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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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 ډالێ!

ػ مې ڇې ژونؼ  هت لاله ؼمشا ؼیـ٤ يلښت یاؼظ وا ػاف ـ ېو يبؿ  ل٤ّ ګـ میناى ځ يلښت یاؼظ

 لبؿې مهـتبنێ پىؿوړی ػی. ػ تې یى ١ه

 شمبك
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 136 .......................................................................... پبنګې مىذىػي او ػ پبنګىنه اڇىنې نـځ: ػ

 139 ...................................................................................................... ػ ګټې ػ نـط کمىالی:

 143 ....................................................................................... ػ منصني ػ ځبی تؼلېؼل: MECػ 

 144 .............................................................................................. ػ پبنګىنې ػ ت٩بِب ت١يريات:

ـمبيبنى په تى٨ٝبتى کې ت١يري:  144 ..................................................................................... ػ کبؿ ٤

 145 ...................................................................................... ػ اظرتاٜبتى او ټکنبلىژۍ ت١يريات:

:  146 ............................................................................................... ػ پبنګىنې ت٩بِب او اظرتٛا

 147 .......................................................................................... ٜبيؼ او تىليؼ منصني: ،MECػ 

 149 ...................................................................................................... بيؼ لٕض او تىليؼ:ػ ٜ

 149 ............................................................................................ ممت٩له او ٠ري ممت٩له پبنګىنه:

 151 ......................................................................................... ػ تىليؼ او ٜبيؼ ػ تٝبػل لٕصه:

 152 ................................. ػ تٝبػل ػ م٩ؼاؿونى ت١يريات: -ػ يى تل فيبتىونکي او يب ػ فيبتىايل رضيج

 153 ........................................................................................... ػ پبنګىنې ػ تبتٞ ػ ځبی ت١يري:

 155 ............................................................................................ ٣ ػ تبتٞ ػ ځبی ت١يري:ػ مرص 

 156 ..........................................................................................ػ تىليؼ او ٜبيؼ ػ لٕصې ت١يري:

 157 ............................................................................................... ػ پبنګې پـ مصٍىل نمثت:

 157 .................................................................................................... ػ وتبة )تٝريل( اٌل:

يبت:  159 .................................................................................................. ػ وتبة ػ اٌل ٤ِـ

ـکی  161 .............................................................................................................. ػيبؿلمم څپ

 161 ............................................................................................................................. پيمې

 161 ................................................................................................................ ػ پيمى مبهيت:

 161 .......................................................................................................... پيمې څه وی ػي؟



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

 و
 

 161 ................................................................................................................. ې:ػ پيمى ػنؼ

 164 ......................................................................................................... ػ پيمى ػ تصىل تهري

 164 ..................................................................................................... ٠ري ٤لقي کبيل: -پيمې

 164 .................................................................................................................... ٤لقي پيمې:

 166 ................................................................................................................. کب٠ؾي پيمې:

 167 ................................................................................................................... تبنکي پيمې:

ـا ٨ؼؿت يب ػ پيمى ٨بنىن ػوػ  168 ...................................................................... کېؼل: ػ ٨بنىين ات

 168 ............................................................................................. ػ پيمى مٝيبؿونه او ليمتمىنه:

 171 .............................................................................................. ػ کبليى؛ رسو فؿو مٝيبؿؿونه:

 171 ................................................................. ػوه ٤لقي ليمتم او ػ ګـېىبم ٨بنىن: -ذنيس مٝيبؿ

 174 ................................................................................................................. اٜتثبؿي مٝيبؿ:

 175 ................................................................................................................ ؿويتي لپبؿنې:

ـکی  177 ............................................................................................................. څىاؿلمم څپ

 177 .............................................................................................................................تبنک

 177 ......................................................................................... لنډ مهبله تبنکي ٜمليبت: –ال٦ 

 177 ................................................................................................................... جبتت امبنت:

 179 ......................................................................................... اوږػ مهبله تبنکي ٜمليبت: –ة 

 181 ..................................................................................... ػ اؿفښت لـونکى پبڼى ظپـول: –د 

 181 ................................................................................................................ تبنکي لبفمبن:

ـکی  186 ............................................................................................................... پنځلمم څپ

ـکقي تبنک  186 .................................................................................................................. م

ـکقي تبنک ػنؼې:  186 ...................................................................................................... ػ م

 191 ................................................................................................. ػ مرؼػ تنقيل نـط: -ال٦

 191 ................................................................. ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ػ ٨بنىين ؽظبيـو شرم: -ة

 192 ........................................................................................................ ػ تبفاؿ ٜمليبت: –د 

 193 ............................................................................................................... آين نمثت: –ػ 

 193 ........................................................................... په لنډه تىګه کي٥ي ولبيل په ػې ډول ػي:

ـکی  194 ............................................................................................................... وپبړلم څپ

 194 ....................................................................................................................... ان٥الليىن



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

 ز
 

 194 .......................................................................................................... ػ ت٩بِب ان٥الليىن:

 198 ............................................................................................. ػ ت٩بِب ػ ان٥الليىن کنرتول:

 199 ........................................................................................................ ػ مرص٣ ان٥الليىن:

 212 .............................................................................................. ػ اِبيف ٤يٍؼۍ ان٥الليىن:

 212 .......................................................................................................... ػ ان٥الليىن ا٠ېقې:

 219 ...................................................................................ػ ان٥الليىن ػ له منځه وړلى ليبلتىنه

ـکی  212 ............................................................................................................. اووه لمم څپ

 212 ........................................................................................................... ا٨تٍبػي نىلبنبت

 212 ............................................................................................... ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ډولىنه:

 213 .............................................................................................. وونه:ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى پړا

ـان:  214 ........................................................................................................................... تص

 215 ............................................................................................................................ ؿون٪:

 218 ...................................................................................................................... وکى٤بيي:

 221 ............................................................................................................................ ؿکىػ:

 222 ......................................................................... ٤قيکي او ؿواين ػاليل: -ا٨تٍبػي نىلبنبت

 222 ............................................................................................................... ػ نىښت نٙـيه:

ـهڼې نٙـيبت:  225 ........................................................................................................... ػ ک

 226 .................................................................................................. ػ ڇټک کىونکي نٙـيه:

 228 ..................................................................................... ڇټک کىونکی او مىذىػي ګبنې:

 229 ....................................................................................... ڇټک کىونکی او مرصيف کبيل:

 229 ................................................................................ ػ ڇټک کىونکې نٙـيې نيمګړتيبوې:

 231 ...................................................................................................................ؿواين نٙـيه:

 231 ............................................................................... ػ مرص٣ کىونکى او پبنګىالى ٜمليبت:

 231 ................................................................................................................. ػ ؿ٨بتت ا٠ېقه:

 232 .................................................................................................. ېقه:ػ ٌنبيٝى ػ ؿهربانى ا٠

 232 .......................................................................................... ػ لىػاګـيقو ػوؿو پىيل نٙـيه

يه:  232 ............................................................................................................... ػ تٝبػل ٤ِـ

ې ػ ت١يري ػاليل:ػ پيمى ػ ٜ  233 .......................................................................................... ِـ

ـاظتيب:  234 .............................................................................................. ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليتىنى پ



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

 ح
 

 234 ......................................................................................................................... ان٩ثبُ:

ـ   234 ..................................................................... نګه کىالی وى ڇې نىلبنبت له منځه يىلى:څ

 235 ............................................................................................ له شؼه فيبتې پبنګىنې نٙـيه:

 235 ....................................................................................................... ػ ګټې ػ نـط اهميت:

 236 ............................................................................................ ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليتىنى لپړېؼنه:

ې جثبت:  236 ..................................................................................................... ػ پيمى ػ ِٜـ

 237 ................................................................................................................. اذثبؿي لپام:

 237 ............................................................................................. ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليتىنى ان٩ثبُ:

 238 ................................................................................................ ػ ٠ري کبيف مرص٣ نٙـيه:

 238 ................................................................................ لبػه نٙـيې، ػ ظـيؼ ٠ري کبيف نٙـيه:

 238 ......................................................................... پېڈلې نٙـيې: ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت نبلم وېي:

 241 .................................................................................................... ػ نىلبنبتى له منځه وړل:

ـکیاتلم  241 .................................................................................................................. م څپ

 241 ............................................................................................................. نړيىاله لىػاګـي

 242 ............................................................................................. ػ نړيىالې لىػاګـۍ ښېګڼې:

 246 ................................................................................................................ ؿاتٕه:ػ تثبػلې 

يبت:  247 ............................................................................................ ػ نړيىالې لىػاګـۍ ٤ِـ

 249 ................................................................................................. ػ ظبؿذي تبػيبتى تيالنن:

ـکین  254 ................................................................................................................. ىلمم څپ

 254 ....................................................................................................... ػ نړيىالى تبػيبتى نٙبم

 256 ........................................................... ف کبله پىؿې ػ نړيىالى تبػيبتى ميکبنيقم: 1944تـ  -ال٦

 261 ................................................. ػ رسو فؿو او الٝبؿو البك نٙبم )ػ الٝبؿو البك نٙبم(: -ة

 261 ............................................................................ ػ ٠ري جبتتى )کږېؼونکى( نـظىنى نٙبم: –د

 261 ............................................................................................. بػي ا٠ېقه او تې ګټې ا٠ېقه:ٜ

 262 .................................................................................................. ػ پيمى ػ اؿفښت کمېؼنه:

 264 ....................................................................................... 1944- 1947:نړيىال پىيل ليمتم 

 266 .................................................................................................. ف لميقې ترـتې: 1960ػ 

ـان: 1979 -1971ػ   268 ...................................................................................................... تص

ـکقي تبنکىنى ؽظريې په ميليىن ډالـ 2- 19»  272 .......................................................... «ذؼول ػ م



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

 ط
 

ـنبمه:  272 ................................................................................. ػ پيمى نړيىال تبفاؿ او اٌالشي ت

 276 ................................................................................... يى آيؼه ال/ػ ظپل په ظىښه ليمتم:

 276 ...................................................................................... په الٝبؿو پىؿې نىؿ مـتىٓ ممبيل

 276 ................................................................................................ػ لل٦ الٝبؿو تبفاؿ: -ال٦

 277 ............................................................ ػ لل٦ الٝبؿي مٝبمالت په ػؿې تـظى وېىل کېږي:

 278 .......................................................................................... ػ الٝبؿو ػ کنرتول ليمتم: -ة

 279 .................................................................................................... ػ الٝبؿو ػ کنرتول آجبؿ:

ـکی  281 .................................................................................................................... ولم څپ

 281 .............................................................................................................. ػولت او ا٨تٍبػ

 282 ......................................................................................................... ػ ٌنبيٝى ميل کىل:

 284 ............................................................................................................... ػ مبليبتى اٌىل:

 285 ........................................................................................... ممت٩يم او ٠ري ممت٩يم مبليبت:

 286 ............................................................................................................... ػ مبليبتى ا٠ېقې:

 289 .................................................................................................... ػ ػولت مبيل ليبلتىنه:

ـکی  293 .............................................................................................................. يىويىتم څپ

 293 ............................................................................................................. ػ ميل ٜبيؼ وېي

ـاتـي او ٩٤ـ:  293 ................................................................................................................ نبت

ـاتـۍ ػ مىذىػيت ػاليل:  295 ................................................................ ػ ٜبيؼ په وېي کې ػ نبت

ـاتـۍ ؿونؼ او په ه١ه تبنؼې مؤجـ ٜىامل:  296 .............................................................. ػ ٜبيؼ ػ نبت

 296 .................................................................................................. مبليبت او انت٩بيل وؿکړې:

ـاتـۍ پـ وړانؼې ػاليل:  297 .................................................................................... ػ ٜبيؼ ػ نبت

ـاتـۍ په مالتړ ػاليل:  298 ........................................................................................ ػ ٜبيؼ ػ نبت

 298 ............................................................................................................................... ٩٤ـ:

 298 .............................................................................................................. ٩٤ري څىک ػی؟

 299 ........................................................................................................ ػوه متّبػې ٤لم٥ې:

 311 ....................................................................................................... په من٥ي ٜبيؼ مبليبت:

 311 .........................................................................................................................مبظؾونه



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

 ن
 

 دربېاو څېړونکي ز ژةاړن  پاچ مهو ز طپ باتک ز

 يش په ژتبړو کې مې ځينې ظىږې او ی، کېؼا(هکى ټ ۱۱۰ ب  ثیـ٩ت) کتبتىنه ظى مې ډېـ وژتبړل 

ـ  ی؛ يىه ظربه ى ػنى ظړ اله څى  والی کتبة ښه ػ ػې تېل کي٥يت لـي. کتبة ژتبړه ػې ػظې وي، ظى ت

ػ تېالتېلى  تی، ڇې ػ ا٨تٍبػه مب ػالې يى کتبة نه و لىلعػه ڇې په پښتى ژته کې تـ ػې ػم ظى ػا

ـه مىِىٛ يې په ظىؿا وِبشت رسه څېړلې  يهکله پکې ذال ذال تصحىنه وىي و  مىِىٜبتى په او ه

ڇې ػې  ،او څېړلی یرسه ژتبړل ػ٨ت کلىنى په اوږػو کې په ډېـ ې ػا کتبة مې ػ ػؿېڇ. تله ػاوي

 .ػی کتبة ته يې ځبنګړی ؿنګ او ظىنؼ وؿکړی

ـکي لـي. هـ  ـکی ػ ا٨تٍبػ پـػا کتبة يىويىت څپ  يىې ځبنګړې تـظې لکه تىليؼ او ػ څپ

ه، ميل ،هؼ٣، ػ تىليؼ ٜىاملى، ػ ن٥ىك ممئلې، تىليؼه١ه  ٜبيؼ او ميل مصٍىل، ػ  مرص٣ او ِٜـ

