بهرنی انکشافی 

 مرستی
۶3.8 83.2 70.3  

2 
ددولت 

 دعدایدومدارک
3۶.2 7.7 17،3  

  ۴،0 0.7 ــــــــ خصوصی سکتور 3

  3،7 8.8 ــــــــ مختلط سکتور ۴

  0.9 00 ــــــــ نور عواید ۵

  100 100 100 مجموچ 

 
ددغو پالنونو په نتیجه کی په ټول هیواد  کی ډیری مهمی عمرانی اوانکشافی پروژی تطبیق 

او زموږ د خلکو د اړتیاوو په او اجرا شاااوی چی ګڼ شااامیر یی  همدا اوس هم بیسااااری دی 
 پوره کولو کی یی ستر رول درلود.

 
ل.(کال څځه را 133۵په تیره  نیمه پیړی کی، خصوصا د لومړنی اقتصادی پنځه کلن پالن)

وروساااته افغانساااتان له بیالبیلو هیوادو مالی وساااایل او منابع تدارک کړی دی چی یوه برخه 
وو. لومړی به د پنځه کلونو پالن په ترې کی پورونه او یوه برخه یی بالعوضاااااااه کمکونه 

 ل. راوروسته د مرستو اندازه وګورو. 1381ارقام وګورو بیا به له 
 
جدول: د افغانساااتان پرمختیا لپاره د پنځه کلونو پالنونو په تطبیق کی د بیالبیلو هیوادونو (:2

 پورونه او مرستی )ارقام په میلیون ډالرو(

 ګڼه
 

بهرنی 
هیوادونه او 
 موسسات

په لومړنی پنځه کلن انکشافی پالن 
 کی بهرنی مرستی

 

په دوهم پنځه کلن پان 
 کی انکشافی مرستی

په درییم پنځه کلن پالن 
 کی انکشافی مرستی

 مجموچ

 ګرانت کریدیت ګرانت کریدیت ګرانت کریدیت ګرانت کریدیت

1 
پخوانی 

 شوروی اتحاد
413.108 770.46 173.0 57.0 121.30 1.90 

402.7
3 

105.2
7 

2 
د امریکی 
 متحده ایاالت

294.22 83.660 10.8 79.4 4.51 11.44 82.14 
126.4
0 

 10.57 40.86 2.57 10.46 10 30.4 3.0 - آلمان 3

 - 355.7 - - - 3.8 - 352.9 چکسلواکیا ۴

 - - - 5.0 - 11.721 - متفرقه ۵
16.72
1 

 - 13.17 - 13.17 - - - - چین ۶

 13.52 - 13.52 - - - - - ملګری ملتونه 7
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 0.34 - 0.34 - - - - - فرانسه 8

 0.40 0.40 0.40 0.40 - - - - هند 9

 - 0.35 - 0.35 - - - - نړیوال بانک 10

 - 0.50 - 0.50 - - - - آسیایی بانک 11

 69.44 88.149 4.134 0.208 759.124 459.184 مجموچ
38.56
4 

79.29
7 

 
له بده مرغه د کورنیو دیرش کلنو جګړو په ترې کی د پخوانیو پنځه کلنو پالنو او انکشاااافی 
مرستو ټولی پروژی )پرته له محدود شمیر( څخه یا له منځه والړی یا پوره زیانمنی شوی، 

ل. کال څخه موقته اداره تشکیل شوه ، یوځل بیا د هیواد 138۴نو ځکه کله چی وروسته تر 
دیوشاامیر عمرانی پروژو په تطبیق پیل وشااو. په دی مرحله کی دافغانسااتان د بیارغاونی او 

بیارغاونی  لپاره  دمرستو په جلبولو کی ډیری هلی ځلی وشوی. په څو نړیوالو کنفرانسونو 
کی دایر شااااو، د یو شاااامیر هیوادونو  2010او له هغی جملی د کابل په کنفرانس کی چی په 

ساااتو مرسااتو هم ونډه لرله. له همدغه کال څخه وروسااته تر ځنګ  د یو شاامیر نړیوالو موساا
دامنیتی مسااااااؤلیت د انتقال دروند کار هم  په خپله افغانانو ته ورتر غاړی شااااااو او مرسااااااته 
کوونکو و منله چی د خپلو مرساااتو ډیره برخه  د نا دولتی موساااسااااتو ترڅنګ د افغانساااتان 

افی بودجی په ترې کی په عام دولت ته وسااااااپاری تر څو د مالیی وزارت له لوری د انکشاااااا
شتباه رفع کول و  المنفه چارو او ملی انکشافی پروژو کی ولګول شی. همدغه ټکی د هغی ا

م.کال د کابل کنفرانس په حقیقت کی  یو  تحول و.  2010چی څو کاله یی دوام درلود.  د 
فغانانو ته   دا تحول هم د امنیتی  چارو برخه کی  او هم د مرساااااااتو په لګولو کی په خپله ا

مساااولیت ور ترغاړی کړ. ضااارور ده چی دکابل کنفرانس څخه مخکی د مرساااتو جریان ته 
 هم یو ځغلنده نظر وکړو.

 
ل. کال پوری د یو شمیر نړیوالو موسساتو د مرستو اندازه او هغه پیسی 1378د لته به تر  

 چی  دوی منلی وی  او هغه یی چی په واقعی ډول ورکړی دی و ګورو.
 
جدول : د نړیوالو موساااسااااتو ژمنه شاااوی او ورکړل شاااویو پیساااو اندازه)ارقام په میلیون .۵

 ډالرو(

پرله پسی 
 ګڼه 

 ریښتیانی ورکړی لیکلی ژمنی نړیوال سازمانونه او بنسټونه 

 1،۵7۶،00 1،973،00 داروپا اتحادیه/کمیسیون  1

 1،3۶۴،00 1،883،00 نړیوال بانک  2

 ۶18،00 1،۵۵2،00 د آسیایي  پرمختیا بانک 3

 182،00 ۴92،00 دملګرو ملتونو مؤسسات  ۴
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 73،00 180،00 د آغا خان پرمختیایی بنسټ ۵

 ۵،00 ۶1،00 اسالمی پرمختیایی بانک ۶

 3،818،00 ۶،1۴1،00 مجموچ

 1387سرچینه : د مالیی وزارت، د بودجی څانګه،  ددونرانو داطالعاتو بانک،  
 

لکه څرنګه چی ښکاری  یو  شمیر موسساتو  اوبانکونو هغومره پیسی نه دی ورکړی، لکه 
 چی ژمنه یی کړی وه. 

ل. کال پوری  د لویو مرساااته کوونکو هیوادنو ژمنه شاااوی  1388تر  1381جدول:  له 17
 مرستی ) ارقام په میلیون ډالرو(

 

پرله پسی 
 ګڼه

 ریښتیانۍ ورکړی لیکلی ژمنی لوی مرسته کوونکی هیوادونه

 23،۴17،00 28،3۶۶،00 دامریکا متحده آیاالت  1

 1،۵۴۶،00 1،810،00 بریتانیا 2

 990،00 1،378،00 جاپان 3

 898،00 1،20۶،00 کاناډا ۴

 ۵8۴،00 1،0۴۴،00 جرمني ۵

 ۶۶3،00 1،23۶،00 هندوستان ۶

 32۴،00 ۵98،00 ناروې 7

 71۵،00 902،00 هالنډ 8

 2۶8،00 ۴2۴،00 ایټالیا 9

 3۴1،00 330،00 ایران 10

 1۵1،00 290،00 ډنمارک 11

 ۴30،00 ۵18،00 سویډن 12
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 130،00 202،00 اسټرالیا 13

 30،۵۴۵،00 38،۴0۴،00 مجموچ عمـــــــــــــــــومي

 کال.1387سرچینه : د مالیی وزارت، د مرستو دهمغږی څانګه ، 
 

کلونو په ترې کی د یو شااااامیر هیوادونو د مرساااااتو  جریان پورتنی بیلګه ییز جدولونه  دڅو 
ښکاره کوی.  د دغو مرستو ډیره برخه د لویو الرو جوړولو، دمعارف ودی، عامه روغتیا، 
دلوړوزده کړو، پرمختیا او دفاعی سااکتور کی مصاارف شااوه.  دغه مرسااتی هم د مشااخصااو 

 و له خوا شوی دی .هیوادونو اوهم د یو شمیر نړیوالوسازمانونو او لویو بانکون
ل. کال کی په اصلی بودجه کی د بهرنیو مرستو اندازه په سلو 1381د ارقامو له مخی په   

تمویل شوی  91.3ل. کال په ټوله بودجه کی د بهرنیو مرستو سلنه  1382وه. د  82.7کی 
ل. کال په ټوله بودجه کی په سااااااالو کی پنځوس یی له بهرنیو مرساااااااتو څخه 1383وه او د 

له بهرنیو مرسااتو څخه  82.2ل. کال  د ټولی بودجی په ساالو کی  138۴ل شااوی وه. د تموی
 138۶وه او د  77ل. کال بودجه کی د بهرنیو مرستو ونډه په سلو کی 138۵تمویل شوه. د 

ل. 1387اټکل شااوی وه. د  72کال په اصاالی بودجه کی د بهرنیو مرسااتو ونډه په ساالو کی 
ل. 1392وه. همداسی هم تر  ۶۶.2کال په ټوله بودجه کی د بهرنیو مرستو ونډه په سلو کی 

کال پوری د انکشااافی بودجی لپاره بهرنیو مرسااتو څخه کار اخیسااتل کیده. په دی توګه لیدل 
کیږی چی بهرنیو مرستو د افغانستان ددولت د مالی تمویل مهمه وسیله وه . دغه مرستی په 

له افغانسااتان سااره په الندی توګه د مرسااتو په نړیوالو بیالبیلو کنفرانسااونو کی عمومی توګه 
 ژمنه شوی وی :

 

  میلیارده ډالره مرسته افغانستان سره و منله ۴.۵م. کال کی د توکیو کنفرانس  200۶په 

  میلیارده مرسته ومنله 8.3م. کال کی د برلین کنفرانس  200۴په 

  21.۴میلیارده ډالره او پاریس کنفرانس کی  10۵انس کی م. کال کی د لندن کنفر 2008په 
 میلیارده د مرستو وعده وشوه.

  کال تر  200۶ملیارده ډالره شوه. د  23.3م. کال کی ددغو ټولو مرستو مجموعه  200۶په
یی ددولت له  22میلیارده ډالره راغلل. ددغو پیسااو په ساالو کی  13پای پوری افغانسااتان ته 

یی د نادولتی موسااااساااااتو له خوا مصاااارف او ولګول شااااوی.البته  78کی طریقه او په ساااالو 
ددولت د بودجی په واسطه اجرا شوی مرستی ډیری اغیزمنی ارزیابی کیږی، اما د نادولتی 
مؤسساتو د لګښت او د پروژو نتیجه او دهغو ګزارشات رسما ثبت نه دی او نه هم ددوام او 

تر یوه حکم الندی نشااااای راتالی، ډیرو انجیوګانو  کیفیت له پلوه ډیر مطلوب دی) البته ټولی
او موسساتو  خصوصا د والیتی بیارغاونی ټیمونو په ډیر معقول لګښت سره ډیری ګټوری 
له خوا  تان ددولت او ټول ولس  غانسااااااا او مطمینی او منظمی پروژی تطبیق کړی چی د اف

 دمننی وړ دی(. 
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  میلیااارده ډالره  مرساااااااتااه  ۶2.3۵م. کااال پوری ټولی  2009م. کااال څخااه تر  2002لااه
میلیارده ډالره په دغه موده  3۵.۴۵افغانساااتان ساااره ژمنه شاااوی ده چی له هغی جملی څخه 

کی افغانساااااااتان ته ورکړل شاااااااوه. د پورتنیو مرساااااااتو له جملی څخه د هغه زیاته برخه یی 
بالعوض کمکونااه دی، لږ برخااه یی پورونااه دی. دغااه پورونااه پااه الناادی ډول لااه بیالبیلو 

 منابعو او په بیالبیلو شرطونو سره دی :

ډالرو په اندازه پور ورکړی دی چی  ۶11911203نړیوال بانک: بیالبیلو پروژو ته یی د  .1
 ددغه پور شرطونه دادی:

او د ورکړی موده یی  0.3ژمنه شاااوی یی په سااالو کی  0.7۵د پور تکتانه یی په سااالو کی 
 یښت کلونه دی.لس کلونه د پور ده پای ته رسیدو موده یی څلو

 ډالره پور ورکړی 787290002د آسیایی پرمختیا بانک: په بیالبیلو پروژو کی ټول  .2
شرایط: د پور تکتانه په سلو کی یو او ژمنه شوی تکتانه په سلو کی صفر، د بیاورکړی پیل 

 لس کاله د پور د پای ته رسیدو معیاد څلویښت کاله دی.

ډالره پور ورکړی  29783۶00د اساااااااالمی پرمختیایی بانک: په دوو پروژو کی یی ټول  .3
 دی.

شرایط: د پور تکتانه په سلو کی صفر، د بیرته ورکولو مهلت یی اته کاله او د پور د پای ته 
 رسیدلو معیاد دیرش کاله دی.

 ډالره  ۵1998700د سعودی پرمختیایی صندوق: د ټول پور اندازه  .4
د پور شاارایط: تکتانه په ساالو کی صاافر، د بیا سااپارلو د مودی پیل اوه کاله، دپور د پای ته 

 کاله. 2۵رسیدو مقیاد 

له بال عوضه کمکونو پرته د پورتنیو څلور  ډوله ورکړل شویو پورونو څخه د هیواد د    
څخه  1381بیارغاونی بیالبیلو برخو کی لګول شوی دی. هغه پورونه چی په مجموچ کی له 

 ډالره کیدل. 1۴809890۵۵ل. پوری افغانستان ته ور کړی شوی دی. ټول یی  138۵تر 
پورتنی  مثالونه په افغانستان کی د بهرنیو مرستو اندازه او طرز و، په تیره بیا د کابل په   

کنفرانس  کی  وروسته د افغانستان دولت ته د بهرنیو مرستو د لګولو په هکله پوره تجربه 
شوه. په دغه کنفرانس کی دی باندی ټینګار وشو چی ښه به وی د بهرنیو مرستو  ترالسه

م. څخه  2010زیاته برخه په خپله ددولت له خوا تر السه او ولګول شی، یعنی وروسته تر 
یی د بهرنیو مرستو په لګښت کی یو ریفورم ایجاد کړ. د موقتی اداری په رامنځته کیدو سره 

و د لګیدو په برخه کی بلکی په خپله ددولت دعایداتی منابعو په نه یواځی د بهرنیو مرست
مصرف او راټولولو کی هم بیساری  بی نظمی وه  او ډیر مالی  منابع حیف او میل کیدل، 
ګمرکی عواید مرکزی  نه و او ټول عواید دمالیی  وزارت ته نه راغونډیدل.   وروسته تر 

پوری موجوده وه ورو ورو  138۴څخه تر  1381یوشمیر اصالحاتو، هغه بی نظمی چی له
له منځه یووړه  او  څه ناڅه  عواید د مالیی وزارت ته په راټولیدو شول او د دولت شتمنی 
خوندی پاتی شوه. الهم ډیر کارونه پاتی دی چی ددولت منظم او غیر منظم ټول عواید ښه 

په خپل سر یی ګمرکونه  سازماندهی شی. ددی علت دا و چی یو شمیر پخوانی قوماندانان چی
او مستوفیتونه ولکه کړی وو، د مرکز له خوا لری او متخصص کسان ورته د مرکز له خوا 
واستول شول، په دی توګه د چپاول ډیره برخه اصالف شوه  او مسلکی کسانو په کارونو کی 
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 بهبود راوست. د مالیی وزارت په دی برخه کی په دی ورسوتیو څو کلونو کی د پخوا په
پرتله ښه کوټلی او بریالی ګامونه اوچت کړی دی او ددولت د عوایدو اندازه اوچته او ثبات  

 څه ناڅه ټینګ شوی دی . دا حالت په خپله یوه غوره تجربه وه.
له نیکه مرغه افغانستان پراخه مالی سرچینی لری او ددولت د عوایدو لپاره مختلف منابع  

دی الندی راشی. یعنی افغانستان مجبور نه دی چی د شته چی ورو ورو به یو یو تر استفا
اوږدو کلونو لپاره بهرنیو مرستو ته انتظار وباسی. د افغانستان ددولت مالی منظم عواید لکه 
مالیاتی عواید، تشبثاتی عواید او نور دی چی د هغه اټکل کول او راغونډول آسانه دی. ددی 

رونه په ادراتو کی په کار وګومارل شی، لپاره په کار ده چی اهل او مخلص متخصص کاد
دا تجربه ډیره د پام وړ ده. له بلی خوا داسی هیله شته چی بیالبیل مالیات ولرو، لکه :   د 
جایدادونو، سرایونو، ځمکو، دمالداری سکتور، ونډی، د جوازونو اوحق االمتیازونو او داسی 

ادی شرایطو کی د مثبت بدلون المل نورو له مدرکه. د مالی دورو او منابعو توپیر په اقتص
کیږی. څومره چی ددولت منظم عواید پیاوړی شی یعنی له بالقوه امکاناتو استفاده کول زیات 
کړو، هومره به په بهرنیو مرستو زمونږ اتکا کمه شی. د مالیی  دوزارت او د افغانستان 

 دحکومت راتلونکی هڅی همدی ټکیو باندی متمرکزی دی .
منظم عواید بهرنی مرستی، اعانی، د اړتیا پرمهال ددولتی ملکیتونو پلورل او  ددولت غیر   

ددولت پورونه دی. کله چی منظم عواید ثبات ومومی او پیاوړی شی، بیا نو د غیر منظمو 
عوایدو ارزښت کمیږی او اړتیا ورته نه لیدل کیږی.  افغانستان او س  همداسی  یو ی  مرحلی 

 ته نزدی شوی دی.
واقعیت دی چې پرمختیایی هیوادونه بهرنیومرستو اوپورونو ته اړ دی. بهرنی پورونه  دا یو

ځینی بالعوضه کمکونه او ځینی بیا د رب. لرونکی دلنډې او اوږدې مودې پورونه دی، چې 
پرمختیایی هیواد یې دبیرته ورکړو مسظول دی. دغه ډول پورونه د پروختیایی اړو هیوادونو 

و هیوادو څخه ترالسه کوي.دا چې نن ور  پورونو او مرستو ته په څه دولتونه له پرمختلل
 نظر کتل کیږی، په دغه څپرکی کې ورباندې بحث کیږی.

څخه مخکې د درېیمې نړۍ هېوادونو ته د مالي مرستو په توګه  له اویایمی لسیزی 
د بهرنیو مرسااااتو لویه برخه د رساااامي مراجعو )دولتونو( له خوا ورکول کېدله، چې د دغو 
مرسااتو او پورونو هدف د پور اخیسااتونکي هېواد د سااتونزو د حل په موخه لکه د خوراکي 

د دغو هېوادونو د اقتصادي ودې لپاره موادو کمښت، پوځي او امنیتي مرستې او همدارنګه 
ز کلونو وروسااته دغه مرسااتې په هغه څه چې ویل کېده د هغه په نوم نه  1970وي. خو له 

ورکول کېدلې، بلکې د پور ورکوونکو موسساتو لپاره یو مالي اقتصادي وټه ییز فعالیت ګڼل 
ونډه زیاتېدله او کېده. په ځانګړي ډول د دغو پورونو په ورکړه کې د خصوصي موسساتو 

ز  1970طبیعي ده چې د دغو بانکونو فلساافي شااتون د هغوی خصااوصااي ګټې وي، چې په 
وه. په  %10کال کې د درېیمې نړۍ هېوادونو ته د دغو بانکونو ونډه د پور په برخه کې 

 dته ورسېده، چې  وروسته زیاتوال %5,30کال کې  180داسې حال کې چې دغه رقم په 
 ومونده.

پورونو یوه بله ځانګړنه دا ده چې پور ورکوونکي د پور اخساااااااتونکي په د دغو 
انتخاب او د همدغو د پورونو د مصاااااارفو په برخه کې غوراوي ټاکوونکي رول لوبوي. نو 
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صادي  سي او اقت سیا ساس، پور ورکوونکي که خصوصي وي او  که دولتي، خپلو  پر دې ا
ل په توګه تقریباً ټول هغه پورونه چې په دې ګټو ته په کتو ګتور اقدامات ترسره کوي. د مثا

ورساااتیو لسااایزو کې هغو هېوادونو ته ورکړل شاااوي دي چې د سااایاساااي او پوځي موقف پر 
اساااس او یا هم د اقتصااادي کړنو په چوکات کې د غربي هېوادونو په بلوک بندیو کې شااامل 

 نګوالو پراختیایيوي. د درېیمې نړۍ هغه هېوادونه چې د غربي ساایاسااي سااتراتیژیو او د پا
 موډلونو په منلو کې ژمن او پلي کوونکي وو، د دغو پورونو زیاته برخه یې خپله کړې وه.

څخه زیاته برخه د  %50ز کلونو کې د بهرنیو پورونو له  1985 - 1975که په 
هېوادونو )ارجنټاین، برازیل، یونان، اساااراظیل، جنوبي کوریا، پرتګال، یوګساااالویا،  8نړۍ 

فریقا( ته ورکړل شااوې ده، چې دغه لوری نیونه د نورو مالي موسااساااتو په پرتله د جنوبي أ
 سوداګریزو بانکونو له خوا ډېر جدي تعقیب شوې ده.

دغه بانکونه چې یوازې د دغو پورونو سود ته پام کوي، هغه ډله هېوادونو ته پور 
ګرځېدنه چې د ورکوي چې د دوی د اقتصاااااااادي پراختیا کچه لوړه وي د پورونو بېرته ور

ګټې نرخ یې هم لوړ دی په چټکۍ ساااااااره امکان لري، چې د دغو بانکونو ونډه په ورکړل 
 و. %1,56ز کال کې د ګټې نرخ  1980او په %14شویو پورونو کې التینې امریکا ته 

 د درېیمې نړۍ د ورکړو حجم زیاتوالی او پر هغو مؤثر عوامل:

په خوله کې د پ ورونو د ترالسااااااااه کولو خوږوالی تر د درېیمې نړۍ د هېوادونو 
ز کلونو څخه وروسااااااته نه د پورونو له آسااااااانه  1980ډېرې مودې پاتې نه شااااااو. ځکه له 

شاارایطو نه هم د ګټې نرخ له ټیټ قېمت څخه او نه هم د پورنو  د بېرته ورکړې له امکاناتو 
ورونو د څخه خوږوالي کډه وکړه او ساااااتونزمنې شاااااوې. ځکه د دغو هېوادونو پر اوږو د پ

بارونو دروندوالی او د دغو پورونو په شاااااارایطو او تعهداتو کې د دغو هېوادونو ډوبېدل، د 
پور ورکوونکو مراجعو په سیاستونو کې د یو لړ بدلونو رامنځ ته کېدو المل وګرځېدل، چې 
په زیان یې تغییر وموند. د پور ورکوونکو  یا پور اخیساااااااتونکو هېوادونو  د درېیمې نړۍ 

و ګام اخیسااتل د ګټې د نرخ په تغییرولو کې او د امریکا په متحدو ایاالتو کې د پولي هېوادون
ز کلونو وروسته د  1915انقباضي سیاست پلي کول هغه اقدامات  او سیاستونه وو، چې له 

 درېیمې نړۍ هېوادونو د ورکړو په زیاتوالي کې یې مهمه ونډه درلوده. 

 نړۍ د ګټې د نرخ تغییرېدل او د درېیمې 

 هېوادونو د ورکړو پر اندازې یې اغېزې:
ز کلونو پورې د پورونو د ګټې نرخ ثاااابااات و او د درېیمې نړۍ د  1975تر 

پورونو ډېره لږه فیصدي په متغیر نرخ محاسبه کېدله، خو له پورتنۍ نېټې نه وروسته د ګټې 
والی اخه کچه زیاتد متغیر نرخ پلي کولو د دغو هېوادونو په ترالسه شویو پورونو کې په پر

 وموند چې الندې جدول زمونږ د دې ادعا ښکارندوی دي.
ز کلونو پورې د درېیمې نړۍ هېوادونو په پورونو باندې د نرخونو  1980 - 1970له 

 متغیر حاالت ښکاره کوي
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 «جدول 1- 7»
له مجموعي برخې نه ترالسه شویو پورونو نسبت د ګټې 

 له متغیرو نرخونو سره
)په 1989ټوله بهرنۍ ورکړه کال 
 میلیون ډالر(

 هېوادونه

1980 1970 - - 

 ارجنټاین 65,75 0 83,2

 برازیل 111791 11,8 71

 مکسیکو 95742 5,7 79,3

 مراکش 20851 0 40,1

 اکواډور 117111 0 64,3

 پیرو 19875 0 32,2

 فلپین 28103 0 43

 نایجیریا 32833 0,8 38,3

د دغااه ډول خوځنااده ګټې نرخ د درېیمې نړۍ د هېواونو د ورکړې د میزان پااه 
زیاتوالي باندې مهم رول درلود. ځکه د دغو پورونو مصااارفو ته په بې ساااري ډول لوړالی 

پورې لوړ شاااااااو، چې د  %20څخه  %15ورکوي، ځکه په دغو کلونو کې د ګټې نرخ له 
ملیارده   7,14دغه ډول نرخونو په تطبیق ساااااااره د پورتنیو اته هېوادونو د ورکړې اندازه

ملیارده ډالر محاسااااااابه شاااااااوې وه. د دغه ډول ګټې د  7,30ز کال کې  1982ډالره او په 
ز او  1980زیاتوالی په کال  %1نرخونو په  تطبیق ساااااااره د هغو تجارتي بانکونو بهره 

ملیارده ډالرو په حدودو کې په پورونو باندې  3او  1کال کې په ترتیب ساااااااره د ز  1983
 ورزیاته شوه.
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 د درېیمې نړۍ د هېوادونو په ورکړې پورې ااړوند د خدماتو او ګټې زیاتوالی
 «شکل 2- 7»

د ورکړې کلنۍ  د ګټې نرخ د خدماتو ماندازه کال
 وده

د ورکړې 
 استهالک

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

2,26 
23,2 
41 

73,1 
73,3 
91,2 

111,7 
131,3 

9,5 
11,8 
14,3 
19,8 
26 

34,9 
49,5 
- 

19 
23 
27 
39 
29 
24 
22 

17,5 

16,7 
20,4 
26,7 
37,1 
47,6 
56,3 
65,2 
- 

د امریکا د متحده ایاالتو پولي انقباضاي سایاسات او د هغه اغېزې د درېیمې نړۍ د 
ز کلونو په پیل سااااره د متحدو ایاالتونو ساااایاساااات  1980ورکړو حجم په زیاتوالي باندې د 

پوهانو د دغه هېواد د اقتصادي بحران د مهار په موخه د شدیدو پولي انقباضي سیاستونو په 
دغه سااااایاسااااات چې د نړۍ د پانګوال اقتصااااااد په ټوله باندې خپل  پلي کولو الس پور کړی.

چټکې او شااااااادیدې اغېزې پرې باساااااااي )د پورونو د ګټې د نرخ د کریډیټ متغیر پخواني 
سیاست شدت سره( او حتی د هغه اړیکې له پخوا سره )پر ګټې د متغیرو نرخونو پلي کېدل 

خکې ترالسااه شااوي وي( یو ځای پر هغو پورونو باندې چې د دغه ساایاساات له اعالم څخه م
په مجموچ کې د درېیمې نړۍ او په خاص ډول د دغو هېوادونو د بهرنیو پورونو د ورکړې 

 په اندازه باندې او د نړۍ په ټول اقتصاد باندې خپلې مهلکې اغېزې پرې باسي.
انقباضي سیاست د درېیمې نړۍ په نورو صادراتي توکو او د خامو موادو لپاره د 

ز کلونو په درشاال کې د درېیمې نړۍ د  1982 -1981د کمېدو المل وګرځېد. د تقاضاااوو 
د تقاضااااا د کموالي په اندازه، چې د دغو توکو د  15ټولو صااااادراتو ارزښاااات په ساااالو کې 

ز کلونو  1982 -1981قېمتونو کموالی یې هم په خوا کې درلود محاسبه شوي وو. مثالً په 
په اندازې کموالی  5,10او  1215کې د زراعتي توکو قېمت په ترتیب سااااااره، په ساااااالو د 

وموند، چې په دغه کموالي باندې د ډالرو نوساااااني قېمت تأثیرات هم باید ورزیات شااااي لکه 
چې د ترسااااااره شااااااوې محاساااااابې له مخې د معدني او کرنیزو خامو موادو واقعي قېمتونه د 

متوساااط ډول د هغه دایمي کموالي دوه فیصاااده و )د ډالر ثابت قېمت ز.  په  1982 -1981
 له مخې(.
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 پوښتنې

 بهرنۍ مرستې تعریف کړئ..1
 ولې پرمختیایی هیوادونه مرستو او پورونو ته اړ دي؟.2
 پرمختایی بانک په څه ډول پرمختیایی هیوادو سره مرسته کوي؟.3
 څو مثالونه یې ووایاست.آیا افغانستان سره بهرنۍ مرستې شوي؟ که شوی یو .۴
 تیرو وختونو کی کومو هیوادو افغانستان سره مرستی او دپورنو ورکړی درلودې؟.۵
 دمرسته کوونکو پرمختللو هیوادو موخی څه دی؟.۶
 ځینی هیوادونه د نړیوال بانک د پورونو په هکله ولی مخالف نظر لری؟.7
 ه؟ او ولی؟په افغانستان کی کمکونه او پورونه ښه مصرفیږی که ن.8
 افغانستان باید له پورونو څخه په کومو ځایونو کې کار واخلی؟.9
 کال څخه وروسته افغانستان ته کوم کمکونه او پورونه راغلی او څومره وو؟2001له.10
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 اووم څپرکی

 دپرمختیایي هیوادونو پولی پالیسی او بهرنۍ پانګه اچونه

 
 سیاست)پالیسی(وروسته پاتې هیوادو کې پولی .1
 

( د هر هیواد لپاره یوه غوره وسیله ده، په تیره بیا Monetary policyپولی سیاست ) 

 دپرمختیایی هیواو لپاره . دلته به لومړی پولی سیاست وپیژنو:
پولی سیاست ټول هغه تدابیر دی چې دهغو په واسطه مرکزی بانک دمالی او پولی وسیلو په 

  دفونو دترالسه کولوپه لوری ګام اوچتوی.کار اچولوسره دپرمختیایی ه
 

د هر هېواد لپاره یوه غوره وسیله ده، په تېره بیا پرمختیایي  Monetary Policyپولي سیاست 

 هېوادو لپاره.
چې د هغوى په واسطه مرکزي بانک د پیسو د کورنۍ او دي پولسي سیاست ټول هغه تدابیر 

د اصالف او بهرني ارزښت د ساتنې په منظور د ملي اقتصاد په پروسه کې مداخله کوي، 
 د پولي سیاست په نوم یادېږي.بهبود لپاره دغه مداخله 

له دې امله چې په پرمختیایي هېوادونو کې د خصوصي سکتور د الرښوونې، مالتړ او 
ترڅنګ د دولت تدابیرو ته هم شدیده اړتیا ده، نو ځکه باید د پولي سیاستونو په هکله رهبرۍ 

 دقت وشي.

 د پولي سیاست عمده وسایل

تې  بانکي معامالدپیسو نشرول او د ارزښت ساتل او د  مرکزي بانکونه د خپلو اساسي دندو )
ې و څخه استفاده کوي، چ( د سرته رسولو لپاره د ځینو تدابیرو او وسایلوستونزو اجرا کول

 له هغو څخه غوره وسایل په الندې ډول دي:
 ،د بانکنوټونو د نشر امتیاز .1
 ،د حد اقل سپما سیاست .2
 ،د ازاد بازار سیاست .3
 ،د مجدد تنزیل سیاست .4
 ،د طال او اسعارو سیاست .5
 ،د کریډیټ سیاست .٦
 له پولي او مالي موسساتو شخصي غوښتنه )خواهش(. .7

پالېسیګانې د پرمختیایي هېوادونو او د پولي او مالي موسساتو د  پورتني تدابیر، وسایل او
 خصوصیاتو او ستونزو په پام کې نیولو سره تر کار الندې نیول کېږي.
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. د بانکنوټونو د نشر امتیاز1  
د ملي اقتصاد په دوران کې د پیسو مقدار او د کالیو او دپرمختیایی هیواد ددې لپاره چې 

متناسب ډول وساتل شي او د هغوى د غیر متناسبې ودې له کبله د پیسو خدماتو مقدار په 
ارزښت له خطر سره مخام  نشي، نو مرکزي بانکونو ته قانوني صالحیت ورکول کېږي، 

 چې د بانکنوټونو د نشر امتیاز په خپل انحصار کې وساتي.
په چې چوي، مرکزي بانکونه مجبور دي، چې یوازې هغه بانکنوټونه چاپ او دوران کې وا

ضرور وي او که کله ناکله  تهمجموعي عرضي دوران دکومه اندازه په ملي اقتصاد کې 
مرکزي بانکونه د ځینو عواوملو په اساس دې ته مجبورېږي، چې د مجموعي عرضې په 

نه نشر کړي، نو د پیسو کورنى او بهرنى ارزښت د یو شمېر ستونزو ټوونتناسب ډېر کم بانک
چې په دې اساس د اجناسو په بازار کې د انفالسیون او دیفالسیون نښې سره مخام  کېږي، 

څرګندېږي، په داسې یو حالت کې مرکزي بانکونه صالحیت لري، چې یو شمېر نورو پولي 
 تدابیرو څخه د انفالسیون او دیفالسیون د مخنیوي لپاره استفاده وکړي.

 
. د حد اقل سپما سیاست2  

سیستم کې ټول معامالتي بانکونه قانوناً دې ته مجبور دي، چې د د یو ملي اقتصاد په بانکي 
ټولو هغو پیسو څخه چې د خلکو یا موسسو لخوا د سپما یا اماناتو په شکل په دې بانکونو کې 
ساتل کېږي، یوه معینه اندازه فیصدي د امانت په توګه پرته د کوم مفاد څخه په مرکزي بانک 

دازې فیصدي تعینول د هر مملکت بانکي سیستم او اقتصادي کې وساتي. د حد ا قل سپما د ان
پورې ارتباط لري، خو په هر صورت مرکزي بانکونه د دې صالحیت لري، چې  یتوضع

عملي کولو لپاره د حد اقل سپما د فیصدۍ اندازې په صورت کې وخت دد خپل پولي سیاست 
کزي بانکونه دې ته مجبور په وخت بدلون راولي، مثالً د انفالسیون حالت کې کله چې مر

شي چې د حد اقل سپما څخه په استفادې یو انقباضي سیاست عملي کړي، نو په دې صورت 
خوا لوړه شي، چې په دې ه کې ضرور ده، چې د حد اقل سپما فیصدي د مرکزي بانک ل

صورت کې یوه اندازه پېشکي د معامالتي بانکونو د استفادې څخه وځي او په مرکزي بانک 
دې سره سم مرکزي بانکونه کولى شي د معامالتي بانکونو په کریډتي  خیره کېږي، چې دکې ذ

 قوت کې کموالى راولي.
برعکس د دیفالسیون په حالت کې مرکزي بانک د انبساطي سیاست څخه په استفادې د حد 

و په معامالتي بانکونو کې د استفادې وړ پیس په نتیجه کې یېاقل سپما فیصدي اندازه کموي، 
د معامالتي بانکونو په کریډیټي قوت کې زیاتوالى راځي، په دې توګه د  لتهد .مقدار زیاتېږي

 دوران زیاتوالى واقع کېږي. دملي اقتصاد په دوران کې د پیسو 
 
. د ازاد بازار سیاست3  

د ازاد بازار سیاست هغه تدابیر دي، چې مرکزي بانکونه یې د پیسو د مقدار د کنترول په 
 کوي. یبیه لرونکو اسنادو د پلورلو او پېرېدلو په واسطه عملد ه مالي بازارونو کې منظور پ

او  شيکله چې د پیسو اندازه د ملي اقتصاد په دوران کې نسبت مجموعي عرضې ته زیاته 
مرکزي بانک دې ته اړ شي، چې د انفالسیوني ستونزو څخه د مخنیوي په منظور یوه اندازه 
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په مالي بازارونو کې د حقیقي بیه دولت دوران څخه وباسي، نو  پیسې د ملي اقتصاد له
لرونکو اسنادو )د خزانې اسناد، دولتي قرضې او نورو...( په پلورلو الس پورې کوي، چې 
په نتیجه کې هغه مقدار پیسې چې مرکزي بانک یې د بیه لرونکو اسنادو د پلورلو په مقابل 

او دا عمل د پیسو په حجم تاثیر کوی ،  ه وځيکې ترالسه کوي، د ملي اقتصاد دوران څخ
په دې توګه د پیسو حجم د ملي اقتصاد په دوران کې کمېږي او بله دا چې د بیه لرونکو یعنې  

ي چې پیسې د سپما په توګه معامالت و خلکواسنادو ربح نسبت بانکي ربح ته لوړه وي، نو هغ
کونو څخه وباسي او د هغې په ي، کوښښ کوي چې خپلې پیسې د بانایښي د بانکونو کې

عوض هغه په ارزښت لرونکو اسنادو تبدیلې کړي، چې په دې توګه معامالتي بانکونو کې د 
ږي، چې هغه بیا د معامالتي بانکونو په کریډیټي قوت باندې منفي اغېزې میسپما مقدار ک

 لري.
ت ى شي په مالي بازارونو کې د ارزښبرعکس په دیفالسیوني حالت کې مرکزي بانکونه کوال

د  .پیسې د ملي اقتصاد په دوران کې واچوي نوېلرونکو اسنادو په پېرودلو سره یوه اندازه 
ارزښت لرونکو اسنادو رانیول، په ملي اقتصاد د مرکزي بانک لخوا په مالي بازارونو کې 

 کې د پیسو حجم زیاتوي.
نو د اسنادو د ارزش په اندازه پیسې مستقیما په  دارنګه چې کله مرکزي بانک اسناد رانیسي،

ملي اقتصاد کې زیاتېږي او بله دا چې هغه پیسې چې د مرکزي بانک څخه د اسنادو پلورونکي 
ترالسه کوي، څه ناڅه د اماناتو په توګه په معامالتي بانکونو کې یې ږدي، چې په دې توګه 

دار دې کریډیټي طاقت زیاتوالى د پیسو مق د معامالتي بانکونو کریډیټي طاقت زیاتېږي، چې د
د ملي اقتصاد په دوران کې زیاتوي، چې دا بیا په خپل وار سره په ملي اقتصاد کې د 
انفالسیون د ستونزو سبب ګرځي، د ازاد بازار سیاست د پولي سیاست په چوکاټ کې د 

ړه بانک په بشپ انفالسیوني ستونزو ضد مجادلې لپاره تر ټولو غوره الره ده، چې  مرکزي
توګه د دولت تر نفوذ الندې نه وي او په ازاده توګه وکوالى شي د پیسو د کنترول لپاره د 
ارزښت لرونکو اسنادو پلور او پېرودل ترسره کړي، ځکه کله داسې هم کېداى شي چې دا 

 سیاست د انفالسیوني ستونزو لپاره بې نتیجې او حتى منفي تاثیرات ولري.
جاري لګښتونو لپاره د اسنادو نشر د مرکزي بانک لخوا په مالي بازارونو کې  مثالً د دولت د

اسنادو پلورل د انفالسیون ضد تاثیرات نه  ناکوچې په دې ډول د مرکزي بانک لخوا د ارزښت
 لري.
 
. د مجدد تنزیل سیاست4  

ه نیول راسنادو د تنزیل د بیو د ټاکنې لپا ناکوټول هغه تدابیر چې د مرکزي بانک د ارزښت
 کېږي، د مجدد تنزیل د سیاست په نوم یادېږي.

ستونزو سره مخام  کېږي او ځینې  هکله ناکله چې معامالتي بانکونه د یو شمېر لنډمهال
تنزیل شوي وي، مرکزي  همخ دارزښت لرونکي اسناد لکه )ویکسل( چې د هغو له خوا 
اسنادو د تنزیل بیه په مرکزي  ناکهبانک ته انتقالوي او هلته مجدد تنزیل مومي، د ارزښت

( پورې نسبت معامالتي بانکونو ته جګېږي، د دې ارزښت لرونکو %1.5-1بانکونو کې )



 

139 

اسنادو د مجدد تنزیل په واسطه نه یوازې د معامالتي بانکونو لنډ مهاله ستونزې رفع کېږي، 
 هه کې یونتیجبلکې د مرکزي بانک او معامالتي بانکونو ترمنځ د تنزیل د بیې د توپیر په 

 اندازه مفاد هم ورڅخه ترالسه کېږي.
معامالتي بانکونو کې د ارزښت لرونکو اسنادو د تنزیل بیه د هغوى د  پهلکه څرنګه چې 

معامالتي  ى شي چېټیټه وي، نو له دې کبله مرکزي بانکونه کوال په نسبتبیې د مجدد تنزیل 
 او په دې توګه انقباضي او یا انبساطيبانکونو کې د تنزیل بیې د خپل تاثیر الندې راولي 

 سیاست عمل کړي.
زیل د ى شي، د مجدد تنپه یو مالي اقتصاد کې په انفالسیوني حالت کې مرکزي بانکونه کوال

نو کړي، ځکه کله چې په مرکزي بانکو يبیې په اوچتولو سره یو انقباضي پولي سیاست عمل
په معامالتي بانکونو کې د ارزښت لرونکو  کې د مجدد تنزیل بیه اوچتېږي، نو د هغې سره سم

اسنادو د تنزیل بیې پورته ځي او په مالي بازارونو کې د اوږد مهاله پورونو د ربح بیه 
په پولي او مالي بازارونو کې د کریډیټ د اخیستو لپاره تقاضا کمېږي، ه پایله کې لوړېږي، پ

پیسو حجم په ملي اقتصاد کې  چې په دې توګه د کریډیټ د پراختیا مخه نیول کېږي او د
ت کې مرکزي بانکونه د ی وضعیپه دیفالسیون ،همدارنګه د پورته حالت برعکس کمېږي.

مجدد تنزیل د بیو د ټیټوالي په واسطه یو انبساطي سیاست عملي کوي، چې د هغه په واسطه 
مېږي ربح بیه کپه معامالتي بانکونو کې د تنزیل بیه او مالي بازارونو کې د اوږدمهاله پور د 

او د کریډیټ اخیستلو لپاره تقاضا زیاتېږي او کریډیټ پراختیا مومي، په نتیجه کې د ملي 
 اقتصاد په دوران کې د پیسو حجم زیاتېږي.

ه د ستونزو د مخنیوي لپارد  دې چې د مجدد تنزیل سیاست د انفالسیون او دیفالسیون  سره د
ېږي، خو کله کله په ملي اقتصاد کې ځینې یوې غوره او موثرې وسیلې په حیث شمېرل ک

په ډول په یو مناسب اقتصادي حالت کې د مرکزي  النورې ستونزې هم رامنځته کوي، د مث
بانک لخوا د مجدد تنزیل بیه پورته ځي، نو د هغې په نتیجه کې د ربح بیه هم صعود کوي، 

کې سرمایه ګذاري  نو بهرنۍ پانګه اچوونکي دې ته تشویق کېږي، چې د هېواد په دننه
وکړي، په داسې یو حالت کې د خارجي اسعارو د تبادلې پواسطه کېداى شي، چې د پیسو 

 مقدار د ملي اقتصاد په دوران کې نور هم وده وکړي.
 دېږي، له یوې خوا مهمدارنګه د مجدد تنزیل د بیې په ښکته کېدو سره د ربح نرخ هم ک

ل پلوه د پانګې د تېښتې لپاره زمینه برابرېږي، خارجي پانګه اچونو مخنیوى کېږي او له ب
ملي اقتصاد په دوران کې د پیسو اندازه زیاته شي، برعکس نتیجه د ددې په عوض چې 

 ورکوي.
 
. د طال او اسعارو سیاست5  

ټول هغه تدابیر چې د پیسو د ارزش د ساتلو لپاره د مرکزي بانک لخوا د طال یا اسعارو د 
 هکله نیول کېږي، د طال او اسعارو د سیاستونو په نامه یادېږي.پلورلو یا پېرودلو په 

مرکزي بانک د قانون له مخې مجبور دى، چې یوه اندازه طال او اسعار د ذخیرې په توګه 
ى شي چې د طال او اسعارو په پلورلو او پېرودلو سره ځان سره ولري، مرکزي بانک کوال

ر تاثیر الندې راولي، د مرکزي بانک لخوا د طال د پیسو اندازه د ملي اقتصاد په دوران کې ت
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یا اسعارو پلورل د پیسو دوران کې انقباضي او د هغو پېرودل د پیسو دوران باندې انبساطي 
 تاثیرات لري.

چې د پیسو خارجي ارزش د بیالنس د نه کې د طال او اسعارو سیاست په هغه صورت 
لي بیالنس کسر( په دې صورت کې پود ارت برابرتیا له پلوه خپل ثبات ونشي ساتالى )د تج

سیاست د یوې موثرې وسیلې په حیث بلل کېږي، اما په دې شرط چې د  تجارت د بیالنس 
په دوامداره توګه نه وي )تقریباً د یو څخه تر یو نیم کال( یعنې کسر موقتي وي، دغه  ډول 

ال او اسعارو سیاست د ول وي، نو د طډکسر په دوامداره دغه ت د بیالنس ارکه چېرې د تج
ستونزو په مقابل کې مناسبه نتیجه نه ورکوي، کله چې په ملي د انفالسیون او دیفالسیون 

اقتصاد کې د پیسو د مقدار وده، د ځینو عواملو له پلوه )د بیالنس کسر( نسبت د ملي اقتصاد 
 د مجموعې عرضې د ودې نه زیات وي.
فالسیوني عالیم لیدل کېږي، نو مرکزي بانکونه له همدې کبله په ملي اقتصاد کې ځینې ان

 . کوالى شي، خپل انقباضي سیاست د طال او اسعارو د پلورلو پواسطه عملي کړي
لکه څرنګه چې مو مخکې وویل هر مرکزي بانک یوه اندازه طال یا اسعار د زېرمې په  

ځان سره ساتي او کله چې د انقباضي سیاست عملي کولو ته ضرورت پیدا شي، نو  له توګه 
د طال یا اسعارو د زېرمې یوه اندازه په پولي او مالي بازارونو کې پلوري، د اسعارو 
پېرودونکي اکثراً معامالتي بانکونه یا واردوونکي تجاران دي، هغه پیسې چې د طال او 

مرکزي بانک ترالسه کوي، په حقیقت کې د ملي اقتصاد د  اسعارو د پلورلو په مقابل کې
 دوران څخه وځي او په دې توګه د پیسو مقدار د ملي اقتصاد په دوران کې کمېږي.

برعکس که د پیسو مقدار د ملي اقتصاد په دوران کې نسبت د ملي اقتصاد ضرورت ته کم 
وي، نو په دې صورت کې وي او ملي اقتصاد د یو شمېر دیفالسیوني ستونزو سره مخام  

بازار کې د طال یا اسعارو د پېرودلو له الرې خپل په ى شي، چې د پیسو مرکزي بانک کوال
انبساطي سیاست عملي کړي، کله چې مرکزي بانک د پیسو بازار کې یوه اندازه طال او یا 

خوا نک لخارجي اسعار رانیسي، نو کومه اندازه پیسې چې د هغو د رانیولو لپاره د مرکزي با
ه د ملي اقتصاد په دوران کې زیاتېږي، له دې کبله زتادیه کېږي، په حقیقت کې د پیسو اندا

 کېداى شي چې د انفالسیوني ستونزو د مخنیوي لپاره ګټور تمام شي.
 
. د کریډیټ سیاست٦  

په واسطه مرکزي بانک کوښښ کوي چې په ملي اقتصاد کې د   ټول هغه تدابیر چې د هغو
مقدار د اقتصادي اهدافو سره سم تر خپل کنترول الندې راولي، د کریډیټي سیاست  کریډیټونو

 په نوم یادېږي.
کله چې په ملي اقتصاد کې د کریډیټونو حجم توسعه مومي نو د پانګې اچول زیاتېږي او دې 
سره سم د تولیداتو په مقدار کې زیاتوالى راځي او د استخدام په حالت کې هم ښه والى لیدل 

ږي، پانګه اچوونکي د کریډیټ د اسانتیاوو له پلوه په پراختیایي پانګې اچونې پیل کوي، کې
چې دا بیا په خپل وار سره اضافي تولید رامنځته کوي، اضافي تولید د کار اضافي قوې ته 
ضرورت لري، چې په دې توګه ملي اقتصاد کې د تولیداتو مقدار ورو ورو وده کوي او د 
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بلې خوا نه له دې امله چې کریډیټونه توسعه  لهدام سطح لوړېږي، خو هغه سره سم د استخ
 مومي، نو کېداى شي د قیمتونو په سطح کې اوچتوالى راشي.

برعکس کله چې د کریډیټونو اندازه په ملي اقتصاد کې د ځینو ستونزو له پلوه کمېږي، نو له 
 و او خدماتواجناسږي، د د ملي اقتصاد په مجموعي تقاضا کې کموالى واقع کېسم دې سره 

په قیمت کې کموالى راځي او د تصدیو خاوندان دې ته مجبورېږي، چې د خپلو تولیداتو مقدار 
ملي اقتصاد کې تصدیګانې دې ته  ، پهدې حالت دوام د بازار د تقاضا سره سم عیار کړي، د

ړي، په ک()تنقیصمالي پیاوړتیا لپاره خپل یو شمېر کارګران لرې  ېمجبوروي، چې د خپل
دې ترتیب د کریدیتونو مقدار اګر چې له یوې خوا په ملي اقتصاد کې د قیمتونو د کمېدو سبب 

نتیجه کې ملي اقتصاد کې د په د مقدار د محدودیت  نېګرځي، خو له بلې خوا د پانګې اچو
د دې سبب کېږي، چې د کریډیټونو د لوړې ربح په اثر د  عامل دا  .بېکارانو شمېر زیاتېږي

 او د مجموعي تقاضا د جګوالي څخه مخنیوى وشي. ه غو اندازه ملي اقتصاد کې محدوده

 انسباطي سیاست:

انسباطي سیاست، هغه سیاست دى، چې د هغه په واسطه مرکزي بانک د ملي اقتصاد له 
 دوران څخه پیسې راوباسي او ذخیره کوي یې، یانې د پیسو عرضه کنترولوي.

 انقباضي سیاست:

دى، چې د هغه په واسطه مرکزي بانک د ملي اقتصاد په دوران کې پیسې هغه سیاست 
 خپروي )د پیسو عرضه زیاتوي(.

 

 Moralsuasion7. خواهش 

قباض په انبساط او ان ېمرکزي بانک د سیاست یوه وسیله ده، چې په اقتصاد کې د پولي عرض
دى، په دې برخه کې ( یا خواهش څخه Moralsuasionباندې ډېر کم تاثیر اچوي، عبارت د )

یوازې د مرکزي بانک رظیس یا معاون نظر په شخصي روابطو چې د نورو بانکونو یا 
رظیسانو سره یې لري، د هغوى څخه خواهش کوي، چې مثالً د پولي عرضي د تحدید 

 )محدودوالى( په عوض د احتیاط څخه کار واخلي.
ددې  .يداستونو مهمترین وسایل د پولي سیاستونو وسایل چې پورته توضېح شول، د پولي سی

وسایلو ترڅنګه مرکزي بانک نور وسایل، چې د قانون له مخې تثبیت شوي دي او د قرضې 
حجم په یوه اقتصادي ټولنه کې د څارنې الندې نیسي، په اختیار کې لري. مثالً د بانک د 

 ورکول، د قرضې د حجم سهمیه بندي چې د تجارتي بانکونو لخوا ټاکلسیالیت د درجې 
 کېږي او داسې نور.
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 پولي سیستم او پولي سیاستونه

 
 هلبل سره په ارتباط کې وي، چې  لهد یو مملکت پولي سیستم د مالي موسساتو په شمول یو 

او ځینې له هغو څخه ناتنظیم شوي یا وي ( شوي Organizedدغو موسساتو څخه تنظیم یا )

(Informal،وي ) هېوادونو لکه )لېبریا، پانامه او ځینې افریقایي له یو څو ګوتو په شمار  پرته

 ممالک چې د ډالر یا فرانک پورې وابسته دى(. 
 د دپیسود یو مملکت د پولي سیستم په هسته یا راس کې مرکزي بانک قرار لري، چې 

عرضې د کنترول او تنظیم شویو پولي موسساتو د عمومي نظارت مسوول وي، عالوه له 
نه د نورو هېوادونو په شان د وروسته پاتې هېوادونو د پولي سیستم دې څخه تجارتي بانکو

یوه مهمه برخه تشکیلوي، دغه بانکونه امانتونه قبلوي او لنډ مهاله پورونه عرضه کوي او 
په عین وخت کې ځینې نور  خدمات خپلو مشتریانو ته عرضه کوي، عالوه له دې څخه په 

س انداز بانکونه، د بیمې کمپنۍ او په وروسته پاتې دغو هېوادونو کې په پولي سیستم کې د پ
سرمایه ګذارۍ بانکونه او نور وجود  او د هېوادونو کې د جګو عایداتو لرونکي صندوقونه

 لري.
( پولي موسسات Informalد ماډرن او تنظیم شوي پولي موسساتو په خوا کې غیر تنظیم شوي )

( پولي محلي دالالن، صرافان، فامیلي Pawn Shopsهم وجود لري، لکه د ګروۍ دوکانونه )

ونه او نور چې په وروسته پاتې هېوادونو کې د کم عاید لرونکي فقرضونه، کریډیټي کوپراتی
غیر تنظیم شوي، پولي موسساتو سکتور د اولي سکتور سره سخت رقابت لري، پولي 

کفایت او د  یستنه،سیاستونه ټول هغه تدابیر په بر کې نیسي، چې رشد، بهره ګیري یا ګټه اخ
 پولي سیستم تنوچ متاثره کوي.