ـکقي  کالليکى ا٨تٍبػپىهبنى نٙـيه، التعؼام، مرص٣، ػ پبنګې اڇىنې تيىؿي، پيمى، تبنک، م

، ػ نړيىالى تبػيبتى نٙبم، ػولت او ا٨تٍبػ او ػ ې لىػاګـۍ، نړيىالىتبنک، ان٥الليىن، ا٨تٍبػي نىلبنبت

بتى لتلى رسه ػ ا٨تٍبػ له البلژوؿ تصخ کىي. ڇې لىلتىنکی ػ ػې کتبة په لى  ميل ٜبيؼ پـ وېي

الله کىي.  ظؼای ػې وکړي ڇې ػ ػې کتبة په ژتبړې، څېړنې او ظپـېؼو رسه څعه پىؿه پىهبوی ت

الله  ػوی په ژپه ػ ػؿيس کتبتىنى ؿلىل ػيفمب اٌيل مىظه، ڇې ا١٤بن مصٍالنى او التبػانى ته ػ  ت

 وؿځني ژونؼ کې تـې کبؿ واظيل. ا٨تٍبػ ػ ٜلم ٜبم مينه وال هم په ظپلى څېړنى او يش او ػ

ػ ا٨تٍبػ  ػ کبتل پىهنتىن کېاو څېړنه ػ ػې کتبة په ژتبړه پـ ځبی ػه ڇې په پبی کې  

ـکق ػ التبػ او ػ پبليمێ ػ څېړنى  پىهنځي ػ ، پىهنىال ػوکتىؿ شميؼهي نىؿٜثبػؿئين له ميل م

ـهبؿ پىهنتىن ا٨تٍبػ پىهنځي ػوه تنه تکړه التبػانى؛  پىهبنؼ  ػل اوػوکتىؿ ٜثؼهي ٜبپىهنمل ننګ

 ؼ يصيی وؿػک څعه يىه نړۍلالکبؿ ډاکټـ مصم کړو وفاؿت له مصمؼ تىري ػوػيبل او ػ لىړو فػه

م، ڇې له ډېـو تىظتيبوو رسه رسه يې ښکلې مىىؿې ؿاکړې او ػ ػ٠ه کتبة ژتبړې او څېړنې مننه وکړ 

 ته يې هڅىلی يم.

 وېـ ظبن شمبك

 کبتل نېټه،  8ػ فمـي/الؼ  ملـيق 1400ػ 
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پېه فړه پېىؿې کتېبة ػ  ډېـ ػ ظىښێ ځبی ػی ڇې ػ ا٨تٍبػ په تـظه کېې يېى ډېېـ اړيې  او

ـله پمې هڅى، فيبؿ او نه لتړيښب٠يل  کېؼونکي کبؿ په پبيله کې ػ ا٨تٍېبػ مينېه  وېـ ظبن شمبك ػ پ

 .ګـځيىاػ په ګىټ ګىټ کې ػ الرسيس وړ والى ته ڇمتى او ػ هې

ػ٠ېه ډول  نى تېه ػاو په ځېبنګړي ډول ػ ا٨تٍېبػ پىهنځيېى مصٍېلينه والى م ميػ ا٨تٍبػ ػ ٜل

ه تـظېه کېړو پې ٠ه تىه ػ پىهنتىنىنى او لېىړو فػهڇې تـ ػې ػمه ػ ،ب وهکتبتىنى ڇمتىکىل يىه لرته اړتي

ـػې ػ هېىاػ په کڈه ػ نىي واشؼ کـيکىمل ؿامنځته کېؼنه او پيل کېؼل  ږي.لرتګى کې کې تـ ـه پ رستې

نى او لٝې لپبؿه ػؿيس کتبتىنه ڇمتى او مصٍليکىمل رسه لم ػ مٕببتىي ڇې په هېىاػ کې له کـيػا اير

مبك ػ نىمىړې لتىنقې په پېبم کېې نيىلېى رسه پېه ػې . ښب٠يل شته په واک کې وؿکړل يشالتبػانى 

اين ـ ػ ٜلېم البلېبتى پېه نېىم کتېبة يېې لېه اېېػ ا٨تٍېبػ  ػی ى ػ ٨ؼؿ وړ ګبم پىؿته کړ او ػاالؿه کې ي

 .ػی او ؿوانه ژته ژتبړلی عه پښتى ژتې ته په پىؿه امبنتؼاؿۍ٤بؿيس څ

نېه ظپېل ږػې له ښب٠يل شمبك رسه مې ػ کتبة ػ ژتېبړې پېه ذـيېبن کېې لېه نېکه څه هم 

ػ ٜلم البلبتى ػ٠ه کتبة لېه ژتېبړې رسه رسه ػ ڇې ػ ا٨تٍبػ  ،او هڅه ػا وه نٙـيبت رشيک کړي وو

پبمنيىي له نىؿو رسڇينى څعېه هېم ځينېې مىِېىٜبت وؿفيېبت يش او  هېىاػ ػ رشايٕى او ت١يرياتى په

. ظى ػ٠ه ڇبؿه له يىې ظىا آلبنه نه وه او له تلېې ظېىا نه والى ته وړانؼې يشنمثتب  په لىړ شرم رسه مي

ـله اويې ډېـ وظت ته اړتي ، ڇېې نىمېىړي کتېبة تېه ػ کېړه وکېړهپه پېبی کېې ښېب٠يل شمېبك پـې ب ل

وژتبړي او وؿولته ػ٠ه ژتبړه له نىيى فيېبتىنى رسه لىمړي ٨ؼم کې ػ٠ه کتبة  ب په ظبٔـ پهوؼيؼې اړتي

 بؿي يش.او ػ مينه والى ػ وړانؼيقونى په پبم کې نيىلى رسه نىؿ هم تډايه او مٝي

ـکي لـيٜلم البلبتى ػ٠ه کتبة ڇې يىويػ ا٨تٍبػ ػ  ، نږػې ػ ا٨تٍبػ ټېىل تنمېټيق ىت څپ

ه کړې ڇېې ژين. ښب٠يل شمبك هڅډول يې لىلتىنکى ته وؿ پې مىِىٜبت ؿان١بړي او په لنډ  او اړي

ن او پېىؿه ػ٨ېت ې رسه لم په ؿوانه او لبػه ژته په ښه وبکتبة په تىپړه امبنتؼاؿۍ او ػ ليکنې له ؿوشي

يب رسه لم ػ ا٨تٍبػ مينه والى ته وړانېؼې کېړي، ڇېې اړت رسه وژتبړي او په يى منبلج وظت کې يې له

ػ٠ېه کتېبة لېه  لى وړ او پېـ ځېبی هڅېه تېىمل او ښېب٠يل شمېبك تېه ػلتبي فه ػ نىمىړي ػ٠ه هڅه ػ

 ڇبؿو کې ػ ال فيبتى تـيبوو هيله کىم.ټىلى ته ػ ژونؼانه په  رسه رسه ه١ه مثبؿکێ

 بؿ  ٜثؼهي   ٜبػلپىهني

ـهبؿ پىهنتىن ػ ا٨تٍ  التبػ بػ پىهنځيػ ننګ



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

 ع
 

 تلطيظ

شمبك له ظىا له ٤بؿيس نه پښتى ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم ػ البلبتى کتبة ڇې ػ ښب٠يل وېـ ظبن 

ته ژتبړل وىی ػی، ومې لىلت. ػ٠ه کتبة ڇې ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم پـ ٜمىمي مىِىٜبتى تبنؼې تصخ 

کىي او ػ کىڇني او لىی ا٨تٍبػ ػ البلبتى ٜمؼه تـظې ؿان١بړي، ػ ا٨تٍبػ پىهنځيى ػ لىمړي ټىلګي 

ػ ٜلم البلبت ػ يى ػؿيس مّمىن ػ مصٍالنى او ػ نىؿو پىهنځيى ػ مصٍالنى لپبؿه ڇې ػ ا٨تٍبػ 

ـلتنؼويه ػؿيس کتبة ػی.  په تىګه اظيل، ښه م

ـه ا٨تٍبػي کتبتىنه يې پښتى ميل ژتې ته ژتبړيل ػي، په پښتى  ښب٠يل شمبك ڇې تې ومې

ژته کې ػ ا٨تٍبػي کتبتىنى له کمښت نه ڇې کىم پىهبوی لـي، ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم ػ البلبتى په ژتبړه 

ـنګه، ڇې ػ٠ه کتبة کىالی يش ػ ه١ى کمبنى لپبؿه هم ښه کې يې ډېـ ښه انتعبة  کړی ػی. څ

 کله ٜمىمي مٝلىمبت الك ته ؿاوړي.مٝلىمبيت رسڇينه وي، ڇې ٠ىاړي ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم په ه

ػ ښب٠يل شمبك فشمتىنه ػ ٨ؼؿ وړ ػي، په ػې وليله تـې مننه کىم او ػ ػې ځىؿېؼيل 

 ال فيبتى تـيبليتىتىنى او کبميبتيى ٠ىښتىنکی يم.هېىاػ تڈيبنى ته ػ ظؼمت په الؿه کې وؿته ػ 

 پىهنىال ػوکتىؿ شميؼهي نىؿٜثبػ

ـکق ؿػ کبتل پىهنتى   ينین ػ پبليمێ ػ څېړنى ػ ميل م

ف کبل ذنىؿي 2017ملـيق کبل مـ٠ىمی ػ  1395ػ  -کبتل
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 یڅپطک یلىمړ 

 رسيعه

ؿه ػ مىعَ ڇې ػ ا٨تٍبػ لپب ،لىييډېـ ا٨تٍبػي کتبتىنه ظپل تصخ په ػې مىِىٛ پ

ىافې په ا٨تٍبػ کې نه ػه، تلکې په ډېـو ٜلىمى کې ي٦ وړانؼې کىل لتىنقم  ػي. ػ٠ه لتىنقه يتٝـ

ىنه وړانؼې ٥ي. پـ ػې البك، ػ ا٨تٍبػ لپبؿه ډېـ تٝـی٦ وړانؼې کىل آلبن کبؿ نه ػيػ مىعَ تٝـ

، ظى مىنږ یبؿ ػ٦ پـ رس تىا٤٪ لتىنقم  کي٪ او ذبمٞ تٝـيى ػ٨يکه څه هم ػ ا٨تٍبػ ػ  وىي ػي.

 ٥ىنه وړانؼې کړو.يپه النؼې ډول ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم څى تٝـ ، تـڅىهڅه کىو

ـ يلىمړين تٝـ  ػ وتمنێ پـ تنبء وړانؼې وىي ػي. آػم لمېت په ظپل مىهىؿ  ی٥ىنه ډې

ـنګىايل او ػال »ا٨تٍبػي کتبة تبنؼې  نىم کېښىػ، او ذبن « لى ػ څېړنېيػ ملتىنى ػ جـوت ػ څ

بتىايل ػ يؼ ػ فيپه تىګه پېژين. آػم لمېت ػ تىل« ؼ او وېي ٜلميػ جـوت ػ تىل»ػ لتىؿات مېل ا٨تٍب

ـنګىايل ممئله، ڇې په اوك وظت کې هم ػ ا٨تٍبػي ل تـ څېړنې  ه،بلت له مهمى اهؼا٤ى څعه ػيڅ

ـاظه کته کىي او ػواړه مىِىٛ ګبنېيالنؼې ن ؼ او يتىل ،يس. ذبن لتىؿات مېل پـ ػ٠ې ممئلې لږ پ

ه تـظه له تثبػلې تصخ کىي او يلى  يس. په اوك وظت کې ػ ا٨تٍبػ ػ څېړنېيبم کې نتىفېٞ په پ

ؼې ػ ٨ېمت له پلىه څېړي. يا٨تٍبػ ػ ػالې ٜلم په تىګه پېژين کىم ڇې ا٨تٍبػي پؼ 1ىنپبؿټيػ

ـنګىايل او ػ ظلکى ػ يؼ ػ فيي: ا٨تٍبػ ػ تىلي٥ىي او وايا٨تٍبػ ػ ؿ٤به له اړظه تٝـ 2ګىيپ بتىايل ػ څ

او  یله ػه. اوك ػ ا٨تٍبػ ٜلم ػ کمښت او انتعبة پـ تنمټ والړ ػيبؿ لىړولى ػ څېړنې وليؼ ػ مٝژون

٥ىنه وړانؼې کىي. ظى ػ ػ٠ى يػ ػ٠ه ڇىکبټ پـ البك ػ ا٨تٍبػ ظپل ظپل تٝـ ا٨تٍبػپىهبن

 ػوه إٌالشګبنې ػؿوپېژنى:« بتێ او انتعبةيکم»ؼ ػ يتبمعکې ٥ىنى له وړانؼې کىلى يتٝـ

                                                           
1 - H. J. Devenport 
2- A. C. Pigou 
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 کميايب:

ه لږه وي،  ػ ـه هـ ه١ه څه ڇې ػ ه١ه ِٜـ تلل کېږي. ػا ڇې ػ ترش « هبتيکم»ا٨تٍبػ له نٙ

بيف نه ػي، نى پـ لى لپبؿه کػ ؿ٤ٞ کى  بوويؼ مىذىػه ٜىامل ػ ػ٠ى اړتي٠ىښتنې نبمصؼوػې ػي او ػ تىل

 تىيل. بتهيؼي منبتٞ او اذنبك کميىلػ انمبين ٠ىښتنى په اړونؼ ت ا٨تٍبػپىهبنػې البك 

٤کـ کېږي ڇې مىنږ په ػالې يى ٜرص کې ژونؼ کىو، ڇې هـ څه پـېامنه ػي او ډېـ اوك  

نب وؿکىي؟ که څه هم په ې رسه په اؿتثبٓ څه کې څه مٝينٙـ بتێ لهيؼ او مرص٤ىو. ػا ػ کميکبيل تىل

ب هم اذنبك نٙـ ػ انمبنبنى ي، ظى تیمىنؼل یبتىاليؼ فيػې وؿولتێ پېړۍ کې ػ ډېـو اذنبلى تىل

ه کم ػي. ښه ػا ڇې انمبين ٠ىښتنې نبمصؼوػې ػي، نى ػالې مٝلىمبت نىته ڇې په ٠ىښتنى ت

 ؿاتلىنکي کې ته هم ػ٠ه ػ کمښت لتىنقه شل يش او که نه.

 ز کمياةه کاليى وېش:

او ػ ػ٠ى ٠ىښتنى ػ ؿ٤ٞ کىلى لپبؿه منبتٞ مٝؼوػې  نې نبمصؼوػېػا ڇې ػ انمبنبنى ٠ىښت

ؼا کړو کىم ڇې ػ٠ه کبيل په منبلثه تىګه ػ يى ػ وېي لپبؿه پيبلىه الؿه ػ ػ٠ى کيؼ ػالې يػي، نى تب

ـمنځ و وېىل يش، ڇې ػ٠ه ػ کم یػو  ى ػ وېىلى ممئله په ا٨تٍبػ کې فمىنږ ػ تصخ يبته کبليت

 مىِىٛ ذىړوي.

ػ  یتىنه ػ ه١ى يػ انمبنبنى ٤ٝبل»٩ت کې ا٨تٍبػ ػ ػالې ٜلم په تىګه پېژنى کىم ڇې يپه ش٩

ي يپه ا٨تٍبػ کې ػ تصخ ممئله، ػ منبتٝى رص٤ه ذى«. تٝى په اړونؼ مٕبلٝه کىيبته منبي٠ىښتنى او کم

ـمنځ ڇې ػ ػ٠ى منبتٝى ػ الك ته ؿاوړلى لپبؿه پـې له  ی)پبرسه( او ػ ه١ى  ى تل يوېي ػ ه١ى منبتٝى ت

 تىنه پکې ؿان١ښتي ػي.يڇې ټىل ا٨تٍبػي ٤ٝبل یػا ػ ی٦ ښه واليرسه ؿ٨بتت کىي. ػ ػ٠ه تٝـ

 انتذاب:

ـتله کمکه  ـته انمبنبن ډيکبيل ػ انمبين ٠ىښتنى په پ ـ بته ػي، که ڇې له ٠ىښتنې ينبتکم ېې

بوو يت کىي )ځکه ڇې ػ ټىلى اړتيىې تـظې ته ک٥بيىافې ػ ػ٠ى ٠ىښتنى يلـي او ا٨تٍبػي منبتٞ 

ـته مىنږ يى څعه ه١ه يټىلى کبل ؼ لهيؿ٤ٞ کىل ممک  نه ػي(، نى تب  ى ډول کبيليىه تـظه وټبکي. که ڇې

ـته ػ انمبنبيؼ ػ نىؿو کبليمرص٤ىو نى تب نى ػ٠ه ڇبؿې م٩ٝىلې ى  له مرص٤ىلى څعه ډډه وکړو. که ڇې

بوو ػ ؿ٤ٞ کىلى هڅه يى او مهمى اړتيڇې په لىمړي واؿ ته هـ څىک ػ ظپلى لىمړن ،ػه وي، نى واِض
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ـه اړتيوکړي.  مرص٤ىلى څعه ته ى له يب لـي او ػ ه١ى کبليٝنې ه١ه کبيل ته انتعبة کړي ڇې ه١ى ته ډې

 ت لـي.يلپبؿه لږ اهم یډډه وکړي کىم ڇې ػ ػو 

ـه اهم که لږ ٤کـ وکړو نى واِض ت لـي. يته يش، ڇې ػ انتعبة ممئله په ا٨تٍبػ کې څىم

ب وړ  کبيل وپېـي. ػ يڇې ػ اړت ،يش یپه آفاػ ډول کىال  يپه پبنګىالى ا٨تٍبػونى کې مرص٣ کىونک

مى ػ م٩ؼاؿ په والٕه مصؼوػېږي کىم ڇې له يػ ه١ى پ ې ػايى م٩ؼاؿ او ومېـ ڇې پېـي يه١ى کبل

ى ػ يى لپبؿه، ػ ه١ى کبليت ػ تېالتېلى کبلػي. ػ مرص٣ کىونکى ػ ښې ت٩بِب رسٜرسه مىذىػې  یػو 

ـته ځبنګړو کبليې تىلي يؼوونکيې ػه، ڇې تىلکىونکم٩ؼاؿ تب ى ته ػ مرص٣ کىونکى يؼوي. که ڇې

ـن ؼ لپبؿه ته ښه ٌنٝتيي تىلړ يش او ػ نىمىبت يې فيؼ ته يبته يش، تىليت٩بِب ف نې ياو نىؿې اړ قېيک

ٝى کې يې ت٩بِب کمه ػه. په ػالې ٌنبيٝى کې ڇې مصٍىل ته يمنبتٞ الك ته ؿاوړي. په ه١ى ٌنب

ٝى يڇې کىمې منبتٞ په کبؿ وړل کېږي کمې ته وي. نى ػ مرص٣ کىونکى ت٩بِب ػه ڇې ػ تېالتېلى ٌنب

ـمنځ کم  يش.رسه وې بته منبتٞيت

 ې کىم کبيل او په کىمې انؼافې رسهيس ڇيم نيى ا٨تٍبػونى کې، ػولت تٍميپه پالن وى

متل کېږي. که يىه تـظه اظيه ػ٠ى ا٨تٍبػونى کې له مىرتي څعه ػ ه١ه ػ انتعبة ػ ش٪ ؼ يش. پيتىل

ـته ا٨تٍبػ کبمال  پالن وى  ى ػ انتعبة په هکله يػ کبل یوي، نى ػولت ػ مرص٣ کىونکي پـ ځب یڇې

ؼ او څه ډول ا٨تٍبػي منبتٞ او ػ ييس. ػولت ػا ټبکي ڇې کىم کبيل او په کىمه انؼافه تىليم نيتٍم

ـمنځ تيؼ ٜىامل ػ تېالتېلى ٌنبيتىل ـه پـ ػې، ممکن فېٞى ٝى ت يس ڇې يم ونيػولت تٍم ه ػه،يش. رستې

ـه کبيل مرص٤ىالیهـ مرص٣ کىونک  تهبييش او ډېـۍ وظت په ػ٠ى ا٨تٍبػونى کې ػ کم ی څىم

. همؼاؿنګه په آفاػو ا٨تٍبػونى کې متل يشياظو ه تنؼۍ څعه کبؿ ري ى ډول ذيى ػ تىفېٞ لپبؿه له يکبل

ه تنؼۍ ري ى ػ ٜبػالنه وېي لپبؿه له ذيبته کبليذګړې پـ مهبل ػ کمػ ٕى لکه ي ٜبػي رشاريهم په ٠

 څعه الت٥بػه کېږي.

 :3فطصتي مرصف

ـاػ نه يش کىال  ؼليي؟ ومى ليکبيل وا٨ٝي مرص٣ څه ته وا هى يػ  ظپلې ټىلې  یڇې ا٤

ىې ٠ىښتنې پىؿه کىل له ه١ې تلې يى څه انتعبة کړي. ػ يلې نه ى له ډيؼ ػ کبلي٠ىښتنې پىؿه کړي، تب

، ه١ه کبيل ػي ڇې ػ ىې ٠ىښتنې وا٨ٝي مرص٣يػ  ،ك٠ىښتنې څعه تېـېؼل ػي. پـ ػې الب

ـته  .ه١ه مرص٣ کړو یى ػ مرص٣ په ٌىؿت کې، نه وى کىال يى کبليلىمړن ى يػ محبل په تىګه که ڇې

                                                           
3 - Opportunity Cost 
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ه ئى ب څلىؿ ٨يلګـټ  ی٨ىٔى ييش ڇې په ه١ه تبنؼې  یولـي او کىال  پىيل واشؼه 500کن 

ـته لهؼې ػ ظپيو ـ ې يػ٠ى ػواړو څعه  لې کىؿنێ لپبؿه وپېـي. که ڇې ټ انتعبة کړل، نى ػ لګ

ـته  ؼو له اللهيه وئى مرص٣، ػ ه١ه ػ کىؿ لپبؿه ػ څلىؿ ٨وا٨ٝي ؼ يظـلګـټ ػ  وؿکىل ػي. که ڇې

ى په ٌن٦ کې ګډون البلبت ی يش ػ ا٨تٍبػ ٜلمپىؿې کىال ترى   4نه تـ 2 له نيى مصٍل ػ مبلپښي

و ته وؿيش، نى په ػالې ٌن٦ کې ػ کېنبلتلى وا٨ٝي مرص٣ ػ نىؿو ؼيب ػ ٤ىټثبل ػ ممبت٩ې ليوکړي 

ه١ه مرص٣ کړي.  یى ػ مرص٣ په ٌىؿت کې نه يش کىال يى کبليى پـېښىػل ػي، ڇې ػ لىمړيکبل

تي مرص٣»ػ٠ه مرص٣ ته په ا٨تٍبػ کې   ي.يمرص٣ وا یب له الله تللي« ٤ٌـ

 :زضجه ةنسي )ضجحاناتى(وايل  ز غىضه

ت کې وا٨ٞ کېږي، يى وِٝيى کن په يکله ڇې  ىل کېږي،يپه ا٨تٍبػ کې ػالې په پبم کې ن

ى انتعبة کړي، نى يعه ى څيپه من٩ٕي تىګه ٜمل کىي. پـ ػې البك، که ػالې وي ڇې له ػوه کبل

ب ته په ػې تکل کې وي ڇې ػالې کبلی تل ت وؿکړي. ػا په ػې يانتعبة کړي ڇې ه١ه ته ډېـ ِؿ

ـلت لـي يى مٝيػؿذه تنؼۍ لپبؿه ػ ػ ٠ىؿه وايل  يمٝنب ػه ڇې مرص٣ کىونک بؿ لـي، او ػالې ٤ه

ـلت په رس  ػي. م تنؼي وىېيبوې ػ ٠ىؿه وايل پـ تنمټ ت٩ميله اړتيڇې په ه١ه کې نبتکم ػ ػ٠ه ٤ه

کىلى هڅه  بوو ػ ؿ٤ٞيػ ػ٠ى اړت یلـي او په لىمړي رس کې ه١ى  یبوې ځبيؼې اړتيوؼ یکې ػ ه١ى 

ـلت کې له ػ٠ى ٠ىښتنى څعه  ىافې ػوهمه او پنځمه پىؿه يکىي. که ػالې وي ڇې په ػ٠ه ٤ه

ػ ػ٠ې  ې له آنؼه،يب انتعبتىي. فمىنږ ػ ا٨تٍبػي نٙـيػ پىؿه کېؼو لپبؿه ػوهمه اړت یيش، ه١ى  یکېؼا

ـاػ په من٩ٕي ډول ڇل  کىي. پـ ػې البكيې لپبؿه تبوؿي ي٤ِـ ې ٤ُـ کىو، ڇې يػالې  ،ى ڇې ا٤

 کېؼو ػ لىمړيتىة او ٠ىؿه وايل پـ البك ٔث٩ه تنؼي کىي. بوې ػ ؿ٤ٞيظپلې اړت یه١ى 

ـ   وؿځني ذبؿي ا٨تٍبػي ممبئل شل  یتـڅى ػ ا٨تٍبػ ٜلم ػ ه١ى  ،کمبن هيله لـي یډې

نه يش  ا٨تٍبػپىهبن يل کېږي.يتىنى رس معبمغ يش، نبهياو کله ڇې ػ ػ٠ه ٜلم له مصؼوػکړي 

ى ييش ػ  یى ممبئلى لپبؿه ػ شل وؿولتێ الؿه وړانؼې کړي، ظى کىال يػ ټىلى وؿځن یػ ه١ى  یکىال 

ى ممبئلى شل ػ ٜميل يبوې په ګىته کړي. ػ وؿځنيمګړتياو ن وېبيبلت ا٨تٍبػي ګټىؿتيځبنګړي ل

ې يؼ په ا٨تٍبػي نٙـي، معکې له ػې ڇې ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم ػ٠ه څبنګه وڅېړل يش، تبیبؿ ػا٨تٍبػ ک

 پىه وى.تبنؼې 

 :اكتصازي نظطيه

 ه ػؿې تـظى و وېىى:ی وى ا٨تٍبػ پکىال 
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ـګنؼېږي، ػ ا٨تٍبػي لبفمبنيلکه څنګه ڇې له نىم څعه  :في اكتصازيتىص -1  ىنى کړنېې څ

 ي.يلتب

 ب ا٨تٍبػي اٌىل.يه يا٨تٍبػي نٙـ -2

ـلته ٠ىښتل ې څعه ػ ا٨تٍبيڇې په ه١ه کې له نٙـ - ا٨تٍبػٜميل -3 ػي ممبئلى په څېړلى کې م

 .کېږي

ػ تصليلىنى . يػ يه په ه١ى اٌىلى کې وبمله ػه ڇې په من٩ٕي ډول ذىړ وى يا٨تٍبػي نٙـ

ته ؿانه وړي. ػ کبؿ شبٌل ته په نه ز منځيه ػه او ممک  ػه ڇې ٜميل نتبيلى نٙـيػ ه١ى ولبلپبؿه 

ـنې رسه، نٙـپب ؼا کىي. يته تـ ؿلېؼو پىؿې په من٩ٕي ډول ػوام پ ره اظيمتنېيې پـ مغ ځي او نتيمل

ػ ٜلىمى ػ نىؿو تـظى په څېـ، په ػ٠ه ٜلم کې هم څېړونکي، ظپلې څېړنې ته ػ ترشي پىهې ػ لىړولى 