په عین حال کې پولي سیاستونه په وروسته پاتې هېوادونو کې په مختلفو اقتصادي سکتورونو 
 کې د پس انداز تشویق او د سرمایوي او پولي بازار انکشاف او کریډیټ په بر کې نیسي.

 

 د پرمختیایي هېوادو په اقتصادي پرمختګ کې

 تمویل د رول په مورد کې نظریاتد پولي  

وروسته د دویم نړیوال جنګ څخه د پولي سیاست مهم هدف د اقتصادي استقرار )ثبات( 
و او د انکشاف تشویق په وروسته پاتې هېوادونو کې د هغوى هدف نه و، ځکه  رامنځته کول

ا وه،چې ې دد دویم نړیوال جنګ د شروچ څخه تر پایه پورې یوه تیوریکي عنعنه په اقتصاد ک
د پیسو عرضه کې تغییر صرف قیمتونو او مزدونو ته تغییر ورکوي او پر تولید او استخدام 

یسې او دپیسو دنشر بې اثره دى، ددې باوجود چې لوى جهاني بحران ثابته کړې وه، چې پ
 کوالى شي چې استخدام او تولید متاثره کوي. اندازه

په وروسته پاتې هېوادونو کې د پولي سیاست په مورد کې شک او تردد زیات دى، ځکه د 
تنظیم شوي سکتور په خوا کې یو عنعنوي سکتور وجود لري، چې په هغه کې تراوسه پورې 
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( )د ټولو اجناسو او خدماتو نسبت چې په ملي Monetarization Ratioد پولي کېدو درجه )

م.( کال کې  په امریکا کې فقط 1907اري کېږي( لږ وي، مثالً په )اقتصاد کې په پول خراید
درې ربع د معامالتو په پیسو باندې ترسره کېده او یوه ربع د هغو د پولي اقتصاد د تاثیر څخه 

-90بهر وه، د اسیایي او التیني امریکا د ممالکو د پولي کېدو درجه لوړه ده، شاید دا نسبت )

 ( پورې ورسېږي.95%

( پورې اقتصادي معامالت د %25-15ممالکو کې چې د ) وپلوه فکر کېده چې په هغ له دې

 پولي اقتصاد څخه بهر صورت نیسي، د پولي سیاستونو موثریت پکې کم وي.
م.( کال پورې د تبادلې ثابت نرخ 1970عالوه پر دې د جنګ څخه وروسته دوره کې تر )
امالً متحرکه ده او د تبادلې ثابت نرخ په په هر ځاى کې حاکم و او فکر کېده چې سرمایه ک

 موجودیت سره البته په کوچنیو هېوادونو کې پولي سیاست کم موثره دى.
لسیزه کې د تبادلې  د ثابت نرخ پرځاى ددې نرخ نور ډولونه مروج شول، همدارنګه  اویایمهپه 

ې ته شوه چې د سرماید وروسته پاتې هېوادونو د پولي کېدو درجه هم اوچته شوه او باالخره ثاب
لسیزې په لومړیو کې  اویایمېکالمالً متحرک یووالى درست نه دى، ددې شرایطو الندې د 

داسې مفکوره پیدا شوه، چې که چېرې پولي سیاستونه درست تطبیق شي، تر یو حده پورې 
د اقتصادي ثبات سره مرسته کوي، له بله پلوه اقتصاد پوهان عقیده لري، چې پولي سیاست 

ه طویل المدت اقتصادي انکشاف باندې اثر نه لري، اما وروستیو تحقیقاتو ثابته کړې، چې پ
ى په دې توګه کوال، پولي سیاستونه په پس اندازونو او بیرته دوران کې زیات اثرات لري
( د اقتصادي Shallowشي، رشد او اقتصادي انکشاف متاثره کړي، سطحي پولي سیاست )

دي، بېکاري، د عاید توزېع او د ملي اقتصاد استقالل په منفي ډول  رشد مغایر )تغیروونکي(
 متاثره کوي.

( یا ازاد اقتصادي رشد، استخدام د عاید مناسبه توزېع Deepله بله پلوه عمیق پولي سیاست )

او د یو مملکت د اقتصادي استقالل لپاره د مثبت اثر لرونکي پېژندل کېږي، دا هم باید ووایو 
یي هېوادونو کلیوالي نفوس د زیاتو برخو د ژوند فوق العاده ټیټه سویه یوازې چې د پرمختیا

په دې راز تولیدي قوتونو نور وروسته پاتې والى نشي ثابت کولى، بلکې یوازې هغه وخت 
ېر مهم فکتور یانې په کلیوالي سیمو کې د مارکېټ مناسبات ډدغه کار کېداى شي، چې د یو 

زیات شمېر پرمختیایي هېوادونو لویو برخو کې په اقتصاد کې د  هم په پام کې ونیول شي، د
 .، نوځکه بزګران بی اختیاره دیىډیر لیدل کیږځمکوالو تسلط 

م. کال وروسته تنظیمي جګړې، بیا د طالبانو عنعنوي حکومتداري 1990په افغانستان کې له 
اد ینګیدلو د هېواد اقتصم. کال راوروسته د یو فاسد او بې کفایته نظام ټ2001او ورپسې له 

ته کلکه ضربه ورکړه، په دغه کلونو کې اقتصادي زېربینا له منځه الړه، تجربه لرونکي 
ماهرین او کادرونه یا له هېواده ووتل، یا له کار و ایستل شول، د نا امنۍ له کبله پانګه له 

اصالحاتو  م. کال وروسته سیاسي2017هېواد څخه ووته او تولیدي موسسات لوټ شول، له 
 بریالي نه و.ډیر ته مال وتړل شوه، خو 
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 هېوادونو کې د پولي سیاستونو د نه تطبیق علتونهپرمختیایی  په

، چې لف عوامل او علتونه لريختپه وروسته پاتې هېوادونو کې د پولي سیاستونو نه تطبیق م
 ځینې مهم یې په الندې ډول  دي:

 . د پولي موسساتو عدم انکشاف1
پاتې هېوادونو پولي موسسات په خپله ددې هېواد د طبعي انکشاف او اجتماعي او  د وروسته

اقتصادي موسساتو زیږېدنه نه ده، بلکې په تقلید توګه د پرمختللو هېوادونو څخه منځته راوړل 
شوى دى، نو ځکه ویلى شو، چې هغه موسساتي او اجتماعي شرایط چې د پولي سیاستونو 

 ه دى رامنځته شوى.تطبیق ممکنوي، تراوسه ن
مثالً زیاترو هېوادونو کې په پراخه عنعنوي سکتور کې پیسې په مکمله توګه په جریان کې 

( څخه کمه ده، نو په دې خاطر د %100نه دي لوېدلي او د هغوى د پولي کېدو درجه د )

 اقتصاد یوه لویه برخه د پولي سیاستونو د تاثیر څخه بهر پاتې ده.
په زیاترو دغو هېوادونو کې د اسهامو بازار او د تبادلې پروسې دومره انکشاف نه دى کړى، 

)د  وګهتد یوې مهمې وسیلې په  په شان دوی  پولي سیاستهیوادونو د غربي  دپه دې ترتیب 
 ازاد بازار عملیات د پیسو کنترولولو لپاره( ورڅخه استفاده نه شي کوالى.

 ه سکتورونه وجود لري.په اقتصادونو کې پولي دو
 غربي بانکداري. الف(
بل پراخه اطراف سکتور، چې په هغه کې قرضونه، په عنعنوي شکل په مختلفو سودونو  ب (

 سره په کار اچول کېږي، په دې خاطر اکثره خلک بانکونو ته مراجعه نه کوي.
 
 . د صنایعو او بازارونو عدم انکشاف2

و کریډیټ بازار په خپله ابتدایي مرحله کې وي، اکثره په دې هېوادونو کې د سرمایګذارۍ ا
ي یا د د یتیزههغه صنایع چې په دې هېوادونو کې تاسیس شوي، د تصدیو شعبات یې څو مل

د  ، دپرمختیایی هیوادد تمویل کارونه وڅو هېوادونو د خلکو په واسطه جوړ شوي او د هغ
  .یټي بازارونو سره زیات مرتبط ديداخلي بازارونو سره کم ارتباط لري او د خارجي کریډ

کوچنۍ تصدۍ خپله سرمایه په عنعنوي شکل السته راوړي او ډېر کم  ونو کېهېوادغو د
 وخت د کریډیټ بازارونو ته مراجعه کوي.

د حکومت لخوا د صنایعو سره کومک د سیاسي ملحوظاتو په  بنا صورت نیسي، نو په دې 
دتولید په برخه کی دسرمایګذاری کېږي او خلک  ورکول یحخاطر لنډ مهاله پروژو ته ترج

 عالقه لري.زیاته ه اخیستو سره لد غیر منقولو جایدادونو په پرتله 
 
 ر سرته رسېدونکو پروژو ته لومړیتوب ورکولژ. لنډ مهاله او 3

حکومتي قرضه ترالسه شي، ددې پرځاى چې هغه په لویه او طویل المدته  هکه چېرې یو
ورکوي چې هغه قرضه په بله الره )د تجارت او  یحپروژو کې په کار واچوي، دې ته ترج

خه بهر څژر ثمره پروژو( کېپه کار واچوي او ځینې که ممکن شي، هغه سرمایه د ملک 
 په غیر د سرمایې د کموالي او د باکفایته کریډیټيوباسي، د لنډ مهاله پروژو ته ترجېح ورکول 
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عامل دى، په  یبازار نشتوالي څخه نور عوامل هم لري، چې یو له هغو څخه  دیموګرافیک
ه وخت دغفلهذا  ،دې مانا چون د عمر وسطي اوږدوالى په دې هېوادونو کې اوچت نه دى

مثالً  په بر کې نیسي، اوږده موده، خو په پرمختیایی کې پرمختللو هېوادونو کې یوه لنډه موده
درې یا څلور کاله ددې هېوادونو د خلکو لپاره یوه اوږده موده ده، نو په دې خاطر هغوى په 
واقعي طویل المدته پروژو کې سرمایه ګذاري سره کمه عالقمندي لري، ددې هېوادونو ملي 

و نو په دې ترتیب د اجناساقتصاد ټیټ سرانه عاید لري او اکثره یې نفوس معموالً محدود دى، 
 بازارونه او اثر لرونکي پولي بازارونه کوچني او غیر عادي کامل دي.

 
 . په حکومتونو د اطمنان نه موجودیت4

په وروسته پاتې هېوادونو کې د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې سبب شوى دى، چې خلک 
ق دیت د پولي سیاستونو تطبیپه پیسو او حکومت ډېر کم اعتبار ولري، دغه د اعتماد نه موجو

په مشکل کې اچوي، نو په دې لحاظ خلک د اینده په  مورد کې د پیسو د خرید قوه د اظین او 
مدیون ته مواجه خطرات، د پس انداز سره د عالقې نه موجودیت او یا د هغه د امکان نه 

 موجودیت په پولي ساحه کې بې اعتمادي رامنځته کوي.
 
 او حکومتي پالنونو نه وضاحت یت. د اقتصادي وضع5

راري پېش بیني ممکنه نه ده، اضط یتد وضع سپه وروسته پاتې هېوادونو کې د تادیاتو د بیالن
بودجه یا وجود نه لري او یا هم نه تهیه کېږي، د بین الملي قرضونو اندازه او د هغه د 

ې اسعارو ته ضرورت قسطونو تادیه د حکومتي مقاماتو لپاره واضح نه ده، ترڅو د هغې له مخ
او د تبادلې بااثره نرخ برابر شي، د پوهې او تعلیم او تربیې سطحه ناچیزه ده او خارجي 
بازار ته د صادروونکو معلومات کم وي، زیاتره وخت داسې کېږي، چې د یو هېواد د 
صادراتو قیمت م  په نزول وي، صادروونکي د کمې تجربې له وجې اجناس صادروي او 

 کې جهاني مساعد بازارونه وخت نه په استفادې سره خپل ګودامونه ډکوي. په دې وخت
بادلې د تد انفالسیون او د پیسو د د تجارتي کریډیټ نه کمه استفاده کېږي او زیاتره وخت 

نرخ موجودیت د صادراتو لپاره د صادروونکو مفاد له منځه وړي، وارداتي تعرفې او مالیات 
 ېش بیني یا جر و بحث صورت ونیسي، تغییر خوري.پرته له دې چې په هغو کې پ

حکومتي څو کلن اقتصادي پالنونه نامعلوم دي او سرته نه رسېږي، خلک او حتى ځینې وخت 
ى او همدارنګه اکثره تقلیدي سرمایه ګذارۍ په عنعنوي اټکل کوالخپله حکومتونه هغه نشي 
 سکتور کې صورت نیسي.

 
 . د کارګري اتحادیو ضعف٦

اتحادیو منځته راتګ چې په خپله حکومت د هغوى د ۍ د موجودیت له امله د کارګرو د بېکار
د منځته راتلو لپاره زمینه برابره کړې، د یو سیاسي رکن په حیث په حکومت کې رامنځته 
کېږي. دغه اتحادیې معموالً مزدونه زیات اوچت تعینوي، چې په دې ترتیب د سرمایګذارۍ 

ارۍ امکان کموي، په اکثرو دغو هېوادونو کې د تعلیم یافته بېکارانو لپاره د مفاد او سرمایګذ
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شمېر م  په زیاتېدو وي، چې جبراً په کم مولده کارونو کې مصروف وي، د متصدیانو د 
 اتحادیو د فشار په واسطه د سرمایه ګذارۍ انګېزه له منځه وړي. يمفاد کمېدل د کارګر

ه دى، چې د پولي سیاستونو د عادي وسایلو د تطبیق نظر په پورته مشکالتو دا د تعجب ځاى ن
امکانات )د ازاد بازار سیاست، تنزیل او قانوني ذخیرې( په دې هېوادونو کې ډېرې محدودې 

 وي.
یا په بل عبارت د قیمت لرونکو اسنادو لپاره د یو مناسب بازار نه شتون، د سیاسي عواملو 

کې د بانکونو د قانوني حالت څخه ذخایرو اضافه عادي حالت  او یا هم د عدم اطمینان او په
کېدلو له وجې د تجارتي بانکونو لخوا د مرکزي بانک څخه د قرضې د اخیستلو دلچسپي او 

 یا د امکان نه موجودیت، ددې وسایلو موفق استعمال په وروسته پاتې ممالکو کې کموي.

 په وروسته پاتې هېوادونو کې د پولي سیاستونو دندې

 یاستونه د یو اقتصاد د کار د بهتر شکل لپاره څلور اساسي خدمتونه وړاندې کوي:پولي س
. د اقتصاد لپاره د تبادلې یوه وسیله، چې په عین وخت کې د ارزش د ذخیرې او حسابي 1

 واحد په حثي کار کوي.
 .. د پس اندازونو د جمع کولو )تجمع( او په تولید کې د په کار اچولو لپاره الره خالصوي2
 . په اقتصاد کې د انتقال او د خطر توزېع یوه وسیله برابرېږي.3
 . او باالخره یوه سلسله وسایل د اقتصادي استقرار لپاره زموږ په الس کې راکوي.4

 په وروسته پاتې هېوادونو کې پیسې او د پسو عرضه

ې په ې جملپه ټولو هېوادونو کې له هغدطبیعي )جنس په جنس( اقتصاد په له منځه تلوسره، 
( ځاى Barterتبادلې ) دپرمختیایي هېواد کې په نغده پیسو تبادله شروچ شوه، د جنس په جنس 

د پیسو په واسطه تبادلې ونیو او فلزي پیسې رامنځته او بیا وروسته کاغذي پیسې چې کامله 
، وپشتوانه یې درلوده منځته راغلي، د اقتصادونو په پېشرفت سره باالخره بانکنوټ رواج ش

وټونو نبانک، مرکزي بانکونه یا وزارت مالیه د وحکم )قانون(چې د هغې پشتوانه فقط د دولت 
، ددې سره د اقتصادونو د ړل شواو هغې ته قانوني چلند ورک ل په غاړه واخیستلنشر کو

ت منځته راغلل، چې خلکو خپل اپولي کېدو درجې هم افزایش وموند او عاید او روایتي امان
حسابي بانکونو کې چک  وهغو په واسطه اجرا کول یا په بل عبارت خلکو په خپلمعامالت د 

ل او ورو ورو د پولي معامالتو نور شکلونه کشف شول، په دې جریان ړترالسه کول پیل ک
کې دا مسظله پرمختیایي او وروسته پاتې هېوادونو ته هم زیاته د اهمیت وړ ده، ځکه چې د 

جنسي دارایي ګانو څخه د مالي دارایي ګانو ته یوه داسې دوره  سیالو پولي وسایلو انکشاف د
 ده، چې دهغې له مخې د یو مملکت د اقتصادي انکشاف درجه اندازه کېږي.

لفه موده په بر کې نیسي، اما واضح ده چې ختد مالي دارایي ګانو تکامل په هر مملکت کې م
 M1په کم عاید لرونکو هېوادونو کې  اتېږي، مثالً ید عاید په زیاتوالي سره پولي فعالیتونه ز
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غیر خالص اجتماعي تولید وي، خو دا  %10یا نغدې پیسې او د عنعنوي اماناتو جمع شاید 

)داخلي  GDPد  %30څخه تر  %25بت په هغه هېوادونو کې چې د لوړ عاید لرونکي وي، سنـ

 تولید( ته رسېږي. خالصنا
دارایي ګانو افزایش )زیاتېدل( د  وڅخه د سیالد عاید په زیاتېدو سره د یوې ټیتې سطحې 
نسبت غیر  M2ته زیاتېږي یا  GDPنسبت  M2معیاري اماناتو د افزایش سبب ګرځي. یانې 

 خالص داخلي تولید ته زیاتېږي.
پورې  %15-10م. کال کې په ډېرو غریبو وروسته پاتې هېوادونو کې د 1970دغه نسبت په 

 څخه زیات و. %70تلفو صنعتي هېوادونو کې د نه و، په داسې حال کې چې پر مخ

په دې رابطه وروسته پاتې هېوادونو ته الزمي ده، چې یو شمېر سیاستونه ایجاد کړي، مثالً 
دوى باید د خپلو نشر شویو پیسو لپاره ثابته پشتوانه وساتي او د دې اجازه ورنه کړي چې د 

د رشد او انکشاف یوازېنۍ  یسوپ وکړي. سیاله دارایي د قوطاخلي پیسو ارزش سد دوى د 
منبع نه ده، بلکې د اقتصادونو په پولي کېدو سره او د عاید په افزایش کې د پولي وسایلو نور 

 ت لرونکي دارایي ځاىلیانواچ هم اضافه کېداى شي، مثالً بهادار اسناد او داسې نور د کم سیا
 نیسي، چې باید وروسته پاتې هېوادونه ورته متوجه واوسي.

 په وروسته پاتې هېوادونو کې د پولي وسیلو محدودیتونه

لکه څنګه مو چې ولیدل په وروسته پاتې ممالکو کې غیر تنظیم شوي او یا غیر متشکله مالي 
خورې دي، اکثره تجارتي بانکونه په دې هېوادونو کې د خارجي  چهموسسې په پراخه ک

و په شان د هغوى زیاته پاملرنه خپلې ته تصدیګانیبانکونو شعبات دي، له دې پلوه د څو مل
 مورنۍ تصدۍ ته چې په خارج کې ده، نظر د وروسته پاتې هېوادونو اقتصاد ته ده.

دې ممالکو د حکومت قدرت د پیسو د عرضې په تنظیم او قانون ګذارۍ کې د هغو د ازاد  د
ده منبع ده، محدو اقتصادونو له کبله او دا چې اسعاري عاید منابع د هغوى یو متموج )نوساني(

اوسي، عالوه له دې څخه په دې هېوادونو کې تجارتي بانکونه خپل فعالیتونه او قرضوي 
ت لرونکي رمعامالت د یو تعداد محدودو لویو او درمیانه تصدي ګانو سره چې د سیاسي قد

دي او د لویو صنایعو په سکتور کې کار کول ترسره کوي، واړه دهقانان، د السي صنایعو 
خدماتو مالکان باید د بل ځاى څخه د ضرورت وړ قرضې په الس راوړي، هغوى د محلي او 

 دالالنو څخه په لوړ سود سره قرضه اخلي.
په دې ترتیب د دې ممالکو مالي سیستم )پولي سیستم( لکه څنګه چې مخکې ذکر شو، دوګانګي 

یات پېشرفته، زخو بل یې ، او وروسته پاتې ، چې یو سکتور وړوکىجوړښت لری( Dualیا )

تنظیم شوي او مودرن دى او د هغې په څنګ کې د خورو او کوچنیو متصدیانو یو پراخه 
سکتور وجود لري، چې هغوى د ضرورت وړ قرضونه د داخلي دالالنو څخه په الس 

څخه ده، چې د تنظیم  اتوراوړي، دغه خاصیت یوه جنبه د وروسته پاتې اقتصادونو د ممیز
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خدماتو په هغوى کې فقط د پېشه لرونکو د یو محدود طبیعت اوونو او پولي وسیلو بانک وشوی
 پورې منحصر دى.

عالوه له دې څخه یو بل فرق ددې مالي موسساتو او د هغوى د کار د طریقې په اړوند په 
وروسته پاتې هېوادونو کې د پرمختللو هېوادونو په پرتله دا دى، چې په پولي سیاستونو کې 

پاتې هېوادونه یو درست او مستقیم ارتباط د سود د ټیټ نرخ د سرمایګذارۍ د  وروسته
زیاتوالي او تولید په منځ کې وجود نه لري، بلکې ددې برخالف وروسته پاتې هېوادونو کې 
تدریجاً سرمایه ګذارۍ د سود د نرخ د تغییراتو سره حساسیت لري، لکه په یو تعداد وروسته 

ي د صنایعو د رشد په موخه یو دیفالسیونکې چې دوی برازیل ارجنتاین پاتې هېوادونو کې لکه 
د  ېسیاست تعقیب کړى و، چنانچه په دې ممالکو کې د پیسو پراختیاوي روش د دولتي بودج

متداوم کسر سره د حقیقي سود د یو منفي نرخ د ایجاد سبب شو )انفالسیون نسبت نظر د سود 
مروجه نرخ ته زیات و( ددې باوجود چې دا سیاست د لوړو ګټو، د سرمایه ګذارۍ د پراختیا 
او د صنعتي تولیداتو د رشد سبب شو او د پولي زیاتوالي د پېشرفته ممالکو د حالت خالف د 

رخ د کمېدو باعث نه شو. له بله پلوه حتى ددې شرایطو الندې )منفي حقیقي سود( د سود د ن
ى تولید زیات کړي، شاید د هغې علت د عرضې الیو معین حد څخه وروسته ونشو کو

دغه د عرضې محدودیتونه شاید د  تاً محدودیت یا )عدم ارتجاعیت عرضه( اوسي. عالو
ه لت یا په صنعتي سکتور کې د صنایعو ترمنځ متقابلمنجمینټ عدم کفایت، د مابیني اجناسو ق

په هر صورت د عرضې محدودیتونه دا مانا لري، چې په یو وخت کې  .روابطو له وجې و
په عرضه کې د مناسب افزایش سره یوځاى شي، برخالف اضافه تقاضا  شباید د تقاضا افزای

او انفالسیون نور هم شدید سرمایوي اجناسو په برخه کې( د هغوى قیمتونه پورته وړي د )
 کوي.

د التیني امریکا په ځینو ممالکو کې دغه رنګه انفالسیون چې د ساختماني انفالسیون په نوم 
یادېږي، یو مزمن پرابلم و او د مصارفو په جنبه کې واضح مشاهده کېده. چون د انفالسیون 

 د لوړ مزد غوښتونکي په پیدایش سره کارګران د دې لپاره چې د ژوند سطح یې برابره وي،
وي، خپل مزدونه د قیمتونو د لوړوالي پورې تړي، د تولید مصارف او باالخره قیمتونه پورته 

 شي، په دې حالت کې یو خاص قسم د مزد فنر قیمت منځ ته راځي.
  



 

149 

 په پولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو 

 د مرکزي بانکونو رول

ترول کن صالحیت او د نشر یسو، د پکې رواښانه دی چې په اقتصادد مرکزي بانکونو رول 
د حکومتي بانک، تجارتي بانکونو د پولي موسساتو د طرزالعمل لپاره  ،او د اسعارو اداره

کوونکي دي، لکه څنګه چې  یعمل )پالیسی(استیقانون ګذاري او د پولي او کریډیټي س
 سیستم، کار پېژندونکو او ماهرو د یو منظم اقتصادي سیستم، پوخ مالي هیوادونهپرمختللي 

مامورینو درلودونکي وي، نو له همدې امله د مرکزي بانک د وظایفو سرته رسول ممکن 
 کوي.
هېوادونو ، خو دلته  په دغوهېوادونو کې هم مرکزي بانک همدا وظایف لري  پرمختیاییپه 

، هتقرار ته توجکې یوه بله وضع حاکمه وي، ددې ترڅنګ د پیسو ارزش د ساتلو، د بیو اس
نول هم د دې یدولتي مولدو تصدیو کې دولتي سرمایګذاري، عامه خدماتو کې مصارف تعی

وظایفو له جملې څخه دي، چې باید پام ورته وساتل شي، لکه څنګه چې مخکې ذکر شول، 
چې پرمختللو هېوادونو کې د یو منظم اقتصادي سیستم، پوخ مالي سیستم، کار پېژندونکي او 

مورین دنده ترسره کوي، نو دمرکزي بانک د وظایفو سرته رسول دا ممکنه کوي ماهر ما
 چې بانکي امورات موفق او ښه ترسره شي.

هېواد په اقتصاد کې  وهېوادونو وضعیت داسې دى، چې ممکن د دغد پرمختیایی مګر 
د صادرات د اجناسو محدود انواچ او د وارداتو نامحدود انواچ مسلط وي او ممکن دا چې 

صادراتو قیمتونه )د هغوى د تجارت نسبت( د دې هېوادونو د کنترول څخه بهر وي، د هغوى 
 مالي سیستم شاید یو ابتدایي سیستم وي، چې په هغې کې الندې خصوصیات لیدل کېږي.

رجي سره کوي، په خارتو تمویل تااکثره تجارتي بانکونه، چې د داخلي صنایعو د صادر (الف
 ملکیت کې وي.

یو لوى او فاسد پولي سکتور )دالالن( چې غیر تنظیم یافته سکتور کنترولوي موجود  (ب
 دي.
استعمار میراث به وي وجود لري، چې فقط زاړه)پخوانی(یو مرکزي بانک چې ممکن د  (ج

 ( وظیفه سرته رسوي.Currency Boardت )ظد پولي هی

او بین المللي تمویل کار د بې تجربي بانکي او مالي مامورینو موجودیت چې د داخلي  (د
 طرز سره بلدیت او اشنایي نه لري.

حکومت د پرمختللو هېوادونو برخالف مرکزي بانک او د هغې فعالیتونه کنترول او  (هـ
 زیات اهمیت لري. په پرتلهاقتصادي کفایت  ، د  ی پالیسیحکومت

ه پام کې ولري د پورتنیو شرایطو الندې مهمه خبره، چې مرکزي بانک کوالى شي، هغه پ
 ههغه دا ده چې د خارجي او داخلي خلکو اعتماد د پولي سیستم په مورد کې جلب شي او متوج

 .پاتی کیدای شي چې مالي سیستم حتى المقدور بې طرفه نه شي
خصوصي سرمایه ګذاري تشویق، حمایه  اودغو حکومتونو ته الزمه ده، چې کوچني متشبثین 

طبیعي شتمنۍ او لوى  ،تماعي خدمات او زېربنایي تاسیساتاو رهنمایي کړي، مګر عامه اج
 سکتورونه د خپل کنترول الندې وساتي او په هغوى کې دولتي سرمایګذاري صورت ونیسي.
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 څلور مرحلې په دې برخه کې په ګوته کړي دي: Charles Cillynsځینې اقتصاد پوهان لکه 

بورډ او مرکزي بانک ترمنځ تشکیل . په اول قدم کې د یو مرکزي انتقالي بانک د پولي 1
شي، چې د حکومت د سختې ادارې الندې وي )چې د هغوى پولي فعالیتونه مراقبت کوي( 

( ددې نوي تشکیل په واسطه مراقبت Discretionaryالبته قانوناً انتخابي پولي فعالیتونه )

 نور دي.کېږي، چې مثالونه یې د انګلستان پخواني مستعمرې لکه بوتان، مالدیپ او 
( مافوق ملي دى، د څو کوچنیو هېوادونو د مرکزي Supernational. یو مرکزي بانک )2

بانک په حیث چې د یوې پولي اتحادیې لرونکى او یا هم ګمرکي اتحادیه وي، ایجاد شي، چې 
( ، France Zoneدرې مثاله د دې رقم اتحادیې عبارت دي له د غربي افریقې پولي اتحادیه )

 فریقا پولي ساحه، چې فرانک پورې تړلې او کارابین شرقي پولي اداره ده.د مرکزي ا
هېوادونو  پرمختیایی( چې مشتمل وي د Currency Enclave. ممکن یوه پولي ناحیه )3

مرکزي بانک د او د لوى ترین مملکت د هغو تجارتي معاملې له نظره منځته راغلي وي، 
 کې پولي ثبات منځته راوړي، وددې ناحیې تشکیل شاید تر یوه حده په وروسته پاتې هېواد

مګر د قوي مملکت مسلط اثر د معاملې طرف ته شاید دا ناحیه د مستعمرې په شکل واوړي. 
کومه قانوني حمایوي  خود لېبریا او پانامه دى چې دواړه په ډالر سره تړلي و،  یو مثال یې

 د هغوى او  د امریکا د حکومت ترمنځ وجود نه درلود. ېموافق
. یو مرکزي بانک په ازاد اقتصاد کې چې د اجناسو جریانونو او سرمایې د ملي اقتصاد د 4

اجناسو د بازارونو او بین المللي پول د فعالیت مهمترینه برخه جوړه کړې او پولي محیط د 
ولي ایجاد، تنظیم او د یو باثبات پ صالً تاثیر الندې قرار لري، باالخره د مرکزي بانک وظیفه ا

مرکزي بانکونو مثالونه کوالى شو، د سینګاپور، هانګ کانګ،  ډولدې  سیستم تشویق دى. د
 ادونو کې پیدا کړو.کوېټ، سعودي عربستان او متحده عرب امارات په شان هېو

پولي سیستم د مجموعي اقتصادي سیستم اساسي جز دى، نو د وروسته پاتې هېوادونو لپاره 
ګر مهمه م .کلیدي حیثیت لري. د دغه اقتصادي جز لپاره ځانګړي سیاستونه غوره کېداى شي

هېوادونه باید عنعنوي او ابتدایي طرز او اداره ترک او پر عوض  پرمختیاییمسظله دا ده، چې 
رواج کړي، له هغې جملې د پولي مسایلو په هکله هم او مدیریت او نوې اداره  هیې معاصر

، باتجربه، مسلکي او تحصیل یافته ، پوهووشي، چې دا کار د الیقو  هباید بدلون ته توج
 کدرونو په واسطه ترسره کېداى شي.
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 په پرمختیایي هېوادو کې پانګه اچونه .2
 

 د پانګې اچونې مفهوم :
د ملي اقتصاد او  تصدي اقتصاد له نظره په بېل بېل ډول تعریف  ،د اهدافو له پلوه پانګه اچونه

 شوې، البته په نهایي تحلیل کې عین مفهوم لري:
اقتصاد له نظره: په معلوم وخت کې د ثروت او حاصل   )لوی(پانګه اچونه د ملي (الف

چې په ملي ذخایرو کې د زیاتوالي سبب دي یا د پانګې داسې په کار اچول  . زیاتوالي ده
 وګرځي.

اقتصاد له نظره: هره تصدي د خپل تولیدي فعالیت د پیل، پراختیا او )کوچني( د تصدي  (ب
اړتیا لري، نو د پولي پانګې تبادله په مادي، غیر  یا د هغه د بدلون په منظور پولي پانګې ته

مادي او مالي شتمنیو باندې چې د هغوى څخه په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول د تصدي په 
 تولیدي فعالیت کې استفاده وشي، د پانګې اچونې په نوم یادېږي.

 
 د پانګې اچونې ډولونه
 د حقوقي موقف له پلوه

د تولیدي فعالیت لپاره پولي پانګه د دولتي ارګان لخوا  کله چې دولتي پانګه اچونه:  (الف
 اماده شوې وي.

پولي پانګه د خصوصي سکتور یا اشخاصو لخوا په کار له چې شخصي پانګه اچونه: ک (ب
 اچول شوي وي.

 
 د شتمنیو د ځانګړتیاوو له پلوه

پولي پانګه د مادي شتمنیو لکه تعمیر، تجهیزات، موادو  له چېمادي پانګه اچونه: ک (الف
 لپاره په کار اچول شوي وي، مادي پانګه اچونه بلل کېږي.

پولي پانګه د غیر مادي شیانو لکه حق االختراچ علمي  له چېغیر مادي پانګه اچونه: ک (ب
 ي وي.لپاره په کار اچول شواو دې ته ورته موخوتحقیق، تعلیم و تربیه، اشتهاراتو 

داسنادو  )ونډو(مالي پانګه اچونه: که پولي پانګه په مالي شتمنیو لکه د قرضې سند، د سهم  (ج
 او نورو د خریدارۍ لپاره په کار اچول شوي وي.

 
 د تولیدي ځانګړتیاوو له پلوه

بنسټیزه پانګه اچونه: هغه پولي پانګه چې د تصدۍ د لومړني جوړښت په منظور کارول  (الف
 نسټیزه پانګه اچونه بلل کېږیزشوې وي، ب

 .تولیدي فعالیت د پراختیا لپاره صورت نیسيراتلونکی پراختیایي پانګونه: د تصدي د  (ب
 تجدیدي پانګونه: د استهالک شوي دستګاه د تعویض او د بیا فعالولو لپاره کارول کېږي. (ج
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 د بازار د تقاضا له پلوه
ه، چې په بازار کې د اضافي تقاضا څخه رامنځته القایي پانګونه: هغه پانګه اچونه د (الف

 کېږي.
خپلواکه پانګه: هغه چې په بازار کې د تقاضا په مقدار پورې نه وي مربوطه، لکه  (ب

تعویضي پانګه اچونه یا د خطر قبلوونکې نوې ساحه کې پانګه اچونه، چې ددې تمه کېږي، 
 چې تقاضا به په خپله رامنځته کړي.

 
 د پانګې اچونې ډولونهپه عملي ډګر کې 

 په عملي ډګر کې پانګه اچونه په کورنۍ او بهرنۍ پانګه اچونو وېشل شوې ده:
 کورنۍ پانګه اچونه

دا هغه پانګه اچونه ده، چې پانګه وال یې د یو هېواد په دننه کې په کار اچوي او بېالبېل 
بهرنۍ پانګه  ډولونه لري، چې مخکې مو ترې یادونه وکړه، په دې ځاى کې موږ یوازې

 اچونه تر څېړنې الندې نیسو.

 بهرنۍ پانګه اچونه

هر هغه پانګه اچونه چې د خصوصي شرکتونو یا افرادو لخوا د خپل هېواد څخه دباندې 
د دولت د هدفونو په چوکاټ کې وي، بهرنۍ پانګه اچونه بلل کېږي. یا هغه  خوترسره شي، 

لخوا د یوه هېواد په دننه د یو خاص مرام  شخصپانګه اچونه چې له بهر څخه د یو بهرني 
دي، چې بهرنۍ  اشخاصلپاره په کار اچول کېږي او بهرني پانګه اچوونکي هغه بهرني 

 پانګه یې د یو هېواد په دننه کې په کار اچولي وي.
 

 د بهرنۍ پانګې اچونې ډولونه
 بهرنۍ پانګه اچونه په عمومي ډول په دوه برخو وېشل شوې ده:

 بهرنۍ پانګه اچونه.. خصوصي 1
 . رسمي یا عمومي بهرنۍ پانګه اچونه.2
 
 . خصوصي بهرنۍ پانګه اچونه1

هر ډول فزیکي یا مالي شتمني چې د افرادو یا خصوصي شرکتونو په واسطه یو بل ملک ته 
 انتقال شي، د خصوصي بهرنۍ پانګه اچونې په نوم یادېږي.

 ږي:خصوصي بهرنۍ پانګه اچونه په دوو برخو وېشل کې

 .مستقیمه بهرنۍ پانګه اچونه 

 .غیر مستقیمه بهرنۍ پانګه اچونه 
  :له هغې پانګې اچونې څخه عبارت ده، چې بهرنۍ مستقیمه بهرنۍ پانګه اچونه

هېواد کې پانګه اچوونه وکړي، په مستقیمه بهرنۍ  کوربهپانګه اچوونکي په مستقیم ډول په 
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پانګه اچونه کې پانګه اچوونکي د اقتصادي واحد اداره او کنټرول مستقیماً د خپل فزیکي 
 .واک کې لریوولیت په منلو سره په ظحضور او مالي مس

وال وجهي صندوق د تعریف په اساس مستقیمه بهرنۍ پانګه اچونه د یوال بانک او نړید نړ
صوصي بهرنۍ پانګې اچونې له ډلې څخه ده، چې د پانګې د ساتلو او په هغې باندې د خ

اسهام او د رایې حق په یو خاص شرکت کې الس  %10کنټرول لرلو په هدف باید کم تر کمه 

 ته راوړي.
 :ې لریله حقوقي نقطې نظره مستقیمه بهرنۍ پانګه اچونه  دوه برخ

 مستقله بهرنۍ پانګه اچونه. (الف
 مشترکه بهرنۍ پانګه اچونه. (  ب

 دلته به هره یوه تشریح کړو:
  هاچون هدا ډول پانګه اچونه د هغو بهرنیو شرکتونو  پانګمستقله بهرنۍ پانګه اچونه:  (الف

په بهرنیو پانګه اچوونکو پورې مربوط وي، لکه څنګه چې د  %100ده، چې د هغې ملکیت 

انګه اچونه کې د کورنیو پانګه اچوونکو لپاره دې له عنوان څخه معلومېږي، په دې ډول پ
 کوم ځاى وجود نه لري او بهرنۍ پانګه اچوونکي د هر ډول ازادۍ درلودونکي وي.

په دې ډول پانګه اچونه کې د پانګه اچونې مصارف او مشترکه بهرنۍ پانګه اچونه:  (ب
ږي، اسب وېشل کېد هغوى د پانګو په تن ځحاصالت د کورنۍ او بهرنۍ پانګه اچوونکو ترمن

که څه هم له سل فیصده مالیکت سره بهرنۍ پانګه اچونه اوس هم په ځینو هېوادونو کې وجود 
 لري، خو دې روش تدریجاً خپل ځاى مشترکې بهرنۍ پانګې اچونې ته پرېیښى دى.

  :له غیر مستقیمې بهرنۍ پانګې اچونې څخه غیر مستقیمه بهرنۍ پانګه اچونه
ګانو اخیستل دي، لکه اسهام چې په وارد ونکي هېواد کې پیسې نشر مطلب د مالي دارایي 

کېږي. د قرضې د اسنادو اخیستلو په صورت کې د هغه مال کد خپلې پانګې په مقابل کې یو 
سند ترالسه کوي، چې ګټه او وخت یې معلوم وي او د قرارداد مطابق هر کال د هغه ګټه 

 سته خپله اصلي پانګه السته راوړي.السته راوړي او له یوه معین وخت څخه ورو
یا په بل عبارت د غیر مستقیمې بهرنۍ پانګې اچونې په صورت کې بهرني پانګه اچوونکي 
د اسهامو یا د قرضې د اسنادو په اخیستلو سره خپله پانګه میزبان هېواد ته ورادوي او د خپل 

ه په اندازه ګټه یا تاوان سهم په اندازه په مالکیت کې اختیار او د رایې حق لري. او د هغ
کېږي او اداري مسوولیت یې هم کم وي، نو  هکوي، نو په دې اساس پانګې ته کم خطر متوج

 په دې دلیل بهرنۍ پانګه اچوونکي دې ډول پانګې اچونې ته ډېر تمایل لري.
 
 . رسمي یا عمومي پانګه اچونه2

 کېږي:عمومي یا رسمي بهرنۍ پانګه اچونه په دوه ډوله ترسره 
هېوادونو یا د هغوى د مرکزي بانکونو ترمنځ او قرضې د قرارداد یا بهرنۍ مرستې  و. د دو1

 په شکل.
( آو IMFوال وجهي صندوق )یوال بانک، د پیسو نړیوالو سازمانونو لکه نړی. چې د نړ2

 نورو په واسطه دا پیسې د هېوادونو ترمنځ انتقال پیداکړي.
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یم ډول د پور اخیستونکي هېواد په اختیار کې ورکول کېږي ددې پورونو یوه برخه په مستق
او کوالى شي، چې په هره برخه کې چې وغواړي مصرف یې کړي، مګر اکثره وخت دا 
قرضونه مشروط وي او پور ورکوونکى هېواد یا سازمان د هغه د مصرف موارد ورته 

حاصلولو سره دا  مشخص کوي او په څو مرحلو او د مصرف له مواردو څخه د اطمینان په
 پورونه درخواست کوونکي هېواد ته تادیه کېږي.

 
 
 
 
 
 

 د بهرنۍ پانګې اچوونکې ډولونه په شکل کې
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پولو څخه د پانګې وتل او په نورو هېوادونو کې پانګه اچونه د پخوانیو ملتونو ترمنځ  ملیله 

وال تجارت ښااااکارندوى ده، په دې ترتیب ددې برخې محققانو د ید اقتصااااادي روابطو او نړ
منظور د پانګې او پانګې اچونې د حرکت لوري  خپلو فرضیو څخه د ښې نتیجې اخیستلو په

تر تحلیل او بر رسااااۍ الندې ونیو، د پانګې د حرکت تیوري تنها د پانګې حرکت نه مطالعه 
 کوي، بلکې د پانګې د حرکت جریان، د هغه دالیل او اثرات یې هم مطالعه کوي.

 جملېي ملکونو له له اول نړیوال جنګ څخه مخکې اروپا د پانګې لوى مرکز و او د اروپای
 څخه انګلستان د پانګې له مهمو صادروونکو هېوادونو څخه شمېرل کېده.

میلیارده ډالره و، چې په هغو کې  44م. کال کې د بهرنیو پانګو مجموعي ارزښت 1914په 
 زیات سهم په ترتیب سره د انګلیستان، المان، فرانسې او امریکا و.

  

 بهرنۍ پانګه اچونه

عمومي يا رسمي بهرنۍ پانګه  خصويص بهرنۍ پانګه 

 مستقيمه بهرنۍ پانګه اچونه غري مستقيمه بهرنۍ پانګه اچونه

 مستقله بهرنۍ پانګه اچونه بهرنۍ پانګه اچونهمشرتکه 
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هېوادونو په واسطه د بهرنۍ پانګه اچونو اندازهم. کال کې د مختلفو 1914په   

 د بهرنۍ پانګې اندازه )میلیارد ډالر( هېواد ګڼه

 18 انګلیستان 1

 9 آلمان 2

 5.8 فرانسه 3

 3.5 امریکا متحده ایاالت 4

 7.7 نور هېوادونه 5

 44 مجموعه             

Sourse: www.unctad.org 

کېدلو سره د اروپا اقتصاد له پښو ولوېده او هغه هېوادونه د لومړي نړیوال جنګ په شروچ 
چې له جنګ څخه مخکې به یې یو له بل سااااااره اقتصااااااادي همکاري درلوده، اوس یو د بل 

 جنګي رقیبان وو.
م. کلونو په منځ کې په اروپا کې سااااااایاساااااااي بې ثباتۍ دوام درلود، مګر 1925او  1918د 

درلوده یې، د پانګې صاااادرولو ته ادامه ورکړه  انګلساااتان د خپل تجارتي موقف په وجه چې
م. کال کې 1929او د وخت په تېرېدلو سااره له امریکا څخه هم د پانګې جریان پیل شااو، په 

د نړیوال اقتصاااااادي بحران په رامنځته کېدلو ساااااره د بهرنۍ پانګه اچونې جریان له ګډوډیو 
میلیارده ډالره  درېرزش م. کال کې یې ا1929ساااره مخام  شاااو او نړیوال تجارت چې په 

 م. کال کې یو میلیارد ډالرو ته راټیټ شو.1932و، په 
د مارشاااال د طرحې په اسااااس له امریکا څخه اروپا ته د پانګې انتقال شااادت پیداکړ، چې دا 

 جریان د قرضې او بالعوضه کومک په شکل و.
ادي جوړښااااات څرنګه چې دا منابع هغو هېوادونو ته انتقالېدل چې هغوى د مناساااااب اقتصااااا

صاااارف د پانګې د کموالي له مشااااکل سااااره مخام  شااااوي و، نو ددې ډول  ، درلودونکي و
عوضه پانګې انتقال ددې هېوادونو په اقتصاد کې مناسب پرمختګ رامنځ ته کړ او له دې الب

وروسااااااته دې ډول کومکونو پرمختیایي هېوادونو ته جریان پیداکړ، ترڅو هغوى له مطلوب 
ه برخمن شااااااي، مګر د پام وړ نتیجه حاصااااااله نشااااااوه، ځکه ددې اقتصااااااادي پرمختګ څخ

هېوادونو ساااااااتونزه یوازې د پااانګې اچونې کمبود نااه وو، بلکې د هغوى د نورو اړخونو 
پرمختګ ته همزمان ضااااااارورت و، نو په دې ترتیب د پانګې په جریان کې د بالعوضاااااااه 

 کومکونو رول کم شو.
چې کله د اروپا بیا رغاونه پیل شاااوه، نو د  له بل طرفه له دویم نړیوال جنګ څخه وروساااته

م. کال د معاهدې په اساااااااس د اروپا اقتصااااااادي ټولنه رامنځته شااااااوه او وروسااااااته د 1957
اقتصادي مرستو او پرمختګ سازمان رامنځته شو او ددې په څنګ کې د تعرفې او تجارت 

په اروپا او  د عمومي موافقنامې په برخه کې مذاکرات ترساااره شاااول او په دې ترتیب ساااره
جاپان کې پانګې اچونې زیاتوالى وموند او د مالي بازارانو په پراخوالي او زیات پرمختګ 
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سره د غربي اروپا هېوادونه د زیاتې پانګې درلودونکي شول او د پانګې د صادروونکو په 
توګه مطرف شول، جاپان هم د جنګ د مشکالتو په لرې کېدو سره ډېر زیات پرمختګ وکړ 

جاپان غټ شااااااارکتونه د زیاتې پانګې په درلودلو ساااااااره په نړۍ کې د بهرني پانګه او د 
 اچوونکو په حیث رامنځته شول.

په عمومي ډول ویالى شو، چې له دویم نړیوال جنګ څخه وروسته د بهرنیو پانګو د جریان 
ره س او د مستقیمو بهرنیو پانګه اچونو لپاره یوه نوې دوره رامنځته شوه، د وخت په تېرېدو

لسااااایزه کې په نړۍ کې د څو ملیتي کمپنیو د فعالیت په ډېرېدلو ساااااره ځینې اقتصااااااد 70په 
پوهان په تشویش کې شول، ځکه څو ملیتي کمپنیو د خپل فعالیت لپاره هغه ځایونه انتخابول 

شاارایط درلودل او ساایاسااتمداران یې په اندېښاانه کې اچولي وو او داسااې  ساااعدکوم چې به م
و ملیتي کمپنۍ به د خپلې پشتوانې، اندازې او د عملیاتو د لمنې په پراخوالي معلومېدل چې څ

سااره ډېر ژر د میزبان هېواد د مجموعي اقتصاااد په نساابت پرمختګ وکړي او باالخره به د 
 نړۍ اقتصاد په ډېر لږ وخت کې تر خپل تسلط الندې راولي.

رو اقتصااااااااد پوهانو لکه له او نواخیساااااااتالبته دې نظریې د مارکس له افکارو سااااااارچینه 
مه لسیزه 70( په H.B. Motorم.، هاروارد بري موتر )1977( R. Vernonریمونډورونون )

کې دا پېشااااابیني وکړه، چې څو ملیتي کمپنۍ به د نړۍ د اقتصااااااد واګې په الس کې واخلي، 
پانګې د جذب په  یدا نه کړ او دولتونو د بهرنۍ  ندوینې تحقق پ مګر په حقیقت کې دې وړا

نیول، ترڅو د هغوى په اقتصاااااااادي پرمختګ کې کومک واطر ځینې تدابیر ترالس الندې خ
وکړي او سااااازمان ملل هم پرمختیایي هېوادونو ته د څو ملیتي کمپنیو د منابعو څخه د ښااااې 
استفادې په خاطر الرښوونې وکړې، له دې سره سره د ماډرن امپریالېزم د بحث په مطرف 

پنۍ میزبان هېواد تر خپل تسااااااالط الندې راولي، نو له خارجي کېدو او دا چې څو ملیتي کم
ستلو مسظله مطرف شوه، نو  پانګه اچونې څخه د مخنیوي او د هغه په ځاى د قرضونو د اخی
په دې ترتیب پرمختیایي هېوادونو کوښښ وکړ، ترڅو له بهر څخه د قرض په اخیستلو سره 

ي او د هغه مدیریت هم په خپله غاړه د خپل ضاااارورت وړ پانګه خپل هېواد ته راواراده کړ
 واخلي.

البته عالوه په ماډرن امپریالېزم کې ځینې نور مساااایل هم شاااته، چې له بهر څخه د قرض د 
 اخیستلو په برخه کې مطرف و، چې له هغې جملې ځینې یې په الندې ډول دي:

سره د 1973په  .  د نفتو د قیمتونو لوړېدل:1 م. کال د نفتو د قیمت په څلور برابره لوړېدلو 
نفتو صادروونکو هېوادونو ته په زیاته پیمانه مالي منابع په الس ورغلل، مګر دې هېوادونو 
چې د زیات جذب قدرت یې نه درلود، نو دا منابع یې په بهرنیو بانکونو کې پس انداز کړل 

یساااااااې ترالساااااااه کړې او پرمختیایي هېوادونو ته یې د او په دې ترتیب دې بانکونو زیاتې پ
قرضااې په ورکولو شااروچ وکړه او ددې هېوادونو د قرضااونو تقاضااا ددې منابعو په واسااطه 

 تامین شوه.
م. کلونو په جریان کې صاااانعتي 197٦-1973. د صاااانعتي هېوادونو پولي ساااایاسااااتونه: د 2

سو د حجم د زیاتوالي سره مخام  هېوادونه د انبساطي پولي سیاست درلودونکي وو، نو د پی
شوي وو او په هغه دوره کې د داخلي پانګې زیاته برخه د انرژۍ په سکتور کې لګول کېده 
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او دا ساااااااکتور د زیات خطر درلودونکې وه، نو په دې اسااااااااس پرمختیایي هېوادونو ته د 
ه ې پقرضاااااااې ورکولو لپاره زیات تمایل موجود وو او په دې ترتیب زیاتو منابعو د قرضااااااا

م. کال کې د قرضاااااااونو د 1982شاااااااکل پرمختیایي هېوادونو ته جریان پیداکړ او دا کار په 
لسااایزې له اوایلو وروساااته پانګه بیرته د مساااتقیمې 90بحران د رامنځته کېدلو سااابب شاااو، د 

بهرنۍ پانګه اچوونې او غیر مسااااااتقیمې بهرنۍ پانګه اچونې په شااااااکل شاااااادت پیداکړ او په 
م. پورې یې نزولي سااااایر 1993-1991عودي سااااایر او له صاااااې م. کلونو ک1989-1991
 درلود.