ـاظت  ب وؿکىي.يپه مىظه پ

ـه اړ بتى کبؿونهيه کې ػ ٤ِـيه پىؿې ڇې په ا٨تٍبػي نٙـيتـ ه١ه ځب نې وظت ينه ػه، ځيډې

ـه لږه ؿاتٕه پيه له وا٨ٝينٙـ ىويت رس ډې ـاػ له  ؼا کىي. ػ محبل په تىګه، ػالې ٤ِـ ڇې ترشي ا٤

 .ا٨تٍبػي پلىه من٩ٕي ڇلنؼ کىي

ـته وعَ من٩ٕي وي او      ه ػوه تېالتېلى ٨ېمتىنى ى وبن کبيل په ػوه پلىؿنځيى کې پيکه ڇې

ټ يې وؿته په ټيى ڇې يه پېـي کىم څع بيل له ه١ه پلىؿنځيه کی تپلىؿل کېږي، نىمرص٣ کىونک

ه کىي، ظى ډېـ ظلک ػ ظپلى ٜبػات ى يػه ڇې  ى تبتٞ وي او په ػې شبلت کې وىنې٨ېمت ِٜـ

ؼاؿي کىي او کبيل له ه١ه يڅعه ظـ ىه ځبنګړي پلىؿنځييػ ػې لپبؿه ڇې تل له  یمرص٤ىونک

ڇې  یپه ػې شبلت کې نه وى کىال  ېمت وؿکىي.لىړ ٨په وؿته يې ى ڇې يڅعه پېـي، کىم  پلىؿنځي

يبتى په ا٨تٍبػ ـلى رسه  ػ ه١ه ػ ٠ري وا٨ٝي ٤ِـ مصکىم کړو. ځکه ػ  ٜلم په تىګه ت نه ػ لـېيله وا٨ٝل

ـته، ته مىنږ ػ ٤ِـ بتى له وتىنيػ٠ى ٤ِـ ى او په ػې ٌىؿت کې ته ػ يبتى په ذىړولى ٨بػؿ نه يپ

 .ا٨تٍبػي ممبئلى ٜلمي څېړنه ممکنه نه يش

 ؟یآيا اكتصاز غلم ز

ى ٜلم په تىګه يوى ا٨تٍبػ ػ  یب کىال يقو ٜلىمى څبنګه ػه. آ يى ڇې ا٨تٍبػ ػ ټىلني٠بلثب  وا

ىه څبنګه يوى ا٨تٍبػ هم ػ ٜلم  یب کىال يتىتبين او نىؿ ػ ٜلم په تىګه پېژنى، آ  ب،يک، کېميوپېژنى؟ ٤ق

 وګڼى؟
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ٔث٩ه تنؼي او ػ ػ٠ى ػواړو  کنې،٩ى مىبهؼې، ػ اړونؼو أالٜبتى ټبيٜلم ػ ځبنګړو ش٩ب

ؼ٧ ٕى کې تل ٌيڇې په ځبنګړو رشا ػي،  وړانؼې کړېنيپىهبنى ػالې ٨ىاني. يم وؿکىلى ته وايتٝم

 .ل لپبؿه کبؿ واظلىيت ػ تصليٝوى ػ اولني وِ یي او له ه١ى څعه کىال کړ و 

په ػ٠ه  يش، ځکه ڇې یىه تـظه کېؼايا٨تٍبػ هم ػ ٜلم  ٦ ته په کتى،يػ ٜلم پىؿتني تٝـ  

م لپبؿه له ه١ه څعه يتنؼي او ػ تٝم ه٪ مىبهؼه، اړونؼ أالٜبت انتعبة، ٔث٩يٜلم کې مىنږ ش٩ب

)که څه هم ػ نىؿو ٜلىمى په کىو ې وړانؼې يالت٥بػه کىو. ػ نىؿو ٜلىمى په څېـ مىنږ ظبٌې ٤ِـ

ـتله فمىنږ ٤ِـ ـه ٤بٌله لـي(، او ػ يبت له وا٨ٝيپ ـلته منيىې ٤ِـيت څعه ډې بك ي٩ٕي ٨ې په م

 تـرسه کىو.

ه ػ ٤ُـ کىلى )ػ نىؿو ٜىاملى جبتت پبتې کېؼل( يپه ا٨تٍبػ کې فمىنږ تـ ټىلى مهمه ٤ِـ

ې په من٩ٕي التؼالل يػ٠ه نٙـ.٩4ه ػهيبيس التؼالل ٔـي٩ه ػ ٨يره ٔـيه کې ؿايػي. په ا٨تٍبػي نٙـ

ذىړوو، ه١ه ػ ػې  نيمتنې، ا٨تٍبػي ٨ىانيګټې اظ هرسه الك ته ؿاوړو. له ػ٠ه التؼالل څعه پ

ب په يٖ وذىػ ولـي، څه ته پېښ يش. نى تيپه ه١ه ٌىؿت کې ڇې ظبً رشاڇې ، يػ یښکبؿنؼو 

ـمنځ ي٩ى څعه ػ متصىليي او هنؼيس ٔـري لىنى کې له الريظپلى تصل کبؿ ػ څېړلى لپبؿه نى ػ ؿواتٕى ت

 اظلى.

 ٪ وييبت ډېـ ػ٨ې ؿاټىل وىي مٝلىمڇې په ډېـو ٜلىمى ک ،کىمه ممئله ڇې لـو ه١ه ػا ػه

ي. مىنږ په ا٨تٍبػ ړ وته ؿا الكنى په تـرسه کىلى رسه مٝلىمبت ب کې څېړونکي ػ ظپلى څېړ يپه کېمکه ل

ـاػو ؿويې ته په کتى کې  ػ٠ه ػ څېړنې  هم په ا٨تٍبػ کې ،مٝلىمبت ؿاټىلىو. پـ ػې البكػ ترشي ا٤

 ريق ټىپيهېڅ تنمټ٩ى رسه ئـله ػ څېړلى ٩ې او په نىؿو ٜلىمى کې يٜلمي ػه او ػ ػ٠ې ٔـ٩ه ئـ

 5.نىته

 :اكتصازي مناةؼ

 ی:ػ یؼل ػ ا٨تٍبػ ٜلم په ػوه البيس ممبئلى تنبء وى يلکه څنګه ڇې مى ول

ـاػو او تنمټىنى ته بوې )ڇې ايڇې ػ ټىلنې مبػي ٠ىښتنې او اړت ،لىمړنێ ممئله ػا ػه ٤

بوو څعه يظه له انمبين اړتؿ٤ٞ کېؼونکې نه ػي. فمىنږ مى په پىؿه ډول او  مصؼوػېػي( نب ېوبمل

                                                           
4- deductive 
5
 - J. L. Hansen, A Textbook of Economics, PP . 3 – 17. 
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ب ی،ل ػيى او ظؼمبتى ته ػ مرص٣ کىونکي متبيه١ى کبل ل يت وؿتعښي. ػ٠ه متبيڇې ه١ه ته ډېـ ِؿ

 ڇې په کبمله تىګه ؿ٤ٞ يش. یپه هېڅ ٌىؿت کې ممک  نه ػ

بته ػي. فمىنږ يب کميڇې ا٨تٍبػي منبتٞ ػ ټىلنې په الك کې مصؼوػې  ،ػوهمه ممئله ػا ػه

وى  یمتنې رسه کىال يڇې له ه١ې څعه په ګټې اظ ،ؼې ػييي منبتٝى څعه ه١ه پؼمىظه له ا٨تٍبػ

 ؼ کړو.يکبيل او ظؼمبت تىل

قو ي٦ کړو. ا٨تٍبػ ػ ټىلنيٜلم تٝـ ی وى ػ ا٨تٍبػى ػوه ممئلى ته په کتى، کىال ياوك پىؿتن

ؿه ػ مصؼوػو لپبػ ؿ٤ٞ کىلى  یبوو او ػ ه١ى ياړت او مٝنىي بتى مبػييٜلىمى تـظه ػه ڇې ػ ټىلنې ػ ف

نب، فمىنږ ممئله ػ ا٨تٍبػ په ٜلم کې ػ مصؼوػو منبتٝى يب په تله ويمنبتٝى له ممئلې رسه رسوکبؿ لـي. 

ـه کبؿونه ػه  .6لمه او مؤج

ٝي يا٨تٍبػي منبتٞ په څلىؿو تـظى وېىل کېږي: ٔثػ ټىلنې په الك کې   :اكتصازي مناةؼالف. 

 ب ٤ني پىهه.يټکنبلىژي  ومنبتٞ، ترشي منبتٞ )کبؿي ځىاک(، پبنګه ا

ى منبتٝى څعه په ګټې يڅلىؿو پىؿتن تب  لهيبوې ؿ٤ٞ کىي، نهبيټىلنې اړتؼ ڇې ػ يػ امتٝې تىل

 متنې ممک  ګـځي.ياظ

کىم ڇې  ؼو پىؿې وبملې ػييى پؼيکبؿ وړل وىؼ کې په ټىلى پيه تىلػ٠ه منبتٞ پ :ال٦. ٔثيٝي منبتٞ

 ه کنرتول کې نه ػه.نبتٝى انؼافه جبتته او ػ ترش پم ٝت مىنږ ته په واک کې ؿاکړي ػي. ػ ػ٠ىئث

 یب وګړو څعه ذىړېږي. ظى ػ ن٥ىك ومېـ او ػ ه١ى يمنبتٞ له ن٥ىك  انمبين :ب. انؼاين مناةؼ

ـک بت يډېـ ف لىؿي ػ ن٥ىك ذىړښتؼ يج ػ انمبين ځىاک انؼافه نه ټبکي. ػ انمبين ځىاک له ليت

ـته ،ػ محبل په تىګه ت لـيياهم ـاتـيټىلنى کې ػ ن٥ىك انؼافه ػوه په  که ڇې وي، ظى په لىمړنێ  ى ت

 بته وي، په ػې ٌىؿت کېيٍؼي فيبت ٜمـ کمبنى ٤يکبلى څعه ػ ف 60ټىلنه کې ػ مبوىمبنى او له 

بت وي. نى فمىنږ ػ پبم وړ کبؿي ځىاک ٤ٝبل يټىلنه کې کبؿي ځىاک له لىمړنێ څعه ف همهو ته په ػ

ې کمبن ػي. ػوهم، ػ کبؿي ځىاک له پلىه، ػ ن٥ىك ػ کبلى پىؿ  60ىلې تـ ينه ن 16ن٥ىك، له 

ـته ػ ټىلنې وګړي په ظىاؿ ځىاکێ )لىء یت وړ ػياهم ت هم ػ ډېـيب وِٝيظىؿاک او ؿو٠ت . که ڇې

ـاتى له تلې يت١ؾي( او تېالتېلى نبؿو٠ ـاتى ک ى اظته وي، نى په ه١ې ټىلنه کې ته ػ کبؿ کىلى ٨ؼؿت په ک

ى څعه نه ځىؿېږي. له تلې يې له ظىاؿ ځىاکێ او نبؿو٠ين٥ىك  ټىلنې څعه لږ وي، په کىم کې ڇې

                                                           
6 - C. R. Mc Connell, Economics, Mc Graw Hill, 1978. Ch. 1. 
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ـاػو ػ ٜمـ اولٖ هم ػ اهم ـاػو متىلٖ ٜمـ یت وړ ػيظىا، ػ ا٤  25ې ي. په کىمه ټىلنه کې ڇې ػ ا٤

ـاػ نږػې یکبله ػ ـته له ا٨تٍبػي منبتٝى څعه الت٥بػه  15، نى ػ ػ٠ې ټىلنې ا٤ ـاء پ کبله ػ کبؿ له اذ

ت يتېـوي. په ػ٠ې ټىلنه کې ػ کبؿ مؤجـ ې لن کبله ػ کبؿ په تـرسه کىلىاف ى يکىي او ػ ظپل ٜمـ 

ـاػو متىلٖ ٜمـ  ـاتکبله ػ 60نٙـ ه١ې ټىلنې ته ڇې هلته ػ ا٤  ټ وي.يى ټی، په ک

ـګنؼ  ی ومىمي.بتىالي٩ى فييش په تېالتېلى ٔـ یػ ټىلنې په واک کې ػ منبتٝى انؼافه کىال   څ

ـته له ػې ػ ټىلنې ػ ی ػیبتىاليب ػ فېږون ػ نـط في ػ ومېـ ى فېږېؼلى مبوىمبنىيې ػ نىيمحبل  . پ

بتىي. له ػې وؿ اظىا، ػ يت فيػ ټىلنې ػ انمبين ځىاک مؤجـ یت ښه واليب وِٝيظىؿاک او ؿو٠ت

ـمنځ ډېـې نژػې اړيانمبين ځىاک ػ مؤلؼ له  ،کې وذىػ لـي. پـ ػې البكيت او فػه کړې ت

ـاػو په ژون  بتىي.يت فيؼ کې الت٥بػه هم ػ انمبين ځىاک مؤجـا٨تٍبػي منبتٝى څعه ػ ا٤

ى، لړکىنى او ػ يلى، وػاني آالتى، اتقاؿو او ولبنيػ مبوې ټىلنې پبنګه په هـ وظت کې ى يػ  ج. پانګه:

ٝي او يه. پبنګه ػ مؤلؼو ځىاکىنى په والٕه ػ ٔثذىػي ػلى مى يه١ې ټىلنې ػ شمل و ن٩ل ػ ولب

ى او مرصيف ظؼمبتى ػ الت٥بػې په يبتىايل لپبؿه ػ کبليت ػ فب ػ اؿفښيت يانمبين ځىاکىنى ػ مؤجـ

بتىايل لپبؿه تـرسه کېږي ػ يب ػ پبنګې ػ فيربػ يت ڇې ػ پبنګې ػ ايتـڅ کې ؿامنځ ته کېږي. ه١ه ٤ٝبل

ػ منثٞ ٠ې بػي منثٞ ځبنګړنه ػا ػه ڇې له ػې څعه الت٥بػه ػ ػبػېږي. ػ ػ٠ې ا٨تٍيپبنګىنې په نبمه 

ـته، ػ وظت په تېـېؼو رسه ظپل مؤلؼ ځىاک له  له منځه تلى تبٜخ الله وؿکىي. ػ کېږي او له ػې پ

ى. نى ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ټىلنې ػ پبنګې مىذىػي يکمښت ته التهالک وا پبنګې ػ اؿفښت کلني

ؼ ولګىل يش. يقو تىکى په تىلييب پبنګه يىه تـظه ػ پبنګې يؼي منبتٝى ينه ػه ػ تىليؿاکمه نه يش، نى اړ

ى، نى يمى وؿته وبؿه وکړه، ػ ػ٠ى منبتٝى ػ کبؿونې شبٌل ته پبنګه اڇىنه وا ه ڇې معکېلکه څنګ

يض پبنګه اڇىنه يظبلٍه ػه. نب ظبلٍه پبنګه اڇىنه په ػوه تـظى وېىل کېږي: تٝىػ٠ه پبنګه اڇىنه نب 

 او ظبلٍه پبنګه اڇىنه.