خصوصي کول او خصوصي سکتور ته د قرضونو ورکول د مستقیمې بهرنۍ پانګه اچونې 
(FDIلپاره شااارایط اماده کړل او د )  دې مساااتقیمې بهرنۍ پانګه اچونې زیاته برخه پرمختللو

( په FDIتقیمې بهرنۍ پانګه اچونې )هېوادونو جذب کړه، لکه په پرمختللو هېوادونو کې مساااا

په %69,4م. کآل کې 19٦7 په  %83م. کآل کې 1990،  ته  %89م. کال کې 2000او  ته زیا

 شوه.
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 (2004-2000داخل ته د مستقیمې بهرنۍ پانګه اچونې جریان )
 په بیلیون ډالر

2004 2003 2002 2001 2000 
 کلونه

 هېوادونه

 پرمختللي هېوادونه 1133.7 599.3 441.2 358.5 396.1

 غربي هېوادونه 721.6 393.1 314.2 274.1 217.7

 اروپایي اتحادیه 696.1 382.0 307.1 253.7 213.7

 جاپان 8.3 6.2 9.2 6.3 7.8

 د امریکا متحده ایاالت 314.6 159.5 74.5 53.1 122.4

 نور پرمختللي هېوادونه 89.7 40.4 43.4 25.0 48.3

 پرمختیایي هېوادونه 266.8 221.4 163.6 175.1 275.0

 افریقا 9.6 19.9 13.0 18.5 17.2

 التینه امریکا او کاراظب 109.0 89.4 54.3 46.1 100.5

 اسیا او اوقیانوسیه 148.3 112.2 96.2 110.5 157.3

 آسیا 148.0 112.0 96.1 110.1 156.6

 غربي آسیا 3.5 7.2 6.0 12.3 18.6

 شرقي اسیا 116.3 78.8 67.4 72.2 105.1

 چین 40.7 46.9 52.7 53.5 6.60

 جنوبي اسیا 3.4 6.4 7.0 5.7 7.3

 جنوب ختیځه اسیا 23.5 19.6 15.8 19.9 25.7

 اوقیانوسیه 0.3 0.1 0.1 0.4 0.7

 جنوب شرقي اروپا 9.1 11.5 12.9 24.2 39.6

www.unctad.org/fdiSourse:  

  

http://www.unctad.org/fdi
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 (2009-2005جریان ) داخل ته د مستقیمې بهرنۍ پانګه اچونې
 په بیلیون ډالر

2009 2008 2007 200٦ 2005 
 کلونه

 هېوادونه

 پرمختللي هېوادونه 542,3 972.8 1358.6 962.3 565.6

 غربي هېوادونه 433.6 631.7 988.6 518.3 373.5

 اروپایي اتحادیه 421.9 590.3 842.3 503.5 356.7

 جاپان 2.8 6.5- 22.5 24.4 11.4

 د امریکا متحده ایاالت 4.99 237.1 271.2 316.1 135.9

 نور پرمختللي هېوادونه 6.5 110.4 165.3 103.4 85.3

 پرمختیایي هېوادونه 334.3 433.8 529.3 620.7 405.5

 افریقا 30.7 57.2 69.2 87.6 55.9

 التینه امریکا او کاراظب 103.7 93.3 127.5 144.4 85.5

 اسیا او اوقیانوسیه 200.0 283.4 332.7 388.7 264.1

 آسیا 199.6 282.1 331.4 387.8 396.9

 غربي آسیا 34.5 67.6 77.6 90.3 51.3

 شرقي اسیا 118.2 131.8 150.4 187.0 160.3

 چین 72.4 72.7 83.5 108.3 105.5

 جنوبي اسیا 9.8 27.8 34.0 50.7 47.9

 جنوب ختیځه اسیا 37.1 55.0 69.5 59.9 60.4

 اوقیانوسیه 0.4 1.3 1.3 0.9 1.4

 جنوب شرقي اروپا 39.7 54.5 90.9 114.4 69.3

Sourse:www.unctad.org/fdi 
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 د بهرنۍ پانګې اچونې علتونه
په اوس وخت کې د پانګې تحرک په دوه ډوله صورت نیـااسي، مستقیمه پانګه اچونه او غیر 

لخوا د بل هېواد سااااااره  د کومک مسااااااتقیمه پانګه اچونه، اګر که د پانګې انتقال د یو هېواد 
کولو په واسااااطه هم انتقالېږي، مګر د اقتصااااادي مقاصاااادو په خاطر د پانګې ازادانه تحرک 
معموالً دوه حالته لري، مسااااتقیم او غیر مسااااتقیم د پانګې د تحرک عوامل په الندې توګه بر 

 رسي کوو.
 . د مستقیمې بهرنۍ پانګې اچونې علتونه1

 اخل په پرتله د زیاتې ګټې موجودیت.په بهر کې د هېواد د د 

  دFDI (Forigen Direct Investment) بل علت په بهر کې په خپله پانګه او مدیریت د مستقیم

 کنترول درلودل دي.

  له ګمرکي تعرفې او نورو ګمرکي او تجارتي موانعو څخه مخنیوى یا له صاااااااادراتي اعانو
ولیداتو د صاادور لپاره ورکول کېږي، چې څخه اسااتفاده، چې په کوربه هېواد کې د دا ډول ت

دا یې هم له دالیلو څخه کېداى شي، بهرنۍ پانګه اچوونکي ددې په خاطر چې دده د تولیداتو 
 په مقابل کې کوم مانع موجود نه وي، نو د خپل هدف وړ هېواد کې پانګه اچونه کوي.

  دFDI املو عو یلپاره د تولید د عواملو د قیمت کموالى هم یو دلیل کېداى شااي، ځکه د تولید

د قیمت په کموالي سااره تولیدي مصااارف کمېږي او د تصاادۍ ګټه زیاتوالي کوي، همدا دلیل 
پرمختګ یې کړى، د بهرنۍ پانګې په جذب  دى، چې هغه پرمختیایي هېوادونه چې نسااااااابتاً 

 کې نسبتاً کامیاب و.

 ګه چې اکثره پرمختیاي هېوادونه په دې ونه توانېدل، چې ځان د تکنالوژۍ په پرمختګ څرن
باندې عیار کړي، بناً د پرمختللو هېوادونو لپاره د خامو موادو تهییه کوونکو په حیث پاتې 
شااااااول، ارزانه خام مواد او د کار ارزانه قوه د بهرنۍ پانګې د جذب له موثرو عواملو څخه 

 ده.

 کلونو کې ځینې  هېوادونه لکه چین، جاپان، جنوبي کوریا  وروسااااتیوچې په دې  لکه څرنګه
او ځینې نور د اسااااایا د جنوب هېوادونه د خامو موادو د زیاتو منابعو او د کار د زیاتې قوې 

له  م. 1995م. تر 1980له امله د پام وړ پرمختګ کړى دى، مثالً چین توانېدلى دى، چې 
( جذب کړي، دا چې چین د بهرنیو پانګه اچونه %10انګه اچونو )کلونو کې د دنیا د ټولو پ

م.کال څخه وروساااااااته د بهرنۍ 1479په جذب کې  موفق و، علتونه یې دا دي، چې چین له 
پانګې د جذب سیاست ترالس  الندې ونیو او نور علتونه یې د داخلي پراخ بازار درلودل، د 

 د همسایه هېوادونو پرمختګ و. صادراتو د توسعې ستراتېژي او همدارنګه د هغه

  ،په یو جنس کې  د یو هېواد نسابي مزیت درلودل هم د بهرنۍ پانګه اچونې علت کېداى شاي
یانې  ځینې وخت بعضااااې صاااانایعو په ځینو هېوادونو کې زیات پرمختګ کړى وي، مثالً د 
 کمپیوټر صاااانعت په امریکا کې او د موټرو صاااانعت په  جاپان کې کوالى شااااي، چې د دوه

 طرفه پانګې اچونې لپاره زمینه مساعده کړي.
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  ،ځینې کمپنۍ د یو خاص جنس په تولید کې د زیاتې  پوهې درلودونکي وي او نه  غواړي
په بهر )اجنسااااای(چې دا معلومات نورو ته انتقال کړي، نو  له دې خاطره  خپله  یوه شاااااعبه 

 .پرانیزی کې

 ه کوي، دا ارزو ولري، چې د خامو شاااااید ځینې شاااارکتونه چې مسااااتقیمه بهرنۍ پانګه اچون
 موادو یوه منبع مستقیما کنټرول کړي، ترڅو د هغه په تولید کې سکتګي رامنځته نه شي.

  ممکن بهرنۍ پانګه اچوونکي او شاااارکتونه پرمختللې ټکنالوژي په اختیار کې  ولري او ونه
 تکنالوژي د نورو په اختیار کې ورکړي. هغواړي چې  خپل

  اچوونکي هدف د یو معین هېواد او لیګوپول بازار ته داخلېدل وي او په دې شااااااااید د پانګه
ډول ونه غواړي، چې ممکنه ګټه له هغه شرکت سره چې نیمه انحصاري شکل لري، تقسیم 

 کړي.
 
 . د غیر مستقیمې بهرنۍ پانګه اچونې علتونه2

تې ګټې السااااااته  د غیر مسااااااقتیمې بهرنۍ پانګه اچونې عمده علت د هېواد څخه دباندې د زیا
راوړل دي، بناً د اقتصاااادي مقاصااادو په نظر کې نیولو ساااره د غیر مساااتقیمې بهرنۍ پانګه  

بهرني هېواد کې د  هچ په  دې خاطر چې یوااچونې عمده عامل زیاته ګټه ده. د یو هېواد اتب
قرضې اوراق یا اسهام اخلي،چې د هغه ګټه د هېواد د داخل په نسبت زیاته وي، څرنګه چې 

 واقل ته ورساااااااوي، بناً د هغ دپانګه اچوونکي کوشاااااااش کوي، چې د پانګې اچونې خطر ح
 وي. ګټه زیاته او د ضرر خطر یې کم وکمپنیو اسهام اخلي، چې د هغ

 
 اقتصادي پرمختګ باندې د بهرنۍ پانګه اچونې تاثیرات .په2
 

 الف( د مستقیمې بهرنۍ پانګه  اچونې تاثیر
 اقتصاااااااادي نورواکثره پرمختیایي هېوادونه د اقتصاااااااادي پرمختګ لپاره پانګه اچونې ته 

پانګه اچونه په هر اقتصااااد کې د اقتصاااادي پرمختګ د  . و څخه  اولویت ورکويساااکتورون
عامل په توګه پېژندل شااوې ده، اکثره هېوادونه د کامل اسااتخدام او اقتصااادي پرمختګ لپاره 

 بولي. بهرنۍ پانګه اچونه غوره
او د پرمختګ تیوری، دلیویس ټیوری ومار د پرمختګ تیوریګانې، د روساااااااتو ډ-ډرواد ه

اکثراً د پانګه اچونې په واساااطه  )چې موږ مخکی څپرکیو کې ولوساااتلې(نورې تیورې ګانې
په اقتصاد کې د مالي توان په زیاتېدلو باندې متیقین دي، د مالي پانګې تامین له مختلفو الرو 

 په پرمختیایي هېوادونو .امکان لري ې څخهپس اندازونه، قرضونه او بهرنۍ پانګلکه داخلي 
کې پس اندازونه چې د پانګې اچونې ضاااارورتونو ته جواب ووایي او همدارنګه د اسااااهامو 
بااازار هم پااه دې هېوادونو کې کوم خاااص رول )رونق( نااه لري، هماادارنګااه پااه بهرنیو 

ګېاادلي دي، بناااً د پرمختیااایي هېوادونو د مااالي قرضاااااااونو  باااناادې هم ځینې  محاادودیتونااه ل
 اى شي.بتیدثا ېمفید نیضرورتونو د رفع کولو لپاره بهرنۍ پانګه اچو
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تاثیر درلود،  ندې  با په  اقتصااااااااادي پرمختګ  په اخرو څو کلونو کې یې  مل چې  هغه عوا
مه لسااااااایزه کې د 70تحقیقاتو له مخې چې  صاااااااورت یې نیولى دى، په  هغو. د ومختلف و

مه 80اقتصاااااادي پرمختګ عمده عامل د صاااااادراتو زیاتوالى و، په داساااااې حال کې چې په 
لسیزه کې د اقتصادي پرمختګ له عواملو څخه عمده عامل پس انداز ګڼل کېږي، چې په دې 

ه اقتصااادي پرمختګ کې موثر رول ( پFDIدوو لساایزو کې  بهرنۍ مسااتقیمې پانګه اچونې )

نساابت لوړ  GDPاو  FDIمه لساایزه کې هغه هېوادونه،چې د هغوى د 90نه  درلود، مګر په 

 و، زیات اقتصادي پرمختګ یې کړى  و.
پرمختیایي هېوادونو ته تنها د پانګې ورود د اقتصااااااادي پرمختګ باعث نه ګرځي، بلکې په 

عـااصري تکنالوژي او ښه منجمنټ هم وارد شي، د پانګه برسېره باید ځینې نور عوامل لکه 
په کار وړلو په نبسااااات په اقتصاااااادي پرمختګ کې د تکنالوژۍ پرمختګ او د زیاتې پانګې 

له پرمختللې تکنالوژۍ سره یوځاى  FDIنې که چېرې عی، عـااااااصري کول زیات اهمیت لري

 تګ وکړي.یو هېواد ته داخل شي،نو  په دې صورت کې هغه هېواد کوالى شي،چې پرمخ
ښااااه منجمنټ چې په بهرنیو شاااارکتونو کې په کار وړل کېږي، هم د بهرنۍ پانګه اچونې په 
کامیابۍ کې  ونډه لري، رهبري او منجمنټ دا تصاامیم نیسااي، چې څه شااى تولید شااي، د چا 

 چمتو اوتخصاایصلپاره  تولید شااي، څومره تولید شااي، یا دا چې خام مواد له کوم ځاى څخه 
 ر  موارد.شي او  داسې نو

تاثیر په اقتصااااادي پرمختګ باندې همېشااااه مثبت نه وي،  FDIپه پرمختیایي هېوادونو کې د 

لهځکاه د پرمختیاایي هېوادونو پاه  اقتصاااااااااد کې د بهرنۍ پاانګې اچونې تااثیر د دواړه   ډو
هېوادونو د تکنالوژیو د اختالف له اندازې سااااره ارتباط لري، هر څومره چې دا اختالف کم 

په زړه تکنالوژۍ باندې په اقتصاااااادي پرمختګ زیات به د نوي تکنالوژۍ تعویض وي، نو  
یل  نالوژۍ څخه د یې تاثیر ولري، چې دل له نوې تک په دې هېوادونو کې د تخنیکي پوهې 

استفادې دطریقې او د کار د ماهرې قوې نشتوالى و، چې دا مشکل تر یوې اندازې پورې د 
ه نوې تکنالوژۍ څخه په صحیح ډول استفاده وکړاى کار د متخصصې قوې په روزنه  چې ل

 شي، حل کېداى شي. 
د روزنې لپاره زیاته پانګه  اچونه  (Human resource)  هر څومره چې د انسااااااااني قوې

وشااي، په هماغه اندازه کوالى شااو، چې له  پرمختللې تکنالوژۍ څخه زیاته اسااتفاده وکړو، 
المل ګرځي، ځکه کله چې یو هېواد د کمې چې په نتیجه کې د زیات اقتصاااااااادي پرمختګ 

سااااااهم به په اقتصااااااادي پرمختګ کې کم وي او  FDIانساااااااني پانګې درلودونکي وې، نو د 

لرونکې وي، نو په  ځواکانسااااني او ماهر برعکس هر څومره چې د زیاتې تحصااایل یافته 
ت لرالى د جذب قوه زیاته او په اقتصااااادي پرمختګ باندې ښااااه تاثیرا FDIهغه هېواد کې د 

 شي. 
د انساااااني ماهرې او متخصااااصااااې قوې موجودیت په بهرنۍ پانګه اچونو کې نساااابت داخلي 
پانګه اچوونو ته زیات ساااااااهم لري، ځکه داخلي پانګه اچونې معموالً د عنعنوي فعالیتونو په 
برخه کې صاااورت نیساااي، مګر له بهرنۍ پانګه اچونو ساااره تکنالوژي همزمان وي، په لنډ 
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ستقیمه بهرنۍ پانګه اچونه کې تکنالوژي د اقتصادي پرمختګ باعث ګرځي ډول دا چې په م
 او که نه الندې عواملو پورې اړه لري.

 . د دواړو هېوادونو ترمنځ د تکنالوژي د اختالف او تفاوت اندازه.1
 سطح اندازه.د هېواد کې د روزنیزې پانګې  اچونې  (میزبانکوربه ) . په 2
 څخه په میزبان هېواد کې د پانګه اچونکي هېواد هدف. FDI. له 3

د داخلي پانګه اچونې ځاى نیولى شاااااااي او که نه په دې هکله دوه نظره وجود  FDIدا چې 

په داخلي پانګه ا چونو باندې مثبت  FDIي، چې دلري، ځینې اقتصااااااااد پوهان په دې عقیده 

و کمپنیو له حضااااااور څخه په دې خو د پام وړ اثر نه لري، داخلي شاااااارکتونه ممکن د بهرنی
ات ي او زیوي، چې  هغه کارګران چې په بهرنیو کمپنیو کې اساااتخدام شاااوډول ګټه پورته ک

مهااارت او پوهااه پااه الس راوړي، چې دا پااه بااازار کې زیااات قیماات لري، کااه چېرې دا 
کارګران  بهرني شااارکتونه پرېږدي، نو ممکن دا انسااااني مهارت د داخلي شااارکتونو الساااته 

شي او د هغوى مؤلدیت به  لوړ کړي، همدارنګه داخلي شرکتونه به د نویو تولیداتو لپاره ور
 دا خبره یوه پرمختیایی هیواد ته  ډیره مهمه ده.  ځان عیار کړي.

ځینې نور بیا په دې نظر دي، چې د بهرنیو شااااارکتونو حضاااااور کېداى شاااااي، چې د داخلي 
کړي، ځکه بهرني شاارکتونه د تولید کم په لنډه موده کې کم  صاااً شاارکتونو حاصااالت خصااو

مصاااااااارف لري، نو دوى د خپلو تولیداتو په زیاتوالي باندې الس پورې کوي، نو د داخلي 
شااارکتونو اجناساااو ته د قیمت د زیاتوالي په وجه  تقاضاااا کمېږي، چې په نتیجه کې تولیدات 

 کمېږي.
ې بهرني پانګه اچوونکي د د بهرنۍ پانګې اچونې یو تعداد نور مخالفین په  دې باور دي، چ

زیاتې پانګې د درلودلو په وجه خپله زیاته ګټه د بیرته پانګه اچونو په ځاى له هېواد څخه 
بهر وړي، همدارنګه مسااتقیمې بهرنۍ پانګه اچونې مخالفین په دې نظر دي، چې ددې پانګه 

ه عالقه خلکو الساااته ورځي چې له پس انداز ساااره کم واچونو څخه الساااته راغلې ګټه د هغ
لري، چې دا د تقاضا د زیاتوالي سبب ګرځي او په نتیجه کې قیمتونه لوړېږي، همدارنګه بل 
انتقاد دا دى، چې په دې پانګه اچونه کې زیاته د کار قوه پکار نه اچول کېږي، په داساااااااې 

 حال کې چې د پرمختیایي هېوادونو لوى  مشکل د بېکارۍ موجودیت دى.
 

 پانګې اچونې تاثیرات  ب( د غیر مستقیمې بهرنۍ
څرنګه چې موږ مخکې ذکر کړه،چې د غیر مساااااااتقیمې بهرنۍ پانګه اچونې عمده علت له 
پانګې څخه د زیاتې ګټې السته راوړل دي، نو ځکه پانګه اچوونکي د قرضې د اوراقو او د 

د خپلې پانګې لپاره د ریساااک )خطر( د  بورس په بازار کې د اساااهامو په اخیساااتلو او حتى
په کمو ته  قدام کوي، نو دې ندې ا با په کولو  نداز  بانګونو کې د پس ا په بهرنیو  په خاطر  لو 
ساااااره چې ددې پانګه اچونو هدف د مساااااتقیمې بهرنۍ پانګه  اچونې برعکس د زیاتې  هتوج

ګټې السااااااته راوړل دي،  نو  د غیرمسااااااتقیمې بهرنۍ پانګه اچونې او اقتصااااااادي پرمختګ 
رګو کېږي. نو بناً د انساني قوې روزنه په بر کې نیسي، نو ترمنځ کومه قوي رابطه نه ترست
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په صورت  FDIپه څېر د اقتصادي پرمختګ باعث نشـي ګرځېدلى، د  FDIځکه دا طریقه د 

 کې تکنالوژي نه انتقالېږي او صرف مالي منابع یو هېواد ته انتقالېږي.
چونې ته د مالي بحرانونو په برخه کې یوه بله مهمه خبره دا ده، چې دې ډول پانګه ا FDIد 

او الزمه انعطاف پذیري ونه ښودله او په خپلو ورکول مطابقت ته  ځان ، دوی په جریان کې
نوسااااناتو ساااره راغلو بحرانونو ته لمن وهي او له اقتصاااادي پرمختګ څخه مخنیوى کوي، 

پاتې کېږي،  ته  ثاب یا  پذیره ده او  پانګه اچونه زیات انعطاف  ثالً ممګر  مساااااااتقیمه بهرنۍ 
م. کلونو د بحرانونو په لړۍ کې د ختیځې اسیا په هېوادونو کې دې ډول پانګه 1998-1997

 اچونې د پام وړ ثبات درلود.
کې هېوادونو 11نظریاتو څخه چې پورته مو  ولوستل او هغه تحقیقاتو څخه چې په  وله  هغ

او  د قرضاااونو د تاثیراتو نتای. په  FDI, FPIپه اقتصاااادي پرمختګ باندې د  ،ترساااره شاااوي

 وښودل شول :    الندې توګه 
. په اقتصاااادي پرمختګ باندې د مساااتقیمې بهرنۍ پانګه اچونې تاثیرات عموماً مثبت وي، 1

 ځکه په اکثرو دغو ممالکو کې یې مثبت تاثیر درلودلى دى.
، منفي اثر لري زیاتره. غیر مسااااااتقیمه بهرنۍ پانګه اچونه په اقتصااااااادي پرمختګ باندې 2

ځینو  مواردو کې لکه د چین او د ترکیې هېوادونه، چې ددې ډول پانګه اچونې سهم  مګر په
 ددې ډول پانګې اچونې تاثیراتپه هغو کې د مسااتقیمې بهرنۍ پانګه اچونې په نساابت کم ده، 

 هم مثبت دي.
ي پرمختګ . اکثره قرضاااونه چې د مطالعې الندې نیول شاااوي، د هغو تاثیرات په اقتصااااد3

، له  بل پلوه ددې قرضااونو اثر په اقتصااادي پرمختګ باندې په یباندې منفي ښااودل شااوې د
دې پورې تړلى دى، چې ایا دا قرضونه په تولیدي برخه کې مصـااااااارف شوي دي او که دا 
استهالکي قرضونه وي، که په تولیدي برخه کې په مصـاااااارف رسېدلي وي، نو په اقتصادي 

یرات ولري، خو که په استهالکي شیانو مصـرف شوي وي، نو بیا په پرمختګ به ډېر کم تاث
 :اقتصادي پرمختګ منفي اثر لري، له پورتنیو مطالعاتو څخه الندې نتایجو ته رسېږو

 

 ر ښااه ډې )ډاډمن کیدو(مسااتقیمه بهرنۍ پانګه  اچونه د اقتصااادي امورو لپاره د پانګې د تامین
 شکل  دى.

  دFDI  له الرې د اقتصااااادي پرمختګ په هدف پالن جوړونه د ډېر امکان درلودونکې ده، د

FPI   په نسبت دFDI .د انتقال نوسانات کم دي 

 FDI  نه لري، ځکه دا په پرمختللي تکنالوژۍ، د تاثیرهمېشه د هېوادونو په اقتصاد کې مثبت

 کار متخصصې قوې او نورو عواملو پورې اړه لري.
 

 انګه اچونې د جلب او جذب اغېزمن عوامل. د بهرنۍ پ3
 د بهرنۍ پانګه اچونې د جلب او جذب مهم عوامل په  درې برخو وېشل شوي دي:
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 ،اقتصادي عوامل (الف
 ،حمایتي اوتشویقي عوامل (  ب
 .بنیادي )امنیتي( عوامل (  ج
 

 اقتصادي عوامل (الف
موجودیت، د مصاااارف لوى بازار اود یو تعداد اقتصااااادي عوامل لکه د تولید د زیاتو منابعو 

کار د ارزانې قوې موجودیت د بهرنۍ پانګې اچونې په جذب کې مهم رول لري، چې هر یو 
 په لنډ ډول تشرېح کوو.

  :د تولید زیاتې منابع په کم مصـااارف سره د د تولید ارزانه منابعFDI  ،د ورود مهم عامل ده

زیاته  انرژي د تولید د مصااارفو د کموالي ساابب جغرافیایي موقعیت او ،عي منابع یزیاتې طب
ګرځي او نتیجه کې د پانګه اچونو د جلب ساااابب ګرځي. همدارنګه په کم مزد سااااره دکار د 
فني او متخصاااااااصاااااااي قوې زیاتوالى د بهرنۍ پانګې اچونې په جذب کې مهم ګڼل کېږي، د 

نور غیر ماهره تخنیک په پرمختګ او د تولید د پروسااااااې او مراحلو په مغلق کېدلو سااااااره 
کارګره قوه پکار نه راځيد بلکې باید دکار د قوې په روزنه پیل وشاااااااي، د چین، مالېزیا او 

 سینګاپور د موفقیت یو دلیل د کار  د ماهرې قوې درلودل و.
  :بازارونو پراخوالى پانګاه د میزبان هېواد د  بازارونو پراخوالى د هغو  د میزبان هېواد د 

داخلي بازارانو کې د فروش په منظور ترساااااره شاااااوي وي، مهم  اچونو په برخه کې چې په
چین، مکساایکو، سااینګاپور او ځینې نورو پرمختیایي هېوادونو د داخلي لویو بازارونو  . دي

 جذب کړې ده. FDIد درلودلو په سبب زیات 

 :له بهرنیو پانګه اچونو سااااره د دولت لخوا پولي ساااایاسااااتونه، تجارتي  د دولت ساااایاسااااتونه
ه، مالیاتي ساایاسااتونه او  دتعرفو وضااع کول هغه عوامل دي، چې د پانګه اچونو په ساایاسااتون

 جذب کې  مهم رول لري.
 :زیاتېدونکى انفالسیون ددې باعث ګرځي، چې د یو هېواد وګړي بهرنیو تولیداتو  انفالسیون

او له بل طرف نه دقیمتونو لوړوالي د تولیدي مصاااااااارفو د زیاتوالي سااااااابب  پام واړويته  
 په م  کې یو خنډ ګرځېدلى شي. FDIګرځي، چې  دا هم د 

 اساااسااي زېربناوې  (Infrastructure): او  کی منابعو، انرژیکرښااو مواصااالتي ود پرمختلل

ې ونې په برخه کموجودیت لکه ازادې صنعتي سیمې د بهرنۍ پانګه اچ ومسایل  وځینې نور
 مهم رول لري.

 
 حمایتي عوامل(   ب

تشااااویقي یا حمایتي عوامل د ازادو صاااانعتي ساااایمو په جوړولو )صاااانعتي پارکونه( د بیمې 
قوانینو او په  بهرنیو پانګه اچونو ساااااااره ددولت د حمایې ساااااااره رابطه لري، دولت باید دا 

 نیت درلودونکي وي.تضمین ورکړي، چې  بهرنۍ پانګه اچونې به د مالي اوځاني ام
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 بنیادي )امنیتي( عوامل (  ج
هغه هېوادونه چې د ساااااایاسااااااي او  اجتماعي نا ارامیو درلودونکي دي او د پانګه اچوونکو 

جذاب وي، خو بیا هم د  هامنیت له تهدید سره مخام  کوي، که هر څومره له اقتصادي لحاظ
هرني پانګه اچوونکي په هغه بهرنیو پانګه اچونو په جذب کې ناکام وي، په حقیقت کې ب

ځایونو کې پانګه اچونه کوي، چې د ضاااااارورت وړ محیط درلودونکي وي، چې دا محیط د 
ثبات د بیروکراساي نه موجودیت د اداري فسااد  د سایاساي ثبات، د قانون جوړونې د نهادونو

 یت درلودونکې ده.ونه موجودیت او معنوي ه
 

 

 باندې د اقتصادي پرمختګ په منظور موثر عوامل FDI. په 4

څرنګه په اقتصاااااااادي  FDIپه پورتني مبحث کې زموږ د بحث وړ موضاااااااوچ دا وه، چې 

پرمختګ تاثیر اچوي، اوس هغه عوامل تر مطالعې الندې نیسااو، چې د هغوى په موجودیت 
 .کیدای شیپه موثر ډول تر استفادې الندې نیول  FDIسره  

 رونه( چې هغه برخې )سااااااکتوFDI  :پېړۍ ې نظر د شاااااالمې لساااااایزپه هغه کې جذب کېږي

م. کال کې په 1913تغیر کړى دى. په  ، اوس دپرمخیتیا تیورینیمایي څو اخرو ته دلومړۍ
یایي او کمو پرمختللو هېوادونو کې د  ته برخه د معادنو او  FDIپرمخت مایي څخه زیا له نی

د صنعت په برخه کې ترسره پانګونه  %10خامو موادو برخو ته اختصاص کېدل او صرف 

د خدماتو په  %50د صااانعت په برخه کې،  FDI 40%م. کال کې د 1990شاااوې وه، مګر په 

کې دا تغییرات په اقتصادي  FDIپه اولیه برخو کې جذب شوې وه، چې په  %10برخه کې او 

 متفاوت تاثیرات لري.نظر هغه وخت ته پرمختګ باندې 
و پرمختللو لږبرخو )خام مواد او معادن( کې جذب شاااااااي، نو په  په لومړنیو FDIکه چېرې 

هېوادونو باندې به لږ مفید تاثیرات ولري، ځکه ددې مواردو لپاره تقاضاااااا غیر ارتجاعي ده 
سطه د ټکنالوژي د تغییر څخه السته راغلى حاصل د قیمت د ټیټوالي په اثر  FDIاو د  په وا

په کار ولوېږي، زیاته د صااانعت په برخه کې  FDIمصااارف کوونکي ته انتقالېږي، مګر که 

نو د تحصااایالتو او مهارتونو د ساااطحې لوړول او د نوې تقاضاااا رامنځته کېدل د اقتصاااادي 
 پرمختګ سبب ګرځي.

 

   :مې لسااااااایزې پورې د پرمختګ مختلفو ساااااااطحو په 70تر د یو هېواد د پرمختګ ساااااااطح
نې په الساااااته راغلې نتیجه قصااااایرالمدت او طویل المدت کې د مساااااتقیمې بهرنۍ پانګې اچو

باندې کوم تاثیر نه درلود، ځکه په دې زمانه کې ټکنالوژي کمه مطرف وه او همدارنګه د 
په لنډه موده او اوږده  FDIمه لسااایزه کې 80کار متخصاااصاااې قوې ته کم ضااارورت و، په 

اثر  FDI د وکړ، په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې تغییرموده کې په پرمختیایي هېوادونو کې 



 

1٦7 

 و پرمختللولږپرمختللو هېوادونو ته کم و، یانې په  (LDCs) ولږاو  (DCs)  نسبت پرمختیایي

 اثر په اقتصادي پرمختګ باندې زیات و. FDIهېوادونو کې د 

  :په دې برخه کې باید ووایو چې ایا د یو هېواد هدف د ساااااتراتېژي او تجاترتي سااااایاساااااتونه
 FDIتعویض دى، د صادراتو د توسعې ستراتېژي د  صادراتو زیاتوالى دى او که د وارداتو

مفید واقع شااااوې ده، ځکه د تعرفو  FDIکوي او په دې سااااتراتېژۍ کې  هجذب ته زیاته  توج

ر عواملو په بازا يوضاااع کول او تجارتي ساااهمیه بندي د وارداتو په ساااتراتېژۍ کې د تولید
کې د اختالفاتو د رامنځته کېدلو سااااااابب ګرځي، ځکه تولید په هغه برخه کې چې کم عوامل 
اختیار کې وي، ترالس الندې نیول کېږي، چې له یوې خوا کم اقتصااادي پرمختګ صااورت 

د جذب لپاره کمه زمینه مساعدېږي، مګر د صادراتو د توسعې  FDIنیسـاااي او له بلې خوا د 

 ي د حرکت د ازادۍ او د نسبي مزیت په اساس د منابعو د تخصیص سبب ګرځي.ستراتېژ

  :په میزبان هېواد کې د مالي ساایسااتم پرمختګ په اقتصااادي پرمختګ پرمختللى مالي ساایسااتم
د اثر لرلو د مهمو شااارطونو څخه یو شااارط دى، پرمختللى مالي سااایساااتم او د  FDIباندې د 

FDI ځي او په دې ترتیب له د جذب د قدرت د زیاتېدلو سااااااابب ګرFDI  څخه راپیداشاااااااوې

ستم له دوه الرو څخه په اقتصادي رتکنالوژیکي تغییرات اعظمي حد ته ور سی سېږي، مالي 
 پرمختګ کې موثر واقع کېداى شي.

عالوه پر دې له نوې تکنالوژۍ سااااااره پانګه اچونه د نورو ټولو پانګه اچوونو په نساااااابت د 
ې اساااااس پرمختللى مالي ساااایسااااتم ددې ډول خطرونو د زیات خطر درلودونکې ده، نو په د

کمولو په برخه کې موثر واقع کېداى شااااااي او د نوې تکنالوژۍ په کارولو کې چې د بهرنیو 
شاارکتونو په واسااطه په کار اچول شااوې ده، د داخلي متشاابثینو د تحرک باعث ګرځي بناً دا 

 رمختګ پړاو ته رسېږي.شرکتونه په سرعت سره له نوې تکنالوژۍ استفاده کوي او د پ
 
 . د بهرنیو پانګو او شرکتونو په برخه کې مختلف نظرونه5

د بهرنیو پانګو او شااااااارکتونو په برخه کې په عمومي ډول دوه نظریې وجود لري، چې یو 
 :تعداد یې موافق او یو تعداد یې مخالف دي او په الندې توګه یې تر مطالعې الندې نیسو

  :ددې نظریې مطابق په کمو د بهرنیو پانګو او شااااااارکتونو د فعالیت په اړوند موافق نظر
پرمختللو هېوادونو کې د بهرنیو پانګو او شااارکتونو فعالیت د اقتصاااادي پرمختګ لپاره د یو 
مثبت عامل په توګه شااااااامېرل کېږي. په دې نظریه کې داساااااااې اساااااااتدالل کېږي، چې په 

نګې او تکنااالوژۍ کموالى د پرمختااګ لااه مهمو موانعو څخااه پرمختیااایي هېوادونو کې د پااا
واسااطه کوالى شااي چې دا موانع له منځه یوسااي یا د ه دي، بهرني شاارکتونه د خپلو پانګو پ

منځه وړلو کې کومک وکړي او عالوه پر دې دا شرکتونه په خپلو فعالیتونو سره ه هغو په ل
ي او همدارنګه د رقابت په رامنځته کولو د منجمنټ نوې طریقې نوموړو هېوادونو ته انتقالو

سره په  پرمختیایي هېوادونو کې د داخلي تصدیو او شرکتونو د فعال کولو باعث هم ګرځي 
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او باالخره په دې هېوادونو کې د اقتصاااادي پرمختیا، د بازار د تنظیم او د رفاه د ښاااه کېدلو 
 باعث ګرځي.

 
 و دا نظریه په پرمختیایي هېوادوند مخالف نظر: . د بهرنیو پانګو او شاارکتونو د فعالیت اړون

کې د خارجي پانګو او شاااارکتونو په  منفي تاثیراتو او عواقبو باندې تاکید کوي او دا فعالیت 
ددې هېوادونو د وروسااااته پاتېوالي او تړلتیا عامل بولي، دا نظریه په دې عقیده لري، چې دا 

لو وتصاااادي منابعو او فعالیتونو باندې په منګپانګې او شااارکتونه د پرمختیایي هېوادونو په اق
سره )تر خپلې سلطې الندې راوستلو سره( ددې هېوادونو د پرمختګ پروسه تر کې راوستو

 .خپل کنترول الندې راولي او هغوى د زیاتې تړلتیا لور ته بیایي
 
 :ددې لید لوري ځینې نظرونه په الندې توګه را اخلو 
برخو کې په کار وړل کېږي، چې د کوربه هېواد د لومړنیو  . ددې شرکتونو پانګې په هغو1

ضرورتونو سره چندان ارتباط نه لري، دا پانګې او شرکتونه معموالً د معدنونو او زراعت 
په برخه کې مصروف دي او اوس هم چې په  کوربه هېوادونو کې صنعتي تولیدي فعالیتونه 

اره صااااااادرات تهیه کوي او یا د تولید د ترسااااااره کوي، په عمومي ډول یا د نړیوال بازار لپ
 پروسې د تکمیل په خاطر د څو ملیتي کمپنیو په مجموعه کې فعالیت ترسره کوي.

. په پرمختیایي هېوادونو کې د خارجي پانګو او شااااااارکتونو حضاااااااور او فعالیت اکثره نه 2
نه ګرځي، بلکې د هغو عث  با ېدو  عال ک د  یوازې دا چې د داخلي شااااااارکتونو د ترقي او ف

ضاااعیف کېدو او له منځه تللو لپاره زمینه مسااااعدوي، ځکه د هغوى د پانګې لوړه ساااطحه د 
 تکنالوژي، منجمنټ او مارکېټینګ مهارت له داسې نهادونو څخه د رقابت امکان اخلي.

. د بهرنیو پانګو  او شرکتونو حضور په اقتصادي تسلط برسېره په کوربه هېواد باندې د 3
باعث هم ګرځي، چې دا موضااااوچ په هغو مواردو کې چې د هغه  ساااالطساااایاسااااي نفوذ او ت

شاااارکتونو د هغوى د خپلو هېوادونو ګټې سااااره په ارتباط کې وي زیاته وي، په دې مواردو 
وعه هېوادونه له دغو شااارکتونو څخه په بکې نوموړي هېوادونه یانې د نوموړو شااارکتونو مت

کې د خپلو ګټو د ساتلو په منظور په  سیاسي، دیپلوماتیک او ځینې وخت هم په نظامي برخو
کوربه ملک کې اسااااااتفاده کوي، په خپله دا شاااااارکتونه هم په کوربه هېواد کې د خپل نفوذ د 

 ساتلو په خاطر فعالیت کوي.
. پاه پرمختیاایي هېوادونو کې د بهرنیو پاانګو او شااااااارکتونو حضاااااااور د ځینو اجتمااعي 4

د رامنځته کېدو باعث ګرځي، ځکه دا کشااااامکشاااااونو او  د هغوى په کلتور باندې د تعرض 
شاارکتونه د خپلې ټولنې ځینې عادات او نمونې له ځان سااره وړي، چې دا د کوربه هېواد له 

 کلتور سره نه جوړېږي.
. هغه پانګه چې بهرني شااااااارکتونه یې پرمختیایي هېوادو ته انتقالوي، له هغو څخه زیاته 5

پلې کمې پانګې اچونې وروساااااااته له مختلفو پانګه بیرته خپلو هېوادو ته راوړي، هغوى د خ
الرو لکه د کوربه هېواد له اعتباراتو څخه اساااااااتفاده، خپلو هېوادونو ته د پانګې اچونې ګټې 
 انتقال او په نورو هېوادونو کې د پانګه اچونې له الرې بیرته زیاته پانګه له دې هېوادو څخه 

 باسي.
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 د بهرنۍ پانګې اچونې اغېزې. د پرمختیایي هېوادونو په اقتصاد باندې ٦

 په عمومي ډول د بهرنۍ پانګه اچونې مثبت او منفي رول په الندې ډول واضح کوو.
 د بهرنۍ پانګه اچونې مثبتې اغېزې . 

 :د سپما د خالیګاه پوره کول
څرنګه چې په پرمختیایي هېوادونو کې د خلکو عایدات کم دي، نو ځکه د سااااپما اندازه او د 

کم دى، چې دا د پانګې کموالى د پرمختیایي هېوادونو د وروسااته پاتې والي پانګې مقدار هم 
له مهمو عواملو څخه شااامېرل کېږي، خو د بهرنۍ پانګه اچوونې په نتیجه کې دا تشاااه پوره 

 کېږي او د اقتصادي ودې لپاره زمینه مساعدېږي.
ساس د باندینۍ پانګې اچونې په مرسته کوال شد نوي کالسیک نظریې په ا پما و، چې د سى 

ى شاااو، چې د ساااپما خالیګاه خالیګاه پوره کړو. د باندینۍ پانګې اچونې په مرساااته موږ کوال
 ډکه او د اقتصادي ودې هدف ته ورسېږو.

 د باندینیو اسعارو د تبادلې د کمبود پوره کول 
 څرنګه چې په پرمختیایي هېوادونو کې د وارداتو قیمت د صادراتو د قیمت په پرتله ډېر لوړ
وي، نو د بهرنیو اسااعارو د کمبود رامنځته کېږي، چې دا کمبود د خصااوصااي بهرنۍ پانګه 
اچونې په مرسته پوره کېداى شي، ځکه چې بهرنۍ پانګه اچوونه بهرني اسعار له ځان سره 

 راوړي.
  اتو د کمبود پوره کولتولیدد 

ضااعف ټکنالوژۍ ت او د اداره او مدیریڅرنګه چې په وروسااته پاتې هېوادونو کې مهارت، 
ات په ټیټه سطح کې دي، نو د تولیدکمبود ډېر زیات دى، نو له دې امله د همدې هېوادونو او

 ى شو، چې دغه کمبود پوره کړو.باندینۍ خصوصي پانګې اچونې په مرسته موږ کوال
همدارنګه د غریبو هېوادونو خلکو ته په مختلفو سااااااااحو کې تربیتونه هم ورکوي او باندینۍ 

ساااره یې ارتباط هم پیداکوي. د باندینۍ پانګې اچونې له کبله نوي ماشاااینونه او نوې  بانکونو
یداتو او حاصاااااااالتو کې  تکنالوژي دغو هېوادونو ته راځي، چې دې ساااااااره د هېواد په عا

 زیاتوالى راځي.
 د تولید د عواملو په تولیدي ظرفیت کې زیاتوالى 

د باندینۍ خصاااوصاااې پانګې اچونې په نتیجه کې د تولید په عواملو کې زیاتوالى راځي، چې 
ران په کارګرانو په مزد کې زیاتوالى راځي، چې د مزد په زیاتوالي سااااره کارګدې سااااره د 

 کې زیاتوالى راځي، چېاو تولید خپل کار کې کوشاااااش کوي، چې ددې په نتیجه کې په کار 
ودې ساابب ګرځي، چې ددې سااره سااره فني خلکو ته هم ضاارورت همدغه خپله د اقتصااادي 

زیاتېږي. همدارنګه د نوې ټکنالوژۍ او مهارت په واردېدلو ساااااااره د تولیداتو په مقدار کې 
زیاتوالى رامنځته کېږي، چې د تولیداتو په زیاتوالي سااااره اضااااافه اجناس نورو هېوادونو ته 

 ي.صادرېږي، چې دې سره د ټولنې د ژوند سطح لوړېږ
  ګټی. ټولنیزې 
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ټې ټولنیزې ګ یوځای، یو شمیراقتصادي ودې سره  ، لهپه بهرنۍ خصوصي پانګه اچونه کې
هم شااااااته دى. د بهرنۍ پانګې اچونې په مرسااااااته د جوړو شااااااویو کارخانو ګټه هم داخل ته 

 راځي.
څرنګه چې باندینۍ کارخانې هر یو شاااااى په خپله نه جوړوي، نو یو اندازه اجناس د کورنۍ 

رخانو څخه اخلي، چې دې سااره په داخل کې تولیدي ظرفیت زیاتېږي. دې سااره سااره څه کا
، د کلتوروخت چې بهرني هېواد په داخل کې پانګه اچونه  کوي، نو خپل ځان ساااااااره خپل 

ر کلتواوسېدلو طرز، فکر او مفکوره او داسې نور شیان هم راوړي، چې دا ټول په کورني 
په فکر او مفکورو کې  ښااااااروندو(-)دکوربه هیواد داتباعووباندې اثر کوي او د کورني خلک

 تبدیلي راوړي، چې د اقتصادي او ټولنیزې ودې لپاره ضروري دي.
 د ګټو دوباره استعمال . 

دا هم لیدل شااوي دي، چې باندینۍ خصااوصااي پانګه اچونکي چې کومه ګټه السااته  راوړي، 
څخه داسااې مطلب اخیسااتل کېږي، چې هغه دوباره په غریبو هېوادونو کې لګوي. نو له دې 

باندینۍ خصاااااوصاااااي پانګه اچوونکي او نړیوالې ټولنې خپلې ګټې د صااااانعت په نوي کولو، 
 پراخولو او وده بیرته لګوي.

 د بهرنۍ خصوصې پانګه اچونې منفي اغېزې 

 :او سهولتهوساینه 

پاره ډېر پانګې  اچونې د جلبولو ل ندینۍ  با او ساااااااهولتونه  ه  هوساااااااااینهغریب هېوادونه د 
برابروي، لکه ارزانه ځمکه، له مالیې څخه معاف کول، د اوسېدلو لپاره اسانتیاوې او داسې 

، دپرمختیایی هیواد اتباچ/ښاااااروندان  په تنبلی او سااااهولتونو برابرول هوساااااینونور. د دغو 
ټه ګلپاره غټ پېټي دي، چې دغه پېټي د بهرنۍ پانګې اچونې ټوله  ا  ادوی د اخته کوی چې 
حال داچې اوساااااانیو پرمختللو هیوادو کلونه کلونه وړاندی د خپلی پرمختیا په  له منځه وړي.

پروساااااااه کی هرڅه خپله ګالل او هرڅه یې خپل و، هیچا ورته څه نه ورکول او پرمختیایی 
بهیر یی په طبیعی بڼه له پرله پسې هڅو، زیار، نوښت، بریاوواو ناکامیو او راز راز تجربو 

 ی پرم  والړ.سره یو ځا
o د وړو سرمایوي سکتورونو وده 

څرنګه چې مخکې وویل شااااااول،  بهرنۍ پانګه اچوونکي د یو هېواد په اقتصااااااادي وده کې 
ډېره دلچساااپي نه لري. دا خلک د هېواد په داخل کې په یو داساااې ساااکتور کې پانګه اچوي، 

ې طبقې خلکو چې په کوم کې چې ورته زیاته ګټه وي، په  همدې ترتیب ساااااره یوازې د هغ
په عاید کې زیاتوالى راځي، چې د مخکې نه پانګوال وو او دې ساااااره ساااااره د هېواد داخلي 

 کې زیاتوالى راځي. لو)د عایدغیرعادالنه توزیع(عاید په نامنظم ډول وېش
o د تادیاتو د بیالنس د توازن مشکالت 

باندینۍ خصااوصااي پانګې اچونې په پرمختیایی هیواد کې په عام ډول سااره ویل کېږي، چې 
د تادیاتو په بیالنس کې توازن رامنځته کېږي، خو په اوږد مهال کې د باندینۍ لنډمهاله ساااره 
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خصوصي پانګې اچونې په نتیجه کې د تادیاتو د بیالنس په توازن کې او د پانګې په حساب 
کموالى ې ک په توازن  کې د باندینیو اساااعارو په تبادله کې کموالى راځي. د تادیاتو د بیالنس

له دې خاطره راځي، چې دغه پانګه اچوونکي د خپل تولید لپاره په داخل کې د حاصااااااالولو 
پرځاى یې د خارج نه واردوي او د پانګې په حسااااااااب کې د توازن کموالى له دې خاطره 

او یا نورو مصاارفو په بهانه یې خارج  ربحراځي، چې هغه ګټه چې دوى الساته راوړي، د 
 نتقالوي.ته ا
 
 د دولت د عایداتو کمېدل 

په عامه توګه ویل کېږي، چې د باندینۍ پانګې اچونې په نتیجه کې د دولت په عایداتو کې 
یاتو، ساااااااهولتونو، د پانګې اچونې  زیاتوالى راځي، خو دا صاااااااحیح نه ده. ځکه د کمو مال

چې دولت ته عاید اسااانتیاوې، امنیت او د داسااې نورو سااهولتو د برابرولو لپاره ددې پرځاى 
 او لګښاااتونه یې الساااته راشاااي، بلکې دولت ددې ساااهولتونو د برابرولو لپاره مصااارف کوي

 .زیاتیږی
 نامناسبه ټکنالوژي 

پاتې هېوادونو کې د  ته  په وروسااااااا جه کې  په نتی پانګې اچونې  ندینۍ  با ویل کېږي، چې د 
ټکنالوژۍ خالیګاه له منځه ځي، خو حقیقت دا دى چې د باندینۍ پانګې اچونې په نتیجه کې 
غریبو هېوادونو ته په نامناسااب کیفیت سااره ټکنالوژي راوړل کېږي، چې ددې په نتیجه کې 

 له منځه ظرفیتیاتېږي او هم په داخل کې د ټکنالوژۍ د مهارت ز (بې روزګاريبیکاری)
 ځي.

 چلند . منفي ټولنیز او اقتصادي 
د باندینۍ پانګې اچونې په نتیجه کې د یو هېواد په داخل کې سااااااپما، پانګه اچونه، کار او په 
عایداتو کې زیاتوالى راځي، خو ددې سااره سااره په ټولنیزې او اقتصااادي ودې منفي اغېزې 

لري. لکه په پرمختیایي هېوادونو کې د عاید غیر عادالنه وېش زیاتوالى، همدارنګه هغه  هم
هېوادونو څخه ماهرین راشاااااي، نو دداخلي ماهرینو  یووخت چې غریبو هېوادونو ته د باندین

، مذهبي او ټولنیز او داسااااې نورمنفي اثرات له ځانه پردی کلتور خپریدلځاى نیسااااي او هم 
سااااره په تضاااااد کې  ملی ارزښااااتونوواردوي، چې دا د دې هېوادونو له  سااااره دې هېواد ته

 راځي.
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 څو ملیتي کمپنۍ

Multinational companies 

 
( لکه د اووه سره ښامار په شان قوت موندلی  Multinational companiesڅوملیتیزه کمپنیو)

او تر ډیرو لریی سیمو یی منګولی رسیدلی دی. دوی ښه پریمانه پانګه، پرمختللی تکنالوژي 
او ډیر مهارتونه لری. پرمختیایی هیوادونه له یوی خوا ورته اړ)محتاج( دی، له بلی خوا یی 

ختیایی هیوادونو واقعیت  دا  دی له نیښ او زهرو ویریږی.  داوساااااانی وخت او زیاترو پرم
چې  بهرنۍ  کمپنۍ د دوی شاااتمنیو ته په حرص ساااره ګوری. دغه هیوادونه د خپلو خلکو د 
غوښتنو د پوره کول او څه ناڅه لنډمهاله پرمختګ باندی د السبری په خاطر دغو کمپنیو ته 

کولو فرصااااااات  احتیاج دی، نو ځکه  یې خپلو هیوادو کې  دوی ته  د پانګې اچونی او کار
ورکړی دی، خو د پرمختیایی اقتصااااااااد تیوری دی برخه کی هم متردده ده.  مخکې تر دی 
ته  دغه تردد وګورو، څو ملیتی کمپنې، دهغو یوڅو مثالونه او دپانګی او د فعالیت  چې دل

 طرز به په ډیر مختصر ډول وپیژنو: 
 
 . د څو میلیتي کمپنیو مفهوم1
ي بهرنۍ پانګه اچونې د لویو تجارتي ګروپونو په ور  په نړۍ کې اکثره خصاااااااوصااااااا نن

ه یا . د دغو کمپنیو پانګواسطه چې هغوى په ډېرو مملکتونو کې فعالیت کوي، ترسره کېږي
د یوه پانګوال هیواد وی، یا د څو پانګوالو هیواو پانګه پ. کې ګډه وی،کارکوونکی یی هم 
یا دویه پانګوال هیواد وی یا  دوو، دریو متخصااصااین پکی ورګډ شااوی وی. هر یو د خپلې 

څو ګتې سااااااهم خپل هیواد ته وړی. په دې توګه دا هغه شاااااارکت او کاروبار دی چې دیو یا 
 هیوادونو پانګه  یوه  یا څو نورو هیوادو کی په کار لویدلی وی. 

و هغوى له یو څخه په زیاتو هېوادونچې لیتي کمپنۍ هغه کمپنیو ته وایي، یڅو مپه بله وینا:  
کې  پانګه اچونه کړې وي. صااااااارف اقتصاااااااادي حضاااااااور یا د اموالو درلودل، په مختلفو 

دى، مثالً که چېرې یو څوک بې له دې چې په یو  هېوادونو کې د څو ملیتي توب معیار نه
هېواد کې د یو شااارکت په مدیریت کې داخل شاااي، د هغه شااارکت اساااهام واخلي، نو دا څو 

الیت کې د یوه اقتصااااادي فعهیواد ملیتي کمپنۍ نه ده، کله چې یو شاااارکت یا کمپنۍ په یو بل 
 ویالى شاااو، خو د یو سااااده کنټرول او مدیریت په الس کې واخلي، نو دېته څو ملیتي کمپنۍ

و توګه په یوه بل  یا څڅو ملیتي کمپنۍ هغه کمپنۍ ده، چې په مسااااتقیمه  : تعریف په اساااااس
 بهرنۍ پانګه اچونه الس پورې کړي.نورو هیوادو کې په 

دا تجاااارتي کمپنۍ ګاااانې پاااانګاااه، ټکناااالوژي، اداره او د ماااارکیټیناااګ شااااااابکاااه هغاااه 
اجناس تولید هلته کومو کې چې دوى کوالى شاااااااي، چې  ونو ته انتقالوي، په/هغوهیوادهېواد

 د دوى لپاره یو مناسااااب)په تیره بیا پرمختیایی هیوادونه( کړي، نو په دې اساااااس ټوله نړۍ 
 Globalماااارکیاااټ ګرځېااادلې ده او لاااه دېناااه عالوه دوى غواړي چې نړیوالې فاااابریکې )

Factoriesوګرځي. داساااااې هم واقع  ،( کومې، چې د دنیا په هره برخه کې فرصاااااتونه لټوي
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کېږي، چې څو ملیتي کمپنۍ د یو جنس مختلفې اجزاوې په مختلفو مملکتونو کې تولید کړي 
 او وروسته له دې اجزاوو په یو بل ملک کې یو جنس جوړ کړي.

ددې مانا دا شاااوه، چې د څو ملیتي کمپنیو په وړاندې ټوله نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړې 
 نړۍ د څو ملیتي کپنیو لپاره د یو کلي په شان کوچنۍ کېږي.ده، یا په بله اصطالف 

څو ملیتي کمپنۍ خپل تولیدات په نړیواله ساااااااطحه خرڅوي او دوى په زیاتو مملکتونو کې 
 خپلې فرعي برخې یا څانګې لري.