 یله الله تلل ػ پبنګې مىذىػييض پبنګه اڇىنه ػ پبنګې اڇىنې ه١ه تـظه ػه ڇې يتٝى

٨ؼؿت  يؼيڇې ػ ا٨تٍبػ تىل یاو ظبلٍه پبنګه اڇىنه ػ پبنګىنې ه١ه ډول ػ ذربانىي،اؿفښت 

 بتىي.يف

ٝنې ػ پبنګې مىذىػي، يظبلٍه پبنګه اڇىنه په ظپل واؿ رسه په ػوه تـظى وېىل وىې ػه. 

ى ػ يقو کبلييې ػ پبنګه ي هبتىلى رسه او تليقو تىکى په فييې ػ پبنګه ي هى يوى.  یبتىال ي٩ى فيپه ػوه ٔـ

 بتىلى رسه.يکبؿايئ په ف
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او ه١ى  یػ ػ شبٌل يى ډولب ٤ني فػه کړه ػ پبنګې يټکنبلىژي  فني ظزه کړه يا ټکنالىژي: –ز 

ػ ترـتى څعه ټىلنې ته ؿاپبتې وي. که څه هم  ى کمبنى لهيل کېږي کىم ڇې ػ پعىانيأالٜبتى ته و

ـاػ تبيؼ ػ٠ه پىهه الله ټىلنې ا٤ ب نه پېښږې. ػ ه١ه ػ فػه کړې يؼ ته اړتيظى ػ ه١ه مرؼػ تىل کړي، ت

ـاتى ػ ه١ه ػ پـ مغ ت ـاتى ک او مىذىػي يې هم په  یه وظت نه ڇټک ػىلى او ؿالپړلى ليوظت په ک

ؼ ػ څېړنى ػ تـرسه کىلى له الؿې ممک  يمتلى رسه نه کمېږي. ػ ٤ني پىهې تىليکبؿولى او ګټه اظ

ـکى کې، ډېـې ظربې وکړو.يکله ته په وؿولتګـځي. ػ ا٨تٍبػي منبتٝى په ه  ى څپ

 :اكتصازي واحس

ـاػ ڇې په  ىه ټىلنه کې په ا٨تٍبػي ڇبؿو الك پىؿې کىي په ػوه تـظى وېىل يه١ه ا٤

ى او ظؼمبتى ػ مرص٤ىونکى په تىګه يى کبليؼ وىيکېږي. مرص٤ىونکي واشؼونه ڇې په ټىلنه کې ػ تىل

ـاػو ته و ا، او ػؼي واشؼونهيپېژنؼل کېږي او تىل ى او ظؼمبتى په يل کېږي کىم ڇې ػ کبليه١ى ا٤

ـ  ؼ الك پىؿې کىي. واِضيتىل ب يؼونکي يا٨تٍبػي واشؼونه هم مرص٤ىونکي او هم تىل یػه ڇې ډې

بػوو او يى په نىم يىه تـظه وي، ڇې په إٌالس کې مرص٤ىونکي ا٨تٍبػي واشؼونه ػ کىؿني یػ ه١ى 

ا٨تٍبػي تٍؼۍ په نبمه  ؼي مىلمبت ػي، ػيؿظبنې او تىلؼونکي واشؼونه ڇې رشکتىنه، کبيتىل

 بػوو.ي

 :اكتصاز ی او لىیکىچن

ـاػي يڇې ػ ا٨تٍبػي واشؼونى ؿو ،ا٨تٍبػ ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم ه١ه څبنګه ػه یکىڇن ه په ان٥

ب ػ ا٨تٍبػي واشؼونى يىې ډلې ؿ٤تبؿ يا٨تٍبػ کې مىنږ ػ  یمتم کې څېړي. په لى يډول په ا٨تٍبػي ل

ػ کىڇني ا٨تٍبػ په مصؼوػه متم کې څېړو. ػ محبل په ډول، کله ڇې يې په ا٨تٍبػي لمرمىٜي کړن

. په ػالې شبل یؼ ػيىې ا٨تٍبػي تٍؼۍ تىلينى فمىنږ مٕلج ػ  ،ؼ په هکله ظربې کىويػ تىلکې 

ڇې  ی،ؼ څعه ػيى او ظؼمبتى له تىليا٨تٍبػ په مصؼوػه کې فمىنږ مٕلج ػ ه١ى کبل یکې ڇې ػ لى 

 وي. ؼ وىیيػ ټىلى ا٨تٍبػي مىلمى له ظىا تىلپه هېىاػ کې 

ل يه او تصليب ػ کىڇني ا٨تٍبػ ممبئل ترقيکيل ممبئل او ت یمړ په ػې کتبة کې، مىنږ لى 

 (.7و)په څېړلى تصخ کى ممبئلى  ػا٨تٍبػ  یب ػ لى ياو ه١ه وظت ت

  

                                                           
7 - S. C. Sturmey, D.W. Pearce, Economic Analysis, MC Graw Hill,  1966, ch, 2. 
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 یزوهم څپطک

 تىليس او ز تىليس هسف

ت کې ڇې کىؿنێ ػې ته اړ وىې ه وظبوو ؿ٤ٞ کىل ػي. ه١يؼ هؼ٣ ػ ظلکى ػ اړتيػ تىل

او وؼت، ػ  ؼافېانبوې او ٠ىښتنې په ظپلى هڅى رسه ؿ٤ٞ کړي، نى ػ ٠ىښتنى يتـڅى ظپلې اړت وه،

ـاػو ػ  ب ظىؿاکي تىکي، پىښبک او رس يتىنه ټبکل. ػ ترش تـ ټىلى لىمړنێ او ٜمؼه اړتي٤ٝبلىې ډلې يا٤

ـاػو ټىل وظت او انـژي ځبن  ب  شؼا٨ليپنبه وه او په پعىاين ػوؿ کې ػ ػ٠ې اړت انؼافې ؿ٤ٞ کىلى ػ ا٤

ـاظت بتې وىې او ػ ظلکى ي٠ىښتنې ف بوې اويب رسه، ػ ظلکى اړتيته ځبنګړې کړې وه. ػ متؼن په پ

ـاػ نىؿ نى ػ ظپلى اړت ب وړ ياړت متنه ػيمى څعه ګټه اظيم ډول اړ نه ػي. له پيبوو ؿ٤ٞ کىلى ته په ممت٩يا٤

 .ى پېـوػنه ممک  ګـځىييکبل

ـه وؿځ نىي کبيل تبفاؿ ته يى تېالتېل ډولىنه تىليٕى کې، ػ کبليى ا٨تٍبػي رشايپه اولن  ؼ او ه

ـاػ ڇې ػ کبل ه کېږي. کىم ا٤ بوو او هم ػ نىؿو کمبنى ػ يؼ تىظت ػي، هم ػ ظپلى اړتيى په تىليِٜـ

 نکې ػه.ى مرص٤ىو يؼوونکي او هم ػ کبليبوو ػ ؿ٤ٞ کىلى لپبؿه کىښښ کىي. ػ٠ه ډله هم تىلياړت

 :ز تىليس مفهىم

ـه تىل په م٥هىم پېژنؼل کېږي. کىلى ې ب ػ ظؼمبتى ػ وړانؼيذىړولى  ىيؼ ػ کبليػ ا٨تٍبػ له نٙ

ـانى، ښىونکى، ظټګـو او نىؿو کمبنى ظؼمبت هم له ا٨تٍبػي پلىه ػ ظؼمبتى وړانؼې کىل  ،ػ ډاکټ

ـاػو هؼ٣ ػ نىؿو ظلکى يبػو وىيکبيل ومېـل کېږي. ځکه ػ ټىلى  ـاػو ػ اړتى ا٤ بوو ؿ٤ٞ کىل يػ ا٤

لکه ٜمؼه پلىؿونکي، پـڇىن  ن ڇې ػ تىفېٞ په وثکه کې تىظت ػيله ػې وؿ اظىا، ه١ه کمب ػي.

 یىلى تىظت ػي، ه١ى يىلى ؿاتيب ػ ممب٤ـو په تيى په شمل و ن٩ل يپلىؿونکي او ه١ه واشؼونه ڇې ػ کبل

 ،لېږييؼ تـ ه١ه وظته پىؿې نه تکميى تىليځکه ػ کبل ىه تـظه ومېـل کېږي.يؼ ػ وثکې يهم ػ تىل

ې وګىؿو، په ه١ه يتـڅى کبيل ػ مرص٣ کىونکي الك ته ونه لىېږي. لکه ڇې په ؿاتلىين کې ته 

ـاػ ػ   یبتىاليؼ فيؼا کړي، تىليىه کبؿ په تـرسه کىلى کې تعٍَ پيٌىؿت کې ڇې ػ ظلکى ا٤

ـه پـ ػې، ػ شمل و ن٩ل ترس  ى تثبػله رضوؿي کىي اويمىمي، ظى ػ٠ه ممئله په ظپل ؽات کې ػ کبل ې

ـا٤يؼې يىې پؼيؼ ػ يربػوي. پـ ػې البك، تىلياِبيف مرص٣ ا ب ي يريت ػ وکل ػ ت١يىي مى٨ٝيب ذ١

 .ى ظؼمت ػ وړانؼې کىلى په مٝنب ػیيػ 
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 :ز تىليس انساظه او اكتصازي ضفاه

ـاػو ػ اړتيػ تىل  ی ػکې ػ ه١ى  یاو ٠ىښتنى ؿ٤ٞ کىل او په پب ووبيؼ هؼ٣ ػ ترشي ا٤

ـه فیػ یبتىاليه فب٤ا٨تٍبػي ؿ  ىو ڇې ػ هـ څىم بوو او ٠ىښتنى يبتى اړتي. په ا٨تٍبػ کې ػالې ٤ِـ

به په لىمړي رس کې ػ بتىايل لثج ګـځي. پـ ػې البك، ا٨تٍبػي ؿ٤يؿ٤ٞ کىل ػ ا٨تٍبػي ؿ٤به ػ ف

په لىړولى  بؿيظلکى ػ ژونؼ ػ مٝ ػپه ٜبم وکل  یبتىاليؼ فيپىؿې تړلې ػه او ػ تىل ؼافېانؼ په يتىل

بلتىنى له يػ ا٨تٍبػي ل یبتىاليؼ ػ انؼافې فيبتىي. په ػې تىګه ػ تىليا٨تٍبػي ؿ٤به ف یرسه، ػ ه١ى 

ؿه الفم بتىايل لپبيػ ا٨تٍبػي ؿ٤به ػ ف یبتىاليؼ ػ انؼافې في. که څه هم ػ تىلیمهمى اهؼا٤ى څعه ػ

ـمنځ و ىافې ػ ټيؼ يځکه امکبن لـي ڇې اِبيف تىل ،رشٓ ػی، ظى کبيف نه ػی ـاػو ت ىلنې ػ ځينى ا٤

ـمنځ ػ ينى په ػوهم پړاو کې ػ ا٨تٍبػي ؿ٤به ػ ف ل يش،وېى ـاػو ت بتىايل لپبؿه الفم رشٓ ػ انمبين ا٤

ـه ڇې ػ کبلیى ٜبػالنه او منبلج وېي  ػيى کبليؼ وىيتىل ى ي. نى ػ ػ٠ه کبيف رشٓ پـ تنبء، هـ څىم

ـمنځ پ ـاػو ت ـ او ظؼمبتى وېي ػ ا٤  بته يش.يا٨تٍبػي ؿ٤به ته فرسه يش، ػ ټىلنې ه ٜبػالنه ډول ت

 :ثطوت

ػ  نې کبيل تبػوامه وييؼې کىي ػي. ځى ذىړول او ػ ظؼمبتى وړانيؼ هؼ٣، ػ کبليتىل ػ

بن ظلک ػ ٤ىؿي مرص٣ لپبؿه ٠ىاړي لکه ظىؿاکي يځينې و ب ػ کىؿ وػانێ،يظبنه کبؿ  ه تىګه،محبل پ

ـمنځ ؿاځييه پىؿتنڇې ػ ػ٠ى ػو  ،ې ه١ه کبيل ػييتىکي او تله تـظه  ى، او ځينې يلکه ؿاډ ى ډولىنى ت

ـلته ػ ظؼمبتى  ـانى، شمبتؼاؿانى، ښىونکى په م نىؿ ػ ظؼمبتى په ډله کې ٔث٩ه تنؼي کېږي، لکه ػ ډاکټ

ى او ظؼمبتى ټبکيل ډولىنه مىذىػ ػي. ػ يىه ټىلنه کې ػ کبليىه فمبين ن٩ٕه کې، په يتـرسه کېؼل. په 