( کې د څو ملیتي کمپنیو ECOSOCکله چې د ملګرو ملتونو په اقتصادي او اجتماعي شورا )

د جوړولو موضاااوچ مطرف شاااوه، نو د ځینو هېوادونو نماینده ګانو اساااتدالل لپاره د مقرراتو 
کاوه، چې د څو ملیتي کمپنیو اصاااطالف باید د هغه کمپنیو لپاره وکارول شاااي، چې د مختلفو 

شوى وي، نو ددې په خاطر د هغه کمپنیو لپاره چې  ېملیتونو د نماینده ګانو په واسطه جوړ
 Transnational Corporationیانې TNCsفعالیت کوي، د  په مختلفو هېوادونو کې مساااااااتقیم

اصااطالف ورکړل شااوه، اوس هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو موسااسااانو لخوا دې ډول 
 وایي. TNCsکمپنیو ته 

سر ریمونډورنون  له قوله څو ملیتي کمپنۍ هغه کمپنۍ دي،  Prof. Ramond Vernonد پروفی

 اتو هېوادونو کې یې پانګونه کړې وي.چې په شپږو یا له شپږو نه په زی
 
 . د څو ملیتي کمپنیو اقتصادی قدرت)اندازه( او ځینې نمونې2

ډېر داسااې څو ملیتي کمپنۍ شااته، چې د هغوى کلني فروشااات د هغو پرمختیایي هېوادونو د 
GDP .کال یوڅو مثالونه: 2009د  څخه زیات دي، په کومو کې چې دوى فعالیت کوي 

کې یې کال وه، چې په همدې  Gerneral Electricم. کال کې د نړۍ لویه کمپنۍ 2009په 

بیلیون ډالره ګټه  $17,41بیلیون ډالره وو، په همدې کال کې یې  $183,207کلني فروشاااااااات 

 بیلیون ډالره و. $797,77کړې وه او مجموعي شتمني یې 

د نفتو او ګازو تصااااااافیه کوونکو  Exxon Mobilم. کال کې تر ټولو زیاته ګټه د 2009په 

په همدې (بیلیون امریکایي ډالر ګټه یې کړې وه $45,22)دوی امریکایي کمپنۍ کړې وه   ،

 بیلیون ډالره وو. $228,052بیلیون ډالره وو او شتمني یې  $442,851کال کې یې فروشات 

، چې دا کمپنۍ کړي وو Royal Dutch Shellم. کال کې تر ټولو زیات فروشاااات د 2009په 

د نیدرلنډ هېواد ده او دا هم د تېلو د تصااااااافیې او اساااااااتخراج په برخه کې فعالیت کوي، دې 
بیلیون ډالره ګټه  $26,277بیلیون ډالره فروشااات کړي وو،  $458,36کمپنۍ په همدې کال کې 

 بیلیون ډالره وه. 282,401یې کړې وه او  ټوله شتمني یې 

جهتونو د نمونې په ډول د نړۍ لس لویې کمپنۍ را  م. کال کې له درېو2009دلته موږ په 
 اخلو.
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 ، ارقام په(2009د خرڅالو حاصل، ګټې او شتمنۍ په اساس د نړۍ لس لویې کمپنۍ ) 

(Billion Doller) 

Asset  Profit  Sales  Industry  Country  Company  Rank  

797.77 17.41 183.207 Conglomerate USA General Electric 1 

282.4 26.277 458.36 Oil & Gas 

Operations 

Netherland

s 

Royal Dutch Shell 2 

294.23 -4.39 204.35 Motor Vehicle 

and Parts 

Japan Toyota Motors 3 

228.05 45.22 442.85 Oil & Gas 

Operations 

USA Exxon Mobil 4 

228.24 21.16 367.053 Oil & Gas 

Operations 

UK BP 5 

2520.4 5.728 142.049 Banking  UK HSBC Holding 6 

265.25 12.867 124.028 Telecom Services USA AT&T 7 

163.4 13.4 405.61 General 

Merchandiser 

USA Wal-Mart 

Satandar 

8 

1318.86 12.992 117.803 Banking Spain Banco Satandar 9 

161.16 23.93 263.159 Oil & Gas 

Operations 

USA Chevron 10 

Sourse: www.fortune.com 
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 ،ارقام په(2009د خرڅالو د حاصل په اساس د نړۍ لس لویې څو ملیتي کمپنۍ ) 

(Billion Doller) 

Asset  Profit  Sales  Industry  Country  Company  Rank  

282.401 26.277 458.36 Oil & Gas 

Operations 

Netherland

s 

Royal 

Dutch Shell 

1 

228.052 45.22 442.85 Oil & Gas 

Operations 

USA Exxon 

Mobil 

2 

163.429 13.4 405.61 General 

Merchandi

ser 

USA Wal-Mart 

Stores 

3 

228.24 21.16 367.053 Oil & Gas 

Operations 

UK BP 4 

161.429 23.93 263.159 Oil & Gas 

Operations 

USA Chevron 5 

164.45 15.5 234.674 Oil & Gas 

Operations 

France Total 6 

142.865 -16.998 230.764 Software & 

Services 

USA Conocon 

Phillips 

7 

1851.011 -1.067 226.577 Banks  Netherland

s 

Ing Group 8 

153.135 1.961 207.814 Oil & Gas 

Operations 

China  Sinopec 9 

294.238 -4.349 204.352 Motor 

Vehicle and 

Parts 

Japan Toyota 

Motors 

10 

Sourse: www.fortune.com 
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 (Billion Doller) ،ارقام په(2009د ګټې په اساس د نړۍ لس لویې کمپنۍ )
Asset  Profit  Sales  Industry  Country  Company  Rank  

228.05 45.22 442.85 Oil & Gas 

Operations 

USA Exxon 

Mobil 

1 

276.81 26.78 97.29 Oil & Gas 

Operations 

Russia Gazprom 2 

282.401 26.28 458.36 Oil & Gas 

Operations 

Netherland

s 

Royal 

Dutch 

Shell 

3 

161.17 23.93 263.159 Oil & Gas 

Operations 

USA CHevron  4 

228.24 21.16 367.053 Oil & Gas 

Operations 

UK BP 5 

145.14 18.88 118.257 Oil & Gas 

Operations 

China Petrobras 6 

797.77 17.41 183.207 Conglomerates USA General 

Electric 

7 

97.12 16.67 101.565 Food, Drink & 

Tobacco 

Switzerland Nestle 8 

164.66 15.50 234.674 Oil & Gas 

Operations 

France  Total  9 

65.79 14.56 61.98 Software & 

Services 

USA Microsoft 10 

Sourse: www.fortune.com 

 
م. 2009یې امریکایي دي، چې په  140لویو څو ملیتي کمپنیانو څخه  500په نړۍ کې له 

یې جاپاني  68بیلیون ډالره وو او  $7543.73کال کې د هغوى مجموعي د خرڅالو حاصااااااال 

کال  په همدې  بیلیون امریکایي ډالر و او $2979.58وې، چې  د هغوى دخرڅالو مجموعي 

 $2165.816م. کال کې یې د خرڅالو مجموعي حاصااااااال 2009د فرانساااااااې دي، چې په  40

 بیلیون ډالره و.
د څو ملیتي کمپنیو دا غټه اندازه په پرمختیایي هېوادونو کې دوى ته یو غټ اقتصااااادي توان 

لري، چې خپل قیمتونه  توانپوره د دې طاقت لري، دوى  Oligopolisticورکوي، دوى یو 

په خپل اختیار کې ولري، دوى مختلف تولیدات کوالى شاااااااي، دوى په لویه ټکنالوژۍ باندې 
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څخه څومره چې یې خوښااااه  ونوانحصااااار لري، دوى کوالى شااااي، له نړیوالو پولي مارکېټ
 وي، قرض واخلي.

کمپنۍ لویې بهرنۍ نماینده ګیانې او په دوى پورې تړلې بهرني شااااااارکتونه  لویې څو ملیتي
ي یا کنټرولو)اجنساااااۍ(لري. هره یوه څو ملیتي کمپنۍ مساااااتقیماً د هغه بهرنۍ نماینده ګیانې 

 دوى خپل تجارتونه د مشارکت په ډول په م  بیایي.
کې نیول  Head Quarterلوى اقتصااااااادي تصاااااامیمونه د هغوى په مرکزي برخه  MNCsد 

کېږي، پااه هر حااال ددې کمپنۍ ګااانو ادارې څرنګوالي یو لااه بلااه فرق لري، د دوى لوي 
او په اوږده  وو، د حکومت اسااانتیا)ریساارچ او پرمختیا(R & D، زیعتصاامیمونه په تولید، تو

موده کې د تجارت د توساااااااعې په موقیعت پورې اړه لري. څو ملیتي کمپنۍ په ځینو حاالتو 
خه بل ملک ته انتقال پیداکوي، چې په داسااااې حال کې چې ځینې نورې بیا کې له یو ملک څ

په خپلو معینو ځایونو کې پاتې کېږي، دوى هغه وخت نویو ملکونو ته انتقال پیداکوي، چې 
په  مداخله،  په میزبان ملک کې د دولت کمه  خام مواد،  نه  کارګر قوه، ارزا نه  ته ارزا هل

ال  دې او د دوى د پانګو لپاره مصااوونیت موجود وي. ټکسااونو او نورو کې زیاتې اسااانتیاو
د څو ملیتي کمپنیو فعالیتونو خپل شااکل له اسااتخراجي څخه د لومړنیو زیاتې ګټې په خاطر، 

، دوى همدارنګه د صادراتو د تولید او کړی او ارتقا یی ورکړی ده تبدیلته اجناسو صنعت 
 د په برخه کې فعالیت سرته رسوي.د وارداتو د تعویض په برخه کې په خاص ډول د تولی

 
 په پرمختیایي هېوادونو کې د څو ملیتي کمپنیو رول

 
 . د څو ملیتي کمپنیو مثبت رول1

په نظر څو ملیتي کمپنۍ نه یوازې اقتصادي مؤثریت  Harry Johnsonد مشهور اقتصاد پوه 

لوړوي، بلکې  دوى د ملکونو اقتصاااااااااادي ودې تااه پرمختااګ هم ورکوي، دوى پااانګااه، 
ټکنالوژي او مهارتونه نورو ملکونو ته انتقالوي، په نتیجه کې ویالى شو، چې دوى د هغوى 

ي، کومک کوي او په دې وسایلو څخه په کار اخیستلو کې چې د استعمال الندې نه دي راغل
ساااااره به په ټوله نړۍ کې مؤثریت او هوسااااااینه زیاته شاااااي یانې څو ملیتي کمپنۍ د نړۍ په 

 پرمختګ او هوساینه کې یو مهم رول لوبوي.
 کوو:د څو ملیتي کمپنیو رول په الندې توګه توضېح  
 
 د منابعو د خال له منځه وړل 

Prof. H.G. Johnson, Kindle Berger, Pearson  او نور علما په دې نظر دي، چې څو ملیتي

دوى پااه  لااه هماادې املااه کمپنۍ مساااااااتقیمې بهرنۍ پااانګااه اچونې تااه پرمختااګ ورکوي، نو 
پرمختیایي هېوادونو کې د منابعو  خال له منځه وړي، کومه چې دا هېوادونه ورسااره مخام  

 ویقوي. څرنګه چېدي او عالوه پر دې څو ملیتي کمپنۍ داخل ته د بهرنۍ پانګې جریان تشاا
څو ملیتي کمپنۍ د نړیوالو فابریکو حیثیت لري، نو دوى په داساااې یو موقف کې قرار لري، 



 

178 

شو،  ساس ویالى  شي، نو په دې ا ستالى  چې له نړیوال مارکېټ څخه هر څومره قرض اخی
په زیاتوالي کې کومک  پانګې د تجمع  یایي هېوادونو کې د  په پرمخت چې څو ملیتي کمپنۍ 

څو ملیتي کمپنۍ د مالي منابعو کموالى له منځه وړي او د هېواد په اقتصااادي  ځکهکوي، نو 
 .، چې دوی هلته ورغلی او پانګه پکې اچویپرمختګ کې کومک کوي

 
  د نسبي ګټې نوې منابع رامنځته کويڅوملیتی کمپنۍ 

څو ملیتي کمپنۍ د نوې نسااابي ګټې او نوي عرضاااې د رامنځته یو شااامیر نور بیا وایی چې: 
کولو باعث ګرځي، څو ملیتي نه یوازې کافي پانګهد بلکې پرمختللې تکنالوژي، مهارت او 
ښه مدیریت هم لري، نو ځکه دوى کوالى شي، داخلي منابع او انساني قوه او مهارت په ښه 

په کم قیمت تولیدوالى شاااي او د هغوى  ي، یانې دوى یو جنسراول توګه تر اساااتفادې الندې 
ه ه ترالسااګټپه صااادرولو سااره یو ملک کوالى شااي، چې د بهرنیو اسااعارو یو معقوله اندازه 

کړي، لکه تایوان چې د امریکایي پانګې، جاپاني مهارت او تایواني د کار د ارزانه قوې په 
یتي کمپنۍ نه یوازې واسطه د پام وړ پرمختګ وکړ، نو په دې اساس ویالى شو، چې څو مل

د بهرنیو اساااعارو په الساااته راوړلو کې کومک کوي، بلکې  د بهرنیو اساااعارو په پس انداز 
 . کې هم کومک کوي، کوم چې مخکې به د وارداتو په السااااته راوړلو باندې مصاااارف کېدل
کله چې د یو هېواد صادرات زیات شي او واردات یې کم شي، نو د تادیاتو په بیالنس کې به 

 ه والى راشي.ښ
  :د پرمختللې تکنالوژۍ استعمال . 

څو ملیتي کمپنۍ پرمختللې تکنااالوژي، د تولیااد پرمختللي تخنیکونااه او ښااااااااه منجمنااټ تااه 
السااارساااى لري، چې دا ددې لپاره الره هواروي، چې منابع اقتصاااادي شاااي، یانې منابع تر 

کې په هغه کې به اسااااتفادې الندې راشااااي، نو موادو ته به ضاااارورت نه یوازې کم شااااي، بل
 بدلون هم رامنځته شي.

UDCs )یا وروسااااته پاتې هېوادونه ددې توان نه لري چې دهېواد په اقتصااااادي )نه پرمختللی

پرمختګ او تحقیق باندې په اطمناني ډول زیاتې پیسااااااې مصاااااارف کړي، مګر کله چې څو 
مختللې ملیتي کمپنۍ پاااه دې هېوادونو کې پاااانګاااه اچوناااه وکړي، نو دې هېوادونو تاااه پر

تکنالوژي او مهارت راوړي. د عصاااري تکنالوژۍ زیات اساااتعمال به نه یوازې د تېلو، ګاز 
او تولیدي اجناسو د تولید د زیاتوالي سبب شي، بلکې د مخکېني او راتلونکي حالت د ارتباط 
د تاثیراتو له امله به د تولید زیاتوالى شااااروچ شااااي، مصااااارف به راکم شااااي او د ټولې نړۍ 

اجناس په کم قیمت تهیه شاااي، دا د بهرنۍ پانګه اچونې المل و، چې په منځني ختیځ  لپاره به
پاره تېل او ګاز په یو غټه  وکې دتېلو او ګاز ساااااااکتور دومره پرمختګ وکړ، چې دنړۍ ل

 پیمانه عرضه کوي.
  :د پرمختیایي هېوادونو د منابعو ښه استعمال . 

وساااااپنه، د ډبرو ساااااکاره، قلعې،  ډېر پرمختیایي هېوادونه په زیاته اندازه طبیعي منابع لکه 
برونزو، تېل، ګاز او ربړ لري او له دې نه عالوه پرېمانه انسااااااااني منابع هم لري، چې له 
دغو څخه اکثره یې یا هیڅ تر اساااااااتفادې الندې نه دي راغلي او یا هم په ډېره کمه اندازه او 
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ادي توګه تر اساااااتفادې الندې راغلي دي، نو له همدې کبله چې څو ملیتي کمپنۍ غیر اقتصااااا
دې هېوادونو ته ورشاااي، نو دا انسااااني او طبیعي منابع به په ښاااه توګه اساااتعمال شاااي او د 
انساااااااني منابعو پرمختګ به ممکن شااااااي، په نتیجه کې ویالى شااااااو، چې نه یوازې دا چې 

ې دوى به دتعلیم، ټریننګ او مهارت د پرمختګ په کارګران به ښه معاش ترالسه کړي، بلک
برخه کې ښه اینده ولري، د استخدام فرصتونه به زیات شي او د خلکو د ژوند معیار به لوړ 

 شي.
  :د دولت د عاید زیاتوالى 

ولید د د تته څو ملیتي کمپنۍ نه یوازې د خلکو د رفاه د زیاتوالي ساااااابب ګرځي، بلکې دوى 
یاتوالي ساااابب هم ګرځي. دوى همدارنګه د اسااااتخدام د فرصااااتونو په عواملو د مؤثریت د ز

لوړوالي کې کومک کوي، همدارنګه نویو اجناساااو ته د خلکو السااارساااى زیاتوي، اسااااساااي 
زېربناوې جوړېږي، د ټرانسااااپورټېشاااان او مخابراتو اسااااانتیاوې زیاتېږي، په نتیجه کې به د 

نځته شي، چې په عایداتو او د استخدام اقتصادي رهبرۍ په برخه کې یوه اساسي کامیابي رام
په فرصتونو کې به څو څو ځله زیاتوالى راشي، چې په نتیجه کې به دولت په دې قادر شي، 
چې د ټکس، تعرفي او محصاااااااول له درکه زیات عاید الساااااااته راوړي، یانې کله چې د څو 

م عاید به هپه  اقتصااااااد کې تحرک رامنځته شاااااي، نو د خلکو به  ملیتي کمپنیو په واساااااطه 
 زیاتوالى ومومي.

 :له داخلي استعدادونو ښه استفاده . 
 هله داخلی اسااااتعدادونو څخه موخه د پرمختیایی هیوادو ملی کادرونه او بشااااری نیرو ده. پ 

اکثره پرمختیایي هېوادونو کې ډېر ښااااه انجینران، محاساااابان، اقتصاااااد پوهان او کاروباري 
ه دپه مناسب ډول د دوى د په کار اچولو زمینه ن خلک موجود دي، مګر په دې هېوادونو کې

مساااعده او خصااوصااي او دولتي سااکتورونه په دې موقف کې نه دي، چې دوى ته مناسااب 
دوی معاش ورکړي، مګر څو ملیتي کمپنۍ دوى ته دا فرصاااااات او زمینه مساااااااعدوي، چې 

ه کمپنیو ت خپلو اساااااااتعدادونو او توانایي ته پرمختګ ورکړي، همدا المل دى، چې څو ملیتي
 په نړیواله سطح د استعدادونو د لوړولو زانګو وایي.

 

 ( نړیوال کېدل .Internationalism:) 

له دویم نړیوال جنګ څخه وروسااته په نړیوال تجارت باندې ډېر محدودیتونه وضااع شااول،  
له  نړیوالې میډیا د معلوماتو په خپرولو کې مهم رول ولوباوه او څو ملیتي کمپنیو په نړیوا

و دغو عوامل طح د تکنالوژۍ، پانګې او مهارتونو په خپرولو او انتقال کې کومک وکړ، دسااا
په نتیجه کې نړیوال کېدل ) ب جهانیتو( او Internationalismد تماس او یوځاى کار کولو 

(Globalization رامنځته شاااااااو، دا په دې مانا چې څو ملیتي کمپنۍ نه یوازې یوه ملت تهد )

 واقع شوى دى. ېګټور بلکې ټولې نړۍ ته
  :د نړیوالې سولې منبع  

څو ملیتي کمپنۍ د نړیوالې سااولې او ارامۍ په ساااتلو کې کومک کړى دى، لکه څرنګه چې 
څو ملیتي کمپنۍ په بهرنیو مختلفو هېوادونو کې په لوړه پیمانه پانګه اچونه کړې ده، نو له 
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یکي کشااااااامکشاااااااونه او جګړې دې امله دوى نه غواړي، چې په دې هېوادونو کې جیوپولیټ
 رامنځته شي.

د اقتصااااااادي پرمختګ، مؤثریت او رفاه په ارتباط د څو ملیتي کمپنیو رول تر انتقاد  !  مګر
 الندې دى.

له  Bhagawtiاو  Jagdishله التینې امریکا څخه  Stephen Hymorاو  Firtadoپروفیسااااااور 

ند څخه او  یایي Ronald Mellorه په اقتصااااااااادي  په دې نظر دي، چې د پرمخت هېوادونو 

 پرمختګ کې څو ملیتي کمپنیو منفي رول ادا کړى دى.
( په اساااااس پرمختیایي هېوادونه Dependencia Modelد تړلتیا د ماډل ) Ronald Vernonد 

په څو ملیتي کمپنیو پورې تړل شاااااااوي دي. ددې شاااااااکونو په رڼا د پرمختیایي هېوادونو په 
 ملیتي کمپنیو منفي رول ادا کړى دى. ټولنیز او اقتصادي پرمختګ کې د څو

 
 . د څو ملیتي کمپنیو منفي رول2
  :انحصار 

محلی پااه هغو هېوادونو او ساااااااکتورونو کې چې څو ملیتي کمپنیو پااانګااه اچونااه کړې ده، 
انحصاااااري حالت څخه ګټه پورته کوي، لکه خپل رقابتي قوتونه یې له منځه وړي دي او له 

لیدل کېږي، چې د انحصااااري شااارکتونو په څېر ټیټ کیفیت چې داساااې څو ملیتي شااارکتونه 
هېوادونو کې چې څو ملیتي شااااااارکتونو پانګه  ولرونکي اجناس په لوړ قیمت پلوري. په هغ
او کارګره قوه لري، خو ددې شرکتونو خاوندان  بعاچونه کړې ده، په لوړه پیمانه طبیعي منا

یټ مزد تادیه کوي، همدا دلیل دى، چې د خامو موادو لرونکو ته کم قیمت او کارګرانو ته ټ
څو ملیتي کمپنۍ په پرمختیایي هېوادونو کې د فقر په لوى بحر کې د جزیرې حیثیت غوره 

. څو ملیتي کمپنۍ فقیرو هېوادونو ، دا د دې مثال لری لکه د دوی وینی چې ځبیښيکړى دى
کو د اسااااتثمار  له الرې ته د فقر د له منځه وړلو لپاره نه دي راغلي، بلکې دوى د فقیرو خل

د خپلو ګټو د اعظمي کولو لپاره راغلي دي، لکه چې په اکثره هېوادونو کې داساااااااې پېښاااااااه 
 شوې ده.

  :خاص هېوادونه او خاصې څانګې په نظر کې نیسي . 
یو څو خاص هیوادونه په پام کې نیسااااااای او د نورو په وړاندی بی توپیره وی. لکه   د نړۍ

ثال ورکړ تایوان م بت اثر موږ چی  یایی هیوادو کی دومره مث ، خو دوی ډیرو نورو پرمخت
ونه کړ، یعنی  د دوی یو څو خاص ښاااااااه مثالونه شاااااااته،  خو ټولو پرمختیایی هیوادو ته بیا  

برخه خلک په جنوب کې ژوند کوي او  4/5د نړۍ د وګړو داسااااااای ګټوری ندی. مثالً  :   

مګر لیدل کېږي چې پرمختللي هېوادونه په انسااانان مختلفو اجناسااو او خدماتو ته اړتیا لري، 
چې په جنوب  %35خاصااو هېوادونو او خاصااو برخو کې پانګه اچونه کوي. د پانګه اچونې 

هېوادونو کې لکه: ارجنټاین، برازیل، مکسااایکو،  پینځویوازې په یعنې کې صاااورت نیساااي، 
یا، ادونو لکه لېبوینزوېال او نایجېریا کې شااوي،  په داسااې حال کې چې په نورو یوولس هېو
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ویساااټ انډیز، جمیکا، پانامه، ایران، ساااعودي عربساااتان، اندونېزیا، مالېزیا او ټوبیګو کې د 
 ده. %27 بهرنۍ پانګه اچونې فیصدي

ددې بهرنۍ پانګې اچونې زیاتره برخه په اسااااتخراجي ساااااحو کې شااااوې ده، لکه په منځني 
 او چلي کې د مساااااااو په منابعو او په ختیځ کې څو ملیتي کمپنۍ د نفتو په منابعو، په زمبیا

منابعو باندې کنترول لري، امریکایي پانګه اچوونکو په زراعتی کې په  Guineجمیکا او 

اخلي، پانګه اچونه کړې ده، لکه واړه  ګټېبرخو کې چې له انحصااااااااري حالت څخه  وهغ
 ماشین االت، د غذایي موادو پروسس، المونیم، مس، کېمیاوي مواد او نفت.

هر حال په دې وروساااتیو کلونو کې څو ملیتي کمپنیو د دوامداره مصااارفي اجناساااو، نیمه په 
تولیدي او تولیدي اجناساااو په برخه کې هم پانګه اچونه کړې ده، مګر د دوى د پانګه اچونې 

پورې منحـاااااااااااااصااااااار دي، لکه: کوریا، تایوان، مالېزیا، فلیپین،  تایلینډ،  NICsفعالیتونه په 

او نور په داسااې حال کې چې نور هېوادونه لکه پاکسااتان، بنګله دېش،  هانکانګ، سااینګاپور
توپیا کې د څو ملیتي کمپنیو بهرنۍ پانګه اچونه د صرف نظر وړ ده، اینیپال، بوتان، چاد او 

هېوادونو او ساحو کې پانګه اچونه کوي، چې په  ونو ویالى شو چې څو ملیتي کمپنۍ په هغ
ستي نظریې له مخې په لوړه اندازه ګټه السته راوړي، بنا څو ملیتي کمپنۍ  هغو کې د کپیټالی

 د کاپېټالېزم د خپرولو لپاره کار کوي.
  :نامناسبه تکنالوژي 

رمختیایي کله چې پ.  څو ملیتي کمپنۍ له پرمختللي تکنالوژۍ او میتودونو څخه اساتفاده کوي
 ېڅو ملیتي کمپنیو له الرې پرمختللي تکنالوژي راشاااااااي، نو الندې ساااااااتونز ته دهېوادونو 

 رامنځته کوي.
. اکثره وارداتي تکنااالوژي سااااااارمااایااه بره وي، نو پااه پرمختیااایي هېوادونو کې بېکاااري 1

زیاتوي، له دې نه عالوه کله چې له وارداتي تکنالوژۍ ساااره بهرني پوهان او متخصاااصاااین 
هېوادونو ته رسااېږي او همدارنګه بهرنیان د پرمختیایي هېوادونو د راشاائ، نو ګټه یې نورو 

عامه وګړو په ټریننګ او تربیت کولو کې زړه نازړه وي، چې په نتیجه کې د پرمختیایي 
 هېوادونو کارګره قوه وروسته پاتې پاتې کېږي.

 ندېتکنالوژي تر خپل انحصاااااااار الټوله څو ملیتي کمپنۍ  ،له نظره  Harry Johnson. د 2

د تولید د الیسنس د ورکولو په مقابل کې  څخهراوستې ده، نو له دې امله دوى محلي کمپنیو 
 په زیاته پیمانه پیسې اخلي.

. کله چې بهرنۍ تکنالوژي یو هېواد ته داخله شي، نو د هغه هېواد استعدادونو او پرمختګ 3
لور نه هڅوونکې فضااا ته زیان اړوي، چې په دې ساااره په نوموړي هېواد کې د پرمختیا په 

د داخلي او واردېدونکو اجناسااااااو ترمنځ زیان اړوونکى رقابت  په پایله کې  رامنځته کېږي،
رامنځتاه کېږي او دا چې څوک باه ګټونکي او څوک باه باایلونکي وي، دا پاه وخات پورې 

 ارتباط لري.
ت او وضاااعی . په اکثره مواردو کې واردېدونکي تکنالوژي د پرمختیایي هېوادونو له حالت4

سااااره مطابقت نه کوي او دا تکنالوژي واردېدونکي پرسااااونل او خامو موادو ته ضاااارورت 



 

182 

لري او له دې نه عالوه عمالً لیدل شاااااوي، چې څو ملیتي کمپنۍ د داخلي عرضاااااه کوونکو 
په لوړ قیمت واردوي، چې دا د  له خپلو مراکزو څخه یې  نه اخلي او  څخه نیمکاره مواد 

بار  رونددد تادیاتو په بیالنس او د بهرنیو اسعارو په وضعیت باندې یو  پرمختیایي هېوادونو
 دى.

  :د پانګې بهر ته تګ 
ویل کېږي چې څو ملیتي کمپنۍ له ځان ساااااااره بهرنۍ پانګه راوړي، مګر رونالډل مولر له 
له هغ  ودې خبرې ساااااااره موافق نه دى او وایي چې په معینو حاالتو کې څو ملیتي کمپنۍ 

م. 1968او  1952ه پاانګاه اخلي، پاه کومو کې چې پاانګاه اچوناه کوي، لکاه د هېوادونو څخا

کلونو په جریان کې په څو ملیتي کمپنیو پورې مربوطو موساااسااااتو چې په التینه امریکا کې 
  .ېیې  له محلي منابعو څخه ترالساااااااه کولګټې  %80یې فعالیت کاوه، د خپلې پانګې اچونې 

صلي مراکزو ته  هغه الرې چارې چې له هغو څخه په ستفاده څو ملیتي کمپنۍ پانګه خپلو ا ا
 انتقالوي په الندې ډول دي:

aټه خپل بار ګ کارو نه یوازې د خپل  ګه اچوونکې  پان قالوي، بلکې د  و. بهرنۍ  ته انت هېواد 

الیسنس د فیس او د خپلو تولیداتو د ترکیبي اجزاوو د خرڅالو له الرې په زیاته پیمانه پیسې 
 ته انتقالوي. خپلو هېوادونو

b څو ملیتي کمپنۍ  په دولتونو فشااار راوړي، ترڅو په واردېدونکو اجناسااو باندې زیات نه .

زیاتې تعرفې وضاااااع کړي او دوى له پرمختیایي هېوادونو څخه داساااااعارو انتقالولو ته ادامه 
 ورکوي، چې دا ټول د پرمختیایي هېوادونو د تادیاتو په  بیالنس باندې منفي اغېزې لري.

c د .Transfer Pricing ( پانګه اچوونکو ( ګټه ډېره لوړه ده. ددې MNCsله امله د بهرنیو 

مانا دا ده، چې څو ملیتي کمپنۍ د خپلې ګټې نه  په زیاته اندازه پیمانه پیساااااې خپلو هېوادونو 
 ته انتقالوي، چې الملونه یې په الندې ډول دي:

له درکه له زیاتو مصااااارفو سااااره مخام   یا تحقیق او پرمختګ R&D. څو ملیتي کمپنۍ د 1

 له درکه امکان لري. Transfer Pricingکېږي، چې ددې جبران یوازې د 

( او د دوى په خپلو هېوادونو %50-%40. دوى لوړ ټکس تادیه کوي، مثالً په پاکستان کې )2

 ( ده.%35-30کې )

 وکړي. Transfer Pricingدا د ټکس اضافي بار دوى دېته مجبوروي، ترڅو 

. کااه چېرې دوى پااه خپلو کتااابونو کې خپلااه ګټااه کمااه وښااااااایي، نو لااه دوى ساااااااره بااه د 3
اسااااتثمارګرو په توګه برخورد ونه شااااي، کارګران به یې د لوړ معاش او اضااااافي کومکونو 
غوښااااتنه ونه کړي، خو بیا هم د لوړې ګټې په صااااورت کې به د کوربه هېوادونو دولتونه د 

 ي اجناسو ټیټې تعرفې وضع کړي.دوى د تولیداتو په تعویض
. که چېرې بهرنۍ پانګه اچوونکي ونه غواړي، چې خپل تجارت یا کاروبار ته پراختیا 4

ورکړي، دوى خپله پانګه مصااااؤنه نه احساااااسااااوي او د خپلې پانګې اچونې یا کارګاه د ملي 
لیداتو کېدلو له درکه ډار احسااااساااوي، د دوى د اجناساااو لپاره تقاضاااا محدودوي، د دوى د تو
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 Transfer Pricingتعویضااااااي اجناس تولید شااااااوي وي، نو د دوى لپاره دا بهتره ده، چې له 

 څخه ګټه واخلي.
مه اجوره اخلي او  Transfer Pricingد  کارګران ک لت کم ټکس وضاااااااع کوي،  له دو له ام

مصاارف کوونکي باید لوړ قیمت تادیه کړي، نو د ځوان صاانعت په نظر کې نیولو سااره څو 
ې تعرف اعظمی حداجناساااااااو  ومپنۍ په دولتونو فشاااااااار راوړي، ترڅو په واردېدونکملیتي ک

وضع کړي او د دوى له پرمختیایي هېوادونو څخه د اسعارو انتقالولو ته ادامه ورکوي، چې 
 دا ټول د پرمختیایي هېوادونو د تادیاتو په بیالنس منفي اغېزې لري.

  :په کورني اقتصاد باندې ناوړه اغېزې 
 ات په الندې توګه دي:دا اثر

a)  د پروفیسااااااار بهااراماان لاه نظره د څو ملیتي کمپنیو فعاالیتوناه د پرمختیاایي هېوادونو د

پالنونو له اهدافو ساااااااره مطابقت نه لري، په داساااااااې حال کې چېداخلي کمپنیو ته د داخلي 
افو په نظر کې نیول شااااوي دي او دوى د داخلي پالنونو د اهد  قوانینو په اساااااس سااااهولتونه

مطابق فعالیت کوي. څو ملیتي کمپنۍ لوى قدرت په اختیار کې لري، دوى د تمویل په برخه 
 کې داخلي منابعو ته اړتیا نه لري او د هغو د تحرکاتو چندان پروا نه ساتي. 

 
 
B  لکه چې مخکې وویل شول چې څو ملیتي کمپنۍ د خپل فنډ د زیاتولو لپاره په بهرنیو )

دارنګه دوی کوالی شي چې د یو هېواد پولي پالیسي تر خپل نفوذ الندې منابعو تکیه کوي، هم
 Restrictive)راولي لکهد که چیري د یوه هېواد مرکزي بانک محدوده پولي پالیسي 

Monetary Policy)  تعقیبوي، نو د څو ملیتي کمپنیو بهرنی فنډ د مرکزي بانک دغه هدف

 زیانمن کوالی شي. 
C  وړتیا لري چې خپلې منایع نورو هېوادونو او خپل مرکز ته انتقال ( څو ملیتي کمپنۍ دا

کړي، همدارنګه داسې هم کېدالی شي چې دوی خپله پانګه له هغو هېوادونو څخه چې په 
 هغوی کې ټکسونه لوړ وي، هغو هېوادونو ته چې نسبتاً ټیټ ټسکونه لري انتقال کړي. 

D )  کې هم مداخله کوي، همدارنګه دوی د هغو  څو ملیتي کمپنۍ د دولتونو په پالیسیګانو

روابطو په ساتنه کې چې دولت ضعیف وي، د خپلو شخصي قوانینو په تنفیذ کې کوشش 
 کوي. 

  :سیاسي مداخالت . 
داسې هم شوي دي چې څو ملیتي کمپنیو د کوربه هېوادونو په سیاسي امورو کې مداخله کړي 
او په قانوني او غیر قانوني ډول یې د خپلې خوښې د حکومتونو حمایت کړی دی. دوی عامه 
پالیسي  داسې تر خپل کنټرول او تاثیر الندې راولي چې د دوی ګټې پکې خوندي ساتل شوې 

 وي. 
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پنۍ له پالیسي جوړوونکو، لیډرانو، سیاستوالو،پارلمانیانو او متنفذینو سره روابط ځو ملیتي کم
لري او هغوی ته رشوتونه ورکوي تر څو د دوی ګټې خوندي کړي، دوی اکثره د کوربه 
هېوادونو قوانینو او مقرراتو ته درناوی نه کوي.  داسې ویل کیږی، چې دنویمو کلونو لومړۍ 

بلی سره په سیالی کی له دغه هیواد څخه د ګازو د نللیکی او ددغه لسیزه کې یوې کمپنۍ د 
هیواد په منابعو د راتلونی السبری په خاطر یوې ځانګړې وسله والې ډلی سره ددغه هویاد 
دجنوب ختیز ګاونډي په مرسته، د قدرت په ترالسه کولوکې کمک وکړ، خد هغه ډله او 

له وروسته بیا د )افراطی اود تروریزم د حامی( سنجول شوی پالن ډیر کامیاب نه و، نوهغه ډ
په  United Brand Coپه نوم له واکه وغورځول شوه.  همدا رنګه داسې هم ویل کېږي چې 

کې چارواکو ته رشوت ورکړی وو ترڅو د هغوی په ګټه د ټکس  (Honduras)هندوراس 

 International telephone telegraphicکال کې د  1980اندازې ته تغییر ورکړي. په 

company  کوشش وکړ چې د چیلي د جمهور رظیس په توګه دSalvador  د انتخابېدو مخنیوی

وکړي، خو کله چې داسې ونه شول او نوموړی د جمهور رظیس په توګه وټاکل شو، نو دوی 
د نوموړي د راپرځولو لپاره په مختلفو قانوني او غیر قانوني تکتیکونو الس پورې کړ او 

حمایت کاو، او د هغه لپاره به یې د  Allessandriګه دوی د نوموړي د رقیب کاندید همدارن

کمپاین کولو فنډ  برابراو  او همدارنګه ډېر نور مثالونه په التینه امریکا او نورو هېوادونو 
دیموکراتیکو او مترقی ځواکونو –کې د یادولو وړ دي. په ډیرو پرمختیایی هیوادو کی د ملی 

 رتجاعی ډلو واک ته رسول ددغو نیوکلونیالیستی اهدافو مثالونه دی.ځپل او دا
  :ټولنیزې اغیزې 

کله چې څو ملیتي کمپنۍ په بهرنیو هېوادونو کې پانګه اچونه کوي نو دوی نه یوازې دا چې 
له ځان سره بهرنی پرسونل، انجنیران، تخنیکګران، منیجران، نقشه لیکوونکي، د کیفیت 

ان او نور راولي، بلکې بهرنی کلتور، میخاني، ټلویزیونونه، فیشن او کنټرولوونکي، محاسب
نور رواجونه هم له ځان سره راوړي. د ډانس کلپونه، میخانې او نور د فحشا خپروونکي په 
نوموړو هېوادونو کې په فعالیت  پیل کوي چې دا او دې ته ورته نور د کوربه هېواد اجتماعي 

 او فرهنګي ژوند متاثره کړي. 
همدارنګه له دې ټولو بهرنیو عواملو سره به یو داسې نوی نسل رامنځته شي چې دوی به  د 

دستور، مشرانو او خپلو عالی اخالقی سجایاوو سره بیګانه -خپل تاری ، ملی ویاړونو، دود
وی، دوی به په نړېوال ازاد بازار یا ازاد اقتصادي سیستم عقیده ولري، خولیبرال اقتصادی 

ګټه اوچته نشی کړای، دا ځکه چی دغه نظام د دوی هیواو سره، د دوی  په اوسنیو  نظام نه به
شرایطو کی توافق نلری، بلکې دوی باید دملی  دولت په ارشادی رول سره خپل ملی اقتصاد 

 جوړ کړی.
د دې امکان هم شته چې د کارګرانو یو نوی منظم ټولګی به رامنځته شي چې دوی به ښې 

وظیفې ښه امنیت او نور ښه امتیازات ولري، دغه مثال یو شمیر هیوادو  وظیفې، ښه معاش د
 Toyota, Exxon Mobile, Shellکی ولیدل شو، خو په ډیرو نورو کې ونه لیدل شو، لکه : د 

Group, Armaco, Hitachi, general Motors  او نورو کمپنیو کارګران چې دوی د نورو
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دي  چې د دغو کارګرانو غوښتنو ته دکوربه هیاد  عادي کاګرانو په نسبت په ښه موقف کې
داخلي موسسات ځواب نشي ویالی او نه ورسره سیالی کوالی شی.   دا ځکه چی پورتنۍ 

 کمپنۍ، دپرمختیایی هیوادو د اداراتو په پرتله ډیرې پیاوړې کمپنۍ دي.
  :د نړیوال کنټرول کموالی 

ستثمار لپاره پانګه اچوونه کوي، دوی په څو ملیتي کمپنۍ په غریبو هېوادونو کې د دوی د ا
نوموړو)کوربه( هېوادونو کې د خپلو اجناسو لپاره لوړ قیمتونه وضع کوي او د پرمختیایي 
هېوادونو په سیاسي چارو کې مداخله کوي او په دغو هېوادونو کې د دوی د فعالیتونو د 

 کنټرول لپاره کومه خاصه اداره وجود نه لري. 
نه د کوربه هېوادونو داخلي او نه نړېوالو قوانینو ته پاملرنه کوي، دوی د څو ملیتي کمپنۍ 

امپریالستانو نوي ملګري دي.   مخکې به دوی د اسیا، افریقا او التیني امریکا د فقیرو 
هېوادونو د استثمار لپاره په سیده توګه او ذاتاً په نوموړو هېوادونو کې موجود ول، خو اوس 

ادونو څخه په زرګونو میله لرې په خپلو مراکزو کې ناست دي او دوی د پرمختیایي هېو
 هېوادونه استثماروي. 

 
 د انتقادونو په اړوند د څو ملیتي کمپنیو نظر: . 3

مخکې مونږ د څو ملیتي کمپنیو مثبت او هم  منفی رول باندې خبرې وکړی او ددوی منفی 
رول باندې موځینې انتقادونه ولوستل، مګر له دې کمپنیو څخه دفاچ کوونکي یو تعداد دالیل 

 وړاندې کوي، تر څو د دې کمپنیوو اهمیت ثابت ککړي چې هغه په الندې ډول دي: 
ونکی دا هم وایی چې :  څو ملیتي کمپنۍ تر ډېرو بحراني  الف( یو شمیر نظریه ورکو

اقتصادی شرایطو الندې کار کوي، دوی له فوق العاده محدودو بازاراونو، د خامو موادو له 
محدودې عرضې، په تجارتي اتحادیو کې له اعتصابونو، په میزبان ملک  کې له اداري 

کېږي، سیاسي ارګانونه اکثره له دې تشریفاتو او له یو سخت مالیاتي سیستم سره مخام  
شرکتونو سره غیر دوستانه چلند کوي، دوی اکثراً د خپلو کارخانو او شتمنۍ په ملي کیدلو 
ډارېږي، بې له دې چې دوی ته یې تاوان ورکړي، نو په داسې یو حالت کې دوی څنګه کېدای 

 شي چې استثمار ګران وي. 
مونږ له هغې پانګې څخه چې له دې هېوادونو څخه ب ( د څو ملیتي کمپنیو مالکان وایي چې 

یې د ګټې په حیث وباسو، ډېره زیاته پانګه دغو هېوادونو ته له ځان سره  دو ته هم وراړولې 
ده. دوی وایي چې مونږ د دې هېوادونو لپاره د هغو شیانو تولیدول ممکن کوو چې مخکې 

راوړلو لپاره باید په ومړي سر کې دوی نه شو  تولیدوالی. د اوږدې مودې د ګټې د السته 
خلک لوړ قیمتونه قبول کړي، نو په دې اساس هغه ګټه چې بهرنۍ پانګه اچوونه پورې تړلې 
ده لکه د بهرنیو اسعارو ذخیره، د صنعتي توب بنیاد اېښودنه او د ورداتو تعویض د پانګې د 

 وتلو څخه زیاته وي. 
یتي کمپنۍ دا جواب ورکوي چې په دې کې ج ( د ټکنالوژۍ د موضوچ په برخه کې  څو مل

هېڅ شک نشته چې عصري ټکنالوژي سرمایه بره )پانګه کښه( ده، مګر له دې ټکنالوژۍ 
څخه د استفادې په نتیجه کې د منابعو سپما رامنځته کېږي، د منابعو پریماني به راشي د کومو  
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 ناسو ترکیب کوونکي بهپه واسطه چې په اینده کې اجناس تولیدوالی شو، د تولید شوو اج
 تبدیل شي او په زیات مقدار اجناس به تولید شي. 

په دې کې شک نشته چې په لنډه موده کې به د استخدام سطح  لوړه نه شي،  مګر د صنعتي 
توب پیل به کارګرانو ته تقاضا لوړه کړي چې په نتیجه کې به د استخدام سطح لوړه شي، بناً 

 دام فرصتونه پراخ شي. په اوږده موده کې به د استخ
د ( څو ملیتي کمپنۍ په الندنیو نیوکو باندې ګوتنیونه او اعتراض کوي چې ګویا دوی ترسره 

 کړې دي. 
له مالیاتو څخه تښتېدنه، محلي سیاستونو ته غاړه نه اېښودل، محلي قوانین په نظر کې نه 

 خواشیني کېدل.  نیول، په کامل ډول ګټه په نظر کې نیول او په محلي پرمختګ باندې
په دې باره کې څو ملیتي کمپنۍ په دې نظر دي چې هر یو که داخلي پانګوال وي او که 
خارجي ټول یو ذهنیت لري او هغه هم د ګټې اعظمي کول دي، دوی ډېر عالقمند دي چې 
ارزانه خام مواد او کارګره قوه السته راوړي، دوی په هغو ځایونو کې پانګه اچوونه کول 

ې هلته زیات سهولتونه او امتیازات )لکه د دولت لخوا امتیازات( موجود وي، هغه غواړي چ
 که په داخل د هېواد کې وي او یا هم له هېواد څخه دباندې وي. 

 په څو ملیتي کمپنیو باندې کنټرول: . ۴
سره له دې چې څو ملیتي کمپنۍ زیاتې ګټې لري د دې تر څنګ د نظریو یو داسې اتفاق 

ې په دې کمپنیو باندې باید په نړېواله سطحه یو حقیقي کنټرول موجود وي، کوم موجود دی چ
 چې د دې کمپنیو فعالیتونه کنټرولوي. 

په شان د سازمانونو د تاسیس  GAATد  Gold Burgاو  Prof. Kindle Bergerپه دې برخه کې 

غه د ټولو کولو وړاندیز کوي، داسې سازمانونه چې هغوی دارنګه قوانین وضع کړي چې ه
هېوادونو لپاره دمنلو وړ وي او همدارنګه دا قوانین د څو ملیتي کمپنیو لپاره هم د منلو وړ 
وي او د دوی له کړو وړو او رویې سره هم رابطه ولري او دا ډول میتودونه باید طرف شي 
چې نړېوالې پانګونې ته پراختیا ورکړي، د دې فیصلې په اساس یو بل وړاندیز شوی دی 

یوه نمیانده ګي باید تاسیس شي چې دا به د یو کامل صالحیت لرونکي ارګان په شان نه چې 
وي یا په بل عبارت دوی به یوه موضوچ له تحلیل څخه وروسته وړاندې کوي او دوی به له 
دواړو خواوو څخه غواړي چې اوضاچ سمه وڅاری او پرمختګ  ورته ورکړي، د دغه 

 OECD (Organization for Economic Cooperation andوړاندیز په اساس د 

Development .د غړو تر منځ په دې موضوچ کې ځینې توافقات رامنځته شوي دي) 

کال کې پرمختللي هیوادونه د څو ملیتي کمپنیو د اداره کولو او کنټرولولو په الره  197۶په 
ري محدودیتونو او طریقه باندې یو توافق ته ورسېدل مګر دا کنټرول او اداره د اختیا

Voluntary Restraints  .په شان وو 

کال کې د میزبان هېوادونو په سیاست کې د څو ملیتي کمپنیو د مداخلې  1972کله چې په 
موضوچ ډېره مطرف شوه، نو ملګرو ملتونو د ماهرانو یو ګروپ جوړ کړ کوم به چې د څو 
ملیتي کمپنیو په باره کې راپورونه  اماده کوي. عالوه له دې نه دا ګروپ به د کنټرول کولو 
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ی به د مستقیمې خصوصي بهرنۍ پانګه اچوونې د توافقاتو لپاره ځینې الرې طرف کوي او دو
 په هکله نورې الرې پیدا کوي. 

د دغو ماهرانو د سپارښتنې او مشورې په اساس ملګرو ملتونو دوه موسسات یا نهادونه رامنځ 
 ته کړل :

Center on Transnational Corporation  

Commission on Transnational Corporation  

سون به د هیوادونو د نماینده ګانو څخه جوړ وي، دا به د یو نهاد یا موسسې په شکل دا کمی
وي چې د څو ملیتي کمپنیو په مقابل کې به موضوعات تحلیلوي او عالوه له دې دا نهاد 

 )سازمان( به پورته ذکر شوی مرکز تحلیلوي. 
 International Center for Settlement on)نړیوال بانګ هم یو سازمان رامنځته کړ 

Investment Disputes)   .یعنې د پانګه اچوونې د مشکالتو او مناقشاتو د فیصله کولو مرکز 

مګر دا سازمانونه د وروسته پاتې هېوادونو لپاره ډېر کامیاب نه وو او نه هم دوی ورسره 
 عالقه درلودله خو د پرمختللو هېوادونو لپاره ښه ګټورثابت شول. 

 

 افغانستان کې بهرنۍ پانګه اچونهپه 

 

 په افغانستان کې د بهرنۍ پانګه اچوونې تاریخچه: . 1
هجري شمسي کال نه مخکې افغانستان ډیر لږله اقتصادي او صنعتي پرمختګ  1300له 

څخه برخمن و او له بل پوره د بهرنۍ پانګه اچوونې لپاره کوم خاص قانون هم وجود نه 
بازار ډېر کوچنی وو او له بل پلوه عنعنوي تولیداتو ته د صنعتي  درلود او همدارنګه کورنی

تولیداتو په نسبت تقاضا ډېره وه. نو بناً بهرنۍ پانګه اچوونې کمې ترسره شوې وي او یوه 
اندازه چې ترسره شوې وې هغه هم د دولت لخوا ترسره شوې وې.  هغه اصالحات چی امیر 

ددسایسو، السوهنو او کورنۍ جګړی له امله په  شیرعلیخان شروچ کړی وو، د انګریزانو 
اوبو الهو شول.  غازی امان هللا خان د استقالل له ترالسه کولو وروسته د اصالحاتو، پانګونی 
او د داخلی تولیداتود ترقی لپاره کلکه مال وتړله. دغه مدبر او ترقیخواه پاچا نوی لوایح او 

 و د تشویق او ودی لپاره  یې الره هواره کړه.مقررات جوړ او  دداخی پانګونی او تولیدات
وروسته له دې کال څخه له بهرنیو هېوادونو سره روابط رامنځته شول او ځینو پانګه اچوونکو 

 په افغانستان کې له پانګه اچوونې سره عالقه وښودله. 
 هجري شمسي کال کې د یو امریکایي شرکت په مرسته د اریانا افغان هوایي شرکت 1333په 

رامنځته شو، دا هغه مهال و، چې د پانګونې د قوانینو له مخې په ګډه پانګه اچوونه کې د 
شرط و)داځکه چی ملی سرمایه د خارجی سرمایی تر تاثیرر الندی  ٪۵1کورنۍ پانګې مقدار 

څخه زیاته  ال ښه  ٪۵1رانشی، بلکی ملی پانګه حد اقل قوت کی وی، خو که ملی پاګه له 
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د وخت حکومتونو نه پرېښودل چې بهرنیان په زیاته پیمانه پانګه اچوونه خبره ده(، یعنې 
وکړي، بهرنیانو یوازې په دولتي پروژو کې کوالی شول چې پانګونه وکړي، خو څو 
وروستیو لسیزو جنګ جګړو زموږ  ګران هېواد داسې ونړاوه چې هېڅ بهرني کس دې خوا 

 پرېږده. ته راوهم نه کتل، پانګه اچوونه خو ال په ځای 
ش. کال کې د بهرنیو پانګه اچوونو د قانون له نافذ کېدلو نه وروسته دغو پانګه  13۴۵په 

 ۴۴۴۵73۵2اچوونو یو رونق پیدا کړ او د خصوصي پانګه اچوونو مقدار تر دې کال پورې 
صنعتي پروژو کې ترسره شوي وو او د بهرنۍ  181امریکایي ډالرو ته رسېدلی و چې په  $

 $ ۶33۵113پانګه اچوونکو په واسطه ترسره شوې وې  18نې مجموچ چې د پانګه اچوو

امریکایي ډالره ته رسېدله، مګر د کورنیو چګړو له پیل کیدو څخه وروسته خصوصي پانګه 
 اچوونې کمې شوې.

ل. کال کې د مؤقتي ادارې په رامنځته کېدو سره خصوصي پانګه اچوونې زیاتې 1381په 
ونو کې د بهرنۍ پانګه اچوونو رول د پانګې د کمښت له امله ډېر شوې چې په دې پانګه اچو

د پام وړ نه وو، مګر بیا هم بهرنیو پانګه اچوونو د پام وړ رشد ونکړ او هره ور  د بهرنیو 
پانګه اچوونکو عالقه کمېږي چې دا مختلف عوامل لري د مثال په ډول د کافي امنیت نشتوالی 

د بهرنیو پانګه اچوونکو له مهمو مانعینو څخه ده، همدارنګه  د بهرنۍ پانګه اچوونې او پخپله
 د مالي سیستم ضعف هم د بهرنۍ پانګه اچوونې لپاره یوه مانع ده . 