 بػېږي.يفمبين ن٩ٕه کې ػ ټىلنې ػ جـوت په نبمه ىه يى ػ٠ه مىذىػي په يکبل

ـه، جـوت په  ل کېږي، يى او ظؼمبتىمىذىػي ته ويىه فمبين ن٩ٕه کې ػ کبليػ ا٨تٍبػ له نٙ

 په ه١ه رشٓ ڇې ػ٠ه کبيل او ظؼمبت ػ څلىؿو ځبنګړنى لـونکي وي:

ـ يٝنې ػ ظلکى ػ اړتيت وړانؼې کړي، يمٕلىت -1  ي.بوو او ٠ىښتنى ػ ؿ٤ٞ کىلى تىان ول

 پىيل اؿفښت ولـي. -2

ه  -3  ې مصؼوه وي.يِٜـ

 ت کې وي.يػ ڇب په ملک -4
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 :ز ثطوت مالکيت

 کړو: ى تل څعه ت٥کيکيت له يوى ڇې ػ جـوت ػؿې ډوله مبلک یکىال 

ى ڇب په متلک کې وي. لکه کبيل، يڇې ػ  ،ؼو ته وبملېږييوعيص جـوت ه١ى پؼ :شذيص ثطوت -1

ل ػ ظپل مبلک يؿ لبمبن او ػ کىؿ وػانێ. ػ٠ه ولب، ػ کى یىټـ، ګبډيلبٜت، ٨ېمتي ٤لقات، کتبة، کمپ

ـته ته نه پېـوػل کېؼلې، ټىل ياړت ه  یې پىيل اؿفښت لـي، ػ ه١ى يبوې ؿ٤ٞ کىي، ځکه ڇې له ػې پ ِٜـ

ـػ ته ػ انت٩بل وړ ػيله ې يت يمصؼوػه ػه او ملک ـػ نه تل ٤  .یى ٤

ې ػ يىې مىلمې ػ کبؿونى ػ ی ڇؼو ته وبمل ػيه١ى پؼػی او ت يلمبتى ملکػ مى  :ز مىػؼاتى ثطوت -2

. ػ٠ه  آالت، ظبم مىاػ او نىؿني، مبولکه ػ کبؿ ظبنې وػانێ تـرسه کىلى لپبؿه تـې کبؿ اظيمتل کېږي

م يؼ ػ٠ې ممئلې ته پبم ويش تـڅى ػ٠ه کبيل په ممت٩يىافې تبيکبيل هم ػ څلىؿو ځبنګړنى لـونکي ػي. 

 یکىال  یه( او له ػې پلىه پېـوػل کېږي ڇې ػو ب نه ؿ٤ٞ کىي )لىمړۍ ځبنګړنيىه ٠ىښتنه او اړتيډول 

ـاػو ٠ىښتنې پـې وپېـي. ػ جـوت  ،ؼ کړيييش ه١ه کبيل تىل ؼ ػ يػ٠ه ډول څعه ػ تىلله تـڅى ػ ا٤

څعه تېل ى ػ٠ه ډول جـوت ػ جـوت له نىؿو ډولىنى ا٨تٍبػپىهبنمتل کېږي او يه تىګه کبؿ اظٜبمل پ

 ي.ياو ه١ه ته ځمکه او پبنګه وا کړی ػی

ي او په ػولت او ت کې و يڇې ػ ټىلنې په ملک یؼو ته وبمل ػيق جـوت ه١ى پؼيټىلن :ع ثطوتيلنټى  -3

او  پبؿکىنه، ننؼاؿتىنىنه، تـېښنب، ػ ګبفو ى پىؿې ټىل اړونؼ کبيل لکه ښىونځي، ٜمىمي کتبتتىنىنه،يښبؿوال

ـان کې، ټىلې ميل وىې ٌنب ىه يت يق ملکيټىلنٞ ػ ياوتى ػ ظؼمبتى ػ وړانؼې کىلى مىلمبت ػي. په اې

 تـظه ػه.

 :ز ثطوت مالکيت او اكتصازي نظامىنه

ـاػو  یمىلمبتى جـوت کېؼاػ  ت کې ؿايش. په النؼې وکل کې مىنږ ػ يب ػ ػولت په ملکييش ػ ا٤

 ى:يجـوت ډولىنه ػؿښ

 ثطوت

 

 

 

 

 

 شذيص مالکيت
 ټىلنيع مالکيت

ـػي مبلکيت ػ تٍؼيى جـوت پبنګه ټىلنيق مبلکيت ٤ 

 لکه

 ٜمىمي کتبتتىن

 لکه

 ػ ډتـو لکبؿه
 لکه

 ػ ؿظت ذىړولى مبوني

 لکه

 پىښبک
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ـ يپه آفاػ  ـاػو په ملک یب پبنګىال ا٨تٍبػي نٙبم کې ډې ـه لږه  کې ويت يجـوت ػ ا٤ او ډې

ـ  بلمتييلىلت لـونکې وي. په پالن وىي يب يق ملکيې ػ ټىلنيٍؼي ي٤  و جـوتىنىا٨تٍبػ کې ػ ډې

ـاػو لپبؿه منٞ ػيمبلک ـاػ کىال  یت ػ ا٤ ى مبلک واويس. ظى مهمه يىافې ػ ځينى کبلييش  یاو ا٤

بيس او ا٨تٍبػي يل ی، ڇې ػ ټىلنې ػب ػ مىلمبتى جـوت ػيممئله ػا ػه ڇې ػ مىلمبتى ػ پبنګې 

بيس او ا٨تٍبػي نٙبم مالتړ کىي، په ػې تبوؿي ػي ڇې يڇې ػ پبنګىال ل ینٙبم وکل ټبکي. ه١ى 

ـاػو په يػ مىلمبتى پبنګه تب ڇې ه١ه کمبن ڇې ػ  ،کې وي، په ػالې شبل کې يتملکؼ ػ ا٤

ؼ ػ يه تبڇې ػ مىلمبتى پبنګ ،ب ذمٝي ا٨تٍبػي نٙبم مالتړ کىي، په ػې تبوؿي ػييبلمتي يلىل

 کې وي. يتملکػولت په 

 :فلط، ثطوت او غايس

ه١ه  ،وى. پـ ػې البك ی٥ىليؼ نب کبيف وايل په تىګه تٝـيب ػ ٜبي٩٤ـ ػ جـوت ػ کمىايل 

ـاػ   ،وي. پـ ػې البك ينکو ـ ؼ ليب هم ػ نبکبيف ٜبيڇې ػ لږ جـوت او  ، ګڼل کېږيريب هېىاػونه ٩٤يا٤

ؼ څعه فمىنږ مٕلج ػ جـوت يؼ. له ٜبيمىذىػي )جـوت( او ٜب ىي٩٤ـ ػوه ممئلى ته اوبؿه کىي: ػ کبل

 .یػ یبوو ػ ؿ٤ٞ کىلى ػ ٨ؼؿت کمىالينب، ٩٤ـ ػ ٠ىښتنى او اړتيب په تله ويػ مىذىػي اِب٤ه کېؼل ػي. 

 :ز کاض وېش

لى پمبنى وړۍ په ظپله پبکىي او ى کن ظپله ػ پمبنى په ؿوفنه تىظت وي، او ػ ظپيکه 

په ػې  ې آمبػه کىي.يې تؼلىي او ػ ظپلې کىؿنێ لپبؿه يىکـ ړوي، په ټګمنځىي، تبؿونه تـې ڇى

و ىکن پمبن ولبيت، تل کن ػ٠ه وړۍ پبکې ايٌىؿت کې ته ػ کبؿ وېي مىذىػ نه وي. ظى که 

 ې په ټىکـ تؼلې کړي، پنځم کن ؿنګيې په تبؿونى تؼلې کړي، څلىؿم يم کن يمنځ کړي، ػؿېګ

. ػ کبؿ وېي ه١ه پـوله یى ڇې ػ کبؿ وېي منځ ته ؿا٠لينى وا وؿکړي او وپږم کن تـې کبؿ واظيل.

ـػ  ىه کىڇنێ تـظه تـرسه کىي او ػ کبؿ په ػ٠ې کىڇنێ تـظه کې يىافې ػ کبؿ يػه ڇې په ه١ه کې ٤

 ؼا کىي.يتعٍَ پ

نه، ػ کبؿ، ػ٤ٛب ي، ٠بلثب  ػ کىؿ نبؿیپه ډېـو اتتؼايئ ټىلنى کې هم ػ کبؿ وېي مىذىػ ػ یشت

ـنه او ښکبؿ ػنؼه ا و ښځينه ػ کىؿ ػ اػاؿې او ػ مبوىمبنى ػ لبتنې ػنؼه په ٠بړه لـي. کله ڇې ک

ىافې ػ کىؿ ػ ػ٤ٛب ػنؼه په ينه ينه وو ته پـېښىػل کېږي او نبؿي، ػ ځمکې ػ مغ کبؿ ښځقه يشيػوػ

ـاظت ـاظتيب او ػ کلي٠بړه اظيل. ػ ټىلنى پ کې ى تبنډو يب وؿکىي او په کليى تبنډو ژونؼ، ػ کبؿ وېي ته پ

ـکبڼێ ػنؼه تـرسه کىله. ي ى کن ػ ٠لى ػانى ػ اوړه کىلى ػنؼه، تل کن آهنګـۍ ػنؼه او تل کن ػ ت
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ـګنؼو يى مىذىػيقو اتصبػييى کې ػ ډله يى پېړيپه منځن  یت په ټىلنى کې ػ کبؿ ػ وېي ػ انؼافې څ

 .یػ

ـاظتيي ٌنبيظبنه ػ کبؿ  المل بتىايل يب ػ کبؿ ػ وېي ػ انؼافې او ػ پبنګىالێ ػ فيٝى پ

 .یػ یبتىاليؼ ػ انؼافې فيوېي هؼ٣ ػ تىل وګـځېؼ. ػ کبؿ ػ

ػ او  یممئلې تـ لعتې ا٠ېقې النؼې ؿا٠ل بتىايليؼ ػ فيآػم لمېت ػ کبؿ ػ وېي له امله ػ تىل

ـنګىايل او ػ ػال »ظپل مىهىؿ کتبة  ـکی ي .8«لى تـؿيسيػ ملتىنى ػ جـوت ػ څ ې ػ٠ې لىمړی څپ

ؼي کبؿ ظبنه کې ػ ظپلې مىبهؼې پـ تنمټ، يىه تىليمېت په . آػم لیػ یکړ  یممئلې ته ځبنګړ 

 ی وؿتعښي.بتىاليؼ م٩ؼاؿ ته ػ پبم وړ في، ڇې ػ کبؿ وېي ػ تىلره اظيليػالې نت

ه تىګه ؼ په ښيبتىايل ػ مىټـو تىليؼ ػ م٩ؼاؿ په فيى کې ػ کبؿ ػ وېي ا٠ېقه ػ تىليپه ػې وؿولت

ـګنؼونه کىي. معکې له ػې ڇې هرني ٤ىؿډ ػ مى  لبػه تـظى تبنؼې و وېيش،  84ټـ ػ مىنتبژ کبؿ په څ

ظبنه کې ػ ظپله کبؿ  ګـ له ظىا تـرسه کېؼه. هرني ٤ىؿډ پهيى کبؿيػ مىنتبژ )تمته تنؼۍ( ټىل کبؿ ػ 

ـه تـظه  ـلته ڇې ه ـلته تـرسه کېؼله.يې ػ ذال کبؿيکبؿ ػ وېي په م ؼ يػ کبؿ ظبنې ػ تىل ګـ په م

ـه فيم٩ؼاؿ  ـات يش؟ ػ ػې پىښتنې ػ  یبتىليؼ م٩ؼاؿ فيکبؿ څه ډول وېي ػ تىلبت کړ. ػ يې ػؿې ت

لى تبنؼې ػ يکبؿ اظلى. ػ آػم لمېت په تبوؿ په النؼې ػال څعه بتى يځىاتىلى لپبؿه ػ آػم لمېت له نٙـ

 بتىايل المل کېږي:يؼ ػ فيکبؿ وېي ػ تىل

ګـ ػ يى کبؿي بتىايل المل ګـځي، کهيګـ ػ مهبؿت ػ فيػ کبؿ وېي ػ کبؿ :ګط ښه مهاضتيز کاض -1

ى لبػه کبؿ تـرسه کىي، ػ ه١ه کبؿ په تـرسه يپه ټىل وظت کې  یڅى کبؿونى تـرسه کىلى پـ ځب

 نيؼا کىي. ػ محبل په تىګه، که ػ ا٨تٍبػ التبػ ڇې ػ ا٨تٍبػ ټىل مّبميکىلى کې ډېـ مهبؿت پ

ـتله ته ػ لى يا٨تٍبػ په تؼؿ یىافې ػ لى يمىي، يتؼؿ ا٨تٍبػ  ین الك پىؿې کړي، ػ پعىا په پ

ني ٤بؿيس متل ته يومىمي. په ػې اړه، النؼ یبتىالين کې ػ ه١ه ػ کبؿ مهبؿت ډېـ فيپه تؼؿ

ـه پـ ځب  ػه: یاوبؿه ډې

ـػنيکبؿ ن» ـػن اف پـ ک  «کى ک

ګـ څى کبؿونه تـرسه کىي، ػ لىمړي کبؿ ػؿول او يى کبؿي٠بلثب  کله ڇې  :ز ودت رصفه )پارسه( -2

ٛب له يى کبؿ تـرسه کىل ػ وظت ػ٠ه ِيٞ کىي. ػ يظت ِبګـ ډېـ و يلىل ػ کبؿيػ ػوهم کبؿ پ

                                                           
8 - The Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations. 
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ىه کبؿ ػ تـرسه کىلى وظت ػ څى کبؿونى ػ تـرسه کىلى يمنځه وړي، او له ػې رسه په ظىا کې ػ 

ـه لږ ػ ـات  .یله وظت څعه څى ت

ب لـي يىه کبؿ تـرسه کىل ػ ه١ه کبؿ ػ وړو تـظى تـرسه کىلى ته اړتيػ  :ز متذصص اػتذسام -3

ـه تـظه ګـ ته يػ کبؿ وېي هـ کبؿ ،ې ػ ځبنګړي مهبؿت ٠ىښتنه کىي. نى پـ ػې البكي ڇې ه

ب لـي، تعٍَ تـ  يبته وړتيػ ػې امکبن وؿکىي تـڅى ػ کبؿ په ه١ه تـظه کې ڇې تـ ټىلى ف

 الله کړي.