  کال نه راورسته په افغانستان کې د پانګه اچوونې حالت:  2003له 
د الندیني جدول څخه معلومېږي چې په اولو کلونو کې د ساختمان په برخه کې ډېره زیاته 
پانګه اچوونه ترسره شوې ده، نسبت د کرنې، خدماتو او صنایعو سکتورونو ته، ځکه په هغه 
وخت کې اکثره ساختمانونه یا له منځه تللي وو او یا یې بېرته ترمیم ته ضرورت درلود او 

ډول پانګه اچوونو ډېره ګټه درلوده او ګټه یې ژر السته راتلله او د پانګې  له بل پلوه دې
 هم کم وو، نو بناً د ساختمانونو جوړول, ته کافي تقاضاه موجوده وه. Riskاچوونې خطره یا 

 
  :په ساختماني سکتور کې مستقیمه بهرنۍ پانګه اچوونه 

میلیون  7۵، 188کال کې  2003 په ساختماني سکتور کې مستقیمه بهرنۍ پانګه اچوونه په
میلیون ډالرو ته راښکته شو چې ورو  ۶،  112کال کې  200۴ډالره وه چې دا مقدار په 

میلیون ډالرو ته  ۶، 7۴کال کې  200۵ورو دا مقدار په نورو کلونو کې په کمېدو شو. په 
نۍ کال کې خصوصي بهر 2009میلیون ډالر او په  ۶، 8۶کال ککې  200۶راښکته شو په 

میلیون ډالره وه همدارنګه په نوموړي سکتور  9، 3۴پانګه اچوونه په نوموړي سکتور کې 
کمپنۍ راجستر شوي دي.  13۶کال کې  2003کې د کمپنیو تعداد هم په کمېدو شو مثال په 

دا چې ولې دا پانګه اچوونې کمې شوې دي د دې دلیل د امنیتي مشکالتو تر څنګ د بازار 
ورني شرکتونو رشد هم دی او په دې سکتور کې په نوموړو کلو کې په مشبوچ کېدل او د ک

الندې برخو کې فعالیتونه شوې دي د کاني موادو راویستل، د ساختماني موادو د تولید لپاره 
د دروازو او کړکیو جوړول او د دې په شان نورې بېلګې. پرته له دې د زیرمو د ودانولو په 
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ۍ مرستې هم شوې دي او کورنیو او بهرنیو موسساتو هم په برخه کې په زیاته اندازه بهرن
 دې الره کې د پام وړ پیسې لګولي دي. 

  :د خدماتو په سکتور کې مستقیمه بهرنۍ پانګه اچوونه 
د خدماتو سکتور هم په زیاته پیمانه بهرنۍ پانګې راجلب کړی دی د خدماتو په سکتور کې 

تعلیمي موسسات دي، دغه سکتور د الندنیو عواملو بانکونه، مخابراتي شرکتونه، شفاخانې او 
 په اساس په زیاته اندازه بهرنۍ پانګې راجلب کړي دي. 

 د کافي تقاضا موجودیت او د خدماتو د عرضې کموالي. . 1
 په ډېر کم وخت کې د پانګې له زیاتې ګټې سره د پانګې بېرته راګرځېدل. . 2
صنعت سکتور ځکه که د صنعت سکتور ته متوجه په خامو موادو باندې عدم اتکا لکه د . 3

شو، نو لیدل کېږي چې د خامو موادو په قیمت کې تغییرات په صنایعو کې زیات مشکالت 
راوالړوي، که څه هم خام مواد تر یوې اندازې پورې د خدماتو په سکتور باندې هم تاثیر 

 ی شو چې د نفتو د قیمتلري لکه د نفتو د قیمت لوړوالی په مخابراتي سکتور  یا هم ویال
 لوړوالی د حمل و نقل د کرایي د لوړوالي سبب ګرځي. 

غیر اقتصادي عوامل: د خدماتو د سکتور لپاره دکرنی اومعادنو په مقایسه کافي امنیت . ۴
 موجودو،  ځکه د دې سکتور فعالیتونه اکثره په ښارونو کې وي. 

اتو د بې کفایتۍ له امله په دې د خصوصي خدماتي موسساتو نه شتون او د دولتي موسس
میلیون ډالره وه او په  ۶3، ۴کال کې  2003سکتور کې بهرنۍ خصوصي پانګه اچونه په 

میلیون  ۵2، ۵کال کې  200۵میلیون ډالرو ته لوړده شوه. په  88، 7کال کې د امقدار  200۴
، 8کال کې د امقدار بېرته زیات شو او په دې کال کې  200۶ډالرو ته راښ:ته شو او په 

میلیون ډالر و ته ورسېده. خو په وروستو کلونو کې په دې برخه کې پانګه اچوونه کمه  2۵۶
 31کې  2009میلیون ډالر او  37، 9کال کې  2008میلیونه،  130کال کې  2007شوه په 

کمپنۍ ثبت شوې دي  1۶88مجموعا  میلیونه ډالره پانګه اچونه شوې ده. په دې سکتور کې
 717کال کې  2003چې په مختلفو کلونو کې یې مقدار فرق درلود، خو تر ټولو زیاتې په 

 کمپنۍ ثبت شوې دي.  93کال کې  2007کمپنۍ او تر کمې په 
د خدماتو په برخه کې زیاته  پانګه اچوونه په مخابراتو کې شوې ده چې یو شمېر غټو بهرنیو 

پنیو په دې برخه کې پانګه اچوونه کړې ده. لکه افغان بیسم، چې د امریکا د مخابراتي کم
 (Roshan)کال کې په کار پیل وکړ، روشن  1382متحده ایاالتو لخوا یې د بیات په واسطه په 

چې د  MTNکال په وروستیو کې په کار پیل وکړ،  1383چې د اغاخان په پانګونه یې د 

کال کې په کار پیل  وکړ او همدارنګه  138۴ګډه پانګه یې په  فرانسې او لبنان هېوادونو په
(ETISALAT)  کال کې په  138۶اتصاالت چې د عربي متحده امارتو په پانګه اچوونه یې په

 کار پیل وکړ. 
 د بانکونو په برخه کې هم یو شمېر بهرنۍ پانګونې شوې دي. 

1. AIB Bank  په ګډه پانګونه جوړ شوی دی. چې د افغانستان او امریکا متحده ایاالتو 
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الفالف بانک: چې ا یو عربي بانک دی او بنسټ یې د اسالمي بانکي سیستم په اساس . 2
 اېښودل شوی دی. 

 نشنل بانک او پنجاب بانک: چې دا دواړه د پاکستان په پانکونه جوړ شوي دي. . 3
 سټنډرډ چارټر بانک: دا یو انګلیسي بانک دی. . ۴
 د صنعت په سکتور کې مستقیمه بهرنۍ پانګه اچوونه:  ۶ -2

د صنعت سکتور چې د یو هېواد د ټولو نه ډېر مهم سکتور دی اوسنیو پرمختللو هېوادونو 
چې څومره پرمختګ کړی دا د دصنعت د سکتور د پرمختګ له امله دی، ځکه د صنعت د 

 سکتور په پرمختګ سره نور ټول سکتورونه پرمختګ کوي. 
په افغانستان کې هم په دې وروستو کلونو کې تر یو حده پورې صنعت پرمختګ کړی دی 
او یو څه اندازه بهرنۍ پانګې یې د صنعت په برخه کې راجذب کړي دي، خو د نورو 
سکتورونو په نسبت یې برخه کمه ده چې علت یې په هېواد کې د الزمو امکاناتو نشتوالی د، 

عتي پارکونو نشتوالی، همدارنګه څرنګه چې افغانستان د بحر  لکه د برېښنا نشتوالی، د صن
سره پوله نه لري  نو ځکه د ترانسپورټیشن د مصارفو د زیاتوالي له کبله د هغه خامو موادو 
قیمت چې له بهر څخه راځي ډېر لوړ دی، همدارنګه د امنیت نشتوالی هم په دې الره کې 

هرنۍ کمپنۍ د صنعت په برخه کې ثبت شوي ب 30کال کې  2003ي، خنډ ګرځطدلی دی، په 
کال کې دا مقدار  200۴میلیون ډالره وه، خو په  1۴، 8دي چې مجموعي پانګه اچوونه یې 

کمپنیو په واسطه شوې  3۴میلیونه ډالره خارجي پانګه اچونه د  32، 2ډېر لوړ شوی دی او 
نګه اچوونه شوې ده، خو کمپنیو کې پا ۶8میلیونه ډالره په  ۴8، 1کال کې  200۵ده او په 

، 2007، 200۶وروسته د صنعت په برخه کې بهرنۍ پانګه اچونه بېرته کمه شوې ده چې 
 7، ۶کمپنیو کې،  79میلون ډالر په  29، ۶کلونو کې په ترتیب سره  2009، او 2008

په  میلیونه ډالره 8، 9کمپنیو کې او  3۵میلیونه ډالره په  12کمپنیو کې،  23میلیون ډالره په 
کمپینو کې ترسره شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.  1۵

 28۴کال پورې د صنعت سکتور کې د  2009کال څخه تر  2003په مجموعي ډول له 
 میلیونه ډالره پانګه اچونه شوې ده.  1۵۴۵09۴09بهرنیو کمپنیو په واسطه 

 نۍ پانګه اچوونه: د کرنې په سکتور کې مستقیمه بهر.  7 -2
د کرنې سکتور د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي سکتور دی چې د مجموعي نفوس نقریباً 

تشکیلوي، په دې سکتور کې  GDP 3۶٪خلک په دې سکتور کې مصرووف دي او د  ٪ 8۵

میلیونه ډالره وه  21۵کال کې شوې ده چې (،  2003تر ټولو زیاته بهرنۍ پانګه اچوونه په 
 200۴خو وروسته دا اندازه ډېره کمه شوې ده چې اصلي علت یې د امنیت نشتوالی دی. په 

میلیونه ډالره شوې خو په درېو نورو کلونو کې دا پانګونه نسبتاً ښه وه چې په  1، ۶کال کې 
ه میلیون ډالر 31، 9او  3۵، 9. 3۶، 1کلونو کې په ترتیب سره  2008او  2007، 200۶

میلیونه ډالرو ته راکمه شوه په دې ټولو کلونو کې  11، ۵کال کې دا بېرته  2009وه خو په 
په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د خصوصي بهرنۍ پانګه اچوونې مجموعي مقدار په 

 ډالره وو.  29۵283۵22کمپنیو کې  28۶
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تره وګړي په دې برخه کرنیز سکتور د افغانستان یو ډېر مهم سکتور دی، چې د هېواد زیا
کې بوخت دي خو دا سکتور تر اوسه پورې په افغانتسان کې په عنعنوي شکل پاتې دی، د 
خلکو د مؤلدیت سطحه ډېره ټیټه ده نو د دې لپاره چې دې سکتور ته پرمختګ ورکړل شي 
 او د خلکو مؤلدیت سطحه لوړه شي نو کرنه باید میکانیزه شي، هېواد ته باید نوي ماشینونه

 راوړل شي او کرنه باید په ټکنالوژۍ باندې سمباله شي. 
په یوه هېواد کې پانګه اچوونه په هره برخه کې چې وي یو خاص ارزښت لري او په هېواد 

 کې هېوادونه د استعمار په څیر پانګونې کوي او ځینې هم د بشري خواخوږۍ په ډول. 
یت لري، ځکه په دې ډول زیات د کرنې په سکتور کې بهرنۍ پانګه اچوونه یو خاص اهم

هغه شیان له بهر څخه راځي چې خلک ورسره اشنا نه وي، چې په نتیجه کې یې کرنه په 
نوې ټکنالوژۍ سمبالېږي، عصري کرنیز ماشینونه او تولید نور وسایل واردېږي. بهرنۍ او 

وو ن کورنۍ تجربې سره یو ځای کېږي او ي،ه نوې کرنیزه فضا منځ ته راځي،، بزګران له
کرنیزو طریقو سره اشنا کېږي. اصالف شوي تخمونه هېوادونو ته راځي، زمونږ کرنیز 
محصوالت په بېالبېل ډول روزل کېږي او بهر ته استول کېږي او په یو خاص شهرت سره 
پلورل کېږي، زمونږ هېواد افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی که چیرې دا پانګې په سمه 

الی شو چې زیات شمېر عایډات له دې الرې السته راوړو. د بېلګې توګه استعمال شي نو کو
په توګه مونږ د هالنډ او نیدرلنډ هېوادونو څخه یادونه کوو چې یواځې په کرنه او مالدارۍ 
باندې کوم سرحد ته رسېدلی دی، چې نن د پرمختللو هېوادونو په قطار کې ترې یادونه کېږي 

 له الرې السته راوړي. عواید د کرنې او مالدارۍ ٪ 70او 

 لنډیز
اجتماعی ثبات ساتلو په خاطر یو شمیر  –پرمختیایی هیوادونه د خپلی پرمختیا او اقتصادی 

سیاستونه او پالیسیګانی عملی او اجرا کوالی شی . په دې کې یوه هم د پولی پالیسی طرف 
 واسطه مرکزی بانکاو پرم  بیول دی. پولی پالیسی یا سیاست هغه تدابیردی چی دهغو په 

د پیسو داخلی او خارجی ارزښت عیاروی. د پولی سیاست واک د دولت په الس کې وي، 
چې د دی د تطبیق او اجرا لپاره  اووه مهم وسایل په الس کې لري، لکه: دپیسو د نشر 
صالحیت، حداقل سپما، د آزاد بازار پالیسی، مجدد تنزیل، د طال او اسعاروپالیسی، دکریدیت 

 یسی او له نورو مالی موسساتو څخه شخصی غوښتنه)خواهش(.پال
د پرمختیایی هیوادونو د پولی تمویل په برخه کې  هم بیالبیل نظریات شته.  د دغو نظریاتو 
لنډیز او نتیجه   داده چې که پولی پالیسی ښه تطبیق شی، نو په یوه پرمختیایی هیواد کې د 

ه ی شی. متاسفانه په افغانستان کې په نویمه لسیزاقتصادی ثبات او پرمختګ سره مرسته کوال
کی د هیواد مالی موسساتو ته ډیر دروند زیان ورسید، په ډیرو ستونزو دولت وروسته تر 

یو پولی ریفورم اجرا او د ګړندی انفالسیون مخه یی ونیوله، خو ال هم د پولی پالیسی  1382
و مرکی بانک مالی موسسات او په برخه کی ستونزی شته. په اوسنی وخت کې دولت ا 

خصوصی بانکونه د  غوره قانونی بنسټونو په لرلو او د بهرنیو مرستو په مالتړ جوړ او 
 رهنمایی او حمایه یی کوی.
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داهم یاده شوه چې  زموږ هیواد هم لکه د  یو شمیر نورو پرمختایی هیوادونو په شان دپولی 
 ستونزو علتونه  په لنډ ډول  دا دي: د پولیپالیسیو په تطبیق کې خینی ستونزی لری. ددغو 

موسساتو کمه تجربه او لږ پرمختګ ، بی اغیزی فعالیت او د متخصص او ماهر کادر نه 
لرل، د لویو پروژو په پرتله ژرثمره او کوچنیو پروژو ته لومړیتوب ورکول، ضعیف صنعت، 

 ری، دعلمی پالنونو نشتوالیضعیفه اداره او په اداره د خلکو بی باوری، د نظامونو بی اعتبا
او د کارګری اتحادیو نشتون. نو ډیره ضروی ده چې په پرمختیایی هیوادو کې پولی سیاستونه 

 خپل اغیزمنتوب په ډیر ښه ډول وپیژنی او ترسره یې کړی.
هغه یوه بله موضوچ چې د پرمختیایی هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده، د بهرنیو پانګ ونو ژور 

ې برخه کی هم منفی او هم تر یوې اندازی پورې مثبت اړخونه شته.  د څوملیتیزو تحلیل دی. د
کمپنیو رول هم هر پرمخیتیایی هیواد کی  نظر بل ته توپیر کوی. د څو ملیتیزه کمپنیو د 
فعالیت برخه کی بیالبیلو اقتصاد پوهانو مختلف نظرونه ورکړی دی چی د هر هیواد د ملی 

یځونو له مخی باید په پام  کې ونیول شی. په اافغانستان کی ملی ارزښتونو او ځانګړو  در
صنعت او ملی پانګونی ته  د لومړی ځل لپاره د امیرشیرعلیخان پرمهال پاملرنه وشوه، خو 

دوړ  له امله  دغه هڅې ناکامه -له بده مرغه د انګریزانو د استعماری السوهنی او کورنی اړ
م. کال خپله خپلواکی بیرته تر 1919ن هللا په مشری په شوی، کله چی افغانستان د شاه اما

السه کړه، نو دغه  مترقی شاه  پانګونی او ملی صنعت ته هم پاملرنه وکړه، خو د سقوی 
دوری په ترې کی  ددغه منور او وطنپال پاچا السته راوړنی  ټولی له  منځه والړی،  د 

ونی ملی صنعت، ملی اقتصاد او پانګ  څلویښتمو، پنځوسمو او شپیتمو کلونو په ترې کی بیا
ته  توجه وه،  خو کورنیو جګړو هرڅه برباد او دهیواد اقتصادی موسسات او بنسټونه په 

ش. کال څخه وروسته یو ځل بیا کورنۍ  1380کنډواله بدل شول، له نیکه مرغه وروسته تر 
 ه ښه کیدو او د مالیاو بهرنی پانګونی ته  پاملرنه وشوه او  داسی تمه کیږی چی د امنیت پ

 او اداری فساد په له منځه تګ سره به  اقتصادی وضعیت ښه والی ومومی.
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 تمرینات

 پولی سیاست یعنی څه ؟.1
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 لومړى څپرکى

 د پالن جوړونې عام ساده مفهوم

 د پالن تعریف:

وروسته به وویل شي، ډېره ستونزمنه خبره ده چې د بېالبیلو اقتصادي، لکه چې 
او سیاسي شرایطو الندې د اقتصادي لر لېد )دورنما( پروګرامونو لپاره د  ،حقوقیټولنیزو

ټولو  دمطروحه دندو تعریف یا پالن جوړونه یا بل هر هغه هر اړخیز مفهوم غوره شي چې 
لپاره صدق ومومي، خو موږ دلته عمدتاً د اقتصادي پرمختیا د مضمون په اړه د پالن لنډ 
مفاهیم توضیح کوود پالن جوړونه هغه وسیله ده چې د ټاکل شویو موخو پر خوا چې د هېواد 
د چارواکو له خوا پخوا په پام کې نیول شوي، ټولنه روانوي او الرښوونه ورته کوي. د 

هنګان په وینا: موږ د پالن نومونه ډېره زیاته او په ډېرو مواردو کې په کار وو، پروفیسور ج
دا د یو کوچني شخصي کار تدبیر او ترسره کولو څخه نیولى بیا د رسمي او سترو چارو 
ترسره کولو پورې خپلو خبرو کې راوړو. مګر دلته زموږ موخه له اقتصادي اجتماعي پالن 

 څخه ده او هغه داسې تعریفوالى شو: (Socio- economic Planning)جوړونې 

پالن جوړونه د هغو تدابیرو مجموعه ده چې د چارو مسؤلین یې په یو ټاکلي وخت کې، یو 
یا څو هدفونو ته د رسېدلو لپاره په نظر کې لري. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې د پالن 

ره د ټاکلو علتونو په پېژندلو س جوړونې علم، په ځانګړو شرایطو کې اقتصادي قوانین د هغو
اقتصادي پرمختیا د دلوړوالى، د مجدد تولید د عملیې د ښه کولو، دایدو واو د ټولنې د ع

په ډېر ښه صورت د تطبیق وړ ګرځوي. یو شمېر پوهان وایي د پالن  ېالرله چټکولو 
قتصادي جوړونې علم، اقتصادي قوانین په ځانګړو الرو چارو څېړنې الندې نیسي او د ا

 پرمختیا الر پرې هواروي او لرې لېد یې سنجوي.
له پورته تعریفونو څخه دا نتیجه اخلو چې: پالن د هغو منسجمو تدابیرو مجموعه ده چې د 
هغو په پلي کولو سره په ټولنه کې د بېالبیلو سکتورونو لکه کرنې، صنایعو، مالدارۍ، 

ا، ښار جوړولو، اوبو رسولو او نورو ټرانسپورټ، کانونو، ښوونې او روزنې، عامې روغتی
برخو کې هغه اهداف چې د ټولنې د اقتصادي ځانګړتیا او عیني قوانینو یا شرایطو په پام کې 
نیولو سره په نظر کې وي، ترالسه شي. د پالن جوړونې په هکله د اقتصاد د علم نامتو 

او نورو له خوا  Dr. Dalton, Prof. Lewis, Dickinson Zeweig, Myrdalپوهانو لکه 

 بېالبیل نظریات ورکړل شوي دي چې داسې یې خالصه کوالى شو:
پالن جوړونه هغه آګاهانه جریان دى چې د ټاکلو اهدافو، د ترالسه کولو لپاره ترسره کېږي 

 او د راتلونکي لپاره یو له بل سره تړلي فعالیتونه او اقدامات پیش بیني کوي.
شخصه توګه ویالى شو چې: پالن جوړونه د هغو ټولو تدابیرو د اقتصادي پرمختیا په اړه په م

د  تهمجموعه ده چې د اقتصادي پرمختیا په منظور د یو اقتصادي مقام له خوا  هغو اهدافو
هغو څخه اصلي موخه د اقتصاد پرمختیا او په ټاکلي  لهرسېدلو لپاره ترسره کېږي،  چې 
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و معیارونو له منځه وړل او د یو پرمختللي وخت کې د پرمختیایي اقتصاد د مشخصاتو، نښو ا
اقتصاد د معیارونو رامنځته کول وي. د اقتصادي پالنونو تیوري یوه نوې اقتصادي ښکارنده 

 ده چې په تېره بیا د شلمې پېړۍ دویمه لسېزه کې یې غوره پایلې ترسترګو شوې.
 د پالن جوړونې تیوري الندیني درې موضوعات را اخلي:

ه او اقتصادي برخه د ټولنې د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مجدد تولید او ملي د پالن ټولنیز
 عاید د لوړولو د تدابیرو عملي والى یا د تطبیق امکانات څرګندوي.

د پالن د اسلوب پېژندلو برخه د اقتصادي تعامالتو علمي پېژندنه ده چې هدف ته د رسېدلو 
 تجربه شوې الرې چارې څرګندوي.

تنظیم برخه، د پالن د تخنیکي او تشکیالتي چارو ترتیب او په ټولو ټولنیزو او د پالن د 
اقتصادي برخو کې د پالن اجرات څېړي. د دغو ټولو برخو تر منځ دیالیکتیکي )سره پیلې( 

 اړیکې شته.
مجموچ کې هغه ټولنیز علم دى چې د ټولنې پراخو غوښتنو ته محدودې  په دا چې د اقتصاد علم

لوي، په تېره بیا په پرمختیایي هېوادو کې هر راز سرچینې لکه طبیعي، بشري او سرچینې بی
سرمایوي سرچینې لږې دي، نو له دغو محدودو منابعو څخه ډېره ښه او ګټوره استفاده د یوې 
ټاکلې کړنالرې الندې د پرمختیایي اقتصاد راتلونکې مشې جوړوي، داسې خط مشې چې د 

عو اعظمي ګټه پورته شي او هغه بدلونونه رامنځته شي چې هغې له مخې له محدودو مناب
موږ تېرو فصلونو کې په ګوته کړل. خو دا خبره باید هرومرو په پام کې ونیسو چې پالن 

 ي، بلکې پرمختللي صنعتي هېوادونه همږجوړونه یوازې پرمختیایي هېوادونو کې نه تطبیقې

په دې کورس کې  .له دې امله چېويتطبیق ترعنوان الندې programmingد  پالن جوړونه

نو ځکه په دې هکله زیات تماس نیسو. سره  ،زموږ بحث له یو پرمختیایي اقتصاد څخه دى

نومونه هم دود ده، خو  (Programming)له دې چې نن ور  په اقتصاد کې د پروګرامینګ 

 ،ایي اقتصادیرو مجموعه افاده کوي. په دې ډول نه یوازې پرمختیپه معنا کې هماغه د تداب
 بلکې پرمختللى اقتصاد هم د پالن جوړونې په ذریعه خپل بنسټونه کلکلوي.

ټولو مادي او معنوي منابعو مناسب تنظیمول د هغوى د ترقۍ  دپه یو پرمختیایي اقتصاد کې 
راز دى. په پرمختیایي هېوادو کې اقتصادي پرمختګ او وده په عمومي ډول ډېره ورو او 

یو مرکزي ارګان  دې دوى ورسره مخام  دي، پرته چقتصادي ستونزې ځنډنۍ ده او هغه ا
له مداخلې په بشپړ ډول له منځه نشي تالى. په دې ډول پالن جوړونه د یوې مرکزي کلکې 
کړۍ په توګه د پرمختیایي هېواد اقتصاد رهبري کوي، د علم او تخنیک د پرمختګ، د ملي 

او دوامداره اوچتول، د خلکو د ژوند د مادي او  ټولو څانګو دایميدعاید لوړېدو، د اقتصاد 
معنوي اړخونو ښه کول، د ټولنیز تولید د مثمریت او د کار د مولدیت زیاتول د پالن مهم 

 مفهوم جوړوي.
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 د پالن جوړولو نړېوال تجارب

لکه چې وویل شول پالن جوړونه د اقتصادي علومو یوه نسبتاً نوې څانګه ده، نن ور  هېڅ 
یو داسې هېواد نشته چې په هغه کې پالن په یوه نه یوه بڼه رواج نه وي. دا ناسمه خبره ده 
چې پالن جوړونه ګواکې یو اقتصادي ځانګړي سیستم پورې تړلې وبلل شي، بلکې د اقتصاد 

علماوو او بیا ان دا چې د شلمې پېړۍ پوهانو په بازار کې د اقتصادي تعادل د علم کالسیکو 
مسظلې ته ډېر اهمیت ورکاوه. د اقتصاد پوهانو له نظره اقتصادي بې کړکېچه پرمختیا او وده 

الرښوونې ناممکنه ده. په بېالبیلو صنعتي هېوادونو الزمې بې له اوپرته د دولت له مداخلې 
او وروسته تر هغه د څو اقتصادي بحرانونو له پېښېدلو، د بېکاریو د  کې د اویایمې لسیزې

یو بې ثباتۍ دا وښوده بد  اوورسېده( 21کې تر  100رامنځته کېدلو )چې په المان کې ان په 
 واجتماعي ودې لپاره د دولت له خوا پالن تطبیق شي. د دې ترڅنګ هغ -چې باید د اقتصادي

د لري، د خپل ځانګړي خصوصیت له مخې په کلکه سره هېوادو ته چې پرمختیایي اقتصا
پالن جوړولو ته اړتیا لري. په تېرره بیا اوسنیو شرایطو کې چې اوس موږ ژوند کوو، له 
یوې خوا د اقتصادي امکاناتو د الپراخوالي او برتري طلبۍ تلوسه موجوده ده، له بلې خوا دا 

او معقوله توګه استوار شي. د  ییو ضرورت دى چې یو وده موندونکى اقتصاد په منطق
پرمختیایي هېواد وګړي د هغه لوى واټن له کبله چې ټولنیزې پرمختیا له مخې د دوى او د 

ېږي. د وروسته پاتې هېوادو چارواکي باید ثابته کړي رپرمختللو هېوادو ترمنځ موجود دى ځو
ات پالنونو په اجرچې کوالى شي خپلې اقتصادي ستونزې له منځه یوسي او د علمي معقولو 

او تدوین خپل مادي او معنوي ژوند بسیا کړي. لکه هماغسې چې تقریباً ټول پرمختللي صنعتي 
ایي نو پرمختی ،هېوادونه په یوه ملي مقیاس سره د پالن جوړونې بېالبېل ډولونه عملي کوي

و لهېوادونه المجبور دي چې په پالن جوړونه کې ښه تجارب ترالسه کړي. د نړۍ بېالبی
( کلونو اقتصادي پروګرام او پالن جوړولو 1929-1923هېوادونو په تېره بیا وروسته تر )

ته مال وتړله. تجاربو دا وښوده چې فرانسې، ایټالیا، جاپان او د سکندنویاوي هېوادو کې د 
وروسته تردوهمې نړیوالې جګړې ډیرو اقتصادي پرمختیا د پالنونو طرف یو مناسب کار و. 

له همدې امله فرانسې له ونو په پالن جوړونې سره ډیرښه پرمختګونه وکړل. نورو هیواد
کال راهیسې څو څو ځلې د یوې ټاکلي مودې پالنونه طرف او عملي کړل او مثبت  م. 1949

کال کې د دوى اووم اقتصادي پنځه  .م 19٦7تجارب او نتای. یې تر السه کړل، خصوصاً په 

 Vanoni Planلسیزې پالنونه او ایټالیې خپل دوه  ٦0هم د  کلن پالن ډېر بریالى و. برتانیا

ډېر بریالي تطبیق کړل همدا وخت جرمني هم دا تجربه ومنله او خپل پالنونه  Pieracciniاو 

وی شوریې طرحه کړل، خو جاپان د پنځه کلنو پالنونو پر ځاى اوه کلن پالنونه طرف کړل.
باراو درانه تلفات زغملی وو،ددووپرله پسې اتحاد چې ددوهمې نړیوالی جګړې ترټولودروند

پنځه کلنوپالنونوپه تطبیق سره بیرته خپله اقتصادی زیربنا ورغاوله اوپه دریم پنځه کلن پالن 
په همدغه وخت کې کې په فضایی څیړنو اودروندصنعت کې کې دنړۍ مخکښ هیوادشو. 

Per roux. Masse  اوShan field ي تحقیقات ترسره کړل د پالنونو په هکله ځانګړې علم

 Planning for the Marketکال کې په لندن کې خپل یو اثر  .م 19٦9په  V. Luzخصوصاً 
Economy  په نوم خپور کړ او په هغه کې یې د فرانسې د اقتصادي پرمختیا تحلیل ترسره
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ډې ، د شرکتونو ګوحمایوي موارد -په اقتصادي پالنونو کې حتى تشویقي اً کړ. دوى خصوص
کارۍ، مستقیمې او غیر مستقیمې سبسایدیي ته پاملرنه وکړه. دوى ځکه هم دقیقو، پیش هم

بیني شویو، الرښودو پالنونو ته اړتیا درلوده چې ځینو انحصارنو )مونوپولونو( دومره 
پیاوړتیا وموندله چې ورو ورو یې ټول سیستم )بازار( تر اغېزې الندې راوست او حتى د 

بیثین یا عالقمند نه وو، یا یې دا شموجوده وه، بل دا چې خصوصي مت)قاتالنه رقابت( وېره 
، ویالو، سړکونو، د برېښنا وتوان نه درلود چې عام المنفعه تاسیساتو، پروژو )لکه بندون

او نورو( کې پانګه واچوي. نو ځکه د دغو برخو  ،هوایی ډګرونو، ښار جوړولووتاسیسات
ي او پالنیزه بڼه د دولت په غاړه ولوېده او تر ټولو معقوله علمپه پانګه اچونه او هغه هم 

مهمه دا چې د طبیعي شتمنیو او منابعو د ساتنې په هکله هم د دولتي پالنونو دنده ډېره مهمه 
لکه ملی )د ځانګړو ځایونو ساتنه دملی اوبوکنترول،دچاپیلاير مسایل،وه لکه د ځنګلونو ساتنه،

او د کرنې او څښلو لپاره د اوبو رسول او نور. دغه راز دولتونو دا اړتیا احساسوله  پارکونه(
چې باید نوې رامنځته شوى صنایع د وارداتو له رقابت څخه وساتي او د استخدام الزم 
فرصتونه ایجاد کړي، نو ځکه د پالن جوړولو له الرې یې د بازار د نواقصو اصالف کولو 

 ل.ړاو سکتورونه یې ټاکلي لوري ته رهبري ک ته مال وتړله او منابع
کال پورې مکزیک یو وروسته پاتې هېواد بلل کېده، دغه وخت د دې هېواد  .م 1928تر 

یو اقتصادي پالن تر اجرات الندې ونیو، چې ډېره ښه پایله یې لرله  Plutarcoجمهور رظیس 

ې ستر سیاستمدار ښاغلى م کال ک 1933چې د نوموړې نوم تر اوسه ژوندى دى. دغه راز په 

M. Visvesvaraya   د ملي عایداتو دوه برابره کېدو لپاره د میسوري پرنسیبونو یو پالن پرم

بوت، هند د نامتو شخصیت فقید نهرو تر الرښوونې الندې د پالن لپاره یوه ملي کمیټه رامنځته 

ولو عربي هېوادو ټدناصر( داسې مدبرانه پالنونه په نظر کې لرل چې  .چ .کړه، مرحوم )ج

کال کې د اګست په پنځلسمه د فوق العاده  .م 19٦9لپاره سرمشق کېداى شول. همدارنګه په 
د پالن لپاره توظیف شول. الجزایر هم یوه  ونهفرمان له مخې دولتي صالحیت لرونکي ارګان

ې له یډېره لوړه دولتي شورا د پالن  طرف کولو او د هغه تطبیق کولو ته اړم کړه چې پایله 
زیاتوالى او په استخدام کې په سلو  ٦0صنعت په سلو کې دکلونو پورې  .م 1971 تر19٦9
زیاتوالى و. په دې توګه دغو تجاربو زیات شمېر نور هېوادونه پالن جوړولو ته  ٦2کې 

د ملګرو  وآسیایي، افریقایي او د التینې امریکا هېوادون 14کال کې  .م 19٦0وهڅول. په 
ې تر نظارت الندې پالن جوړونه او د اقتصادي اجتماعي پالن تطبیق وآزمایل ملتونو د څانګ

ته لوړ  2٦څخه  18په ترتیب سره له  په منځنۍ توګهارقام  داقتصادی بیالبیلو برخوکې چې

ځکه په اقتصادي  Raul Prebschشول )په اوسط ډول( نو د التیني امریکې نامتو اقتصاد پوه 

کال کې د پرمختیا د یوې نړېوالې ستراتیژۍ په لور م. 19٦8و. په پالن جوړونه ډېر تاکید کا
د ملګرو ملتونو د نیویارک کنفرانس دویمې غونډې هم د مثبتو تجاربو له مخې د پالن جوړولو 

ونکو په خپل اووم کنفرانس وکال کې د افریقایي هېوادو پالن جوړ .م 19٦7سپارښت وکړ. په 
کال  م.1971څخه تر  19٦5یک کړل. ملګرو ملتونو د کې د پالن په هکله خپل تجارب شر

هېوادو کې د اقتصادي ودې زیاتوالى په  37پورې د ټولنیزو پالنونو د تطبیق په پایله کې په 
 وښوده. 5،5منځنۍ توګه په سلو کې 
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 دویم څپرکى

 د اقتصادي پالن جوړونې میتودولوژي
 

 بنسټونه:د ملي اقتصاد د پالن جوړونې د میتودولوژي علمي 

 
اقتصادي پالنونو د طرف د الرو چارو عمومي ددپالن جوړونې میتودولوژي د دولت 
 پرنسیپونو له مجموعې څخه عبارت دى.

 
 د پالن د طرحې د میتودولوژۍ بنسټونه:

د اقتصادي پرمختیایي پالنونو طرف د میتودولوژي د پر نسیبونو په رعایت یا د پالن د طرف 
 وي. هپر بنسټ والړ ېد پروس

 د پالن د طرف پیل د ټولنې د اقتصادي وضع مجموعې تحلیل تشکیلوي.
د تحلیل اصلي او بنسټیزې دندې دا دي: د اقتصادي پرمختیا الزمې سطح ته رسېدل، له پالن 

و ویاد اړت ښه کیدل، مثمریتاوولدیت مل، د وڅخه د مخکي توقع کېدونکو نتایجو ترالسه ک
ق او نه اجرا کېدو کې د نېمګړتیاوو او نا انډولیو ښودل، د پوره کېدل، د پالن په نه تطب

دا ځکه چې هرپالن وروسته تر اجرااوتطبیق څخه په علمی ستونزو د علتونو ښودل او نور.
 او کره توګه ارزیابی اوتحلیل کیږی او نیمګړتیاوی بیا په بل پالن)دوره( کې اصالف کیږی.

شویو امکاناتو موندل، د مادي غیر تولیدي لګښتونو  د تحلیل مهمه دنده د احتیاطي او ناکارول
او پولي منابعو موندل، له زېرمو څخه د کار اخیستنې مالی او ضایعاتو د حل د الرو ښودل، د 

الرې چارې. د کار د کیفیت لوړول او د کار د مولدیت ښه کول او داسې نور دي. د پالن له 
او  (دقیقکره)مکانات برابروي چې د ټولنې دورې څخه دمخه هر اړخیز اقتصادي تحلیل دا ا

ښتنې اړتیاوې، په الس کې د موجودو منابعو څخه استفاده او د پالن لپاره رښتینى بنسټ یر
 نو د پالن د طرف په وخت کې باید الندې ټکي نظر کې ولرو: ،او امکانات وپېژندل شي

ا سه او د تخنیکي پرمختی( د ستونزو په هکله د تحقیقي چارو څخه یوه عمومي نتیجه ترال1
 لپاره پیش بیني ګانې وڅېړل شي او د پروژو عمومي تحلیل صورت ونیسي.

( د پالن د دورې دندې وټاکل شي، اهدافو ته د رسېدو وسایط او الرې چارې په نظر کې 2
ونیول شي، مادي منابعو ته د پالن اړتیا تثبیت، مادي نعماتو ته د وګړو اړتیا سنجش، د 

ات مطالعه او د هغو د ترالسه کېدو امکان پیش بیني او د ملي اقتصاد د ممکنه خدم وړنظر
 په نښه شي. )انډول(ودې پایه

مشخصو او کانکریت )ټاکلو( اهدافو په نښه کول  و( د پالن د جوړولو درېیمه مرحله د ډېر3
دندې مشخص کول، لکه  (معینېټاکلې)او ځاى پر ځاى کول او د ملي اقتصاد په چوکاټ کې 

ویش، د هېواد  عادالنه الزم ښه سمون،دعایدد خلکو د ژوند د سطح لوړول، د مولدو ځواکونو
و اړېکو د بهرنی ،په ټول پراخوالي د کلیو، سیمو او والیتونو په سطح پرمختیا رامنځته کول 

 .دي لودښپراخول او داسې نورې دندې معلومول او د دغو چارو لپاره وسایل او طریقې 
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چارې یې وسنجول شوې او دندې  -( کله چې په پورته توګه ضرورتونه درج شول، الرې4
نو په څلورمه مرحله کې د ذیصالف مقاماتو له خوا د دغې  ،هم کانکریت او مشخصې شوې

 تاظید او تصوېبول دي. دمسودې( پالن )دطرحې

 د اقتصادي پالنونو وېش

اري او مرکزیت د درجې او د هېواد د ساحې د شمولیت د ملي اقتصاد پالنونه د وخت، د اد
 له مخې په بیالبیلو ډولونو ویشل شوي:

 د وخت له پلوه پالنونه: .1
 د ملي اقتصاد پالنونه د وخت له پلوه په درې ډولونو وېشو:

 د اوږدې مودې )طویل المدت( پالنونه: (الف 
د مهمو تصامیمو د اجرا وخت او  د اوږدې مودې د پالنونو وخت د ځینو ټولنیزو ربړو حل،

کلونو ورته وخت په نظر کې نیول  25-15د امکاناتو عملي پیش بینۍ پورې اړه لري چې له 
کېږي. دا پالنونه په څو څو د منځنۍ مودې پالنونو باندې ویشل کېږي. په دغه ډول پالنونو 

د بدلون  لم او تخنیکموګرافیکي پرمختیاوې، د عیکې پراخه ټولنیز او اقتصادي مسایل لکه د
او ترقۍ پیش بینۍ، د ساختمانونو سرته رسول، د اوږدې مودې پروژو تطبیق او دې ته ورته 

د اوږدې مودې پالنونو په ترې کې د  .او د هغو د وخت پېش بیني په نظر کې وي هتحلیلون
ژور  ياقتصادي پرمختیا اصل او د هغې د مساعد انکشاف ستراتیژي، په اقتصاد کې زیر بنای

کمي او کیفي پرمختګ، د اقتصادي توازن او انډول ښه کول او د ټولنیز تولید د مثمریت 
لوړول مطالعه او بررسي کېږي. دغه پالنونه دومره قاطع او کانکریت نه وي. دا ځکه چې 

، يږپه دومره اوږده موده کې هرومرو اقتصادي او ټولنیز ژوند کې ځینې بدلونونه پېښې
 رات رامنځ ته شي.یجهول متحولین او غیر قاطع تغیممکن یو شمېر م

 
 د منځنۍ مودې پالنونه (ب 

په ترې کې د ټولنیزو پرمختګونو  ونودا پنځه کلن پالنونه دي چې د اوږدې مودې پالنون
اهدافو او موخو ته د رسېدلو بشپړ کېدون چمتو کوي. په دغو پالنونو کې د تخنیک او اقتصاد 
په هکله نسبتاً مشخص اهداف او دندې مخې ته ایښودل کېږي او د اقتصادي پرمختیا د پایلو/ 

ي. څومره چې د منځنۍ نتایجو د تطبیق جهت او لوري او د ملي اقتصاد غوښتنې څېړل کېږ
پالنونواهداف په ټاکلو کلونو کې ښودل شوي وي او په هر کال تقسیم شوي  )پینځه کلنو(مودې

کلکوالى ښکاره کوي. پنځه کلن پالنونه د اوږدې  ټوي، هغومره د پالن دقیق والى او کانکری
و په بینیو اپه هغو کې د ځینې اصالحاتو، الزمي دقت، ژورو پیش ،مودې پالنونو په رڼا کې

د اوږدې مودې  .علم او تخنیک کې د بدلونو په اثر د نویو امکاناو په موندلو سره جوړېږي
پالنونو په پرتله د منځنۍ مودې پالنونو کې په یوه پراخه ساحې سره دالیل او مشخصات 
 هطرف کېداى شي او د هغو دقیق نتای. پیش بیني کېداى شي. په دغو پالنو کې تقریباً په واضح

توزیع په تولیدي جوړښت کې مطلوب بدلون، د  وتوګه ټولنیز محصوالت، ملي عاید او د هغ
 اقتصادي ودې چټکوالى او نور انډولونه پیش بیني او درج کېږي.
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 د لنډې مودې پالنونه (ج 
ه سره له دې چې پنځ .پالنونه راځي )جاري(په دې کې یو کلن، درې میاشتني او ان یو میاشتني

ې، ى ټول منابع، امکانات، زېرمونه ډېر پراخه مفهوم لري، خو بیا هم دا پالنونه نشي کوالکلن پالن
نو ځکه  ،اضافي اړتیاوې او متمم ضرورتونه د پنځو کلونو د تطبیق په موده کې پیش بیني کړي

په دې موده کې په هر یو کې بدلون راځي، نو ځکه د یو هېواد په ملي اقتصاد کې د لنډې مودې 
ونه مهم رول لري. د لنډې مودې پالنونو د وخت ټاکل )کال، ربع، میاشت، ورځې( د یو کال پالن

په اوږدو کې د پنځه کلن پالن د دندو او موخو موفقانه تطبیق، عصري علم او تخنیک باندې د 
مولده دد مادي منابعو، د کار د ځواک او مالي سرچینو د مساعد په کارولو،  ،السبري امکانات

و لوړتیا او د ټولنیز مثمریت د سطح له مخې صورت نیسي. لکه چې وویل شول جاري ځواکون
پالنونه یا د لنډې مودې پالنونه د منځنۍ مودې پالنونو په چوکاټ کې طرف کېږي او د هغه دندې 
او اهداف په کلونو، درېیو میاشتو او میاشت او اونیو وېشل کېږي چې دا د عملي کېدو د حجم او 

خې او په طبیعي ډول د عمده محصوالتو د تولید، د بیالبیلو نوږیو د دوران او نورو له توان له م
ې ځکه هم ضرور دى چې ځینتطبیق ، د کلنیو پالنو ښه اجرالپارهمخې وي. د پنځه کلنو پالنو د 

دندې د کال په ترې کې ترسره او سنجش کېږي مثالً مالیات د کال په ترې کې جمع کېږي، بودجه 
ې کپه ترې کې ټاکل کېږي، د کرنیزو تصدیو او فارمونو محصوالت د کال په ترې د کال 

برجسته اهداف لکه ټوله پانګه، دصنعت نوي راټول،محاسبات یې تدوین،جمع او اجراکیږي. 
 ټول په کلونو ویشل کېږي.هم ډولونه، مدرن او عصري تخنیک 
ه پرتله ډېر مشرف وي او هغو کې پالنونو پۍ مودې دد منځن ،د لنډې مودې یا جاري پالنونه

بایدټول شاخصونه، ارقام او مشخصات په بشپړ ډول توضیح شوي وي، دا په دې معنا چې د 
لنډې مودې یا جاري پالنونه جدي او حتمي دندې لري او د ملي اقتصاد په ټولو دګرونو کې 

ونو و پالننپنځه کلداو  يد انډول )هماهنګ( کولو، د امکاناتو د سنجولو، د سکتورونو د رهبر
 نکي وي.ود اهدافو د تحقق د دندو لرونکي او ځواب ورکو

 

 پالن ډولونه يد مرکزیت د درجې او ادار .2
کله چې موږ په بېالبیلو اقتصادي سیستمونو او بېالبیلو هېوادو کې په یوه اوږده موده کې د 

 نظر کې راځي: نو په دې ترې کې درې ډوله پالنونه په ،پالنونو تاری  مطالعه کوو
 

 کنترول کوونکي او مرکزي پالنونه (الف 
اوسنی وخت کې لېدل شوي.،دا پالنونه هغو هېوادو کې چې عامه سکتور ځواکمن وي

ډیروهغو هیوادو هم دا ډول پالنونه معمول کړی دی چی پخوایې مرکزی پالنونه طرف او 
هوساینی لوړ حد ته ورسیږی. تطبیق کول.مهمه دا ده چې ټولنه د ترقی عالی مدارجو او د 
 او دهر نظام هدف همدا وی، خو طریقی او الری فرق کوی.

 

 مختلط )ګډ( پالنونه (ب 
هغه هېوادونه چې مختلط او الرښود شوى اقتصادي سیستم لري، هلته عامه سکتور د اوامرو 
او هدایاتو په واسطه د مرکزي پالن مطابق وده مومي او خصوصي سکتور مطلوب هدف 
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وږ کېږي. زمورته د رسېدو په منظور رهنمایي او د تشویقي وسایلو په واسطه الرښوونه  ته
 په هېواد کې تطبیق شویو پالنونو اکثراً همدا بڼه درلوده.

 

 الرښود )رهنما( پالنونه (ج 
په دې پالنونو کې د تطبیق له پلوه کوم مسؤلیت حکومت ته نه راجع کېږي، دلته یوازې 

د هېواد د اقتصاد د مطالعې او د هغه د پرمختګ د تګلورې په پېش  حکومت هڅه کوي چې
بیني کولو سره عامه او خصوصي متصدیان رهنمایي کړي. دلته د پالن تطبیق د غیر مستقیمو 

دا پالنونه هغو هېوادو کې لېدل کېږي چې ظاهراً  .او تشویقي وسایلو له الرې صورت نیسي
ېوادو کې د څېړنې او ریسرج مؤسسات او مشورتي بې پالنه هېوادونه دي. په دې ډول ه

خې یو له مظد ارقامو او احصا ،مطالعې الندې نیسيسره تراقتصادي جریان په دقت  هبوردون
 راتکونکي وضع پیش ،او د اقتصادي سکتورونو مطالعه ترسره کوي کوي د اقتصاد شننه

او یو  متحده ایاالتو، انګلستانبیني کوي او له دغې پیش بینۍ څخه ګټه اخلي. دغه پالنونه په 
شمېر نورو هېوادو کې لېدل شوي. پروفیسر لویس د پرمختیایي اقتصاد څېړونکى او د 
اقتصادي پرمختیا د تیوریو محققد پورته ذکر شوي پالنونو ته بله اصطالف غوره کړې، هغه 

لى. ي پالن ویلومړى ډول پالن مرکزي او کنترولي پالن بللى او دویم او درېیم ته یې اخبار

ډېر اهمیت لري. د یوې  Developmental Policyپه یو اخباري پالن کې د پرمختیا پالیسي 

معقولې پالیسۍ ټاکل په ټولنیز پرمختګ غوره اغېزه لري، په دې توګه د یوې غوره انکشافي 
 پالیسۍ عناصر په الندې ډول دي:

 د انکشاف د الرو تحقیق او پلټل، 
 کول د مناسبې زیربنا چمتو، 
 د اختصاصي روزنیزو مؤسساتو او وسایلو برابرول، 
  د اقتصادي فعالیتونو د قانوني چوکاټ ښه کول )لکه قوانین الیحې، مقرري، د ځمکو

د اسانه کېدونکو نظامنامو او اساسنامو کې د ملکیت ښه کول، د تجارتي معامالتو په برخه 
 ،جوړول او نور(

  هڅول او د مارکېټونو ښه کول او زیاتول یعنې د بهرنیو او کورنیو اغیزمنو پانګو
 ،د مارکېټ د سیستم نوي کول

 عي، بشري، سرمایوي( څخه د ګټې اخیستنې ښې الرېید ټولو سرچینو )طب، 
 د پس اندازونو زیاتول.او 

د لویس له نظره د یوه اخباري پالن ارقام ژمنې او تعهدات نه دي او تطبیق یې اجباري نه 
توقعات دي چې د ښه تنیظم، تقدم او تاخر او د ګام په ګام تطبیق په دى، بلکې مقاصد او 
 خاطر په نښه کېږي.

( تراوسه چې موږ پالنونه مطالعه کړي هغه د هېواد د ساحې او اقتصادي ډګر له پلوه په 3
محلي او دې ته ورته برخو ویشل شوي. یعنې دلته د ساحې شمولیت  ،منطقوي ملي، سکتوري

یز پالن د یوه هېواد د یوې ټاکلې سیمې د پرمختیا لپاره ینطقوي یا سیمه اساس ګڼل کېږي. م
وي او سکتوري پالنونه د کرني، صنعت، سوداګرۍ، انرژي، کانونو، اوبو لګولو او نورو 

 په برخه کې جوړېږي.
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 درېیم څپرکى

 د یو پرمختیایي ټولنیز پالن پړاوونه

 
ځینې ټکي ذکر کړل، ورپسې د پالن بېالبیل  موږ پخوا د پالن د طرف د جوړولو په برخه کې

ډولونه د هغو د وخت یا مودې، د مرکزیت او ساحې له مخې ذکر شول. ضرور ده د یوه 
 پرمختیایي ټولنیز پالن پړاونه هم روښانه شي:
 یو بشپړ ټولنیز پالن الندیني درې پړاوونه لري:

 ( د پالن د طرف او تهیې )چمتو کولو( پړاو.1)
 د تطبیق پړاو. ( د پالن2)
 الي.و( د تېر پالن د ارزونې او د راتلونکي پالن لپاره مقدماتي چمتو3)

له پورته پړاوونو څخه ښکاري چې پالنونه پرله پسې دوامداره پروسه ده. یا په بل عبارت 
اقتصادي انکشافي پالنونه هغه وخت نتیجه ورکوي چې د یوه پالن تجارب، ارقام او نېمګړې 

اوې ځانګړتی کومېنه وه ښه توګه انتقال او هغه منعکس شي. ذکر شوي پړاوپبرخې بل ته 
 لري؟

 

I:د پالن د طرف او تهیې پړاو . 

د پالن د مسودې د جوړولو او بشپړ پالن د طرحې اچولو لپاره زیات شمېر ارقام او احصایې 
ګې څانلکه د نفوسو ریښتني یا اټکلي شمېر، ملي عاید او د هغه جوړونکي برخې، د هرې 

او تخصص په ښودنو سره د بشري ځواک مفصله احصاظیه، د ښوونې او روزنې شمېره، د 
سوداګرۍ، ترانسپورت او لنډه دا چې ټولو برخو کې الزمي احصایې پکار دي. د پالن د 
عمومي طرحې انځور او د مسودې چمتو کول په مرکز او پروژو کې یو ځاى پیل کېږي. د 

ارخانو، مدیریتونو، سیمو او څانګو او نورو پالني طرحي ذکر پروژو تصدیو، فارمونو، ک
 شویو برخو پورې تړلي چې هغه تر ډېره بریده فني او تخنیکي اړخ لري.