 نيآػم لمېت ػ کبؿ ػ وېي ګټى ته په اوبؿې رسه، له مبو :ؼتلي آتاتى څذه کاض ادنيله ماش -4

ػ ه١ه په تبوؿ، ػ کبؿ ػ  ،نګبؿ کىي. پـ ػې البكيمتنې تبنؼې ټيبتې ګټې اظيآالتى څعه په ف

 په نيه. ػ ػ٠ه کبؿ تـرسه کىل ػ مبوػمتنه ي آالتى څعه ګټه اظنيوېي تـ ټىلى مهمه ګټه له مبو

ـلته ممک  ػ  .يم

ـاؿو يګـ ػ کبؿ ي٠بلثب  ػ ػې اػٜب کېږي، کله ڇې کبؿ :ايلږه ػتړ -5 ي، له ىه لبػه تـظه واؿ په واؿ تک

کېږي. ظى کله ڇې ػ کبؿ وېي منځ ته ؿايش، نى الفمه ػه تـڅى هـ  یکي پلىه لږ لتړ ي٤ق

 ولبيت. ػ کبؿ په تـرسه کىلى کې ځبنګړی رسٜتګـ يکبؿ

 :ز کاض ز وېش تاوانىنه

ىافې ػ يبتېؼو المل ګـځي، ظى ػ٠ه ښېګڼه يؼ ػ م٩ؼاؿ ػ فيکه څه هم ػ کبؿ وېي ػ تىل

اللهى ى په منلمٍبؿ٤  بوې په النؼې ډول ػي:يمګړتيب ػ کبؿ ػ وېي ني، ږي. ځينې ػ٠ه مٍبؿ٣کې ت

ګـ يتـڅى هـ کبؿ ،ػ کبؿ وېي ػ ػې المل کېږي :امساضه ډول ز يىه کاض تطرسه کېسلپه زو  -1

ګـ ػ کبؿ ػ٠ه يامکبن لـي ڇې کبؿ ،ىه کىڇنێ تـظه رسته وؿلىي. پـ ػې البكيىافې ػ کبؿ ي

ـاؿېؼونک په ځله تـرسه کړي، 100تـظه ػ وؿځې  ګـځي او امکبن لـي،  یػې تىګه ػ ه١ه کبؿ تک

 ګـ له ؿواين پلىه له ځينى لتىنقو رسه مغ يش.يڇې کبؿ

ڇې نىؿ  ، آالتى کبؿول ػ ػې المل ګـځينيػ کبؿ وېي او ػ مبو :ز حطفه يي مهاضت کمېسل -2

ـ٤ه ينى کبؿ   په څبؿونکي تؼلېږي.نيىافې ػ مبوياو  ګـ نه وييي کبؿيګـ ش

ګـ ػ متعٍَ کېؼو تبٜخ ګـځي. يلږ و ډېـ، ػ کبؿ وېي ػ کبؿ :اتىايل دططيز ظ ايز وظګاضت -3

ـه ڇې کبؿ لعتێ رسه ظپل ځبن ته کبؿ په ب په شبلت کې يګـ متعٍَ  يش، ػ وفګبؿتيهـ څىم

 يش. یؼا کىال يپ
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 :ز کاض وېش او ز تتازلې اړتيا

 هپه ځبن پىؿه متکي ػبوو ػ ؿ٤ٞ کىلى لپبؿه، په ظپله هڅه کىي، يکله ڇې کىؿنێ ػ ظپلى اړت

ى يى ته ممت٩له ػه. کله ڇې ػ کبؿ وېي ؿامنځ ته کېږي، کىؿنێ له ياو له ا٨تٍبػي پلىه نٙـ نىؿو کىؿن

ـکبڼ  ،ى تثبػلې ته اړ وځي. پـ ػې البكيتل رسه ػ کبل تثبػله ػ کبؿ له وېي څعه ؿامنځ ته کېږي. ت

ـګيڇې   ،ى رسهيىه تـظه له نىؿو کبليٍىالتى ى مصيؼ وىيؼ ػ تىليؼوي تبيمصٍىالت تىل ىيىافې ػ ل

ـلته تىليڇې وؿته اړت  ؼېږي، تثبػله کړي.يب لـي او ػ نىؿو په م

ي. يوا Commodity Exchangeبتـي تثبػله له کېږي ػېته  تى رسه تثبػيکله ڇې کبيل له کبل

ـه ٔـ تىګه نه  لې پهيمې ػ تثبػلې ػ ولي٩ه ػه او ه١ه وظت ػوػ وه، کله ڇې پيڇې ػ تثبػلې لږه مؤج

 .9کبؿول کېؼلې

ـه ڇې ػ کبؿ وېي ف ـ يله کې يبتېږي او په پبيبتېږي، تثبػله هم وؿرسه فيهـ څىم  یې ډې

ىه شؼه پىؿې ػ کبؿ ػ وېي له امله ػ يتـ  ،ظلک ػ ظؼمبتى په ڇبؿو تبنؼې تىظتېږي. پـ ػې البك

 کېږي. یػ تثبػلې په تـظه کې ظنح یبتىاليؼ فيتىل

 :ز وېش محسوزيتز ةاظاض په مطػته ز کاض 

ـلته ټبکل کېږي. ػ کبؿ وېي ػ تىليػ کبؿ ػ وېي مل  کبل ؼ ػ يى او ظؼمبتى ته ػ ت٩بِب په م

ؼ ػ ال يبتىي او په ظپل واؿ رسه ػ تىليبتىايل المل ګـځي. او ػ٠ه ممئله په ظپله ػ کبؿ وېي فيف

ؼ يې ػ ه١ى ػ تىلؼ کې ڇيېي ػ ه١ى مصٍىالتى په تىل تبٜخ ګـځي. پـ ػې البك ػ کبؿ و بتىايليف

ـلته کمىال ـاط تبفاؿ مىذىػ ػ یلګښت ػ کبؿ ػ وېي ته م ، ٠بلثب  ډېـ فوؿ یمىمي او ػ ه١ى لپبؿه پ

ـه نه ياو ػ ٨ېمت په نت کمىايل ؼ ػ لګښتيى ػ تىليى لپبؿه ػ کبلياظيل. ػ ځينى کبل ره کې، ت٩بِب ػوم

له يبؿ وېي ػ ت٩بِب په ولبتىي. پـ ػې البك په هام٠ه ډول ڇې آػم لمېت اوبؿه کىي، ػ کيف

ـاظت ـاظتيمصؼوػېږي. په ػې تىګه ػ اؿتثبٔي وثکى پ ب تبٜخ ګـځي، ػ کبؿ ػ وېي يب ڇې ػ تبفاؿ ػ پ

 .10 يش یبتىليانؼافه ف

  

                                                           
ـمنځ تبؿتـ تثبػ - 9  له مىذىػه ػه.ال تـ اوله هم ػ هېىاػونى ت

10 - J. L. Hansen, A Textbook of Economics. pp, 21-32. 
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 یزضېيم څپطک

 ز تىليس غىامل

ؼ انؼافه تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل، ػ ه١ه هېىاػ ػ يى هېىاػ ػ تىليتـ ټىلى مهم ٜبمل ڇې ػ 

ؼ ػ ٜىاملى ينې وظت ػ تىلي، ػ٠ه منبتٞ ځيت ػي٥يت او کيځمکې، کبؿ او پبنګې کم تىليؼي منبتٝى

ـمى په نبمه ياو ځينې وظت   بػوو.يې ػ فې

ـنيپه ځمکه کې ټىلې ٔث قې ځمکې، کبنىنه او ه١ه اوته وبملې ػي، ڇې په يٝي منبتٞ لکه ک

ـاط ٔ امکبن ولـي. پبنګه هم ػ منبتٝى ىنهيه١ى کې کج ن  نيل، مبويکه کبؿ ظبنه، ولب٦ ؿان١بړي ليپ

ب يىې ګډې ځبنګړتيې ػ يل ػي، ڇې ټىل يم کبؿه کبيل او ػ شمل و ن٩ل ولبيآالت، ظبم مىاػ، ن

ې ٠ىاړو يلپبؿه نه ٠ىاړو تلکې ػ ػې لپبؿه  یلـونکي ػي. ػ٠ه ځبنګړنه ػا ػه ڇې ػ٠ه کبيل ػ ه١ى 

ـلته وکړي. که څه يى په تىليڇې ػ نىؿو کبل هم ځمکه ػ ه١ى ټىلنى منبتٞ ؿان١بړي ؼ کې له مىنږ رسه م

ـاػو ػ تېـو هڅى ػ شبٌل ترمٞ ػه يت يڇې ٔثٝ ې مىنږ ته په واک کې ؿاکىي، ظى پبنګه ػ ترشي ا٤

ـډ مبؿوبل، پبنګه ػ تىل ؼ ٜىامل يڇې ػ تىل ،يؼه ػيؼ ٜبمل نه ګڼي او په ػې ٩ٜياو پـ ػې البك آل٥

 ؼ لپبؿه ترشي هڅې ػي.يػ امتٝې ػ تىلػي. له کبؿ څعه فمىنږ هؼ٣،  )ځمکه( تيکبؿ او ٔثٝ

ػ  يب مىذىػه ػه. شتيړته اتتؼايئ وکلىنى کې ػ٠ى ػؿې ٜىاملى ته اؼ پيى ػ تىليػ کبل یشت

ـلته وکړي. ځ یل ذىړول ڇې له ه١ى يلى په ػوؿ کې لبػه ولبو ػ تىږ تيږ  نې يرسه په کبؿ کې م

ې يىاک او ػ شمل و ن٩ل لپبؿه ې کبؿي ځيمېىې ػانې په وشيش ډول فؿ٠ىنېږي، ظى ػ ټىلى لپبؿه 

 ب لـو.يپبنګې ته اړت

ـاذي ٌنٝت په تـظه کې که څه هم ځمکه ػ تىل ـنې او التع ی ؼ تـ ټىلى مهم ٜبمل ػيػ ک

ـ  ـته تىلظى ت  .یؼ نبممک  ػياوله پىؿې هم له پبنګې او کبؿي ځىاک پ

 :کاضوةاضي مهاضت

ـله،يى ٩ٜا٨تٍبػپىهبنى پىؿې يىلممې پېړۍ تـ لىمړػ ن ؼ ٜىامل ځمکه، کبؿ او يىلڇې ػ ت ؼه ل

ـډ مبؿوبل اػاؿه هم ػ تىلپبنګه ػي ى ٜبمل په تىګه پېژين او له ه١ه وؿولته، کبؿوتبؿي يؼ ػ ي. آل٥

 ؼ ػ ػ٠ه ٜبمل ػنؼې په النؼې ډول ػي:يىه ٜبمل په تىګه وپېژنؼل وى. ػ تىليؼ ػ يمهبؿت هم ػ تىل

ـ ظ ى لړيؼ له يتىل :له غسم اطمينان رسه ملاةله -1 ـاتى څعه ځ، له ػ٠ى ظیاتى رسه مغ ػٕ نې يٕ

مې له يوى ڇې ػ ت یى له منځه تلل او نىؿ کىال يلکه اوؿ لګېؼنه، په ن٩ل او انت٩بالتى کې ػ کبل
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ـاتى ػ منلى ممئىلػ٠ى ظؼي واشؼونه ػيمه کړو. په ػ٠ى شبالتى کې تىليرشکتىنى رسه ت ت ػ يٕ

مې ياو ػ ت مې وړ نه ػیيڇې ػ ت ـات ػیٕپه ٠بړه وؿ اڇىي. ػوهم ډول ه١ه ظ مې ػ رشکتىنىيت

ـ  ػ ػېرشکتىنه  ـلى په ػل ولپبؿه ڇې ػ ومې اشتامل په مصبلثه ػ٠ى پېښى ػ وا٨ٞ کېؼو ػ ل ػيػ نه ل

ـاتى ػ٠ه ډػ ظ مه کىي.يػ٠ى پېښى په م٩بتل کې نه تؼي واشؼونه ػي، تىلکىلى ٨بػؿ نه ػی  ولىنهٕ

له « نبنيٜؼم أم»ؼي واشؼ ػ يى کې ڇې تىلبػېږي. په ه١ى شبالتيپه نبمه « نبنيٜؼم أم»ػ 

له تـ ټىلى مهمى  م٩بتله ػ متٍؼيله ه١ه رسه بلت ٠ىؿه کىل او يػ ښه ل يت رسه مغ و يوِٝ

 .ػنؼو څعه ػه

اللهنبتى ػ يػ کيل تّم :زغى حاتاتى کنرتول ز -2 ؼي واشؼونى په ؿاتٕه له يت ػ تىليکىلى ممئىل ت

په  یوېي ٨بػؿ وي، او ويش کىال  ى ته ػ واک پـؼ الك النؼې کمبني. ه١ه تبیـ رسه ػيمؼ

ـاػ ػ کبؿ لپبؿه وګىمبؿي. پـ ػې رستؼي واشؼکې تيتىل ـهـ ټىلى وړ ا٤ کبؿ  ػ ؼيؼي واشؼ تبيتىل ،ې