پالن جوړونه د کوچني یا مایکرو اکونومیک سنجشونو، براوردونو، اټکلونو او ارقامو په 
 دولید الرې چارې، تمام شبنسټ ترسره کېږي. په دې معنا چې د پالن په دغه پړاو کې د ت

قیمتونه، د لګښتونو، سنجش او داسې نور ټکي چې د یوې پروژې په اړه دي سنجش کېږي. 
حال دا چې د پالن جوړونې مرکزي اداره کې )چې د هېواد  .دا د پروژو په سطح اقدامات دي

لي د کُ  هټولنیزې پرمختیا عمومي پالن یوه مسود-په سطح د پالن مسوده برابروي( د اقتصادي
او جامعو پیش بینیو له مخې د پخواني پالن د تجاربو او ارزونې په بنسټ او د هغه څه له 
مخې چې ممکن ښکاري طرحه کېږي. په دغه ډول کې ټول مسایل د لوى )ملي( اقتصاد 

له پلوه وي او داسې هڅې کېږي چې په پالن کې شاملې پروژې ټولې یو  (ماکرو اکونومیک)
ومومي او د دغو پروژو بېالبیلو عواملو او چارو کې ټکر پېښ نه شي. دا هم بل سره تړلتیا 

طرف کېږي چې د پروژو د عواملو عرضه له اړتیا څخه کمه نه وي، همدارنګه د ودې 
چټکتیا د پرمختیا د امکاناتو سره برابره وڅېړل شي چې ایا یو بل سره برابروالى لري که 

 نه؟
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پروژو، تصدیو او کلکتیفونو په سطح د پالن طرف جوړه شوه بیا د هغه  ،کله چې د سیمو

په بنسټ جوړېږي هغه کې الزم   Macro Economicپالن په واسطه چې مرکز کې د 

تعدیالت راځي او په عمومي پالن کې شاملېږي او هغه کې مالي منابع د ودې درجه، د عامل، 
 کېږي. حاصل جدولونه او نور موضوعات نظر کې نیول 

 :الزمه ده د اقتصادي ودې په هکله بیا هم لنډې خبرې وشي
له اقتصادي ودې څخه موخه د ملي عاید زیاتوالى، د ناخالص ملي محصول یا مجموعي  

سره له دې چې په  .ملي محصول زیاتوالى او په اوږده موده کې د ملي تولید زیاتوالى دى
تیا خو اقتصادي پرمخ ،تیا سره مترادفاً راځيعامو بحثونو کې اقتصادي وده د اقتصادي پرمخ

بیا د مادي وسایلو د زیاتوالي سربېره د ذهنیتونو بدلون، د ښوونې او روزنې ښه کېدل، د 
محصوالتو د کیفیت لوړېدل د ټولنیزو مؤسساتو مثبت بدلون چې اقتصادي ودې ته زمینه 

پرمختیا ظاهري بڼه ده په دې را اخلي. یعنې اقتصادي وده مقداري اړخ لري او د  ،برابروي
چې دا  ،لري ونهبعد )دواړه(او اقتصادي پرمختیا کمي او کیفي کمی،ډول اقتصادي وده 

په انکشافي پالن کې سنجول کېږي. که څه هم دغه پیش بینۍ  )کمی او کیفی تحوالت(ټول
ه څ ممکن د پالن په پاى کې په واقعیت بدلې نه شي، ځکه یو خو مقامات تل هڅه کوي هغه

والى ک )پوره(چې )هیله( لري پالن کې شامل کړي اما پرکتیک دغه ټولې هیلي نشي براورده
یې کمه برخه ترسره  وپرمهالعملي کېدلداو بل دا چې د پالن طرف پروپاګندي بڼه لري اما 

 :دي ي خو بیا هم د اقتصادي ودې د درجې ټاکل الندې عواملو پورې تړلېیږک
 ،( طبیعي سرچینې1)
 ،کار ماهر بشري ځواک ( د2)
 ،( تولیدي ظرفیت3)
 ( تمویل.4)

د پالن په طرف کې د دغو هر یوه سنجش په مفصله توګه ترسره کېږي چې هر یو یې د پیش 
چارې او میتودونه لري. دا د تفصیلي بحث غوښتنه -بینۍ په خاطر ځانګړي فرمولونه الرې

 کوي.
 

II:د پالن د تطبیق پړاو . 

جوړه شوه د هغې د ټولنیزوالي د درجې د ښه کېدو لپاره د نظرونو کله چې د پالن طرف 
تکمیل کې زیات نظرونه واخیستل  په غوښتلو ته وړاندې کېږي څومره چې د پالن د طرف

شي طرف بشپړه وي او څومره چې د ټولنې خلک ورڅخه اګاهي او خبرتیا ومومي هومره 
لپاره جوړه شوې طرف د پارلمان له یې اجتماعي خصلت ښه کېږي. د پالن د قانوني کېدو 

تصویب څخه تېرېږي. وروسته پالن په مدون او تسجیل شوي بڼه جوړ او ټولو اړوندو ځایونو 
ته لېږل کېږي او د هغه د تطبیق پړاو  پیل کېږي. د پالن د تطبیق لپاره ګڼ شمېر عناصر 

 ، لکه:دي ضروروي
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 د بودجې ارزښت: . 1
هېواد د بودجې اجزات په وضاحت سره ارایه شي یعنې د هېواد دلته هڅه کېږي چې د ټول 

بودجه د پرمختیایي پالن سره برابر والى ولري. دولتي محاسبه او د بودجې سیستم د اجراتو 
 د چټکوالي، د لګښتونو وضاحت او د مصارفو پیش بیني دې برخه کې ارزښت لري.

 

 د اداري مناسباتو سیستم: . 2
ن تطبیق د اداري څانګو دنده ده، نو د دې لپاره چې یو پرمختیایي پالن له دې کبله چې د پال

په ښه ډول تطبیق شي، الزمه ده چې مناسب اداري سیستم موجود وي. دلته د دندو وېش، د 
ښه اداره اومدیریتی لوړمهارت لرل دپالن اجرا سره واک او مسولیتونو ټاکل ضرور دي.

 مرسته کوی.
 

 شته والى: وپرسونلد روزل شویو فني .3
فني پرسونل نه یوازې د پالن د تطبیق په برخه کې بلکې د پالن په طرف او ارزیابۍ کې هم 

خو د پالن تطبیق کې خاص ارزښت لري. په اکثرو پرمختیایي هېوادو کې د پالن  ،مهم دى
 .دهله نه لرلو له کبداو ماهر پرسونل  ونابشپړ تطبیق د روزل شویو لوړو تحصیالتو لرونک

ټولو  او ،پالیسی جوړولودوى باید په تخنیک، محاسبه، اداره، ښوونه او روزنه، کرنه، صنعت
 پرسونل ولري. ماهراوهیوادنیوګټوته وفاداربرخو کې 

 
 د پالن سره سمه او اغیزمنه رهبري: . 4

لویو  و له امرینو نیولې ترژد پالن بریالى تطبیق اغیزمنې رهبرۍ پورې تړلى. رهبري د پرو
دوى باید په طرف  .امرینو لکه رظیسان، وزیران او لوړ رتبه چارواکي عین ارزښت لري

شوي پالن عقیده ولري د هغه په موخه باید پوه وي او ورسره مینه ولري، خپله دنده کې د 
 ضمیر او پاک وجدان څخه کار واخلي او د مسؤلیت احساس ولري.

 
 بېالبیلو څانګو کې هماهنګي: . 5

طرحې نیولې د هغې تر تطبیق، هماهنګي مهم شرط دى، باید د پروژو، مؤسسو، د پالن له 
 څانګو، بیا تر سکتورونو او باالخره ټول پالن کې هماهنګي موجوده وي.

 

III:د پالن د ارزیابۍ پړاو . 

د پالن له ارزونې څخه موخه دا ده چې په ټولنیز اقتصادي انکشافي پالن کې پیش بیني شوي 
و د ترسره کېدو څرنګوالى غور الندې ونیول شي. دلته د اجرا شویو کارونو، هداف او د هغ

لګېدلې پانګې، کارول شویو وسایطو، په الس کې موجودو منابعو، د پالن ارزیابۍ د پالن د 
تطبیق بېالبیلو وختونو کې او هم د ټول پالن په پاى کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه کله 

ي هغه وروسته تر هرو شپږ میاشتو، هر کال یا ږن په تطبیق پیل کېچې د یوه پنځه کلن پال
او په پاى کې وروسته ترپنځو کلونو د ټول پالن تطبیق په  کیږیپه هره ربع کې ارزیابي 

مجموعي ډول ارزول کېږي. د پالن د ارزولو موده د هرې پروژې او له هرې تصدۍ، فارم، 



 

20٦ 

ېږلو د امکاناتو او ماهیت پورې اړه لري او د پروژې او فابریکو څخه مرکز ته د راپور ل
مرکز فعال والي پورې هم اړه لري چې څومره د پروژو د تطبیق څخه رپوټ غواړي او 

 څومره یې ارزولو ته اهمیت ورکوي د پالن په ارزیابۍ کې دوه برخې مهمې دي:

 .د راپور لیکلو د منظم سیستم موجودیت 

 م او فعال سیستم موجودیت.د حسابدارۍ او احصایوي سیستم د منظ 
د راپور لیکلو سیستم د پالنونو د پرمختګ، د هغو د لګښتونو، د پروژو د حجم او په مرکز 
کې د ارزیابۍ لپاره د تطبیق کېدونکو پروژو بریالیتوب یا ستونزو په هکله جامع او واقعیتونو 

 سره سم اسناد برابروي او مرکز ته یې لېږي.
ې د پالن یوه ډېره ښه ارزیابي ترسره شي باید ټول فعالیتونه په ارقامو همدارنګه د دې لپاره چ

و ا او د احصاظیو له مخې صورت ونیسي. باید د حساب دارۍ یو سیستم د بودجې اجزا
مصارف حساب کړي. له همدې امله د پالن جوړولو ارګانونو )د پالن وزارت( کې دغو 

 سیستمونو ته ارزښت ورکول کېږي.

 ستراتیژيد پالن 

نیز او لبېالبیلو هېوادو کې، د هغوى د اقتصادي نظام او ټولنیزو ځانګړتیاوو سره یو ځاى ټو
د  اقتصادي پالنونو-ټولنیزودنو له همدې امله  ،اقتصادي شرایط یو له بل سره توپیر لري

 يتطبیق په خاطر د تدابیرو او هلو ځلو نتای. او پایلې یو بل سره توپیر لري، خو په عموم
 نظر کې ولرو:په د یو پالن په هکله باید الندې ټکي د ستراتیژۍ په توګه توګه 

 
a) :د بیالبیلو سکتورونو ترمنځ خپل منځي اړېکې 

اقتصادي پالن په طرف کې باید لومړى د اقتصاد مهمې څانګې چې د هغو -پرمختیایي هد یو
دا چې د یوې څانګې  وده او پراختیا د محرکه قوې یا کلیدي حیثیت ولري، طرحریزي شي.

پرمختیا په بله سیده اغیزې لري، نو باید د هغو ترمنځ اړېکې تامین شي. په بېالبیلو څانګو 
 کې د پالن جوړونې انګیزې الندې عواملو پورې تړلي:

  باید په پام کې ولرو چې یوه ځانګړې څانګه او پروژه تر کومه بریده کورنۍ
 ه موخه ده.سرچینې په کار اچوي دا یوه ستراتیژیک

  باید په پام کې ولرو چې د دغې څانګې محصوالت د هېواد دننه په کار وړل کېداى
 شي؟
  باید د ستراتیژیک هدف په توګه وڅېړل شي چې ایا یوه ځانګړې څانګه او پروژه

یا سکتور څومره د ټول اقتصاد لپاره ګټوره ده، د بېلګې په توګه د وسپنې پټلۍ، د اوبو بند او 
یوازې د انتقال او ترانسپورت لپاره ضرور دي، د برېښنا تولید د کرنې پراختیا،  نور چې نه

 کبانو روزنې د مالدارۍ انکشاف ته هم ضرور دي.
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  دا باید پام کې ونیول شي چې د یوې پروژې نوښت، په هغې کې کارول شوې
اجولو وړ و روتکنالوژي او تولیدي متیود تر کومه بریده په نور رشتو او څانګو کې د تقلید ا

 دى.
  تر کوم برید پورې د نوموړو څانګو عواید، تولید شوي اجناس او چمتو خدمات د

 هېواد دننه لګېداى شي او که بهر ته د صادرولو لپاره په نظر کې دي؟
B:بهرنۍ سوداګري . 

ه نو ځک ،ښکاره خبره ده چې پرمختیایي اقتصاد کې د صادراتو وده د اسعارو مهم مدرک دى
ه یو پرمختیایي پالن کې د بهرنۍ سوداګرۍ موضوچ د پالن د ستراتیژۍ له پلوه وڅېړل باید پ

شي. په پالن کې باید داسې پروژې طرف شي چې د هغو محصوالت واردات تعویض کړاى 
شي، دویم قدم کې باید صادرات تقویه کړاى شي د پرمختیا په بېالبیلو پړاوونو کې د بهرنۍ 

مومي. د اقتصادي پرمختیا سره د بهرنۍ سوداګرۍ اړېکې چې سوداګرۍ ارزښت تل توپیر 
 د بدلېدو په حال کې دي داسې خالصه کوالى شو:

( هغه پړاو چې د وراداتو تعویض د اقتصادي ودې مهم عامل ګڼل کېږي، په دې پړاو کې 1

 باید وارداتو ته تمایل کم شي.

ي، په دې معنا چې د اقتصادي ( هغه پړاو چې صادرات د اقتصادي ودې محرکه قوه بلل کېږ2

ودې لومړیو ګامونو کې صادرات اقتصادي ودې ته ډېر ګټور تمامېږي په دغو پړاونو کې د 
 پالن جوړونې یوه دنده دا ده چې داسې منابع تدارک کړي چې صادرات وهڅوي.

په کرنه کې د تکنالوژۍ  ،اقتصادي جوړښت کې بدلون راځي په( هغه پړاو چې ورو ورو 3

وي ترڅو صنعت کې استخدام شي، ځینو برخو کې عواید زګاریو شمېر کسان و تروی.
و اجناسو پېرېدلو ته تمایل زیاتېږي، د مارکېټ میکانېزم ښه کسزیاتېږي، د استهالکي او لو

دلته په طبیعي ډول یو د لنډې مودې  .کېږي او یو شمېر مؤسساتي فکتورونه الزم عمل کوي
وه مؤقتي نا انډولي واقع شوې، همدا وخت باید کوشش وشي انفالسیون پېښږي دا ځکه چې ی

چې د صنعت د ودې سره کرنې ته الزیاته وده ورکړل شي چې خوراکي توکي په پوره اندازه 
عرضه کړاى شي او نورو سکتورو کې اضافه شوې تقاضا ته ځواب وویالى شي، نا انډوله 

کولو لپاره د صنعت ودې ته پاملرنه وده پولي تورم پېښوي نو کله چې د صادراتو د پیاوړي 
کېږي او وزګار وګړي صنعتي فابریکو کې استخدامېږي، دوى د استخدام مقابل کې مزد او 
معاشات اخلي، خامو موادو ته اړتیا زیاتېږي ماشین آالت او پرزې پیرودل کېږي، انتقاالت 

ې کرنې ته د الزم نو که په پالن جوړونه ک ،او د ترانسپورت مصارف لوړېږي او داسې نور
الزمو خامو توکیو او خوراکي موادو برابرولو لپاره  ،ځواب ویلو او الزم انډول برابرولو

 ستراتیژیک پلوه اقتصادي حالت بېرته د خرابېدو خواته بیوالى شي. ي، لهشو ويپاملرنه نه 
 

تمایل ( داسې پړاو هم رارسېږي چې د کورنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره وارداتو ته 4

پېښېږي، بلکې دا د یو هېواد د شرایطو نه ونه هرومرو پرله پسې وزیاتېږي. دغه څلور پړا
 نه د پالن جوړونې له پله پېش بیني شي.وخو مهمه خبره دا ده چې دغه پړاو ،تابع دي
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C– :د پانګې ټولېدل 

ې ک په پالن جوړونه کې باید وسنجول شي چې کومو برخو کې د کار ځواک او کومو برخو
پانګې ته ډېره برخه ورکړل شي ځکه دا دواړه سره معکوسه رابطه لري او دا هر یو کارول 
د پروژې د تطبیق په وخت اغیزه لري. د تکنالوژۍ په کار اچول د کار د چټکوالي سبب 

پانګې د ربح )ګټې( نرخ په دې برخه دکېږي، خو پانګه پکې ډېره لګول کېږي. همدارنګه 
د پانګې یا د کار د ځواک څخه ګټه اخیستنه په تولید کې الندې الملونو  .کې اغېزه لرالى شي

 پورې اړه لري:
o د پانګې لږوالى او یا زیاتوالى، 
o د کار کوونکو نسبي مهارت، 
o  د پروژې د حاصل ورکولو وخت او له نورو پروژو سره د هغو د محصوالتو په تولید کې

 ،د چټکوالي اړېکې
o  ګټه(د ربح نرخ )د پانګې اصل، 
o د کارګرانو مزد، 
o .د پروژې ماهیظت او د اسعارو نرخ 
 
D-  توازن: ییزسیمه 

په پالن جوړونه کې باید د یوې ستراتیژۍ او دورنما هدف په توګه د هېواد د بېالبیلو سیمو 
متوازن پرمختګ نظر کې ونیول شي. په یوه سیمه کې د تولیدي، صنعتي، رهایشي تجارتي 

اتلونکې لپاره لویې ستونزې پېښوي. بل دا چې هره سیمه د ودې او ردراټولېدل  وفعالیتون
ي زراعت ،پرمختیا بېالبیل ظرفیتونه لري، همدارنګه ځینې سیمې د خامو موادو، کانونو

ځینې سیمې او محالت د  ،محصوالتو، اوبو، مناسبې هوا او نورو له کبله مساعدې وي
ادي ستراتیژۍ کې باید د ښارونو او کلیو سوداګرۍ له پلوه ارزښت لري. همدارنګه په اقتص

د ژور واټن او توپیر له منځه وړل نظر کې ونیول شي ترڅو په ښارونو کې د نفوس افراطي 
 هجوم پېښ نه شي.

 

E– :)د استخدام سطح )په کار ګومارلو کچه 

 لد پرمختیایي پالنونو یو مهم دورنما هدف د بېکارۍ له منځه وړل او د کار د زمینې برابرو
نو د پروژو په رامنځته کولو کې د نفوسو استخدام او د پروژو د قدامت ټاکل ستراتیژیک  ،دي

یو شمېر اهداف ضد و نقیض واقع کېږي، د بېلګې کې اهمیت لري. ځینې وخت په پالنونو 
خو بالمقابل زیات استخدام د عاید  ،په توګه کېداى شي په پالن کې یو هدف د عاید لوړول وي

 لوړولو لپاره مانع ګرځي.
ممکن ځینې وخت هدف د صادراتو زیاتول وي، خو کېداى شي د زیاتو صادراتو وده په 

په دې ډول باید دغه ضدونقیض مسایل خصوصاً  .داخل کې د خامو موادو کمى رامنځ ته کړي
 د استخدام په برخه کې وڅېړل شي.
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F–  د شاملو پروژو تمویل:په پالن کې 

د پرمختیایي سیاست یوه مهمه موضوچ د پرمختیایي پالن لپاره د مناسبو داخلي او خارجي 
په یو پرمختیایي سیاست کې دا موضوچ چې آیا د یوې پروژې تمویلي  .مالي منابعو پلټل دي

سنجول  ادد بېلګې په توګه  .حل کېږي ،مسایل، پانګه او پیسې د کوم مدرک څخه ترالسه شي
 ،کېږي چې د پروژې مالي مسظله د مالیاتو د زیاتوالي، د پس انداز د تشویق، د پیسو د نشر

تیایي پرمخ .بهر څخه د پور یا کوم بل مدرک څخه تدارک شي. دا یوه ستراتیژیکه مسظله ده له
کوم )د انفالسیون او بهرني پورونه د پوروړ کېدو المل ګرځي ،هېوادو کې د پیسو نشرول

خو د مالیاتو د زیاتولو او د پس  موږدبهرنیومرستواوپورونوپه برخه کې ولوستل(،چې 
 اندازونو له الرې د پروژو تمویل الندې ښېګڼې لري:

  د انفالسیوني طریقې په پرتله د پس انداز او مالیاتو له طریقه د تمویل اغېزې پر
 قیمتونو لږې وي.

 خو د پیسو د نشر کنټرول  ،نه دي د دې طریقې وروستۍ پایلې ډېرې درنې او ناوړه
 ستونزمن کار دى.

  د مالیاتو د زیاتولو د پس انداز له الرې تمویل کې د پیسو عرضه په آسانۍ
 کنټرولېداى شي.

  د لنډې مودې انفالسیون هېڅ خطر ناک نه دي، خو دوام یې د تادیاتو بېالنس کې
د  هغو بالمقابل په ټولنه کې لویې ستونزې پېښوي. د پیسو نشرول هغه مناسب کار دى چې د

یعنې د نشر شویو پیسو سره یو ځاى مارکېټ ته نوي تولیدات په زیات  ،تولید اندازه لوړه شي
 کمیت عرضه شي.

 
G– :بهرنۍ مرستې 

 کېداى شي: هله بهرنیو منابعو څخه د پالن تمویلول په دوه ډول
 بال عوض بهرنۍ مرستې، 
 تل(.)موږ مخکی څپرکی کې دواړه ولوسپورنه 

بهرنۍ مرستې په پرمختیایي اقتصاد کې د تمویل یوه منبع بلل کېږي، خو د هغو ګټورتوب 
دې پورې تړلى چې آیا دغه مرستې )بال عوض کمک یا هم پورونه( په څه ډول او کومو 
شرایطو الندې ترالسه کېږي او آیا هغه په څه ډول لګول کېږي. په تېره بیا د پورونو په 

بیا ورکړې شرایط د وسایلو د پېرېدلو مکلفیت، د اړتیا وړ تجهیزاتو چمتو  هکله د هغو ربح د
کول )چې معموالً د نړېوالو اړېکو او د قراردادونو یو جز دى او په بهرنیو مرستو او 

د مربوطه بهرني هېوادو د متخصیصینو استخدام، د قرض  ،پروتوکولو کې درج کېږي(
یاتو پېرودل او د هغو شرایط په ژوره توګه ورکوونکي هېواد څخه د پروژې فرعي ضرو

دا د پرمختیایي هېوادو لپاره ستراتیژیک ارزښت لري. د مرستې اخیستونکي  .مطالعه شي
هېواد لپاره د دغه ډول مرستو عواقب ډېر مهم ګڼل کېږي، دا د اقتصادي مالحظاتو سربېره 

و حتى غیر ممکن سیاسي مالحظات هم لرالى شي چې د بهرنیو مرستو منل ستونزمن ا
 کوالى شي.
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نه اهدافو ممک ید زیات شمېر پرمختیایي هېوادو د پرمختیایي پالنونو په کتلو سره د انکشاف
 و:له جملې څخه الندني اهداف د هغو د قدامت په نظر کې نیولو سره ذکر کوالى ش

 د اقتصادي ودې چټکوالى، 
 د محصوالتو او صنعتي ظرفیتونو لوړوالى، 
  یو ځمکو تر کرنې الندې راوستل، د خامو صنعتي موادو  واصالحات )د ند ځمکو

 د تولید په منظور د کرنیزو تولیداتو زیاتوالى، زهکشي، د اوبو رسولو سیستم پراخوالى...
 د خامو صنعتي موادو د تولید په منظور د کرنیزو تولیداتو زیاتول، 
  زیاتوالي سره سره خصوصي د دولت د عوایدو او پانګې اچونې په برخه کې د

 ،سکتور کې د مؤلدې پانګې اچونې او پس اندازونو تشویق
 د بیکارۍ کمول او په تدری. د هغې له منځه وړل، 
  د عامې روغتیا، عامه خدماتو او نورو مصارفو په تامین او ترسره کولو کې د

 ،وګړو د مولدیت د سطحې اوچتول او د کار د بشري ځواک پیاوړتیا
 ښه او زیاته توزیعد عاید ال، 
  قپالیسي تطبیدد سیمو او محالتو متناسب رشد او د نفوس د ویش او میشت کولو، 
  د مواصالتو، مخابراتو، اوبو لګولو، صحي اوبو رسولو او انرژۍ په برخه کې د

 ،اقتصادي الپراخې زیربنا ایجادول
 شرایطواونو د مالي او پولي هماهنګو پالیسو د تطبیق له الرې د اقتصادي نورمو 

 ،تامین او د بیو استقرار
 د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د تعویض په واسطه د تادیاتو د بېالنس پیاوړتیا، 
 .د اقتصادي استقالل او په مجموچ کې په نسبي توګه په خپل ځان متکي کېدل 

 تمرینات:

 پالن څه ته وایی، تعریف یې کړئ..1
 ډوله دی؟ د وخت له پلوه پالنونه په څو.2
 دمرکزیت د درجې او ادارې له پلوه پالنونه څوډوله دی، هریو لنډ تشریح کړئ..3
 یو بشپړ ټولنیزپالن کوم پړاوونه لري؟.۴
 دپالن دتطبیق لپاره کوم عناصرضروری دي؟.۵
 په پالن جوړونه کی سیمه ییز توازن څه اهمیت لری؟.۶
 علومات لری؟دپالن جوړونې دنړیوالو تجاربو په هکله څومره م.7
 دپالن جوړونې تیوري کې کوم درې موضوعات شامل دي؟.8
 داقتصادی پالن جوړونې میتودولوژي ووایاست..9
 افغانستان تر اوسه کوم پالنونه تطبیق کړی دی؟.10
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 ضمیمه : 
طالحات چې د کتاب په متن کی راغلی، خو د موضوچ دتسلسل د نه پرېکیدو په صهغه ا

دی د وضاحت او لوستونکو ته د آسانتیا لپاره په نښلونه خاطر هلته ندی توضیح شوی، دا 
 )ضمیمه( کې توضیح کیږی:

 

Absolute poverty   مطلق فقر  

چې په دې وضعیت کې وګړي  د ډوډۍ او جامو له پلوه تر ده، د بیوزلۍ تر ټولو بده څېره 
ې ید ژوند نورې اړتیاوې چې  ټولو ټیټ حد ضرورت پوره کوالى شي، په داسې حال کې 

 پوره نه وي.

   Anti development د پرمختیا ضد

 هر هغه عامل  چې په اقتصاد کې د پرمختیا  په وړاندې  پروت وي.

   Antipoverty  programد بېوزلۍ د له منځه وړلو پروګرام 

د حد اقل معیشت او اساسي ضروریاتو دژوند سټنډرډهغه پالن او برنامه چې غواړي د خلکو 
یا د بېوزلۍ  نښه له مېنځه وړل،  دا اصالً پخوا د امریکې په   .کې واقع شيڅخه پورته حد 

کېنډي له خوا جوړ او بیا لېندون  فمتحده ایاالتو کې د هغه پروګرام  نوم و چې د جان ا
جانسن هم دوام ورکړ،  او په امریکې  کې په تېره بیا کلیوالي سیمو کې د بېالبېلو  قوانینو او 

اجرا سره فقر له منځه یووړل شو ، په تېره بیا کله چې د امریکې  دولت د پروګرامونو  په 
دولت دو کلونو کې  د ویتنام  د جګړې له امله  مبېوزله  تور پورستو نارضایتي او په شپیت

نو د فقر د له منځه وړلو،  د توپورستو د بېرته خوشحالولو  او د دولت دنوم د  ،ماتې ولیده
روګرام  ته زور ورکړل شو، اوس هم په هره سیمه کې د بېوزلۍ  په ښه کولو لپاره دغه  پ

 ( نوم غوره کېږي.Antipoverty programندیو پروګرامونو  عملي کولو ته  د  )ړګدضد 

    Back ward وروسته پاتې

هغه ټولنه  چې د اقتصادي ودې، د خپل تولید داندازې ، کلتوري ارزښتونو تکنالوژیکي کچې 
 خې په نسبي توګه وروسته پاتې وي.او نورو له م

 هر ډول هغه وضعیت چې د  ودې اوپرمختګ  امکان یې وي.
 دغه اصطالف د پرمختیا دتیوری او د پرمختیایی هیوادو په بحثونو کی تل مخی ته راځي.
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 Back ward economyوروسته پاتې اقتصاد 

پرمختګ څخه پاتې شوي د هغو هېوادونو اقتصاد چې د ښېکالک د اوږدې مودې له امله له 
او اوس هم د ښکېالک د دورې ناوړه اثار پکې ښکاري، یا د هغو هېواد اقتصاد چې د پېالبېلو 

 عواملو یې تراوسه پوره پرمختیا  نه ده کړې.
دغه اصطالف او دپرمختیایی هیواو تغه ځانګړنه د پرمختیایی تیوری په بحثونو کی داقتصاد 

 وخت دښکیالک دوره او دهغی ناوړه تاثیرات یی ښودلی دی.علماوو په کار وړی ده او دتیر

 متوازنه اقتصادي پرمختیا

 Balanced economic development 

ختیا هغه ډول حالت دى چې د ملي اقتصاد ټولې برخې او سکتورونه  مپه یوه هېواد کې د پر
و برابر رخو ته یاو بودجه کې ټولو ب نافي پالکشیو بل سره په برابره توګه وده کوي، په ان

ونډه ورکړل شوي وي، البته د متوازنې ودې  پلویان هم شته او ځینې نور بیا وایي چې مهم 
سکتورونه  باید مقدم وشمېرل شي او نورې برخې چې مهمې نه دي یافرعي  حثیثت لري، 

  .اوبودجه ورکړل شي هو برخو په شان ورته مساوي برخمهمضرور نه دي، چې لکه د 
سپکو صنایعو ،  درنو صنایعو ،  ،توګه متوازنه پرمختیا کې مصرفي اجناسو دبېلګې په

خدماتو  ) روغتیا ، ترانسپورت، ښوونه اور وزنه (  سرمایوي اجناسو ) لکه ماشین آالت او 
د تولیدي  فابریکو  اساسي وسایل ( او نورو ټولو ته یو شان پاملرنه کېږي، د کرنې ، صنعت 

ه وایي چې یوازې یسکتورونو ته  هم مسایاونه پاملرنه کېږي، دغه نظر وسوداګري او نور
  عیتوضاو اقتصاد که چېرې  یوازې ښاري  .د یوې برخې وده د ټول اقتصاد وده  نه تامېنوي

کرنیزو  دپه کلیوالی سیمو کی به ته پاملرنه وشي،  نو د دوى تقاضا اجناسو ته  زیاتېږي،  اما 
وا په شان ټیټه وي ،  او د صنعتي تولیداتو  د پیریدلو توان  به ونه تولیداتو عرضه لکه د پخ

د  لکه  نعتد تولیداتو ودې ته پاملرنه  وشي، خو ص ېلري، له بلې خوا که یوازې د کرن
 سپخوا په شان وروسته پاتې وي،  نو د کرنې د تولید شویو   خامو  موادو لپاره به د پروس

د الیل راټول معقول د متوازن  پرمختګ لپاره یو شمېر وى دزمینه نه وي،  په دې توګه 
 کړي دي.

   Big push theory لوى فشار

ي چې ییوه نظریه  ده ، د غه نظریه وا رهتوازنې ودې لپاموت او زور سره ټېل وهل،  د قپه 
یو پرمختیایي هېواد باید د بیوزلي  د کړۍ  د ماتولو لپاره په ټولو اقتصادي  برخو کې په  یو 

ه د  و،ول پانګه واچوي، د دغې نظریې نامتو پلویانو څخه یو یې )رودان (ډمهال او متوازن 
د هم اوالي ته اړتیا لري، نو اقتصیا ته د پورته کېدو په خاطر ډېر ګړندوچې الوتکه ه به ویل

چې د  له دې امله دلو لپاره زیاتې پانګونې ته اړتیا لري، خوید پرمختیا لوړې کچې ته د رس
چې درانه  صنایع  پیل شي، بلکې کېداى   هضرور نه د ،لته ال هم  عایدپه ټیټه کچه   کې دى

شي له کوچنیو او سپکو صنایعو  څخه پیل وشي، او د کار ځواک په کار وګومارل شي او 
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د دغه نوي صنعت لپاره کافي خام توکي برابر کړي،   ورو ورو د خلکو د عاید په به کرنه 
ښه کېدو سره بازار هم پراختیا  مومي او تولیداتو  ته تقاضا زیاتېږي،   د خامو توکیو تولید 

راختیا  مارکېټونو پدتونو ایجادیدل  او ص، د صنایعو ایجاد او  پراختیا  ، داستخدام  د نویو فر

دغه  لپاره الزم شرایط  او د پرمختیا  لپاره پیاوړي کوونکي عوامل دي.  Big pushد 

 اصطالف د روستو له خواهم دده دپرمختیایی تیوری په بحث کی کارول شوی ده.

Central planning   مرکزي پالن جوړونه  

ل ټود رهبري شوي اقتصادي نظام ځانګړتیا ده، چې د بازار او عرضې او تقاضا په عوض 
په دغه ډول نظام   .اقتصادي مسایل د دولت د مرکزي پالن جوړونې له خوا رهبري کېږي

کې د حکومت اداره ) د پالن وزارت یاد پالن جوړونې دولتي کمېټه (  د اقتصاد لپاره پالن 
دتولید حجم او اندازه او د تولید ټوله پروسه  . جوړ او تطبیقوي او په پراخ ډول یې کنترولوي

زماندهي او دمنابعوتخصیص ټول د مرکزي پالن له مخې کېږي، په تېره بیا  وروسته او سا
کال څخه پخواني شوروي اتحاد څو پرله پسې پنځه کلن مرکزي پالنونه جوړ  .م 1950تر 

شمېر پرمختیایي هېوادونو  ګڼاو تطبیق کړل، ټولو سوسیالیستي هېوادونو او 
په دغه  .همدغه  سیستم او نظام  درلود(یبیا،....)هندوستان،عراق، ایران، پاکستان،مصر،ل

،  د خصوصي سکتور یډول نظام کې  په اقتصادي چارو کې د دولت مداخله  ډېره پراخه  و
هغه په داسې حال کې چې  رهبري کوونکي او ارشادي رول د دولت په  ،ونډه ډېره لږ وي

 ه ګوري.الس کې وي، خصوصي سکتور د دولت پالن  ته د الرښود په توګ

Child labour   د ماشوم کار  

د ماشومانو کار کول ) په افغانستان کې  .په کار کې د کار له سن څخه د ټیټ  عمر استخدام
او ان  1٦یو شمېر کې  14یو شمېر هېوادو کې داستخدام عمر  ،اتلس ښودل شوى ر سندکا

له بده  کارسن نه دى(. دکلن ښودل شوى، خو هغه څخه ټیټ عمر  12یو شمېر هېوادو کې 
مرغه پرمختیایی هیوادوکې د ماشوم کار یو بد واقعیت دی چی د ماشوم په راتلونکې وده او 

د کار د قوانینو په اصطالف ، د کار د نړیوال ددوی دتعلیم په پروسه ناوړه اغیزه کوالی شي. 
ازه نه ده ورکړل اجدماشوم استخدام ته کې په موادو او ورځنۍ محاوره کې  په کار سازمان 
ر د کا کالو څخه د ټیټ عمر کارکوونکو ته دماشومانوکار ویل کیږی. 1۶بالعموم له   شوی.

 کار د دله عمر څخه د ټیټ سن  په کار ګومارل د بېالبېلو هېوادونو د قوانینو له مخې  او

 ( له خوا منع ښودل شوى دى.ILOنړیوال سازمان  )
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   Chronic unemploymentپراخه بیکاري 

په یوه ټولنه کې د بېکارۍ یا وزګارتیا اندازه د یو ټاکلي نسبت له مخې وخت په وخت ارزول 

ډېر اوچت شى دى ناوړه حالت   unemployment  rateکېږي، کله چې د وزګار تیا نسبت 

 اوسنی پرمحتیایی هیوادونه دغه ستونزه لري.ته پراخه  بیکاري ویل کېږي.

Developed Countries  ختللي هېوادونه پرم  

للي پرمخت ،ختیا د شاخصونو له مخې په نسبي ډول تر نورو مخکې ويمهغه هېوادونه چې د پر
دنن ورځې وتلي صنعتي هېوادونه دي چې  ، معموالً دغه ډله هېوادونه   .هېوادونه بلل کېږي

ې یاوړپ، د سواد کچې، اقتصادي عمرکلني سړي سر عاید ، دژوند د سټنډرډ ، د اتباعو منځنۍ 
معیارونو  او وزیربنا، تکنالوژیکي پرمختیا او ګڼ شمېر نورو اقتصادي او اجتماعي شاخصون

د امریکې متحده ایاالت ، جرمني، انګلستان ، کاناډا،  :لکه ،له مخې اوچته درجه  کې دي
 .جاپان  اواسترلیا  ،بلجیم ، روسیه

Developing countries   پر مختیایي هېوادونه  

نعتي پرمختللو هېوادونو برخالف هغه شمېر هېوادونه چې اقتصاد یې وروسته  د نړۍ د ص
هېوادونه  141پاتې دى، پرمختیایي بلل کېږي، د ملګرو ملتونو له خوا همدا اوس د نړۍ 

پرمختایي بلل شوي دي،دا هغه  هېوادونه دي چې د اتلسمې او نولسمې پېړۍ په دوره کې یې 
او پرمختګ  مخه ډب شوې وه،  يد دوى د اقتصاد د خپلواکد ښکېالک  دوره تېره کړي او 

په حقیقت کې دا د ښکېالکګرو لویدیځ  هېوادونو له خوا  قصداً وروسته ساتل شوي هېوادونه 
 روو،  دوى تر ډېرې مودې پورې د خپلو داخلي استبدادي حکومتونو له  امله هم تر فشا

د خانداني ګټو د ساتنې په خاطر د تعلیم له  الندې ملتونه شمېرل کېدل، چې د مستبدو حاکمانو
پلوه  وروسته  پاتې شول او د روڼټیا او ویښتیا پړاو ډېر وروسته پکې پېل شو،  دغه ډله 

د شلمې  .دونه چې عموماً  یو بل سره ورته ځانګړتیاوې لري، په څو نومونو  یادېدلاهېو
پاتېوالي له مخې دوه ډوله لسیزو کې د اقتصادي پرمختیا او وروسته  50 -40پېړۍ په 

( اونه پرمختللى Developed economyاصطالحات راوج شول. پرمختللى اقتصاد )

په سلو کې  لس او یدا د کوم نړیوال ټاکل شو .(underdeveloped economyاقتصاد )

اقتصادونو یا دوه ډوله هېوادو  واصطالحات د دو هدوا منل شوي معیار له مخې نه وو، بلکې د
ېړنۍ توګه د بې، چې په ږ، دا د دې مقصد لپاره کارول کېود توپیر په خاطر دود شوى و

 advancedتوپیر وشي، د پرم  وړاندې تللى اقتصاد ) وپرمختللو او وروسته پاتې هېواد
economy( او شاته پاتې اقتصاد )back word economy،نومونې هم کارول کېدې ) 

 traditional( او دودیز اقتصاد ) modern economyځینو ورته عصري اقتصاد )
economy .هم وایه ، دا ټول متر ادف اصطالحات وو ) 
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و الت استرلیا ااپه لومړۍ ډله هېوادونو کې ګڼ شمېر اروپایي هېوادونه ، د امریکې متحده ای
  .ریقایي  هېوادونه شمېرل کېدلجاپان راتلل. خوپه دوهمه  ډله کې یو شمېر اسیایي  او اف

دغه نومونه ځانته  له سپکاوي، ډکه بلله ، نو سره له دې چې حقیقت  ته  ودوهمې ډلې هېواد
م کال  1950لږ نژدې هم وه، خو د دوهمې ډلې هېوادو په سیاستوالو ښه نه لګېده، نو ځکه د 

او  ي مفهومونه وګڼل شولنسب دوهڅخه وروسته د ملګرو ملتونو په لیکنو کې پرمختیا او وده 

( اولږ  developed countriesلږ څه معتدل اصطالحات لکه پرمختللى هېوادونه )

 و(  رواج شول، خو بیا هم فقیرو هېوادونless developed countriesپرمختللى هېوادونه )

ته دا نومونې د منلو نه وې، وروسته بیا د صنعتي او غیر صنعتي  هېوادو اصطالحاات دود 
د  وله دې ټولو څخه موخه داده، چې د نوموړې ډلې هېوادو او دویمې ډلې هېواد ل.شو

د دې معنا داده چې چې پرمختللو هېوادو ال له  وشي.اقتصادي ودې او پرمختیا ترمنځ توپیر 
مخکې د پرمختیا یي اقتصاد ځینې ټاکلي پړاوونه تېر کړي، نو ځکه دوى کوالى شي چې 

دوى باید  کې ترسره کړي، په بله وینا : هغو ته مهمه خبره وه چې اقتصادي وده لنډه موده

( ډېر ژر له منځه یو سي او په خپل ځان  circle of povertyدفقر دایره یا د غربت کړۍ )

ویسا پړاو ته ورسېږي، نو ځکه د اقتصادي ودې او پرمختیا اړخونه په پرمختیایي هېوادو 
دې معنا چې دوى د خپلو پنځیزو ) طبیعي (  زیرمو  کې څو اړخیز او ژور دي، څو اړخیز په

ه اخیستنه او پر هغو السبرى، پانګه اچونه ، ټولنیزو  چوپړونو، پوهې او مهارت ، ټڅخه ګ
مثبت بدلون، د ټول  نفوس څخه اقتصاد اً فعال کې د ملي عاید ښه ویش د اقتصادي جوړښت 

 )اړخونو( کې راځي. ُبعدوى اقتصادي نفوس او نورو برخو کې ښه والى راولي چې دا ټول دد
سره د مبارزې او اقتصادي ودې او پرمختیا ته  ۍباید په یاد وساتو چې له اقتصادي نا برابر

ونونو ټولنیزو بدل-سیاسي  وورژرسېدلو په خاطر نه یوازې، دعاید او تولید لوړوالى، بلکې د
ر اید ټولنیز، فرهنګي، سیاسي او نوته هم اړتیا ده ، یوازې د پانګې اچولو لوړول نه ، بلکې ب

ټول موسسات بشپړتیا ومومي،  پرمختایي هېوادو کې نفوس ور  په ور  زیاتېږي، پانګه 

( یې ډېره ټیټه او د تکنالوژۍ له پلوه  وروسته پاتې دي، یوه PCIیې لږه، سړى سر ګټه )

ه دې څخه داسې پرمختیا یي هېواد ته باید وروسته پاتې ونه ویل شي، دا ځکه چې ممکن ل
ي، او بیوزلي یا فقیر به دا معنا دتعبیر وشي، چې ګواکې د پرمختیا امکانات یې ډېر لږ 

ولري، چې ګواکې نوموړى هېواد هیڅ هم نه لري، په داسې حال کې چې زیات شمېر 
ې شتمنۍ لري، خود پانګې ، مهارت او د تخنیک عپرمختیایي هېوادونه پوره زیرمې او طبی

ه دونو اصطالف پاله امله ترکار الندې ښه نه دي نیول شوي. دپرمختیا یي هېو د ټیټې سطح 
کال کې کینډې وکاروله، پرمختیایي اصطالف ځکه هم مناسبه ده چې هیڅ داسې  .م  19٦4
شته چې د خپلې پرمختیا لپاره یې هڅې نه وې کړې، په دې توګه د غو هېوادو ته د نهېواد 
ې او داسې نورو نومونه ورکول مناسب نه دي، البته یو وخت نیستمن ، رووسته پات ،بېوزله

چې  په نړۍ کې دوه ستر بالکونه یعنې د سوسیالېزم  او کپیټالېزم کمپونه موجود وو، ددې 
بالمقابل هڅه وشوه چې ټولو پرمختیایي هېوادو ته  د درېیمې نړۍ نوم ورکړل شي، دغې 

د چین هېواد دسړې جګړې په حاالتو کې دغه اصطالف دود  .نومونې سیاسي اړخ درلود
بڼه  يبنساصطالحات کړى وه، داباید هیره نشي چې د بیوزلي  او پرمختیا او نه پرمختیا 
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لري، کېداى شي د ډېرو پرمختللو هېوادو په کتار کې هم داسې هېواد وموندل شي  چې نظر 
 نورو ته وروسته پاتې وي.

ختللو م(  یې د پرګټهده چې حقیقي سرانه عاید )سړى سراګډه نښه د دپرمختیایي هېوادو یوه
صنعتي هېوادو په پرتله ډېره ټیټه وي، د پانګې له کمښت سره مخام  وي، د تولید په پروسه 
کې د عادي تخنیک او عنعنوي  وروسته پاتې تکنالوژي څخه کار اخلي او پانګه یې ډېره 

پرم  روان وي، بشري ځواک  پکې پوره په کار  وور ناچیزه  او تولیدي اغېزمنتوب یې ډېر
او د دوى خپلې طبیعي سرچینې ،  داخلي امکانات  او ریزرفونه ګټې اخیستنې  لینه وي لوید

الندې نه وي راغلې، دوى په عمومي توګه خپل خام توکي بهر ته صادروي او بالمقابل یو 
سره مخام  او په عملي ډګر کې  لیزو کړکیچونونشمېر صنعتي اقالم واردوي، یو شمېر ټو

وروسته پاتې او متخصص کدرونه لږ لري، په وروسته پاتې هېوادو  کې بیوزلي ناڅاپي یا 
د لنډې مودې لپاره نه وي، بلکې دا دوى ته له پخوا څخه ورپاتې میراث دى،  چې زیاتره 

 ې جګړې لهاوسني پرمختایي هېوادونه پخوا د ښکېالکګرو مستعمره وو او ددوهمې نړیوال
عي  سرچینو د یدغه بیوزلي ددوى د طب .پاى ته رسېدو څخه وروسته خپلواک شوي دي

، نو ځکه د دوى په مخه ه، بلکې د تولیدي پروسې د نیمګړتیا له امله دهکمښت له امله نه د
کې د پرمختګ او ترقي ښه پراخه ډګر پروت دى،  یعنې د پانګې ، بشري  ځواک او طبیعي 

ښه امکانات لري، دلته  ال اوس هم کرنه عمدتاً مسلط  سکتور سره ر اچونې سرچینو په کا
ختګ په حال کې دى،  اقتصاد پوهانو د یو شمېر نښو له مخې رمدى او صنعت  یې نوى د پ

 ي: لي دې ډولو وېشرټول اوسني پرمختایي هېوادونه په د

 lessلږ پرمختللى )  last developed countries(  3LDCډېر لږ پرمختللي هېوادونه ) 
Developed countries  او پرمختیایي )Developing countries .  ځینې وخت دى

هېوادو شمېر  . ددغه ډولم  .کې م  1995ټولوته م  پرودې هېوادونه هم ویل کېږي،  په 
، دونډى،چاربوښود، لکه افغانستان ، بنګله دېش، سومالیا، بنین ، تایوان ، بوتسوانا، بوتان،  42

ندا، ویمن ، ګینیا، ایتوپیا، سوډان،  کامبیا، ګنې بسیاو، مالي، مورتیانیا ، موزرمبیق، رو
اً په حال کې هېوادونه چې صنعت یې نسبت مختیاڅو نور، خو د پریووګاندا، نیپال او یسومالیا، 

هغه دادي: ارجنټاین ، اسراظیل، هانکانګ ،  ،اقتصادي  ودې په درشل کې دىدپرمختللى او 

 GDPګارپور، تایونان ، جنوبي کوریا او یو څو نور . چې په ییلي، برازیل ،  مسکیکو، سنچ

 ،يدد صنعت ونډه  په سلو کې شلو ته رسېلې ده ، دوى کې یو شمېر یې صنعتي نه  کې یې
 که سعودي عرب، قطر کوېټ،  بحرین او یو شمېر نور.لخو د نفتو په صادراتو متکي دى 

د ښوونې او روزنې شرایط، دوی ته درفاه معیارونه هم په مشکل سره ښودل کیدای شی، لکه 
ځینې  .کلتوري او فرهنګي اسانتیاوې او داسې نور ،نتیاوې، ښه ترانسپورتاروغتیایي اس

وخت دا ټول له اقتصادي رفاه سره یو ځاى په مترادفه توګه استعمالېږي،  حال دا چې هره 
 پلوه توپیر سره لري. یوه یې د معنا له
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Development  پرمختیا 
په یوه ټولنه کې یوه دوامداره پروسه ده ، چې  ،پرمختیا چې په پارسي کې ورته انکشاف وایو

اقتصادي پرمختګ د ټولنېزې پرمختیا  یو مهم عامل  .هر هېواد په دې الره کې هڅې کوي
چې پرمختیا یوازې اقتصادي  ، دا ځکهدهاوشرط دى، یعنې یواځنى نه بلکې یو مهم عامل 

معنوی مثبت بدلون هم ې په پرمختیا کې د مادي او پولي اړخ ترڅنګ بلکپېښې نه دي،  
ښه او د معیارونو له مخې اوچت شي،   باید د خلکو  د ژوند نور بېالبېل اړخونه هماوي راځ

ټولې  یز نظام دد یوه هېواد یا یوې ټولنې داقتصادي او ټولن (انکشاف)په دې توګه  پرمختیا 
ختیا یا انکشاف له رمپ .مجموعې څو اړخیز ښه والى او سازماني نوىوالى او کلکوالى دى

هره پرمختیا د اقتصادي  ودې  .( سره ډېر توپیر لريgrowth( او ودې )progress) يترق

ختیا محتوى نه وي، دا ځکه چې رملرونکى وي، خو هره اقتصادي وده  حتماً د اقتصادي پ

( یا ملي مجموعې تولید یاد هېوادپه GDPي وده یواړخ لري، هغه د ټولو ملي تولیداتو )اقتصاد

د کلني زیاتوالي سلنه ده ، حال دا چې اقتصادي پرمختیا  په اقتصادي  ومحصوالت وټولدسطح 
په   .او نور بدلونونه هم رااخلي یجوړښت کې د بدلون سربېره هر سیاسي اجتماعي ، کلتور

 ويش درېیو بېالبېلو  اصطالحاتو لپاره بېالبېل نظریات او تعریفونه  ورکړل ودې توګه د دغ
سره یې محتوا تقریباً سره یو شانته ده، اما پرمختیا له توسعې سره  چې د الفاظو په لږ بدلون

بشپړ توپیر لري دا به ډېره ناسمه  وي چې د پرمختیا او انکشاف پرځاى توسعه وویل شي، 

په معنا ده چې د خپریدلو  پراخېدلو او  وسعت   (expansion)( اوextensionتوسعه د )

 موندلو په معناده .

( د ملي عاید زیاتوالى را اخلي، خو اقتصادي ترقي یا economic growthاقتصادي وده )

economic progress رفاه کله چې موږ اقتصادي   .سړى سر ګټې سره سرو کار لري

ښه والي په معناده ، که چېرې یوه ټولنه کې د وګړو دد نو دخلکو د ژون و،خبرې کوڅخه 
زیاتوالى د محصوالتو  له ودې څخه زیات وي، نو ښکاره  خبره ده چې د خلکو د ژوند کچه 
به ټیټه وي،  اقتصادي پرمختیا د اقتصادي ودې په پرتله پراخه مانا لري، د اقتصادي ودې 

د ژوند دوسایلو او اسبابو چمتو  ،د اخصونو ښودونکى ده لکه ملي عایشاصطالف  دکمي 
 ، تیلیفون  او نورو شتوالى. یښنان ،  بریووالى، په کورونو کې د یخچال ، تلویز

پرمختیا د عوایدو او تولید د ښه والي ترڅنګ د ټولنې د اداري او ټولنیزو بنسټونو مثبت 
چې پرمختیا په یوه بدلون،د عامه تفکر او چتېدل او د فرهنګ وده هم را اخلي،  سره له دې 

ننه ورته کار کېږي، خو د پرمختیا  پراخه اغېزې دملي اډانه کې ټاکل کېږي، او د یوه هېواد 
او نښې په ټول نړیوال اقتصادي او ټولنیز نظام  کې د بنسټیزو  اصالحاتو المل کېږي، باید 

ایطو کې شر  هیره نه شي چې اوسنیو صنعتي پرمختللو هېوادوپه ډېرو جال او توپیر لرونکو
عتي صن ه وهلې، خو اوسني وروسته پاتې هېوادونه کامالً جال شرایطو کې دي.رد پرمختیا ال

تکنالوژۍ،  مختصصو کادرونو ، پانګې محیطي او  ېپرمختللو هېوادونو ګام په ګام  د خپل
ختیا کړې، خو اوسني وروسته پاتې هېوادونه هومره رماجتماعي ځانګړو شرایطو په لرلو  پ

ختیا معیارونه په پام کې ونیسي،  خو ۍ پرمد اوسنکې اید په لږ وخت بت نه لري، دوى وخ
دوى نشي کوالى او نه هم  باید په دې  .ډېر ه مهمه  ده چې د پرمختیا لپاره  څه الرې وموي



 

219 

فکر کې اوسي چې له سره د اروپا  د سلو کالو وړاندې تکنالوژي جوړه کړي یا داسې نور، 
ه سم د خپلو ځانګړو کلتوري او مادي شرایطو په پام سرصر  له  تقاضا  بلکې د اوسني ع

ته چمتو کړي، دا د دې معنا نه لري چې دوى د اقتصاد دعلم له  پرمختیاکې نیولو سره ځان 
  و استفاده ونه کړي.تک له نظریاینظریاتو اوالسته راوړنو،  په تېره د نیو کالس

Dualistic economy  دوه ګونى اقتصاد  
صادی اواقتپرمختیایي او وروسته پاتې هېوادو کې د ښارونو او کلیو ترمنځ د ژوند د کچې  

ږي، په دغه ډول هېوادونو کې معموالً په ښارونو کې څه نا څه کیډېر توپیر ته ویل وضعیت 
پرمختللى  چوپړونه لکه برېښنا، تیلېفون  ، ترانسپورت  ، عامه روغتیا او ښوونه او روزنه 

وي، خو په کلیو کې ال هم یو عنعنوي او وروسته  پاتې سکتور په خپل حال پاتې  موجوده
 وي.

Economic  development  اقتصادي پرمختیا 

، پرمحتیا بلل معیارونو وار په وار اوچتېدل او د خلکو د هوساینې  ښه کېدل د  د ژوند 
وند د ژ  . ف بلل کېږيچې د پرمختیایي هېوادونو په انکشافي اهدافو کې یو مهم هدکیږی،

(  سره په سیده توګه اړیکې PCIمعیارونو اوچتېدل او د هوساینې ښه کېدل دسړي سر ګټې )د

د ترقۍ په دوام ګړندي   ،دکرنېت سکتورنعد اقتصادي پرمختیا په پروسه کې دص .لري
وي، د استخدام  نوي فرصتونه ایجادېږي،  عامه خدمات ښه والى مومي، د تجارت کپرمختک 

 ي، سپما او پانګه اچونه ښه کېږي، بانکي سکتور پیاوړى کېږي، د دولت ثبات ځرله منځه سک
 .ښه امینت ډاډمن او مدني ټولنه پرمختګ کوياو

Economic  growth   اقتصادي وده  

صادي اقت )رونق(په یوه هېواد یا ټولنه کې په اقتصاد  کې کمى بدلون او د اقتصاد  غوړېدا
 ی،د قتصادي ودې معیار په ملي ناخالص تولید کې هغه  سلنه زیاتوالىاد   وده بلل کېږي.

 دا معیار د یوه کال په ترې کې په فیصدۍ ښودل کېږي. . ( کې ولیدل شيGNPچې په ټول )

 وو بڼو څرګندېږي : د اقتصادي وده په 
  وورن اوفزیکي پانګې   و،بشري ځواکون ،یو شمېر سرچینودیو اقتصاد کوالى شي چې 

او غوره ګټې اخیستو سره  چې  د هغو په کارولو کې ښه والى   وعي سرچینو په ال زیاتیطب
د بېلګې په توګه  کله چې د بشري ځواکونو په ښه  .او اغېزمنتوب اوچت کړي ، وده وکړي

کار  اچولو  سره اقتصادي وده واقع شي،  د سړي سر کلنۍ ګټې د زیاتوالي المل  نه کېږي،  
اغېزه او الزیاته   ورهټولو سرچینو ) د بشري ځواک په ګډون (  څخه په پخو که چېرې له  

( کې زیاتوالى PCIتوګه استفاده وشي او مؤلدیت  ته پاملرنه وشي، نو سړى سرکلنۍ ګټې )
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راځي، البته دا په خپله د ژند د کچې د لوړېدو المل کېږي،  یعنې اقتصادي وده له اقتصادي 
دلته ډېره  پاملرنه د ملي تولید  خالص زیاتوالي ته ده )  ځینې پرمختیا سره اړیکې  مومي، 

وخت ټول تولیدات په ملي مجموعي تولید کې نشي ثبت او محاسبه کېداى، مثالً د کرنې په 
سکتور کې  کله چې بزګران  له کرنیزو محصوالتو د خپلو کورنیو او خپلوانو  د ورځنیو  

  تولیدد کال د پاى محاسبه  کې نشي راتالى (خوراک لپاره کار اخلي،  دغه مصرف شوي 
 اقتصادي ودې مفهوم  د اقتصادي پرمختیا له مفهوم سره توپیر کوالى شو  .دپه دې لړ کې 

Economic warfare  اقتصادي جګړه 

د  . ويچې د یوه هېواد اقتصادي منابع ویجاړیرغل اوتخریبی فعالیتونه ړوونکى جاهغه وی
 ترسره کول چې مقابل لوري هجګړې پرمهال د مقابل لوري پرضد  داسې اقتصادي فعالیتون

له پرېشاني او وارخطایۍ سره مخام  کړي، لکه د خوراکي توکیو د لېږدولو مخنیوى، ښارونو 
ونوسوځول، د فابریکو شنډول، د اقتصادي تاسیساتو ویجاړول  ، د اقتصاد رکتادته د اکماالتو 

صص کادر فل. کول او نور ډول ډول اشکال خې د مهارتونو له منځه وړل، د متپه ډګر ک
 هریو اقتصادي جګړه ده.

Employment   په کار بوختیا  

ه د بېکارۍ پ . او مصروفیت  ،ُشغلمسلک .داستخدام حالت .په یوه کار کې بوخت اوسیدل
 په کار ګوماریدنې حالت .دوړاندې 

Engel’s law   د انګل قانون 
لږ عاید لرونکو کورنیو د عوایدو د مصرف له مخې د دوى د لګښت سلنه محاسبه شوې  د 

 و د عاید ډېره برخهبیوزلڅېړنې ښکاره کړه  چې د  .او یوعجیب حقیقت ورڅخه څرګند شو
ه په خوراک لګېږي،  خو هغه کورنۍ چې لوړ عاید لري، د دوى د عوایدو ډېره لږه سلنه پ

په   .م ، تفریح ، سیاحت، روغتیا او نورو برخو کې لګېږيیه تعلپاتې برخه پ هخوراک ، نور
دې توګه په خوراک باندې  د عاید د سلنې مصرف د ژوند د کچې د ټاکنې یو معیار ګرځېدالى 

کچې لپاره یو داسې عام قانون   نه دى، چې د ټولو لپاره د منلو وړ دشي، خو بیا هم د ژوند 
 وي.

Fatalism لېزم فټا  

پرمختیایي هېوادو کلیوالي وروسته پاتې سیمو کې له سواد او پوهې څخه د پاتې خلکو هغه د 
 دوى  .خرافي ذهنیت چې د ژوندانه لپاره تدابیر نشي نیوالى اوهرڅه اوهامو ته حواله کوي
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 (ج) د حرکت کولو اوبیا د هللا .په خپل برخلیک باندې پیریان، شیشکې یا بل څه مسلط بولي
دغه ډله خلک  فقط په توکل امید تړي خو   .برکت  کولو په فلسفه نه پوهېږيله لوري د 

فتالېزم په دغه  ډول سیمو کې ژوند له تحرک څخه غورځولى،  .تدبیر ورڅخه هیروي
ې د اوږو الېستان د ټولنټف . فعالیتونه مبهم او بې نظمه او سرچینې  ټولې له السه وتونکى دي

 بار وګړي وي.

Feudal system  ملوک الطوایفې  

 ۍاو کوچن يکمن واځمکوال د حاکمانو په توګه وکې ه چې په  هغې ویوه تاریخي مرحله  
په اروپا کې دغه ډول نظامونه له نهمې  ي. ساحې یا څو څو کلي یې تر حکم الندې و ۍکوچن

ادي ویل، نورع ددځمکو خاوندانو ته یې الر .پېړۍ څخه تر پینځلسمې پېړۍ پورې واکمن وو
ک د دوى مریظیان او بزګران وو، دغه وخت په یوه هېواد کې یو سراسري واحد دولت خل

 موجونه و.

Feudalism فیوډالېزم    

مالک دى او د کار ځواک بزګران دى، اد ځمکې د تولید نظام ، یعنې حاکمه طبقه ځمکوال یا 
پاچا  . په اروپا کې په منځنیو پېړیو کې دغه ډول نظام  موجود و .چې پرځمکه کار کوي

کوالى شول ځمکې په تیول او اقطاچ کې ورکړي، د خپلې واکمنۍ د ټینګښت لپاره به یې 
 لویو مالکانو کوالى شول، .ځمکه د قبیلو مشرانو او سیمه ییزو ځواکمنو افرادو ته ورکولې

 پر ځمکه مالکیت میراثي و، .و  ته په اجاره ورکړيد ځمکو لویې ټوټې نورو کوچنیو مالکان
د همدې نظام  په پاى کې بازار رامنځته شو، پانګې جوړښت  .د مالک لپاره  سرف کار کاو

ې ام په اروپا کظدغه ن .وموند او د صنعت په تېره بیا د ماشیني صنعت نښې څرګندې شوې
و ځمکوالو سیاسي قدرت ترالسه در وم د امپراتورۍ له پرځېدو سره سم  ټینګ شو او لوی

دوى د اروپا بېالبېلو سیمو  کې یو ډول منظمه او ټینګه ملوک الطوایفې جوړه کړه ،  .کړ
ه هر الرډ د یو.یعنې هر فیوډال خپل ور بوى درلود او یو ډول تړلى اقتصاد یې رهبري کاوه

ر شهزادګانو د فیوډالو په زوالیا کې پاچاهانو او ټپاچا مثال درلود،  خو په فرانسه ، آلمان او ای
رف ) س  .تکیه کوله او خپل حاکمیت یې د دوى په زور په سیمه ییزه کچه ټینګ ساتلى و
و ر وکړي، خابزګر یا د ځمکې کارګر (  نشو کوالى د خپل مالک له اجازې پرته بل ځاى ک

 ،س کې نه وواومرګ اوژوند دواړه یې دبادارپه ال مرظیانو په پرتله زیاته وهدد سرف ازادي 
په دې نظام کې بهرنۍ راکړه   .یعنې دغه دوره د مرظیتوب په پرتله یوه څه پرمختللې وه

د دې دورې مانو فاکتور اوالسى کارونو   .ورکړه نه وه، بلکې دیوه تړلي اقتصاد بڼه یې لرله
 در اتلونکي ماشیني صنعت او پانګوالى بنسټ کېښود.
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Food security   غذ ایي مصؤنیت  

کې هغه حالت   بحثکال کې د خوراک او کرنې سازمان  په یوه  . م 1944اصطالف په  ېدغ
تعریف کړ ، چې هلته د خلکو لپاره دومره کافي اندازه خوراکي توکي وي چې دوى نه یوازې 

بلکې د کیفیت  له پلوه او د مربوطه ټولنې د اجتماعي او کلتوري  ،دا چې وږي پاتې نشي
دغه  .خلک له رواني پلوه د خوراکي توکو د کمښت ویره  ونه لري . لحاظه هم مناسب وي

ن د چلولو ماشیدغذایي توکي باید دانرژۍ ، منرالونو،  ویټامینونو او نشایستې له پلوه د بدن  
حالت  يُبعدیعنې غذایي مصؤنیت  یوازې د قطحي نشتوالى نه ، بلکې یو څلور  . توان ولري

ونو خلکو ته مناسبه وي، چې هغه یې د کافي والي، ُبعد  دى، چې غذا باید له دغو څلورو
 ونه دي.ُبعدډاډه والي دله رواني پلوه  او مغذي والي، اجتماعي والي

Group77  77  ډله  

اوه  کې م ، کال کې په ملګرو ملتونو کې د سوداګرۍ او د پرمختیا په کنفرانس  19٦4په 
ه یو ځاى څه نا څه پنځه وېشتو نورو ګډون کړى و، چې ورسرهیوادونو  اویا پرمختایي 

دوى په نړیوال اقتصاد  کې د پرمختایي او  وروسته پاتې  .  هېوادونو هم برخه واخیسته 
ړیوالې د ن ،هېوادو استازیتوب وکړ او خپل رول یې په نړیوال اقتصادي نظام کې تعریف کړ 

د  ،خبرې وکړې یې سوداګرۍ د موافقه لیک په بحث کې د تعرفو او تجارت په برخه کې 

(UNCTAD لپاره زمینه برابره شوه او پرمختایي او د هغه وخت وروسته پاتې هېوادو ته د )

تکنالوژۍ د لېږدولو د چټکتیا  او اقتصادي مرستو په هکله او په خپلو طبیعي زیرمو  باندې 
س رانلکه چې وویل شول، د دغه کنف . وړاندیزونه وکړلیې د حاکمیت  د ټینګولو په اړه 

وو، نو  77ګډون کوونکى له سلو زیات وو، خو دا چې په اصل کې د عالقمندو هېواد شمېر 
 .، داټول پرمختیایی هیوادونه ووځکه د اوه اویا ډله نوم ورکړل شو

Grant بالعوضه مرستې    

هغه پیسې چې د یوه هېواد، وګړو یا سازمانونو له خوا نورو هېوادو، وګړو یا سازمانونو ته 
ګڼ شمېر پرمختایي هېوادونو له پرمختللو هېوادونو  . مرستې تر عنوان الندې ورکول کېږيد 

 او خیریه ټولنو څخه دا ډول مرستې ترالسه کړې دي او ترالسه کوي یې.

GNP per capita   سړي سر ملي ناخالص تولید  

حاصل یې نفوس تقسیم شي، په  هېواد ټول هغه ملي ناخالص تولید چې د دغه هېواد  د یو
دا محاسبه  په اوسط  ډول سنجول  . هغه   عاید دى چې ددغه هېواد هر وګړي ته  رسېږي

ي، دې ته وممکن ترالسه شوي عدد هرو مرو هر وګړي ته  عین  اندازه نه  کېږي، یعنې

عدد داقتصادي ودې    per capita incomeدغه عاید   سړى سر عاید هم ویل کېداى شي.
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د یوې ټولنې د ټولو وګړو د هوساینې ښودنه نه شي  ل خو په مطلق ډو یو معیار ګڼل کېږي،
کوالى، دا ځکه چې په تېره بیا په پرمختیایي هېوادونو کې د وګړو ترمنځ د ژوند دکچې  ډېر 

له بلې خوا په دغه ډول محاسبه او عاید سنجولو کې دا نشي  ثابتېداى چې .  توپیر موجود وي
لید د چاپیلاير ساتنې او د منابعو  د زیانمن  کېدو اوله السه وتلو ایا د ټولنې ټول ناخالص تو

له پلوه څومره معقول دى او تولید شوي اجناس او خدمات  څومره په عمومي  هوساینې او 
ګه کیمیاوي وسلې زهري توکي، وټولنیزې رفاه  کې اغېزمن  اوګټور دي ) د بېلګې په ت

مکن د تولید شویو اجناسو په ډله کې وشمېرل شي  کو او نور داسې شیان (  ماسګرت او تمب
په دغه معیار کې د خلکو  . ه شي ، مګر ټولنیز  ګټور توب نه لريباو بیه به یې هم محاس

بشري حقونه، فردي ازادي، دتفریح وخت، د زده کړې کیفیت او یو شمېر نور اجتماعي 

( د PCIېتمې لسیزې مخکې  )د شلمې پېړۍ له شپ .نورمونه هم په پام کې نشي نېول کېداى 

ي، ږهېوادونو د پرمختګ  یو معیار و، خو اوس دغه رقم د ټولنې د پرمختیا  معیار نه بلل کې
   .بلکې مهمه خبره ټولنیزه  هوساینه ده 

 

Human Development index(HDI)   د انساني پرمختیا شاخص 

ي منابعو د کیفیت  او کچې د ارزولو په خاطر په مقایسوي رد هېوادونو ترمنځ  د هغوى د بش 
توګه د یو شمېر ټولنیزو  معیارونو او شاخصونو یو ترکیبې شاخص دى چې د ډېر لږ 

  1990معلوماتو له مخې  هم دغه شاخص په نښه کېداى شي،  دغه شاخص لومړى ځل په 

یوه  راپور کې په کار یوړل  ( پهUNDPم کال کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام )  

شو، د انساني پرمختیا په هکله د ملګروملتونو د پرمختیا یي پروګرام په دغه کلني راپور کې 
 د خپور شوي شاخص له مخې د هر هېواد لپاره الندني  معیارونه په پام کې نیول  شوي وو: 

 د زېږېدو پرمهال د ژوند توقع ، 

 د باسوادۍ نسبت او په ښوونځیو کې د نوم لیکلو  اندازه له شپاړس کلن څخه د پور ته اتباعو
، 

 ازه له اند . دغهد پیریدلو توان او امریکایي ډالرو په حساب د سړي سر کلنى نا خالص تولید
په دغو دریواړو کې الزم حد کې نده. دوی  بده مرغه ال هم پرمختیایي اوروسته پاتې هېوادو

 رته نه دي.حد شاخص څخه پو يمعیارونو کې له منځن

Human Resource Development (HRD)    د انساني سرچینو پرمختیا  
  د بشري منابعو یا د کار ځواک هغه روزنه ، د مهارتونو ، تجربې ، کسبي او ذاتي توانایي 

ان ،  اداره ، ټولنه او هېواد کې د مدیریتي تخنیک ماوچتول چې په یوه سازهغه د معیارونو او
 او روزنې او ترېننګ ورکولو له الرې پرم  بیول کېږي. اویا هم د ښوونې
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High – income  countries   لوړ عاید لرونکي هېوادونه  

د شلمې پېړۍ په پاى کې د ملګرو ملتونو اقتصادي متخصصینو بېالبېلې څېړنې وکړې او د 

هرو (  په هکله یې ارقام  خپاره کړل، چې وروسته  تر  PCIهېوادونو د سړي سر ګټې ) 

یو راپور خپور  )د یوویشتمې پېړۍ په درشل(  کې م.  1999په  . څو کلونو یې توپیر دلود
امریکایي ډالره  اویا له هغه  8000چې دعایددغه رقم یې په  هغه کې هغه هېوادونه  .شو

څخه اوچت و،  په دې ډله کې  د امریکې  متحده ایاالت ، انګلستان  او کاناډا  څخه پرته 
 بلجیم  او کوېټ هم راتلل.سوېډن  ، 

Hidden unemployment   پټه بېکاري  

د بېکارۍ بېالبېلو ډولونو کې پټه بېکاري هغه حالت دى، چې د کار ځواک د کار د بازار د 
ېکارۍ له تعریف سره سم  د کار بنا مناسب وضعیت له امله د کار په لټه کې نه وي ) چې د 

خو دا چې عمالً په کار بوخت   ،ق وزګار نه بلل کېږي(موندلو په لټه کې نه وي، نو هغه مطل
نه دى، نو وزګار  دى، خو د کار لټون بې ګټې بولي، ځکه ورته مناسب او وړ نه ښکاري، 

په دې توګه پټه بېکاري  له کم  کاري )  . که نه نوموړي به خپل کار عرضه کړى واى
 .و بشپړ  استخدام  سره توپیر لريیا ښکاره بیکاري  ا ې( موسمې بیکاري ، مطلقمزدناچیزه 

 
 

Investment  پانګه اچونه 
هغه اقدام  او تدابیر چې په الس کې موجودې پانګې څخه د راتلونکې لپاره نوره ال زیاته ګټه 

د پیسو ) پانګې (  په لګولو سره  ملکیتونه ترالسه کول ترڅوپه دوامداره ډول    .ترالسه شي
نګې په ملکیتي ګټه لرونکې بڼه د پیسو ) پا  .په راتلونکې کې ګټه او مفاد ورڅخه ترالسه شي

او له دې پرته در ضایت  وړ ګټه په دوامدار شکل  هوظحفپانګه  م لي(  اړول چې اص
ې وید ال زیاتې ګټې په موخه  د  . پیسو اړول د تولید په وسایلو د   ورڅخه  ترالسه شي.

 پانګې په کار اچول چې له سپما څخه بشپړ توپیر لري.

Investment  determinants   دپانګونې ټاکونکى  

یو  د پانګونې . پرمختیا د یوه مهم فکتور په توګه کتل کېږي د پانګونې ته د اقتصاد 

ونو نټددغه دیتر می  . ( نشي کېداى، چې هیر شيdeterminantsشمېرټاکونکي عوامل )

شتون پانګونې سره مرسته  کوي  لکه د پانګې د ربح سلنه، تکنالوژیکي اسانتیا،  مصونیت، 
ځینې  .له پانګې څخه د توقع  کېدونکو پایلو ډاډمنتیا، ددولت مالیه اود ماهره کارځواک شتون
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مختیایی پردمخه باید د هغې په ټاکونکوباندې کار وشي.اقتصاد پوهان وایي چې تر پانګونې 
 هیوادو ته ډیره ضروی ده چی د پرمختیا په بهیر کی دی ټکي ته اهمیت ورکړی.

International poverty line   د بېوزلۍ نړیواله کرښه  

( لپاره یوه اقتصادي، اجتماعي DCs/LDCsمختللو هېوادونو )وپرد پرمختیایي هېواد او لږ

ده ( poverty lineد بېوزلۍ کرښه ) ،ۍ لپاره یو ښودل شوى حدزلد بېو .ستونزه بیوزلي ده 

ه د بېوزلۍ مسظل .دا هغه برید دى چې وګړي د معیشت  لپاره حد اقل وسایلو څخه لږ ولري . 

( کې راغلې MDGsد ملګرو ملتونو په اجندا کې شامله موضوچ اود زریزې په اهدافو  )

خبره وه، خو کله چې د نړیوال بانک له خوا د عاید داسې برید وښودل شو ، چې د هغه له 
مخې د نړۍ بېوزله وګړي وپېژندل  شي،  دا د بېوزلۍ نړیواله کرښه  وبلل شوه، چې نړیوال 

دغه برید د  . بانک هغه د یوه وګړي لپاره په یوه ور  کې یو ډالر  څخه کم ښودلى دى
کې   د هغه وخت د یوه .م  1993په  )د توان پر بنسټ  و  دنېد پیرو بیوکال د  .م 1985

پیرودنې توان ممکن بېالبېلو وختونو کې دشو یعنې د ډالرو وښودل  1,08بیه  ډالر د پیرودنې

موخه دا چې دا یو معیار وګڼل شو ترڅو بیوزله وګړي ورباندې وپېژندل شي  .تعویض شي (
اره یې  په پام کې ونیسو، د کورنۍ د هر غړي ورځنى عاید یا مصرف که د کورنۍ لپ. 

ه صرف دیوې نړیوالې مقایسې لپاره غوره شوې ده ، یعنې ښدا کر .همدومره محاسبه کېږي
په واقعي توګه هر بېالبېل هېواد کې د بېوزلۍ د یوه شاخص ټاکل اوبیا یو بل سره پرتله کول 

په عموي توګه د نن ورځې وروسته پاتې او پرمختیایي هېوادو کې دغه  . ستونزمنه خبره ده 
دا  د ډېرو  بېوزلو لپاره صدق   بیوزلي کرښې ته نژدې رقم دى.دشاخص د دوى د هر یو 

ډالره ښودل شوى  2,4ي لپاره ګړکوي، خو د منځنۍ بېوزلۍ نړیوالې کرښې لپاره  د هر و

مرغه  په افغانستان کې  د رسمي ارقامو  له له بده ښودل شوی و.1،08،کوم چې یووختدى
وګړي د بېوزلۍ تر کرښې الندې ژوند لري، دغیر رسمي ناتاییدشویو   38مخې په سلو کې 

راپورونو له مخې په کلیوالي سیمو کې  نیمایي وګړي د بېوزلۍ تر کرښې الندې ژوند 
ډالرو)دس.نیوبیو له 870اوس نو هغه کسان چې په یوکال کې یی منځنی کلنې عاید ترتیروي.
 تله( .-13۶9افغانیو( کم وی، ټول دبیوزلۍ ترکرښې الندې ژوندلري)۶0000مخې تر

Infrastructure  بنسټیز جوړښت 
د اقتصادي ودې لپاره هغه بنسټیز جوړښتونه چې د تولید او د خدماتو د پرم  بیولولپاره 

 ل اقتصاد لپاره پیاوړى: زیر بناپرمختیایي هېوادونه ال اوس هم  د خپ .اسانتیا رامنځته کوي
وسایل او   عامه په دې کې ټول . چې د دوى اقتصاد ورباندې په پښو ودرېږي،  نه لري

اسانتیاې لکه الرۍ، د وسپنې پټلۍ، بندرونه ، هوایي ډګرونه ، د برېښنا بندونه ، تیلیفون  او 
. دې ته زیربنا هم ویل دهلومړنۍ اړتیا ه دغه ډول زیربنا د پرمختیا  لپاره یو. نور راځي 

چې د اقتصادي او ورځني دي هغه اقتصادي تاسیسات  او بنسټونه کیږی او موخه ورڅخه 
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ژوند لپاره اساسي ضرورت بلل کېږي،  لکه لویې الرې، د برېښنا بندونه، د کرنې لپاره د 
اقتصادي  یې دور کانالونه ، سړکونه او پلونه، بانکونه، د بېمې شرکتونه او نور چې هریو بخاو

رمختیا پرمختیایي هېوادونه د پ  .فعالیتونو د پرم  بیولو او اسانتیاوو  لپاره اساس بلل کېږي
سره له دې چې ممکن د  .لپاره په یوه مرحله کې ددغه ډول تاسیساتو ایجاد ته اړتیا لري

و اجاد یانفراستر کچر ایجاد دوى ته له اقتصادي پلوه د زیات لګښت  لرونکى وي، خو ا
کال څخه دیو شمېر  .ل 1335روسته له وښتیانۍ توګه یافغانستان په ر .جوړول یې حتمي دى

کاله  35کال پورې یعنې پوره  1370انفرا ستر کچر تاسیساتو په جوړولو پېل وکړ چې تر 
یې وخت ونیو،  چې له دې وروسته بل ګام  په دې برخه کې اوچت نشو،  بلکې هغه پخوانى 

 . لهم ړنګ شو

Infant industry   نوى په پښو درېدلى صنعت  

ال هم پرمختیایي هېوادونه د خپلو صنایعو په فکر کې دي او دا ورته مهمه  ده چې خپلې 
له دې  سره . ډېرې اړتیاوې د کور دننه د صنعتي پروسې په بهیر کې تولید او عرضه کړي

پل خنویوالی سره سره، له دې  چې  یو شمېر صنایع  نوي په پښو دریدلي بلل کېږي،  خو 
و کې نوکله چې یو صنعت یا صنعتي څانګه په خپلو لومړنیو پړاو .زښت  لريرځانګړى ا

 infantوي، دې ته  هونډه نا چیز کې او د بهرنیو اجناسو د سیالۍ له کبله یې په بازارونو وي
industry  (نو پایا نوي په پښو دریدلى صنعت) بهرنیو   د دغه ډول صنایع باید . وایي

چارو   -رفه جویي په الروصوارداتو په وړاندې  د دولت له خوا حمایه شي،  په هغو کې د 
په دې توګه  نوې رامنځته شوې صنایع د دوى د  . وشي نهفکر وشي او کیفیت ته یې پاملر

خامو موادو لپاره د ماشین  حیثیت پیدا کوي او د عاید په لوړیدو او کارموندنې  په برخه کې 
هېواد د څو نورو سکتورونو لرونکى پرته دغه رته ګټور ثابت او له یوه سکتور څخه و

نایع خپل نو پایه صغواړی لتونه باید  په دې حالت کې تعرفو ته  پاملرنه وکړي او ود  کېږي.
کله چې دغه صنایع پیاوړي شول او د سیالۍ جوګه  .د وارداتو مقابل کې پیاوړى وساتي

 infantګمرکي تعرفې څخه صرف نظر کېداى شي، دې بحث ته شول، وروسته تر هغه 
industry  urgument    نوم ورکړل شوى چې اقتصاد پوهان په دې بحث کې الزمي پایلې

بحث کې تعرفې د خامو موادو  بیه، سبسایدي او پر نورو تکنالوژیکي  دغهپه  . ترالسه کوي
ا هغه صنعت یایی تیوری له مخې دپرمختینرژیکي  ستونزو بریالي کېدل  شامل دي.و اا

ایجاد شوې دي او د ګمرکي تعرفو او مالیې ټاکنې په پالیسیو کې  صنعتي برخې چې نوې
ونه پرمختیایي هېواد  .څخه باید دسیالۍ په برخه کې حمایه وشي هغوله  ،مالتړ ته اړتیا لري

 .يیې مالتړ وکړباید دصنعت نوې څانګې رامنځته او دنوزادو یا ځوانو صنعتونو په توګه 
هر پرمختیایي هېواد کوالى شي د خپلو خامو توکیو د ځانګړتیاوو له مخې دا ډول صنایع 

 ایجاد او پیاوړې کړي.
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Traditional society   دودیزه ټولنه  
تیوري نامتو څېړونکي روستو د اقتصادي پرمختیا  پنځه مهم پړاوونه  په ګوته  ی د پرمختیای

هېواد باید د خپلې پرمختیا  په بهیر کې له هغو څخه تېر یوکړل او ویې ویل چې یوه ټولنه یا 
نى پړاو د ودیزه  یا سنتي ټولنه ده ، چې په دې کې تکنالوژي تر ټولو  ړپه دې کې لوم . شي

انګېزه ضعیفه اوراکړه ورکړه  ډېر ساده شکل لري،   لیدده، د نوښت او توساده مرحله کې 
 د پرمختیا په خاطر  له دې پړاو څخه  وتل لومړنى شرط دى.

Poverty  بیوزلي 
هغه حالت او   . بیوزلی ق ډول او هم په نسبي توګه د پېژندلو وړ ده لبیوزلي هم په مط

هغه ناوړه   . مړنۍ اړتیاوې  چمتو نه ويوضعیت  دى چې یوه وګړي ته د ده اقل حد لو
لوژیکي  لومړنیو اړتیاوو په شمول دژوند اقل حد سهولتونو ته السرسى وانساني حالت چې د بی

کورنۍ یا هېواد ،، یو وګړى، یوه کورنۍ او آن یو هېواد د یو بل  وګړييکېداى ش . نه وي
ولو  معیارونو په ارزدي د ژوند په پرتله په نسبي توګه بیوزله وپېژندل شي او هم کېداى ش

دا   د پرمختیایي هېوادو لپاره .سره یو وګړي، کورنۍ یا ټولنه په مطلق ډول بیوزله وبلل شي
په پرمختیایي هېوادو کې د بیوزلو خلکو  سلنه سنجول کېږي، د بېلګې په  .ډېره مهمه ده 

وګړي  38په سلو کې  توګه  همدا اوس د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې
ځینې وخت ممکن یو تن د ژوند د تېرولو . (. د وري میاشتل  139۶بیوزله بلل شوي دي )

لپاره  یوه اندازه د پام وړ عاید ولري، خو د ټولنې د نورو وګړو په مقایسه ډېر کم وي، په 
 ېپېژندل کېږي  او د فقر تر کرښوګړی  بیوزله دخپلی ټولنی دې حالت کې هم نوموړې 

د ټولنې د عمومي رفاه  او عاید په اوچتېدو سره  د فقر کرښه هم لوړه  .الندې شمېرل کېږي

  .بلل کېږي Poverty lineد دې لپاره یو معیار ښودل شوى چې د فقر کرښه  .يیږتعریف ک

دا د عاید هغه برید دى چې تر هغه الندې وګړي ټول بېوزله پېژندل کېږي، یعنې دوى د 
 دې ته ) .کور او د ټولنیزو او کلتوري اړتیاوو د پوره کولو وس  ونه لري ،خوراک ، جامو

 ( هم ویل کېږي.subsis tenceرغېږه ( یا ) مه ،مه مره

Poverty line   د بیوزلۍ کرښه  

نو دغه  ،هغه اندازه عاید چې یوه کورنۍ یې لري او له هغه څخه که ډېر لږ راکم شي
د یوې کورنۍ د حد اقل ژوندی پاتی کیدو په اندازه  کورنۍ په بېوزلو کې وشمېرل شي.

 عاید.
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Population growth rate  دوګړو د زیاتوالي انډول 
په یوه هېواد کې په یوه ځانګړي دوره ) معموالً یوه کال ( کې په وګړو کې هغه  اندازه 

دغه  ،زیاتوالى دى چې  په هرو زرو تنو کې لیدل کېږي، او پایله یې په سلنه ښودل کېږي
زیاتوالى نوي زېږېدلي ماشومان  اونوي راغلي وګړي ) مهاجرین ( دي چې له هغو څخه  د 

 مړینو شمېر او له هېواد څخه وتلي وګړي منفې کېږي.

Population policy  د نفوسو پالیسي 
هېوادونه د نورو  پالیسو ترڅنګ دو ګړو په هکله هم ځانګړي سیاستونه لري، د بېلګې په  

 د  ،توګه  د نفوسو د کیفیت پالیسي ) روغتیا ، ښوونه او روزنه او د مهارتونو لوړول (
نفوسو میشت کول ) په هغو سیمو کې چې په یو مربع کیلو متر کې لږ شمېرو ګړي  اوسېږي 

، د کورنۍ پالن  مطالعاتشمېر دې دوګړو  د میشت کولو هڅونه (، د وګړو په دغو ځایونو ک
 .شامل ديجوړونه، د واده د عمرټاکنه ، د ښځو د روغتیا  ښه کول او داسې نور تدابیر

 

Planned economy  پالني اقتصاد 
ولنې ټ د ،هغه اقتصادي نظام چې هلته  د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د اجناسو او خدماتو تولید
لو لپاره دیداکثریت غړو د اړتیاوو د پوره کولو په خاطر او اقتصادي ټولنیزو اهدافو ته د رس

یعنې د بازار ځواک ) عرضه او   .د پالن جوړونې د ادارې له خوا په پام کې نیول کېږي
دلته پالنونه او جوړ شوي پرواګرامونه الرښود حیثیت  لري  .تقاضا (  پکې ارزښت نه لري

  .ګڼ شمېر فعالیتونه  د ټولنې د لوړ مدیریت او مقاماتو  د هدایت پر بنسټ پرم  ځياو 
پاى ته رسېدلو  څخه د پالن  جوړونې میتودونو پراخه  له دوهمې نړیوالې جګړېد   وروسته 

ګڼ  شمېر هېوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد ، فرانسې، هندوستان ،  .دود وموند
ایران او نورو پنځه کلن پالنونه تطبیق کړل،  جاپان  اوه کلن  عراق،لیبیا،پاکستان،مصر،

نه تطبیق کړل، چین ، ویتنام، کیوبا او د شرقي اروپا هېوادونو  د واقتصادي، اجتماعي پالن
کال څخه .ل  1335افغانستان هم له  .مرکزي اقتصاد په شیوه پالنونه جوړ او تطبیق کړل 

اوس هم  بېالبېل دولتونه د اقتصادي او . اجرا کړل   کال پورې بېالبېل  پالنونه 13۶9تر 
ټولنیزې پرمختیا لپاره په بېالبېلو بڼو پروګرامونه او پالنونه لري، چې ګڼ شمېر یې دلنډې 

کال وروسته د بیا رغاونې  په خاطر د پرمختیا یوه ملي  1384افغانستان  له   . مودې دي

 Afghanistan national developmentیا  ANDSستراتیژي جوړه کړه  چې د 
Stratigy  نیت ت، اممښدغې ستراتېژۍ د اقتصادي پرمختیا ، د بېوزلۍ د ک  .په نوم یادېده

د شلمې  پېړۍ له اتیایمې لسیزې وروسته  د  .کان لرلاراوحکومتولۍ په برخه کې بېالبېل 
 ودل شو.پرېښ رف او تطبیق په مرکزي بڼه ډېر وهېوادونو کېطپینځه کلنو پالنونو میتود، 
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 plan implementationد پالن تطبیق 

د پالن په سایکل کی یو پړاو دی. یو پالن د اړتیاوو له سنجولو نیولی، د هغه تر طرف، 
تطبیق او ارزونی پوری څو پړاوونه لری، چی تر ټولو مهم او زیات وخت نیوونکی پړاو 

 همدا د تطبیق پړاو دی.

Redistribution   بیا وېش  

ټولنه کې د شتمنیو یا عوایدو د وېش د بدلون پروسه ده ،چې د وګړو ترمنځ د  په یوه
یا هم پالیسي داسې پرم  بوتلل شي چې په هغې سره  شتمني  .عایدلېږدول په قصدي ډول وي

په توګه  د بېلګې . رسېږيوداسې لګول کېږي، چې پایله او ګټې یې  د ټولنې ټولو وګړو ته 
تشبثاتو د اوچتې مالیې وضع کول او بیا د دغو مالیاتو داسې  په ډېر زیات عاید لرونکو

مصرفول  چې عامه خدمات ورباندې ښه شي او د ټولنې بیوزله خلکو ته یې هم خدمات 
  نتیا،ډاډمعدالت  ددعاید بیا وېش نه یوازې  . ورسېږي، یا دوى ته د کار فرصتونه پیدا شي 

 ش زیاتره وخت  د شتمنۍ د وېش په معنا هم بیا وې . بلکې د عاید ډېر ښه مصرفول هم دى
 نه وي بلکې د هغې د اثراتو  او پایلو له مخې ترسره کېږي.

R& D   څېړنه او پرمختیا  

د نن ورځې یوه کلیدي اصطالف  ده (Research and Developmentڅیړنه او پرمختیا) 

لومړۍ  .معنا پوهېږيپه ”R&D “ ه یې  ټوله نړۍ پېژني او د دغو دووتورڼاو په پورتنۍ ب

   Development( یعنې Dیا علمي تحقیق او دوهم تورى ) research( یعنې R)توری

تکنالوژۍ او معلوماتو د زیاتولو په خاطر هڅې دي چې زیاتره د  ،د پوهې  ا. دپرمختیا 
پایله یې اقتصادي وده ، ټولنیزه هوساینه ، ټولنیز عدالت ،  . کار په ردیف کې راځي يفکر
ددغه ډګر کار کوونکو ته چې تر ټولو  . ښېګڼې موخې دي  -له،روغتیا  او نورې د خیرسو

زیات ذکاوت او دقت ته اړتیا لري او یو دروند فکري زیار بلل کېږي، اوچت ارزښت  ورکول 
  .چمتو کولو او د تولید  د اضافه کولو المل کېږيدپه اقتصاد کې څېړنه د فني وسایلو  . کېږي

هغه پانګه ده چې یوهېواد یې د څېړنې او پرمختیا  په الره کې لګوي، چې   هانسانی پانګ
 پرمختیایې او وروسته پاتې هېوادو کې په نشت برابر ده .

 public welfareعامه هوساینه 

یوه نسبی اصطالف ده چی له یوی ټولنی تر بلی او له یوه وخت څخه تر بل پوری توپیر 
یر معیارونو مهیا والی او شتون دی چی د وګړو هوساینه کوی. دا د ژوند د کچی د یو شم

ښکاره کوی، لکه د څښلو د پاکو اوبو شتون، د سواد کچه، ټولنیز مصؤنیت، کافی خوراک، 
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تفریح. د ښوونی او روزنی امکانات، روغتیایی آسانتیاوی او ګڼ شمیر نور چی د وګړو په 
 هوساینه کی حتمی دی.

Monetary policy   پولي سیاست  

د اقتصادي پالیسیو د تطبیق او اجرا او یو شمېر اقتصادي اهدافو ته د رسېدو لپاره دولتونه له 
په دې  کې یو هم ده له پولي مقدارونو  او د پیسو  . چاروڅخه کار اخلي  -وبېالبېلو الر

یې ب دسیستم  له کنترول څخه کار واخیستل شي، د بېلګې په توګه ځینې وخت دولت غواړي
کې توازن راشي، نو ددې موخو  وورکړ یوثبات ومومي،یاد استخدام  کچه لوړه شي، بهرن

دنرخ  او جوړښت کې  ېلپاره ځانګړى پولي پالیسي غوره کوي :  د پیسو عرضه ، د بهر
بدلون راوستل، د پانګونې هڅونه ، اعتبارات ) کریدیتونه ( او داسې نور ګامونه چې د پیسو 

ځي په دې پالیسیو ) سیاستونو (  کې راځي ) البته یو شمېر نورې پالیسي   رمپه ذریعه  پ
ګانې هم شته لکه شنه پالیسي ) د کرنې سکتور (  په بهرنیو مرستو متکي پالیسي، دصنعت 

وه  څانګه  ده او په همدې نوم یپالیسي او داسې نورې ( . نن ور  پولي سیاست د اقتصاد 
 ځانګړى دسپلین وجود لري.

Modern نوي    

تله سیستم په پر وړد ز .د پخواني زاړه ، سنتي یا عنعنوي میتود او روش پرځاى نوي میتود
دغه نوى سیستم ، هر هغه څه چې اوسنى وي، د بدلون په بهیر کې عصري ځانګړتیا .

 اصطالف د پرمختیا دبهیرپه تشریح کی څوڅو ځایه راغلی ده.

Modernization   نوى کول  

کول، هغه چلند بېلګه چې تل دوام لري او د زړو طریقو پرځاى نوى ځاى د اقتصاد نوى 
ه بدلون اونوې توي او پخواني حالت څخه نوى او پرمختللې حالت عنله عن . پرځاى کوي

دغه پروسه د پرمختیا یوه اصلی اړتیاده چې دپرمختیا تیوری  تکنالوژي  څخه کار اخیستل.
 کی ورباندی تمرکز کیږی.

Modern sector   مدرن یا نوى سکتور  

ساده وسایلو په واسطه د اړتیا پوره کول د انسان په اقتصاد کې دله ځمکې څخه په سیده توګه 

(  و، لکه کرنه ،  څاروى روزنه ، د ودانیو لپاره د  primary sectorیو لومړنى سکتور ) 

دې ته ورته فعالیتونه ، خو ښورې او نورو استعمال، کب نیول او  ،ډبرو کارول،  د مالګې
کله چې د خامو توکیو پروسس  د ماشین  په واسطه  شروچ شو لکه د وسپنې ویلې کول، 
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 وغمارکېټونو ته ده  یې چېښېښه او پالستیک  جوړول او په عصري ترانسپورتي وسایلو
 مدرن سکتور نوم  ورکړلدمړنى سکتور  په پرتله دې ته ود پخواني لنولېږدول پېل شول، 

 شو، یعنې دا یو نسبي مفهوم دى چې ځینې  وخت د توپیر د ښودلو لپاره استعمالېږي.

 modernismمدرنیزم 

د نویوالی غوښتونکی یا د تجدید خوښولو په معنا ده چی لومړی ځل د نولسمې پیړۍ په 
وروستیو کې د مسیحی دین په حوزه کی او د آزادۍ غوښتنې تر نوم الندې راڅرګند او 

پیړۍ په پیل کی په عمل کې ولیدل شو. دا اصطالف اوس پراخه مفاهیم لري چې دشلمی 
نړیوال غورځنګونه، خوځښتونه او د نویوالی لوري ته ټول تمایالت رانغاړی. په تیره بیا په 
اقتصاد، تولید، د اجناسو او خدماتو په کیفیت اود مارکیت، تکنالوژی او نوروبرخو کې پلویان 

ۍ په پای کې په اقتصادی علومو کې مدرنیزم رامنځته شو. په عمومی لری. د نولسمې پیړ
  توګه دا  په اقتصادکې هغه ډول بیان او چلند دی چې د نویوالی نښې ولری.

Model الګو 
 ،ه یو اقتصادي نظام له بل څخهطهغه رسمي یا غیر رسمي اډانه او بڼه چې د هغې په واس

یو ډول چلند له بل څخه او آن یو شمېر فني بنسټونه ور باندې له نورو څخه جال وپېژندل 
ېر ډ دد نن ورځې د نظریاتو ، چلندونو، اقتصادي نظامونو او فنونو و شتوالیموډلون .ديش

موډلونه پېژندل کېږي، زده کېږي  او غوره کېږي. د تروی.  .پرمختګ  او پېچلتیا  له امله ده
هغه موډلونه  خو یو بل غوره کږی. ځینې وخت له یوه ټاکلي موډل څخه ډډه کېږي، وړ دى او

په اقتصاد کې د یوه  .غوره او د تاظید وړ دي، چې له واقعي نړۍ سره برابر  او موافق وي
ځانګړي اقتصادي ماډل د اراظیه کولو او وړاندې کولو موخه داده ترڅو د هغه په واسطه  یوه 

 وضیح شي اویا هم  یو شمېر  اقتصادي پېښې ورباندې  اټکل شي.اقتصادي ښکارنده ت

Net official assistance  بهرنۍ رسمې مرستې   خالصې  

مرسته کوونکي هېواد ته د ټولو  مرسته کوونکو  هېوادو د رسمي مرستو او پورونو مجموعه 
رونه او پو ســــــتیکړې ورڅخه منفي کېږي، )بهرنۍ مررده ، چې د پور په دوره کې بیرته و

 ( .یي هېوادو یوه د بحث موضوچ دهمـــــــــــــختیانن  ور  د پر

Need   اړتیا  

هغه څه چې یو وګړى ورته  په ریښتیانۍ توګه ضرورت ولري، نه هغه ډېر څه چې دى یې 

همداسې هم د بازار له  . ( او اړتیا یو بل سره تو پیر لريwantsیعنې غوښتنې ) .غواړي
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تقاضا  دیو وګړى لکه هغومره چې فکر کېږي، یو ځانګړى جنس نه پیري،  یعنې د وګړو پلوه 
په دې توګه د بازار له نظره د وګړو د تقاضا او اړتیا ترمنځ د   .او اړتیا ترمنځ توپیر شته 

مقدار له پلوه توپیر شته ،  د وګړو اړتیا هماغه اجناس وي، چې د هغوى پیریدلو  او لګښت 
 ې او ذاتي تمایل ولري.ته ریښتیان

 Nationalizationملي کول

ددولت له خوا د هغو ملیکتونو او اقتصادي واحدونو ترالسه کول چې پخوا د محلي  
حکومتونو، خصوصي موسساتو او ځانګو افرادو یا پردیو په الس کې وو. د ملي کولو فکر 

ه پایله کې شخصي ګټو ساتلو پد بشري دوو انګیزو یعنې: د ټولنیزو ګټو په پام کې نیولو او د 
رامنځته شو. سره له دې چی د خصوصي مالکیت حق دتاری  په اوږدو کې تل تر سترګو 
کیږې او د یوه طبیعي حق په توګه پیژندل شوی و، خو د وخت په تیریدو سره چې بشریت  

تي سډیر نوي پرمختګونه وکړل، نو له خپل همنوچ سره د ژوند شرایطو بدلون وموند، د همزی
او بشرپالنې احساس پیاوړی شو او د بشري ګډو ګټو رعایت کول اړین شول، له همدې امله 
د ګڼ شمیر ټولنو تشکیالت له یو شمیر قیودو او حدودو سره مخام  شول چې وګړي د 
ټولنیزو ګټو درناوي ته رابولي او وایي چې باید عامه ګټې ډاډمنې شي او د شخصي ګټو په 

امه منافع غوره وبلل شي.  ملي کول داسې یو عمل دی چې عالي ملي او پرتله ټولنیزې او ع
عمومي ګټو باندې پاملرنه کوي، دغه احساس د هیواد شتمني  د خصوصي او فردي مالیکت 
له واک څخه عامه یا عمومي مالکیت ته اړوي، ترڅو ډیر ژر له هغو څخه  د ټولې ټولنې 

صادره کولو په بڼه وي، یا هم ممکن په جبراني لپاره ګټه واخیستل شي. ممکن ملي کول د م
بڼه وي یا د پیسو ورکولو یا ددولتي پورونو د پاڼو په بڼه وی. سوسیالستي اقتصادي رژیمونو 
په مطلق ډول د ټولنیزې او اقتصادي برابري په موخه ټوله شتمنی،   په تیره بیا طبیعی 

و مدیریت یې ددولت واک ته سپارلی زیرمی د ټولنې مال ګرځولی  و او داقتصادي فعالتیون
و او دولت یې د ټولنې نماینده کړی و، د وګړو مالي آزادی او خصوصي ملکیت یې اقتصادي 
فعالیتونو او تصدۍ کې یو خاص برید پورې محدود کړی و. له سوسیالیستی اقتصاد پرته یو 

روستیو کلونو کې شمیر نورو ملی دولتونو هم عامه شتمنی  ملی اعالن کړی وه، خوپه دې و
چې  د متمرکز اقتصاد پر ځای د بازار اقتصاد د پراخیدو په حال کې دي، په ډیرو هیوادونو 
کې د ملي کولو تصمیمونه لغو شوي دي او د هغو ځای خصوصي کولو نیولی دی.  سره له 
 ،دې چې ملي کول د شلمې پیړۍ  یوه ښکارنده او د پخوانیو مستعمره هیوادو د خپلواکه کیدو

آزادي او بیداري یوه ځانګړتیا وه، خو مخکې تر هغه هم ملي کول په بیالبیلو بڼو لیدل شوی 
و، چې عدالت پرځای شي. د بیلګې په توګه د پرتګالیانو، اسپانویانو او بیا د برتانویانو له 
خوا به د سمندري غلو بیړۍ مصادره اوملی کیدلې. په معاصر وخت کې وروسته تر دوهمې 

جګړې  په انګلستان کې د پوالدو د صنعت ملي کول،  د فرانسې د ناسیونال بانک نړیوال 
م. کال کې د ایران 19۵2ملي کول ، د وسپنې د پټلۍ، د میترو او نفتود منابعوملي کول او په 

م. کال کې د سویز د کانال ملي کول، 19۵۶د نفتو د صنعت ملي کول، او  په مصر کې په 
ل. کې 13۵۴زمونږ په هیواد کې په   مثالونه دي چې ښه هرکلی یې وشو.د ملي کولو نوي 
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د نوروملي اقداماتو ترڅنګ، د هیواد بانکونه چې یو څو یې دولتي او یو څو یې د خصوصي 
او دولتي سکتور له خوا په مشترک ډول جوړ شوی وو، ملي شول او د هغو اداره ددولت په 

 ته د قسطونو به بڼه ور ادا شوه. ه هغویالس کې راغله دغیر دولتې اشخاصو ونډ

National income  ملي عاید 
په یوه هېواد یا ملي اقتصاد کې د ټولو وګړو د عوایدو مجموعه ده ، چې د مزدونو، د دوى 

وټو، د ځمکو د حاصاالتو او اجارې او نورو څخه ترالسه شوي وي او د یوه -د تولید  ، ګټو 
تو کې ثبت شوي وي. دا دیوه هېواد  اوسیدونکو لپاره د دوى کال په ترې کې په ملي محاسبا

د اقتصادي فعالیتونو له امله د اجناسو او خدماتو د پولې ارزش په واسطه یومعیار دى،  د 
ملي عاید سنجولو کې د هېواد د اتباعو د ټول کار ځواک د اقتصادي فعالیتونو عواید او د 

ټول ه تدې   . لګول شوې پانګې عاید جمع کېږي پانګې ګټه سره جمع کېږي، یا هم د ټولې
 ملي محصول هم ویل کېداى شي.

Multinational  corporation  شرکتونه  /شرکت ملتیزهڅو  

هغه شرکت ) یا لوى شرکتونه (  چې اصلي مرکز یې په یوه هېواد کې وي، خو د نورو 
پیچلي   ېنن ورځدفرعي شرکتونو  په واسطه په نورو هېوادونو کې اقتصادي ) او په تېره بیا 

نور فرعي شرکتونه یا په بشپړ ډول یا څه نا څخه  د دوى  . اقصتادي فعالیتونه ( ترسره کوي
دغه په نورو هېوادو کې بېالبېل فرعي شرکتونه ) کمپنۍ (  له مرکزي یا  .يپه ملکیت کې و

اصلي لوى شرکت ) کمپنۍ (  سره سیده اړیکې لري او د همدې اصلي  کمپنۍ پالیسي 
ی پرمختیایشرکتونو د نړۍ په بېالبېلو  یتینن ور   دغه ډول لویو څو مل . تطبیقوي

فعالیت پراخه کړى دى او تقریباً په انحصاري ډول هېوادونو کې خپل اوپرمختللو)دواړه دوله(
د دوى ګڼ شمېر داسې دي چې ایله درې برخې   .یې خپلې ګټې  اعظمي حد ته رسولي دي

نن  .تولید خپل اصلي هېواد کې ،  خو څلورمه برخه یې خامخا په بل هېواد کې ترسره کوي
ى له اصلي محل څخه بهر نورو نړیوال تولید د دو 25ور  د څو ملیتیزه  کمپنیو په سلو کې 

هېوادو کې  ترسره کېږي اوهلته  یې په سیده توګه پانګونه کړې ده ، دغه ډول کمپنۍ او 
 شرکتونه ممکن پرمختیایي هېوادو ته ګټور نه  وي.

Mortality    مړینې  

د نفوسو د حرکاتو له جملې څخه ده چې په یوه کال کې په هر وزرو تنو کې و ګرافي مپه دی
ارقام ښکاره کوي،  چې د پرمختللو هېوادو په پرتله په  . د مړینو شېمر ښکاره کوي کې 

پرمختیایي هېوادو کې  په تېره بیا ځوان  عمر کې مړینې ډېرې دي چې ګڼ شمېر الملونه یې 
دي،  لکه ناروغۍ ، فزیکي خطرونه ، ټولنیز تضادونه او شخړه ، د کار ناوړه شرایط ، 
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نجش د دې د س .پرمختیایی هیوادو کې دمړینوشمیر ډیردی. ېښې او نورارثي عوامل، طبیعې پ

( په نظر کې نیول کېږي، چې CDRیا )  Crude death rateلپاره د مړنیو غیر خالص معیار 

 فورمول یې دادى : 

𝐶𝐷𝑅 =
𝐷

𝑃
  . 𝐾 

D–  په یو کال کې مړینې 

P -   د همدې کال اوسط نفوس 

K -   دى( 1000ثابت ضریب )چې د لته 

Pareto conditions    د پاریتو شرایط  

د رفاه یا  . هغه یو شمېر مساعد شرایط او قواعد چې د هوساینې معیارترالسه کړاى شي
هوساینې په اقتصاد کې پاریتو لګښت  راترالسه کړي، ددې وضعیت لپاره الندې  شرایط 

 ښودل شوي دي: 

 باید ټولو مستهلکینو ته یوشانته  وي. د  دوه ډوله مصرفي اجناسو د تعویض نسبت   )1

د بدلولو  او تعویض  وکه چېرې دوه تولیدي عوامل یو د بل پر ځاى راوستل کېږي،  دهغ )2

 انډول سره برابر وي.

که چېرې  دوه اجناس یو بل سره تعویض شي ، باید د هغوى د لګښت  د تعویض نهایي  )3

 نسبت  سره برابر شي.

Per capita income سر ګټه  سړي  

ه شوي سړې سر ګټه ،  کله چې د ټول هېواد بد یوه کال په ترې کې په منځنۍ توګه محاس
ېلګې د ب .سړي سر ګټه ورڅخه ترالسه  کېږي ،دغه هېواد په نفوسو تقسیم شي ، دملي عاید
 :په توګه 

𝑃𝐶𝐼 =
𝑦

𝑝
𝑦    یا =

𝑦

𝑟
 

 :دلته 

Y (  سړي سر کلنۍ ګټهPCI ) 

r   ټول ملي عاید 

P  ټول هېواد نفوس د 
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New imperialism   نوى امپریالېزم  

سوسیالېتسانو زوړ امپریالېزم دپانګوالو هغه استعمار او استثمار ته وایه چې سیمې یې الندې 
، کله چې وروسته  د دویمې وکړې وي او کوچنى او وروسته پاتې هېوادونه یې ښکېل کړي و

هېوادونو خپلواکي ترالسه کړه   او نور نو نړیوالې جګړې څخه ګڼ شمېر پخوانیو مستعمره 
 يد ملګرو ملتونو رامنځته کېدو  ، د بشر د حقونو اعالنېدو او د خودارادیت د فکر پیاوړ

نو پخوانیو استعماري قوتو ،نوي وضعیت  ایجاد کړ یوکېدو او د شوروي اتحاد رامنځته کېدو 
 . نه تر خپل ښکېالک الندې وساتينشو کوالى په پخوانۍ بڼه کوچني او وروسته پاتې هېوادو

رو ،  و هپاملرنه د سیاست  او اقتصاد له الرې اغېز کولو ته واوښتدښکیالک د دې پرځاى 
ورو  داسې لوى شرکتونه رامنځته شول چې د وروسته  پاتې ، پخوانیو مستعمره  او کوچنیو 

له دغو هېوادو  هېوادو د اقتصاد کنترول یې په واک کې واخیست، د پانګې صدور پیل او
بیه ولیدل شول، لویو پانګوالو هېواد و د  ،خو په کمهڅخه  د خامو توکیو  پیرودل په ډېره 

سوداګرۍ  تړونونو، صنعتي تولید او سیاسي وسیلو له طریقه کوچني وروسته پاتې هېوادونه 
تیزه شرکتو ته ډېره ګوته ونیول شوه او یپه دې کې څو مل .په خپل اقمارو بدل کړل

تونو کتیزه شریڅو مل .وسیالېتسانو هغو  ته په ګوته  نیولو د نوي امپریالېزم  هویت تشریح کړس
انه میتکنالوژیکي انحصار کلک کړ او له پخوانیو مستعمره کوچنیو وروسته پاتې هېواد ویې پر

یاسي  پر س ویواچوله او تر ډېرو پورې د د هان د هغوى په کانونو یې خېټ  ،ګټې ترالسه کړې
د پانګوالو هېوادو له خوا په ګرانه بیه  د صنعتي   .روسه هم په نا سیده  توګه نافذ پاتې شولپ

اجناسو پلورنې پایله دا شوه چې په وروسته پاتې پخوانیو مستعمره هېوادو کې د دوى خپله 
له  .کورنۍ پانګه  جوړه نشي، بلکې د سود په لرلو سره یوه بهرنۍ پانګه د لته عمل وکړي

ه بیر ته د پانګې مورني هېواد ته ځي، په دې توګه دغه ټانګې څخه ترالسه کېدونکي ګدغې پ
ډول اقتصادي ښکېلتیا چې په خپله بیا سیاسي اغېز هم  ولري دنوي امپریالېزم په توګه معرفي 

 شو.

Newly  industrialized country   نوى صنعتي شوى هېواد  

 یختللو او صنعتي هېوادو کچې ته  هم نه وهغه هېواد چې پرمختیایي نه وي، خو د پرم
په دې هلکه ګالبریت وایي چې دغو هېوادو کې د پانګې خاوندان وار په وار د  . رسېدلى

دا هغه هېوادونه دي، چې د صنعتي کېدو د ستراتېژۍ  :په بله وینا .تکنالوژي خاوندان کېږي
دپرمختیا بېالبېلې ستراتېژۍ ګانې ي چې د نه وهېواد. دا هغه په پلي کولو  پرم  روان دي

اوسني وخت کې یې مالیزیا  یوه ښه بېلکه کېداى   . صنعتي ستراتیژي دهیې چې یوه  ي لر
مکسیکو او جنوبي کوریا  په دې ډله کې هغه هېوادونه دي چې اوس د مصرفي اجناسو . شي 

 کچې ته رسېدلي چې هغه صادروي. ېد تولید هغ
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Optimum  مناسب  تر ټولو غوره او  

نورو وا هدا په لګښتونو ، عاید، رفا . په اقتصادي بحثونو کې ډېره استعمالېدونکي اصطالف ده
حاالتو کې تر ټولو  هغه مساعد او مناسب وضعیت او حد دى، چې له هغه څخه بل مناسب 

 هنکو ، لنډه دا چې د ټولو لپارودغه حد د مستهلک  ، بازار، سوداګرو ، تولیدو . حد به نه وي
 .موندل او نور ټول په دې کې راتالى شي ت د مستهلک  رضایت ،  مطلوبی  .مهم  دى

ویل کېداى شي،  همداسې   Optimum tariffدبېلګې په توګه  د تعرفو ټاکنې مناسب حد ته 

 هم د لګښتونو مناسب حد او داسې نور.

Throwaway society   مصرفي ټولنه  

 چې هیوادهغه   .  په پرتله یې مصرفي واردات زیات ويهغه هېوادونه چې د د اخلي تولید  
 بې فکره لګښت . . تولید یې ډېر کم وي، خو مصارف یې له نورو هېوادو څخه وي

Third world   درېیمه نړۍ  

وروسته تر دوهمې نړیوالې جګړې څخه ګڼ شمېر پخوانیو مستعمره  هېوادونو خپلواکي 
ملګرو ملتونو دوى ته له روحي  وو. په حالت کې ، خو زیاتره دوى د بېوزلې هترالسه کړ

ګڼ شمېر اقتصاد پوهانو هم  . وروسته  پاتې یا بیوزلو هېوادونو نوم غوره ونه باله د پلوه 
هېواد وته   غووویل چې یو هېواد تل وروسته پاتې نه وي، نو ځکه غوره وبلل شوه، چې د

له سیاسي پلوه دا مهال دوه بال  . شيپرمختیایي او د پر مختیا په حال کې هېوادونه وویل 
کونه په نړۍ کې رامنځته شول چې  یو یې امپریالیستې پانګوال هېوادونه او بل یې 
سوسیالېستي هېوادونه وو چې د یوه کمپ په سر کې پخوانى شوروي اتحاد او د بل کمپ په 

وسته پاتې ) دغو دوو زبر ځواکونو غوښتل چې ور وو.  سر کې  د امریکې  متحده ایاالت 
پرمختیایي  (  هېوادونه خپل ملګري کړي،  خو چین د دغو هېوادو لپاره ) درېیمه نړۍ ( 
اصطالف  و کاروله ،  دغه اصطالف   ورو ورو دود شوه او د دوو کمپونو بالمقابل یې 
درېیمه نړۍ هغه هېوادو ته اطالق کوله  چې په یوه کمپ کې هم شامل نه وو، دا ټول همدا 

 د چین دغې نوّمونې پرمختیایي هېوادونه دي، چې افغانستان هم پکې شمېرل کېږي.اوسني 
 سیاسی اړخ درلود.

 Theoryتیوری 

نظریه یا تیوری د بشری پوهی او معلوماتو یوه مجموعه ده، چی په کره توګه ثابته شوي وي 
او دا راښیی چې په څه ډول سره خپل فعالیت او د فعالیت شرایط تحلیل کړو. اقتصادی نظریه 
یا تیوری مونږ ته د فعالیت وضیعت توضیح او تفسیر کوی. باید هیره نه کړو چی نظریی یا 

په مطلق ډول نه، بلکی بدلون منونکی دی، دا ځکه چی ممکن یو وخت یو شمیر تیوریګانی 
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عوامل د څیړونکی په واک کی نه وی، خو بل وخت به غوره عوامل د څیړونکو او پوهانو 
ذوق او په واک او کنترول کی وی.همدارنګه کیدای شی متحولین بدلون وموی، ارزښتونه، 

 تیوری اغیزه لری. نور فکتورونه بدل شی، چې داټول په

Taxation   مالیه ټاکل  
چارې چې عایدلرونکى خلک ) حقیقي او حکمي (  به ټول له خپلو   -هغه اصول او الرې

مالیه ټاکل دیوه .یا مایه ګذاری مالیه بندي .عوایدو په ټاکلې سلنې سره مالیات ورکوي
 اندې کتنه وشي.پرمختیایی هیواد لپاره یو ضرورت دی او کیدای شی وخت په وخت ورب

Taxable in come   د مالیې تابع عاید  

د یوه حکمي یا حقیقي شخص د عوایدو هغه برخه چې د یو هېواد د مالیاتي قوانینو له مخې 
په یوه پرمحتیایی اقتصاد کې دا ه یې تحویلېږي.یهغه عواید  چې مال . یې مالیه راټولېږي

 دپېژندنې اوڅیړنی وړ موضوچ ده.

Standard of living د ژوند سطح    

د یوې چې (  په نوم هم یادېږي، living standard) دد ټولنو د وګړو د ژوند عمومي کچه 

سړى سر ملي دغه  معیار دد بېلګې په توګه    . نه کويدټولنې د ټولو وګړو  د ژوند ښو
تو د ناخالص عاید اویا هم د ټول ملي مجموعې تولید یا هم په ټولنه کې د اجناسو  او خدما

مصرف  له مجموعې څخه ترالسه کېږي او دغه هره یوه اندازه له یوې ټولنې تر بلې توپیر 
په خاطر د مقداري  لود ژوند د کچې د معلومو  .کوي، یعنې نسبي بڼه لري

ه  د بېلګې په توګ . هم شته  ېمشخص يترڅنګ یو شمېر غیر مقدار )انډکسونو(واتمشخص
ا کسو اجناسو مهیلفون ، تلویزیون، یخچال او نورو لُ یتهرو زرو تنو ته د شخصي موټرو، 

 يمشخصه ده ،  خو د زده کړو  درجه او د پوهې کچه یې یوه غیر مقداري والى یې مقدار 

هم ویل کېږي، چې د یوه وګړي یا کورنۍ د عاید د   quality of lifeدې ته  .مشخصه ده 

کې د یوه وګړي یا کورنۍ د اجناسو د ژوند د کچې په سنجش   .ې یې سنجووخاندازې  له م
 . او خدماتو د مصرف ترڅنګ د دوى د ) استراحت (  مصرف هم په پام کې نیول کېږي
 . يپرمختللى ټولنې اوس هڅې کوي چې د ژوند کچه د ټولو کورنیو ترمنځ سره نژدې  کړ

ې په دغې موخې ک  .دولتونه دغې موخې ته د ټولنیزې  پالیسي د یوې برخې په توګه ګوري
داسې برخې هم  راځي چې اندازه کول یې ستونزمن  دى لکه د چاپیلاير  ساتنې معیار، د 

  اقتصادي، سیاسي او ټولنیزه ، ملي امنیت درجه ، دغوره چاپیلاير کیفیت، فردي مصؤنیت
 په یوه پرمحتیایی هیواددا ټول نه لمس کېدونکي ارزښتونه دي، خو  . ازادي او داسې نور

 د ژوند د کچې او کیفیت لپاره مهم دى.کې 
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Stock  دى  جومو  

اروزل  يبانکي او مالي چارو کې موجودى په یوه ټاکلي لنډ وخت کې په بانک کې  پرته شمتن
کېږي، یعنې د وخت یوه ټاکلي شیبه کې تعریف کېږي، خو د وخت له ذکر کولو پرته ښودل 

ا په  اداره او مدیریت کې ، په تیره بی .موجودى د بېلګې په توګه د افغانستان  بانک  .کېږي
یپو او تحویلخانې په کنترول کې موجودې د هغو  اجناسو او د وسایلو  اندازه ده چې د ډد 

دلته د موجودې موخه د کارت   .او ثبت شوى ي ځانګړي کارت له مخې تحویلخانې ته راغل
 سو پرتله کول دي.له مخې دراغلو اجناسو او د کارت له مخې د وتلیو اجنا

Stability   ثبات  

په یوه اقتصاد  او یا یوه ټولنه کې د اقتصادي حالت لکه بیو، تولید، عاید او نورو داسې منظم 
اعت وړ  وي او ناوړه نوسانات ونه لیدل شي، خو  د اوږدې مودې اقتصادي قنجریان چې د 

 یو لومړیتوب دى. ودې دوام ډاډمن وي، دپرمختیایي هېواد لپاره د ثبات ټینګښت

Social welfare   ټولنیزه هوساینه  

ټولنیزه هوساینه هغه معیار دى، چې د ټولنې په کچه په پام کې  . هوساینه یو نسبي مفهوم دى
ادونه پرمختیایی هیو نیول کېږي، دغه معیار د ټولنې د وګړو د ژوند له کچې سره اړیکې لري.

 ی او تطبیقوی یی.دغه معیار ته درسیدو ستراتیژیګانی جوړو

Social capital تولنیزه پانګه 
د سازمانونو، موسساتو ، ارتباطاتو او اړیکو او ګڼ شمېر منل شویو تګالرو مجموعه چې د 
ټولنیزو تعامالتو کیفیت او کچه ټاکي، دغه پانګه د ټولنې وګړي دیوې عالي جاذبې په شان 

ې ت فکر د کمښت ، یو بل څخه کرکبد مث او د ناسمه انګېرنو،  منفي سیالیو ، سره متحد کوي
مثبتې  یزه ښکارنده په ځاىلنفي ارزښتونو د تفکیک نه کولو او نوور منفي ټون، دمثبتو او م

ال تیا ، د انرژي او ښکلزې ښکارندې لکه زغم ، نوښت ، ګډې هڅې،  د غوره بدلون لېوالنیټو
د یوه   .راوستلو کې اغېزه لريولیت منل او دې ته ورته لوړو  سجایاوو په ظاحساس مس

پرمختیایي هېواد  لپاره ډېره مهمه ده چې له لومړۍ ناوړه حالت څخه د وهم غوره حالت ته 
یزه پانګه د یوه غیر اقتصادي شرط په توګه په پرمختیا مثبته اغېزه ولنواوړي،  په دې توګه ټ

ګې نتوري پاکلاوي پانګې یزه پانګه  د فزیکي پانګې ، بشرلند اقتصاد په بحث کې ټو  .لري
ګړو واو یووالى او د ګروپونو یې په شان  د اقتصاد د پرمختیا  مهم فکتور دى، چې مفهوم  

 ه .(  د cooperation between individuals and groupsترمنځ همکاري )

دغه ارزښتونه هغه وخت په ټولنه کې راټوکېږي،  او وده کوي چې په انساني منابعو پانګونه 
، یو پر يي وي، روزل شوى بشري ځواک ښه سازماندهي شي او یو بل سره اړیکې ولرشو
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وونې او ښجوده وي،  د واهل او همغږي او همکاري مست ،اندتسه کې لناور او ټوله ټوببل 
ټولنیزی دګې بنسټ جوړوي.ند ټولنیزې پا، اخالقي ارزښتونو شتون دروزنې لوړ  کیفیت او 

 سه کولو یو اساسی ټکی جوړوی.پانګی بحث د پرمختیا دترال

Take off   ټوپ وهل  

هېوادونو لپاره  ید پرمختیا په پړاوونو کې دغه اصطالف د پرمختیای (Rowsto) روستو

هغه وایي چې یوپرمختیایي هېواد  باید داجناسو  او خدماتو تولید کې یو الزم حد  .کارولې ده
کیفیت او کمیت له پلوه یوه پرمختللې او وسته کوالى شي د رودغه هیواد بیا   .ته ورسېږي

 اوسني پرمختللې هېوادونه ډېر کلونه مخکې دغه پړاو ته  رسېدلي .اوچت پړاو ته ننوځي

نوم ورکړى دى او مثال یې د الوتکې اوچتېدل ښودلى چې   Take offدغه پړاو ته  یې  دي.

الوتنې پړاو ته   او د  پورتهسرعت یې ښه زیات شي نو وروسته تر هغه له ځمکې څخه 
 . رسیږی

Sustainable development   د وام لرونکې پرمختیا  
دپرمختیا ګراف م  په  نوجګړې له پاى ته رسېدلو څخه د هېوادونړیوالې وروسته د دوهمې 

ګڼ شمېر هېوادو د صنعت  په ډګر کې ښه پرمختګ  وکړ، د اقصتاد کچه  اوچته  .لوړه شوه
، ور توپیر راغىژد خلکو د ژوند کچه کې   .فیت له پلوه ښه شواو مادي تولید د حجم او کی

چاپیلاير  سره سم چلند نه لري، په تېره بیا  وروسته   له خو علمي څېړنو وښوده چې بشریت 
 د ملګرو ملتونو د پرمختیا او .تر اتیایمې لسیزې د پرمختیا په هکله نظریات اصالف  شول

کې یې د دوام لرونکي  .م 1987نزه  کار وکړ او په ون په دې ستویچاپیلاير  ساتنې کمیس
ې اوبه او کانونه داس ،پرمختیا اصطالف وکاروله او ویې ویل چې بشریت  باید منابع ،  ځمکه

وکاروي چې د راتلونکو نسلونو لپاره هیڅ ګواښ پیښ نشي، یعنې دوام لرونکى پرمختیا هغه 
کرنیزې خاورې باید نه ډېرې تیزابي  .وایيده چې د راتلونکو نسلونو اړتیاوو ته هم ځواب و

پاک ساتل باید یو لومړیتوب وبوشي اونه کلکې،د تخمونو  ارثي خواص ښه وساتل شي،  دا 
شریت  لپاره د حاصل ورکولو وړتیا وساتي،  په دې کې د اقتصادي باو سرچینې  باید د وي

ایښت د سرچینو پ شامل دي.  پرمختیا ترڅنګ د چاپیلاير  پایښت او د ټولنې د هوساینې  دوام
د نوي مدیریت غوښتنه کوي ، چې له طبیعي، بشري او فزیکي پانګو څخه په عقلمندۍ او 

ې اونه نوي شهوښیارۍ کار واخلي، د نوي کېدونکو سرچینو کارول د پالن له مخې و
 کېدونکي سرچینې وساتل شي.
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 sector planningسکتوری پالنونه 

مشخص سکتور لپاره جوړ شوی. د یوه ځانګړی سکتور اهدافو  هغه ځانګړی پالن چی د یوه
 او مقاصدو ته د رسیدلو برنامه.

 rural expansionکلیوالی پراختیا 

په پرمختیایی هیوادو کی د دولتونو هغه پروګرامونه چی د کلیو د پراختیا المل کیږی او د 
والی بهتر کړی. هغه پروسه ښارونو او د کلیو تر منځ د ژوند د کچی توپیر او د خدماتو ښه 

چی د هغی په ترې کی د کلیوالو خلکو په اقتصادی، ټولنیز، کلتوری او روغتیایی برخو کی 
 وار په وار ښه والی راځي.

Mature economy   پوخ اقتصاد  

هغه وضعیت چې انفالسیون او وزګارتیا پکې نه وي،خو د ثبات  قتصادپه نسبې توګه د ا
اړتیاوو د پوره کولو په پرتله یې په پانګونه کې ملي عاید ډېر لګول لرونکى وي، دلومړنیو 

 کېږي او د نفوسو د ودې په پرتله  پکې د ملي تولید وده ګړندۍ او اوچته وي.

 M factorsام. فکتورونه 

هغه نامتو پنځه فکتورونه دی چی په اقتصاد کی یی ځانګړی ارزښت موندلی: ماشین 

machine هدف ،mission د مدیریت طریقه ،management model وسیله ،

medium او کار کوونکی ،man  یا د کارکوونکی کار. دافغانستان په شان یوه پرمختیایی

 هیواد ته ضرور ده چې دغو فکتورنو باندې کار وکړی.

Luxury goods  اجناس  تجملی  

ه اجناس چې حیاتي هغ .بیه یې ډېره ګرانه ، خو اړتیا ورته ډېره کمه ويچې هغه اجناس 
هر کله چې د یوه جنس لګښت د  .اړتیا ورته نه وي، خو غیر واقعي موخو ته لګول کېږي

 وي لکس یاتجملي بلل کېږي.  هغه د مطلوبیت په پرتله زیات
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Living standard  د ژوند سټنډرډ  

انتیاوو  اسدا چې د ټولنې وګړي  تر کومه بریده پورې له یو شمېر ضروري توکو، خدمتونو او 
ګټه پورته کوالى  وګړیڅخه برخمن دي او د هېواد نا خالص کورني تولید څخه  څومره هریو

 دا یو نسبي مفهوم دى چې هره ټولنه کې توپیر لري. .شي، د ژوند کچه  یا سټنډرډ بلل کېږي

Literacy rate   د سواد لرونکو انډول  

کوي، چې د ټولنو د پرمختیا، د هوساینې په یوه ټولنه کې د سواد لرونکو وګړو سلنه ښکاره 
  او ټولنیزو خدماتو د مهیا والي یو مهم معیار اوپه اقتصادي فعالیتونویو اغېزمن فکتور دى.

ډول د انرونکو وګړولدنن ور  په پرمختایي هېوادو کې په پرمختیایي پالنونو کې د سوا
 ودل شوې ده.ښلمړنى اړتیا ،لوړول 

Knowledge economy   پر پوهنه ګرځېدونکى اقتصاد  

د هغه نوي اقتصاد  ځانګړتیا ده چې د کار او استخدام  د نویو فرصتونو د رامنځته کولو ، د 
 . يپوهه محور وګرځول ش رهرامنځته کولو لپا دتولید ښه کېدلو او په نهایت کې د مطلوبیت  

ددغه ډول یوه خو ځنده اقتصاد  لپاره علمي څېړنه ، تفکر، دارقامو  د تحلیل توانایي او 
) نومې واک ل.ان دا چې د سنګاپور هېواد نا . مهارت او د معلوماتو لرل اړین دي

knowledge economy)  ښه کې دخپل شعار وګرځاوه او دغه کوچنى  هېواد په لږ وخت

دي دکشنریو شتون، علمي څېړنې اي اثارو خپریدل،  د اقتصد علم  . اقتصاد لرونکى شو 
کال  .م  19٦0له  . کولو لپاره ضروري  خبره ده  امنځتهترسره کول د دې ډول اقتصاد د ر

څخه د پوهې پرمحور کلک شوي اقتصاد ته پاملرنه وشوه اود ګڼ شمېر هېوادونو اقتصاد ته 
لسیزې  وروسته  یو شمېر نوي نظریات   له همدې . یې پوره مثبت  بدلون  ورپه برخه کړ

ت  یې هم له نعخپاره شول، د اقتصادي موسساتو مدیریت ګړندى او ماهر شو  چې ص
دپوهې او آګاهی په دغه مرحله میکانیزه  شکل څخه اتومات او بیا دیجیتل شکل ته راوست.

تهلکین مسکې نه یواځې مولدین او تصدۍ دتولید برخه کی علمی تګالری پلی کوی، بلکې 
 هم د پوهې له مخې مصرف کوي. 

wellbeing   سوکالي  

 مرفه اوسېدل. . د ژوند هغه اوچت معیار چې وګړي د هوساینې په حالت کې وي 
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Urban economics   ښاري اقتصاد  

دغه هېوادونه د  . یوه ګړندى پېښه ده  urbanizationپرمختیایي هیوادونو کې ښاري کېدل 

قتصاد ښاري ا .ښارونو وده په پام کې ولريدکلیوالي اقتصاد  ترڅنګ باید ښاري اقتصاد  او 
ستونزې او اقتصادي فعالیتونه  یعلم یوه څانګه ده ، چې د ښاري سیمو  اقتصاددد اقتصاد  

ښارونو  د ټاکنه ،  وڅیړي : لکه میشتځایونه  ، دهر اقتصادي فعالیت  سرچینې ، د کار ځایون
مولدیت ، دلویو او کوچنیو ښارونو پرمختیا او یو بل سره د هغو پرتله کول ، له کلیو څخه 
ښارونو ته مهاجرت، په ښارونو کې د کلیوالي محصوالتو بازار موندنه او د سیمه ییزو خامو 

ى لپه دې توګه ښاري اقتصاد ،  له سیمه ییز اقتصاد سره ډېر ورته وا . کو پروسس او نوروت
 لري.

Unemployment   وزګارتیا  

ې بهغه  .یا د کار  هغه ځواک چې عمالً په کار نه وي بوختوګړي د کارسن ته رسېدلي 
غلي بوختاووله مزدونو بې برخې په  بازار کې د شُ  . له وګړي چې د کار په لټه کې ويُشغ

ن نړیوال سازماد کار  . ) بیکاري په خپله بېالبېل ډولونه  لري( )بیکاران(.بشري نیرو

(ILO وزګارتیا داسې تعریف)ر د کا ،بشپړ کړيیې هغه اشخاص چې د کار عمر : ې ده کړ

لپاره چمتو وي، د کار کولو توان او خواهش  لري او د کار په لټه کې دي، خو موجود وخت 
دغه حالت دپرمختیایی هیوادو یوه ستونزه ده، خو نه حل کیدونکی نده،بلکې کې دنده  ونه لري.

 دغه ډله هیوادونه د استخدام ډیرښه فرصتونه ایجادوالی شی.

Unemployment rate  د بیکارۍ نسبت 
په ټولنه کې د وزګارو خلکو د اندازې د ټاکلو لپاره د سلنې له مخې یو شاخص دى، د وزګارو 

 نیرو ( باندې تقسیم او په بشریاد په ټول کار ځواک  ) ووګړو شمېرد سیمې ، والیت یا هې
 سلو کې ضر ب کېږي، په دې توګه : 

100 =
دبېکارانوشمېر

دکارځواک
=  دبېکارۍنسبت

)  سنچې عمرونه یې د کاردي، یعنې هغه وګړي    labor forceد کار ځواک څخه موخه 

عموماً اتلس کلنۍ ( ته رسېدلي او د تقاعد له سن څخه ټیټ وي، په کار بوخت بشري ځواک  
 داسې سنجوالى شو: 

 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑜𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑡𝑖𝑠𝑚 𝑙𝑎𝑡𝑒 
𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 

𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑡𝑖𝑜𝑛 
 .100 
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Utility  مطلوبیت 
سره ترالسه کېږي،  آن دا چې  ستعمالو د اړتیا پوره کېدل، چي د اجناسو په اهغه رضایت ا

ره وساینې سه په دې توګه مطلوبیت له  . نن ور  خدمات هم د مطلوبیت لرونکي بلل کېږي
د  د یوه جنس مطلوبیت .  البتهبرابر ګڼل کېداى شي،  ځکه چې اړتیا ورباندې پوره کېږي

جنس په مصرفولو  (X)و مستهلک  یې د چې یهغه رضایت  . یوه بل په پرتله توپیر کوي

لیل دپه دې  . جنس په مصروفولو  یا پیریدلو یې ترالسه  نه کړي (y) ترالسه کوي، ممکن د

په دې توګه   . او غوره دىلرونکی ته  د ده لپاره ډېر مطلوبیت  (y)جنس نظر( xسره ) 

مشابه اجناس ( د مطلوبیت په تحلیل )  مستهلکین یا مشتریان  په بازار کې  اجناس ) آن

utility analysisخپل مطلوبیت  اعظمي حد  ، چې( سره غوره کوي او  خپل تصمیم نیسي

( واحد جوړ شوى چې د مطلوبیت اندازه ورباندې utilد مطلوبیت لپاره د )  . ته ورسوي

 ښکاره کوي.

Under Developed countries   نه پرمختللي هېوادونه  

اني ، خو له رودهطالف پخوا وروسته پاتې او او سنیو پرمختیایي هېوادو ته استعمالېدغه اص
له دې پرته پرمختیایي هېوادونو دغه اصطالف  ځانته مناسبه نه بلله ،   .پلوه ښه نه برېښېده

په دې کې د پخواني استعمار او لویدیځ تفکر نښې وې، نو ځکه اوس د هغې پرځاى پرمختیایي 

استعمالېږي،  خو په غربي ادبیاتو کې اوس دې   developing countriesهېوادونه 

( اصطالف  LDCs) و ته دتوپیرونو ته پام نه کېږي، زیاتره وخت ډېر لږ  پرمختللي هېوادون

 هم کارول کېږي.

Under employment   نا مناسب استخدام  

هغه حالت  چې یو وګړى ، کارګر یا مزد اخیستونکى په داسې یو کار کې بوخت وي، چې 
وي  وربوي او هغه مجنه د هغه په پایله کې ترالسه کېدونکي مزد او معاش کامالً ورته کافي 

 ،استخدام پرمختیایی هیوادو دنن ور  د   .یو بل کارهم وکړي چې له دې کار سره یو ځای 
دغه ستونزه پر مختیایي هېوادو  . ه بحثونو کې دا یوه د پام وړ  خبره ده کار او بېکاري پ

د دې المل له یوې خوا  خوار  . لږ مزد او پټې بېکارې په شان ده  ،ټیټ استخدام د کې 
اقتصاد اوله بلې خوا په خپله د کارګر ټیټ مهار ت د ى، هغه کا رکوونکي چې د لوړ مهارت  

  .چانس نه لري، د اړتیا له مخې د ټیټ  مهارت کار ته غاړه ږديغوښتونکي بازار کې د کار 
 استخدام  همپرمختیایی هیوادو کې په دې توګه د کار دوه ډوله بازارونه موجود وي، نو ځکه 

 دوه ګونې بڼه لري.
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Welfare economics   د هوساینې اقتصاد  

دى، چې په مقداري توګه یو نسبي مفهوم دپرمختیایی اقتصادمهمه اصطالف ده. داهوساینه 

په پرتله د هوساینې ښه معیارونه لري، په  Bهېواد د  Aوږ وایو، منشي اراظه کېداى، مثالً 

بله وینا د هوساینې  د اقتصاد په برخه کې موږ فقط یو شمېر ارزشي قضاوتونه لرو ، چې 
ه د ر نورو  تقضاوتونه کېداى شي یو شمېر اقتصاد پوهانو ته  د منلو وړ وي او  یو شمې اد

دغه مکتب د یوه  .په دې هکله د پاریتو نظریاتي مکتب د مراجعې وړې دى .منلو وړ نه وي
په نظر  يروګړي وضعیت له بل سره پرتله کوي، یا هم د یو شمېر ټولنیزو معیارونو ګټګو

 کې نیسي او بیا یې  مطلوبیت او د رضایت درجه ښکاره کوي.

Welfare   هوساینه  

 Socialله جملې څخه یو هدف دى، چې معموالً ورڅخه موخه  ټولنیزه رفاه )دافواهد انکشافي 
welfareدبېلګې په توګه  یوه ټولنه سږ کال د تېرو لسو کالو  . دا یو نسبي مهفوم دى .( وي

په پرتله د هوساینې ) سوکالي ( لوړ برید ته رسېدلي،  یا ) الف (  هېواد د ) ب (  په پرتله 
په حقیقت کې د ټولنې وګړو ته د قناعت وړ کافي  .د ټولنیزې  رفاه له مخې وړاندې  دى

 دي او معنوي پلوه نسبتاً رضایت ولري.اجناسو او خدماتو  مهیا والى چې دوى له ما

Wealth   شمتنۍ  

شمتني یا ثروت هر هغه څه ته ویل کېږي، چې د بازار د ارزښت لرونکي وي، یعنې هغه 
په پیسو یا یوه جنس سره تبادله کړاى شو لکه فزیکي اجناس ) کور ،موټر، غالۍ، تلویزیون 

  تونه چې وکوالى شي ګټې رامنځته کړي.(  او دوګړیو مهار ...،سعر پیسیمالي شته )  ،...(
ه ډوله ده : د لید وړ او ن ه وشمتني د  .همدغه شتمنۍ په بازار کې په پیسو تبادله کېداى شي

 . لیدونکي
دې استعداد او مهارت فرد لید وړ ده، خو  ، چېفزیکي شتمني، وسایل، ګاڼه،  کور او نور 

 ډولونه کوالى ه دغه دواړ. دې ته انساني شتمني هم وایي . نامریې یانه لیدونکي شتمني ده
ګټه یا ، خوه لرونکېڼپه دې توګه  شتمني یوه ثابته ب .شي چې ګټه یا عاید راوړي

هغه مالي شمتني (capital)جاري بڼه لري،  حال دا چې پانګه  (benefid, income)عاید

ر شتمن او پانګوال یو بل سره توپیده چې د بیا ګټې کولو لپاره په کار اچول کېږي، نو ځکه 
په اقتصادي پرمختیا کې تر شتمن  . پانګوال شتمن دى، خو هر شتمن  پانګوال نه دى  .لري 

 د پانګوال دریځ اوچت او مهم  دى.

Weak   ضعیف  

 د اقتصاد بدوالی. ناتوان اقتصاد ، ضعیف اقتصادي حالت .
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 (WB) نړیوال بانک

. دنړیوال بانک ) وری دیړه پزلپاره په یی هیوادو دپرمختیادغه بانک نوم او فعالیتونه د

World Bank 28(جوړیدل  د برټن ووډز دنامتو کنفرانس یوه پایله وه، یعنی هغه وخت چې 

م کال کې د 19۴۴هیوادونو دنوموړي بانک په مادو باندي موافقه وکړه. لومړی ځل  په 
م کال کې دډیسمبر 19۴۵جوالي په میاشت کې د)برتن ووډز( په کنفرانس کې طرف او په 

مه نیټه تأسیس شوي دي. تراوسه ډیروپرمختیایی هیوادو ددغه بانک له پانګی  27په 
اومرستی څخه دخپلو انکشافی پروژو او پرمختیایی اهدافو دتحقق په موخه ګټه اخیستی ده، 

هم دغه بانک دپام وړ مرستی کړی دی.پرمختیایی پروژوسرهمالی کمکونه د  افغانستان سره

( World bank groupنړیوال بانک ګروپ له الرې ترسره کیږی. دنړیوال بانک ګروپ )

 له څو مالي مؤسسو څخه، چې تقریباً ورته موخې لري، جوړ شوي دي.دغه مؤسسې دادي: 

( او نړیواله مالي  MIGAپراختیا بانک، میګا )دنړیوالی پرمختیااتحادیه ، دبیارغاونې او 

 مؤسسه.
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 د لیکوال لنډه پیژندنه

ش. کال دکابل په والیت کې  1340پوهاند محمدبشیردودیال دعلي محمدخان حسین خېل زوى،په 

نړۍ ته سترکې پرانیستي دي. دښوونځی دوره یې دحبیبې په عالي لېسه کې پاى ته رسولي او لوړې 

 Micro(په سویه بشپړې کړي دي،له دی پورته یی د)MS c. Honsزده کړې یې دماسټرۍ ) 

Economicsه دوره د آلمان هیواد د رور( یو- ( بوخمRUB په پوهنتون کی په بریالیتوب سره بشپړه)

دننه اوبهریی ګڼ شمیرکنفرانسونو،ورکشاپونواوسیمینارونوکی ګډون کړی دی  کړی ده.  دهیواد

اومقالی یی اورولی دی. دافغانستان دلیکوالواوژورنالستانوداتحادیې غړى، کابل پوهنتون، 

علومو،عامه اداری اوپالیسی، ژورنالیزم اواقتصادپوهنځیوکې  کې دکرنې،دوترنریدننګرهارپوهنتون 

اوداریاناداېرةالمعارف انستیتیوت  یې تدریس کړی دی. دافغانستان دعلوموداکاډمۍعلمي غړى

کې ترینر، داداري اصالحاتوپه کمېسون کې GTZ/PALمشر،دوترنرۍعلومودپوهنځي مرستیال، په

کابل پوهنتون، ننګرهار پوهتون او خراسان پوهنتون کې د ماستری او دادارې دکورس استاد،په 

لسانس دورې استاد پاتې شوی دی. په پېښورکې دافغانانودپوهنتون استاد، دننګرهارپوهنتون کې 

دتقرراو انفکاک دکمېټې غړى، دعلمي ترفیعاتودکمېټې غړى،دکانکوردکمېټې غړى،دپوهنتون 

د لوړو   ونی دکیمټی غړی، د پوهنتون دنصاب د کمیټې مسظول،داعتبارموندنی دتضمین اوځان ارز

زده کړو د وزارت علمی تحقیق او طبیعی منابعو دڅیړنو اومطالعاتو د امنا عضو، د 

دنشراتودبورداودیوشمېرمجلواواخبارونو )پوهه،انګازه،ارزښت، آرین، ننداره اوافغان یووالي( دلیکنې 

ادا کړي دي. د تدریس ترڅنګ، څه موده دننګرهارپوهنتون دهظیت دغړي په توګه یې مسظولیتونه  

دنشراتو مدیر،بیاداقتصاددپوهنځي تدریسي مدیر،ورپسی د اقتصاد د پوهنځی مرستیال اودرې دورې 

-1392دپوهنتون دعلمي شوراغړى ؤ.څه موده دپوهه علمی مجلې مسظول مدیر و، د دې ترځنګ په 

بوخت و. دوه کاله یې داریاناخصوصي پوهنتون دعلمي کلونو کې د معارف دنصاب نوي کولو کې 93

مرستیال په توګه، درې کاله دخراسان پوهنتون استاداودماستری دبوردآمراویوکال یې دجامعه العلوم 

االسالمیه دمشاورپه توګه دنده درلوده. دننګرهارپوهنتون دعامه اداری اوپالیسی دپوهنځي رییس 

په کابل پوهنتون کی دافغانستان دمعلوماتودمرکزدادیتوریل بورد  اوددغه پوهنځي استاد او همدا رنګه

 Assembly of Scientists & Experts of ) دافغانستان دپوهانو او متخصصانو د ټولنی او غړی 

Afghanistan) د رهبری دشورا ( RASEA)  او موسسینوغړی دی. اوس د افغانستان د لوی قاموس

مې په مناسبت داستقالل ستاینلیک،په  28ره کې یې داسدد علمی همکاردی. دخپل خدمت په دو

ش. کال کې یې درېیمه درجه ستاینلیک 1388ش. کال کې یې دغوره خدمت ستاینلیک اوپه 1374

ترالسه کړى دى. دری ځله یې د کال ادبي جایزې ترالسه کړی اوپینځه ځله دادبي 

ړو زده کړود وزارت ستاینلیک ل. کال کې یې دلو1393کانکورونودجایزووړونکى شوی دی. په

ل. کې یې د ولسي جرګې له خوادغوره خدمت 1398کال کی یی دمشرانودجرګی او په 139۴اوپه

کال کې یې دادبي کانکورلومړۍجایزه ترالسه کړې ده.  1389ستاینلیک ترالسه کړی دی. په 
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ی ته یې ا او هنګریوشمیربهرنیوهیوادولکه جرمني،هندوستان،ایران،اتریش،پاکستان، ترکیې،هسپانی

 رسمي اوعلمي سفرونه کړي دي.دیوشمېرچاپ اوخپروشویواثارونومونه یې دا دي:

1. Constraint in Adoption of Technology.دماسترۍتیزس 

 اقتصادي پالن جوړونه دپوهنیارعلمي رتبې ته ژباړل شوى اثر. .2

اثر تبې لپاره څېړنیزدکرنیزې مناسبې تکنالوژۍستونزې اودحلالرې ) دپوهنمل علمي ر .3

.) 

 دکرنې اوصنعت متوازنه وده ) دپوهندوى عملي رتبې ته څېړنیزاثر (. .4

 کابل ـ دولتي مطبعه. -135٦تانده غوټۍ )لنډې کیسې( دافغانستان دلیکوالوټولنه  .5

مسلکي ژباړه ( دکرنې وزارت،دکرنیزتبلیغ،تروی. اوزده  -دکرنې پالن جوړونه) علمي .6

 کابل. -کال -13٦٦نهکړوریاست خپرو

دپه کرنه کې دطبیعي منابعوپالن جوړونه ) دغه کوچنۍرساله دمنې دکښت دکمپاېن په  .7

 کال کې دکرنې وزارت دتروی. دریاست له خواخپره شوې وه(. -13٦8مناسبت په 

 ل.هـ. 13٦7کابل  -اردومطبعه -شاهین ) دلنډوکیسومجموعه ( .8

 ،دولتي مطبعه.13٦7کابل  -هدمینې ډالۍ )ناول( دلیکوالوټولن .9

 1377( پېښور ASCدشواریهاى بازګشت اواره ګان افغان،مرکزمطالعات افغانستان ) .10

 پاکستان. -تاپ پرنټز -کال

کولن  -جرمني -دافغانستان دکلتوري ودې ټولنه -دافغانستان دطبیعي سرچینوپېژندنه .11

 م.( 2000)     1379

-( پېښورARICزمنابع نشراتى واطالعاتى اکبر )چاپ مرک -حیات وحش افغانستان .12

 ش. کال.1381پاکستان. 

 (دخپرونوڅانګه. KORدختیځ بیارغاونه) -داقتصادي پرمختیاتیوري اوپالن جوړونه .13
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 -صنایع درافغانستان ونقش انهادراقتصادملى،چاپ کتابخانه هاى اریک .14

 پاکستان.-ش. کال،پېښور 12٦،1382نمبرمسلسل

ش. اوبیاپه  1382) لومړی چاپ -في  اودنفوسوتحلیل) دپوهنتون درسي کتاب (دیموګرا .15

 کال.(،دانش خپرندویه ټولنه1392دوهم ځل

ش. 1384( 2004پاکستان ) -پېښور -انتشارات االزهر -چاپ دفتراکبر-نباتات طبى .16

 کال.) دغه کتاب دوه ځله خپورشو(

نونولپاره درسی کتاب. خپروونکې ساپي احصاظیه )لومړى،دویم، ... لسم چاپ( دپوهنتو .17

ش.( اوڅلورځله نورګودرکتاب 13981387، ، 84، 81دپښتوڅېړنواوپراختیامرکز،پېښور )

 ( پروګرام په مالی مرسته خپورکړی دی.DAADخپرولوټولنی اویوځل دلوړوزده کړوزارت د) 

 ش. دمیوندکتاب چاپولومؤسسه.1389اصل خلجى هاى افغانى )ژباړه(  .18

 ش. دسبانشراتیمؤسسه. 1388پښتوریاضي  .19

 ش. )ژباړه(،دمیوندخپرندویه ټولنه. 1389دتصوف حقیقت،  .20

 ش. )په پښتواودري ژبو شل ځله چاپ شوى دى(.1388اداره،ګودرخپرندویهټولنه  .21

 غزنوي سلطان محموددژونداوپېښلیک.)ژباړه(دمیوندخپروندیې ټولنې چاپ. .22

 ش.،درسي کتاب.1384ین،ګودرخپرندویه ټولنه، دعلمي تجربوطرف اوډیزا .23

په پینځه ټوکوکې دیوشمېرسبوتولیداوروزنه ) له پوهنمل سیداجان عبدیاني  .24

 ش. کال.  اودیوشمیرسبومارکیتنګ1385اوپوهنیارمحمداسماعیل سعادت سره په ګډه (.

ه اوسیدپاچاباورسره پدننګرهاروالیت اوجالل ابادښارپېژندنه ) له اسدهللا حصارشاهیوال  .25

 ګډه (.

مرکه ) دلنډوکیسوټولګه (، ) امین افغانپور،ډاکټراسدهللا حبیب اوببرک ارغندسره په ګډه  .26

 افغانستان. -(، کمیته دولتی طبع ونشر، دولتی مطبعه: کابل 

 ژباړه(.)1391افغانستان کې دګاڼوجوړلوهنر، په .27
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 کابل( -لش. کا1388سوداګري دټولولپاره )ژباړه،  .28

 ش.کال،سبا)میوند(خپرندویه ټولنه. 138٦دخریدارۍهیات ) دطنزونومجموعه  .29

 پېښور(،داکتاب دوه ځله خپورشوی دی. -ش.کال 138٦پښتوریاضي)ژباړه، .30

ش. د لوړوزده  1384لومړى چاپ -دطبیعي منابعواقتصاد) دپوهنتونولپاره درسي کتاب .31

 ش.کال(. 1389درېیم ځل  ش. کال. 138٦کړو وزارت، ،دوېم چاپ 

 1390نګهداری وپرورش بز در افغانستان )ژباړه(. .32

 په افغانستان کې هنراوښکلي هنرونه.)ژباړه( .33

داقتصادي پروژوتحلیل اومدیریت. داقتصادپوهنځی لپاره درسی کتاب )لومړی  .34

  (139۶ل. درېیم چاپ 139۴، دوهم چاپ1390چاپ

ل.(مرکز خدمات کمپیوتری شیبر، 1389اد های شما)سرګرمی بااعدادورشد استعد .35

 ګنه. 18۴( دکتابونو دلړۍ  ABLE/د)توانا

،دوهم  1392دمدیریت علم )ژباړه(.داقتصادپوهنځی لپاره درسی کتاب )لومړی چاپ .36

 ل.(، ګودر خپرندویه ټولنه1393چاپ

 1389نشرکړی دی(. ټولنی ګودرخپرندویي محاسبه.)دا کتاب دوه ځله اسانه .37

 افغانستان.-ل.کابل1389یڅې )ژباړه(.لوری در پهدملی یووالی  والیتي شوراګانې .38

 حکایتونه اوپه زړه پوری مطالب )ژباړه(، .39

 .1391دپروګرام چاپ،   ABLEپه افغانستان کې د ګاڼو جوړولو هنر،د  .۴0

 .1391دژویواوڅارویوپه زړه پوری نړی. ګودر خپرندویه ټولنه، .۴1

اوتطبیقی اقتصاد)ژباړه( داقتصادپوهنځی لپاره درسی کتاب،داقتصاددپوهنځی کوچنی  .۴2

 استاد،پوهنمل زبیرنورمل سره په ګډه
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عامه اقتصاد) ژباړه(،درسی کتاب،داقتصادپوهنځی استادانوپوهیالی عبدهللا عادل  .۴3

 اوپوهیالی اخترغنی سره په ګډه.

 دسترمورخ میرغالم محمدغباردافغانستان افغانستان دتاری  په تګلوری کی) دادافغانستان .۴۴

 .1393درمسیرتاری ،نامتوکتاب ژباړه ده،لومړی چاپ

معرفی تکنالوژی محلی افغانستان،چاپ مرکزمعلومات افغانستان درپوهنتون کابل) چاپ  .۴۵

 (.1397، چاپ دوم 1392اول

، 233پرله پسې نومره(  ACKU( )1390.دانسانانو اوژویو په ژوند کې د ونوـبوټو اهمیت، ژباړه)۴۶

 افغانستان. -کابل

ل.(په کابل پوهنتون کی دافغانستان د 2012)1391. نقش و اهمیت صرفه جویی در مصارف، ۴7

 ( په مالی مرسته چاب کړی دی. USAIDمعلوماتو مرکز د)

.په افغانستان کې اقتصادی، اجتماعی پالنونه او د هغو په طرف، جوړولو او تطبیق کې دجمهور ۴8

 ل. کال.1391س محمد داوود خان ونډه، مومند کتاب خپرندویه تولنه.رېی

.دافغانستان یوه لنډه دیارلس کلنه تجربه: بهرنۍ مرستې، ملی پرمختیایی ستراتیژی اود بازار نظام ۴9

 .1392ته کتنه. ګودر خپرندویه ټولنه، 

کابل پوهنتون کې .1392چارې)ژباړه(-.په افغانستان کې دبڼوالۍ د تروی. او پراختیا الرې۵0

 دافغانستان د معلوماتومرکز، موج طباعتی او تبلیغاتی شرکت چاپ.

 افغانستان -دایبل نشرات، کابل. 139۵.په کور او ګلتون  کې د ګالنوروزنه)ژباړه(. ۵1

 ل. یار خپرندویه ټولنه.139۴دسازمانی اړیکومدیریت )درسی کتاب(  .۵2

 ل. یار خپرندویه ټولنه، جالل اباد.139۴.دسازمانی شخړو مدیریت)درسی کتاب(۵3

 ، ختیځ کتاب خپرولو ټولنه.139۵.دمالی خطرونومدیریت ) درسی کتاب(۵4

 ، په کابل پوهنتون کی د معلوماتو د مرکز چاپ.(139۵.په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت )۵5

 ACKUژباړه( ، خپروونکی : )139۶.د دیموکراسی او ټولټاکنو مفهومونه ۵٦
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 ل.)درسی کتاب(، کتاب خپرندویه ټولنه.139۶.منطقوی اقتصاد۵7

 افغانستان -کابل(. 139۶په افغانستان کې میناتور ) ژباړه( دځواکمن/توانا د پروګرام چاپ ).58

، مومند 139۶اصطالحاتو تشریح(  17۵0مخونو کې د ۵20.داقتصاد تشریحی قاموس )په ۵9

 خپرندویه ټولنه.

انستان د کرنې د پوهنځیو لپاره درسی کتاب(،  له ښاغلی پوهنیار ضیاالرحمن کرنیز تمویل ) د افغ.۶0

 ل. کال.139۶راس  سره په ګډه، د مومند خپرندویه ټولنه، 

 ل. کال.139۶،دوهم چاپ  139۴، لومړی چاپ پرمختیا تیوری.د اقتصادی ۶2

 درسی کتاب. دبشری سرچینومدیریت)ژباړه( ، د عامه ادارې او پالیسی د پوهنخي لپاره.۶3

 اصطالحاتو تشریح(. 1۵00مخونو کې د ۴00په )1398د کرنې تشریحی قاموس، .۶۴

 1397د درملو اداره او تنظیم )ژباړه(. دپوهاند غضنفر د روغتیایی انستیتوت لپاره درسی کتاب، .۶۵

تو دغه رومان په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوما)  1397موږ بیرته خپل کلي ته ځو. .۶۶

 مرکز د ځوانانو د ادبیاتو په مناسبت په دري پارسی هم ژباړلی او چاپ کړی دی(، 

 د طبیعی منابعو مدیریت او د چاپیرال ساتنې پالیسی .۶7

 دعامه ادارې او پالیسی پوهڼخی  لپاره درسی کتاب )ژباړه(  (1398عامه اداره )دوه ټوکه.۶8

 ژباړه(.()1397د مدیریت اصول او بنسټونه ).۶9

 .1398دملکی خدمتونو د بستونو لپاره د کانکور الرښود)له استاد میر احمد مهمانی سره په ګډه(.70

ل. کال.دلوړو زده 1399دپروژې مدیریت په عمل کې ) له انګلیسی څخه ژباړه( درسی کتاب .71

 د درسی کتابونو د تالیف اوخپرولو دفتر Germanic  -کړو وزارت

درسی   Germanicاد ،داقتصاد دپوهنځیو درسی کتاب )د لوړو زده کړو وزارت د صصنعتی اقت.72

 کتباونو د برنامې چاپ(

 



 

252 

 پ ته چمتو آثار:چا

 ) اقتصادی سنجشونه )د اقتصادی ریاضی په اساساتوسره 

 )ازینجا تا شمالی کار دارم )مجموعه ی داستانهای کوتاه 

 )ورک شو پل )دلنډو کیسو ټولګه 

 یت قاموسد ادارې او مدیر 

همدارنګه پوهاندمحمدبشیردودیال دیوشمېرعلمي اثارولپاره تقریظونه لیکلي اودافغانستان 

دعلوموداکاډمۍ ،داقتصادپوهنځي، دعامه ادارې او پالیسي اودکرنې پوهنځیو د 

 یوشـــمېراستـادانوالرښــوداســـتاداوددفـاچ وزارت دســـــتردرســـــتیزدقـــوماندانیت اوقـــرارګاه

دکورس دعالیرتبه افسرانوالرښوداستادپاتې شوى دى، له پورتنیو کتابونو پرته یې تراوسه 

ارتیکلونه،یوشمیرآنالین سایتونو، رادیو او مجلوته لیکنی اودهېوادپه  ۶2دایرةالمعارف ته

  .شاوخوا مقالې چاپ اوخپرې شوې دي۴00نورومطبوعاتوکې یې په پښتو، دري او انګلیسی ژبو 

 

 



Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students ! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious 

issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To 

tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to 

the students of medicine. For this reason, we have published 342 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, 

Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are 

holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be 

mentioned that all these books have been distributed among all Afghan 

universities and many other institutions and organizations for free. Out of 

the total, 96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 210 medical and non-medical textbooks funded by Kinderhilfe-

Afghanistan, 7 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 

textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of 

Germany, Mazar-e Sharif, 4 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2 

textbooks funded by SlovakAid, and 8 textbooks funded by Konrad 

Adenauer Stiftung. All the published textbooks can be downloaded from 

www.ecampus-afghanistan.org & www.kitabona.com. 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states : 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language textbooks 

and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students 

and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge 

obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher 

Education together with the universities will examine strategies to overcome 

this deficit ”. 

We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  
 



I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement. 
 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions . 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. 

We would also like to mention that he has provided funds for 210 medical 

and non-medical textbooks so far . 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International 

Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & 

Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 

2016 in Afghanistan . 

In our ministry, I would like to cordially thank Academic Deputy Minister 

Abdul Tawab Balakarzai, Financial & Administrative Deputy Minister Noor 

Ahmad Darwish, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim 

Safi, Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their 

continuous cooperation and support for this project.  

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all 

these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I 

would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues 

Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing and 

distributing the textbooks . 
 

Dr Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, May, 2021 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 



 

 

Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role 

in gaining, keeping and spreading knowledge and 

science, and they are the fundamental units of 

educational curriculum which can also play an 

effective role in improving the quality of higher 

education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and 

today’s requirements and based on educational standards, new 

learning materials and textbooks should be provided and 

published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very 

thankful to those who have worked for many years and have 

written or translated textbooks in their fields. They have offered 

their national duty, and they have motivated the motor of 

improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish 

textbooks in their respective fields so that, after publication, they 

should be distributed among the students to take full advantage of 

them. This will be a good step in the improvement of the quality of 

higher education and knowledge transfer process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make 

available new and standard learning materials in different fields in 

order to better educate our students. 

Finally I am very grateful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid 

for Afghan Children) and our colleague Dr. Yahya Wardak that 

have provided opportunities for publishing this book. 

I am hopeful that this project should be continued and increased 

in order to have at least one standard textbook for each subject, in 

the near future.  
 

Sincerely, 

Abdul Tawab Balakarzai 

Academic Deputy Minister of Higher Education 

Kabul, 2021 
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