ـاػو  ٨بػؿ وي. ىلى تبنؼېپه کنرتول کىونکى ا٤

ؼ له ٜىاملى څعه ػ کبؿ يؼ ػ ؿوه، ػ تىليؼ ػ انؼافې، ػ تىليػ تىل :ز متصسي نىضې زنسې -3

ـلته ونيؼ ػ مؼيم هم تبيمتنې ػ پـېکړې تٍمياظ  ىل يش.يـ په م

 :ځمکه

تىګه وىي ٩ه او ٔث٩ه تنؼي يپه ػ٨ تبنؼې وېىل،ډلى  ؼ ٜىامل په يى ػ تىلا٨تٍبػپىهبنپعىا ته 

 بن پـ ػې تبوؿ وو،يىکبؿډو او ػ ه١ه پليک کىل. ؿيت٥ک ى له تل نهيې يته ٥ىل او ٜىامل يتٝـې يته 

 ېږي:ؼ له نىؿو ٜىاملى رسه ت٥کيک کيځمکه ػ تىل لىيڇې په النؼې ػال 

 یتبوؿ ػؿلىػ ڇې ځمکه الهي تص٥ه ػه او ترش ػ ه١ه ػ ؿامنځ ته کىلى لپبؿه کىم کبؿ نه ػ یػو  -1

ى ػ شبٌل ترمٞ ػه ڇې له پعىا نه ػ ترش يپه ػالې شبل کې ڇې پبنګه ػ ه١ى کبل ی.تـرسه کړ 

 ؼ وىې ػه.يپه الك تىل

ه مصؼوػه ػه او شتػ نىؿو ٜىاملى پـ ظال٣،  -2 په اوږػه مىػه کې هم ػ ځمکې  یػ ځمکې ِٜـ

ه نه يش ف  .یبتېؼليِٜـ

ػ نقويل ٨بنىن  ىګه په ځمکې پىؿې تړاو لـي، ػ شبٌلبته تيؼ په فيٝى کې ڇې تىليپه ه١ى ٌنب -3

بػ يڇې  ،ظى په لږ ژوؿ ٤کـ کىلى رسه مىنؼل کېږي ب ػ شبٌل ػ کمېؼو ٨بنىن ٜمل کىي.ي
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ـه لمىن نه ظى ت رس يل له وا٨ٝيػال  ـو لکـو ػ ډتؿي. ػ محبل په تىګه، لمه ػه ڇې ترش ػ ه ػوم

ـو ـته ػ کبؿي ځىاک کىښښ نه وي، ػ ډت، ظى که ڇېیتـرسه کړ  یربػ لپبؿه کىم کبؿ نه ػيا

پبتې کېږي. ػ تې الت٥بػې کې  یځبه په هام٠لکبؿه ته ػ ځمکې له تل څعه ؿاونه وځي او 

ػه. پـ ػې ظربه  له کنرتول څعه وتلې مه ػ ترشيىلى لين ت او ػ  ځمکې ػ ځبیيځمکې مى٨ٝ

ـه، که څرست ڇې ػ ځمکې  ی،لي، ظى نه وى ویبتىليټىل م٩ؼاؿ نه وى ف ه هم ػ ځمکې ػ کُـېې

ه جبتته ػه. ػ محبل په تىګه په هبلنډ کې ػ ټک ـلته ػ لِٜـ ـنڅ هى ينؼ ينبلىژي په م قه يه لٕصه په ک

ـ ميػ ډنډونى او ف اوته کې هم  ىؿو هېىاػونىځمکه تؼله وىې ػه. په ن قو ينىنى په وڇىلى رسه په ک

 ځمکى تؼلې وىې ػي.

 :ز نعويل حاصل كانىن

ىه يىه لٕصه کې، ػ ځمکې په يؼ په يڇې ػ تىل ی،ػ یممئلې ښکبؿنؼو  ػ ػېػ٠ه ٨بنىن 

ؼ ػ يلبتېؼو رسه، ػ شبٌل انؼافه ػ تى يى په فؼ ػ ٜىاملى ػ ػوامؼاؿه التٝاملىليټبکلې انؼافه کې ػ تىل

ـتله، په لږه انؼافه فيلى ػ فٜىام بتېږي. په مٕلج ػ ښه پىهېؼو لپبؿه النؼې لبػه محبل ته يبتىايل په پ

ـنه وکړئ.  پبمل

ه يىه کن پىؿې تړاو لـي او له ه١ه ځبيىه ټىټه ځمکه لـو، ڇې په يىو ڇې ک ػالې ٤ُـ

ـ٤ ګـ يى کبؿيپبؿه هـ کبل ػ ځمکې ػ مغ کبؿ ل یبت ػيت ػ ه١ه له وك نه فيڇې ػ ځمکې ٘

ـته له ػې ڇې معک بتېؼو په يګـ ػ فيګـ له کبؿه ګىښه کړي او ػ کبؿيکبؿ ینيالتعؼامىي، پ

ؼ م٩ؼاؿ له لىمړي کبل ييش ػ تىل یبتىي، په ػوهم کبل کې کېؼايتنبلج، ظپله پبنګه هم وؿف

ػالې انؼافه له ػوهم کبل نه فيبته وي. ظى  ؼيم کبل کې ممک  ػ تىليبت وي او په ػؿېينه ف

وظت ؿا ؿلېږي ڇې ػ مصٍىل فيبتىالی ته په يىه کبل کې نٙـ تېـ کبل ته کم وي. په ػ٠ه 

کې ڇې يىه پړاو کې ػ نقويل شبٌل ٨بنىن ٜمل کىي. په ؿاتلىنکي ذؼول په ػالې شبل 

ـګنؼونه کىي. ـل کېږي، په ػې کې ػ نقويل شبٌل ٨بنىن څ  ټبکلې ځمکه ک
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 ذؼول  1- 3

لکه څنګه ڇې ذؼول ښکبؿه کىي ڇې ػ پنځى کبؿيګـو په التعؼام رسه ػ اِبيف تىليؼ م٩ؼاؿ ػ 

ٜىاملى په فيبتېؼو رسه اٜٙمي شؼ ته ؿلېږي، يٝنې شبٌل ٌٝىػي ػی. له پنځه تنى څعه ػ کبؿيګـو په 

ی وى ذؼول کىال  1-3ؿاکمېږي، يٝنې شبٌل نقويل وکل ٠ىؿه کىي.  TPاِب٤ه کېؼو رسه مرمىٜي تىليؼ 

ـلته وښيى: ػ النؼې وکل  په م

 

 

 

 

 

 

ػ ځمکې 

 انؼافه

ػ هـ کبؿيګـ متىلٖ  اِب٤ێ مصٍىل ػ مصٍىل م٩ؼاؿ ػ انمبين ٨ىې ومېـ

 مصٍىل

1 1 100 100 100 

1 2 210 110 105 

1 3 420 120 110 

1 4 460 130 115 

1 5 600 140 120 

1 6 730 130 121,6 

1 7 850 120 121,4 

1 8 960 110 120 

1 9 1060 100 118 

1 10 1150 90 115 

1 11 1230 80 112 

1 12 1290 60 107 

1 13 1305 15 100 

1 14 1315 10 94 

50 

100 

150 

1       2       3      4       5       6       7      8      9   
9 

 ػ کبؿګـو ومېـ
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• 
• 

• 

 «وکل 1- 3»

اضافي 

 محصول
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بتىايل په تـڅ کې يى واشؼ کبؿګـ ػ فيا٩٤ي مصىؿ ػ کبؿګـو ومېـ او ٜمىػي مصىؿ ػ 

شبٌل ٨بنىن په ويل ػ نق لىلتىنکى ته ذؼول او وکل  ؼ پىؿتنييمصٍىل انؼافه کىي. تب یاِب٤ه وى 

ـګنؼ کړ  وِبشت رسه  وي. یڅ

 :ګطکاض 

. ػ کبؿګـ ػ یؼ تـ ټىلى مهم ٜبمل ػينب کبؿي ځىاک ػ تىليىې ډلې په ويى ػ ا٨تٍبػپىهبنػ 

ې إٌالس لږه پېڈلې ښکبؿي، ڇې ػلته ته  نې کمبن ته يې ػ ؿوښبنه کىلى لپبؿه  هڅه وکړو. ځيِٜـ

ې مٕلج  ومېـ ػ ى، ښځى او مبوىمبنى يػ کبؿ په ٜمـ کې ػ لړػالې ٤کـ وکړي، ڇې ػ کبؿګـ ػ ِٜـ

ـګنؼونه کىي. شت نې يب لـي. ځي٦ ته اړتي٩ه نه ػه او ال مىعَ تٝـيػ کبؿ ػ ل  إٌالس هم ػ٨ یڅ

ې نهػ کبؿ ته کمبن  ڇې ػ٠ه  ،واظيل ځىاک په الك کې ػ مىذىػو ظؼمبتى مٕلجػ کبؿي  له ِٜـ

ه ػ ٤ٝبل ن٥ىك ػ ومېـ ػ تؼلىن او . ػ کبؿي ځىاک ػ ظؼمبتیګټىؿ او لم ػ ٦يتٝـ ب ػ يى ِٜـ

ه په النؼې ٜىاملى ي. ػ یوؿځني کبؿ ػ تؼلېؼو تـ ا٠ېقې النؼې ػ ى هېىاػ په الك کې ػ کبؿګـ ِٜـ

 پىؿې تړلې ػه:

 ػ هېىاػ ػ ټىل ن٥ىك ومېـ. -1

 ب ولـي.يٍؼي ڇې ػ کبؿ ػ تـرسه کىلى وړتيػ ه١ه ن٥ىك ٤ -2

 ىه وؿځ کې ػ کبؿ ػ لبٜتىنى ومېـ.يپه  -3

ـکى کې په م٥ٍله تىګه ظربې وکړ  :ز هېىاز ز ټىل نفىغ شمېط -1  .وپه ػې اړه ته په ؿاتلىنکى څپ

ٍؼي ػ ٌنٝتي کېؼو، کلتىؿ، يػ٠ه ٤ :ا ولطييز هغه نفىغ شمېط چې ز کاض ز تطرسه کىلى وړت -2

 ب پىؿې تړلې ػه.يقې اػاؿې او کبؿ ته ػ ظلکى په ٤کـي لېىالتيټىلن

ـاػ ػ ظپل مٝيو هېىاػونى کې ممک  ػ ري په ٩٤  لپبؿه کبؿ ته نيىت ػ تأميىې کىؿنێ ټىل ا٤

ىلې ب ممک  ػ ټيىه کن تىظتياړ وځي، په ػالې شبل کې ڇې په ٌنتٝي هېىاػونى کې ػ کىؿنێ ػ 

له  ته ښځى ق اړظهينى هېىاػونى کې له کلتىؿي او ټىلني لپبؿه کبيف وي. په ځنيىت ػ تأميکىؿنێ ػ مٝ

ښځې په ٌنٝتي کبؿ ظبنى کې  یشت کې ځينى نىؿو هېىاػونىپه او  یمنبلج نه ػکبؿ کىؿ نه ػ تبنؼې 

اذثبؿي ػه او په ځينى نىؿو  فػه کړه کلنێ پىؿې 15ى ومېـ هېىاػونى کې تـ يپه کبؿ تىظتې ػي. په 

ٍؼي تـ ا٠ېقې النؼې يکې ػا ډول ٨بنىين اذثبؿ وذىػ نه لـي. ػ٠ه ټىل ٜىامل ػ کبؿي ن٥ىك ٤

 ؿاويل.
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ـاظتيىه هېىاػ کې ټىلنيممک  په  :اض ػاغتىنهىه وضځ کې ز کيپه  -3 ب په وؿځ کې ػ کبؿ ػ يقه پ

ـګنؼونه کىي، ڇې په تؼؿ ز رسه ػ کبؿ لبٜتىنه يلبٜتىنى ػ کمىايل تبٜخ يش. وىاهؼ ػ ػې څ

په ٌنٝتي هېىاػونى په نىلممه پېړۍ کې په اوونێ کې ػ وظت په تېـېؼو رسه کم وىي ػي. لکه 

 .یػ یلبٜتىنى ته ؿاکم وى  40، او اوك په اوونێ کې بؿلبٜته ک 70کې په اوونێ کې 

 :(ممرثیت) ييآ کاض ز کاضي ځىاک 

ې ػ کمىايل اوبؿه پىؿته مى وؿته  وکړه ڇې ػوه ٜبمله ػي، ڇې ػ کبؿي ځىاک ػ ِٜـ

ـه اوږػه ػوؿه او په اوونێ کې ػ کبؿ ػ لبٜتىنى لنډېؼل. تبٜخ کېږي:  ػ فػه کړې ډې

بتىايل يت په فيىه شؼه پىؿې ػ کبؿګـ ػ مؤجـييش تـ  یؼاظى ػ ػ٠ى ػوه ٜىاملى ا٠ېقه کې

بتې يؼ فيبتىايل څعه ػ کبؿ په کمى لبٜتىنى رسه ػ تىليت له فييش. فمىنږ مٕلج ػ مؤجـ یرسه ظنح

ـته له ػې ڇې ػ مصٍىل کیػ یانؼافې ته الرسل  .ت ؿاکم يشي٥ي، پ

 وى: یتىال بيت په النؼې وکلىنى رسه فيي ځىاک مؤجـؿ ىه هېىاػ کې ػ کبيپه 

ـاػو ػ ٤ق :ټىلنيع دسمات -1  یکي ؿ٤به ښه واليػ ښه ظىؿاک، پىښبک او منبلج کىؿ له الؿې ػ ا٤

ى کبؿي لبٜتىنى ػ ومېـ ػ يٞ وىيػ نبؿو٠ێ له وذې ػ ِب یښه وال ب ػ کڈېي٠بلثب  ػ ؿو٠ت

ـلتې وؿکړهيقې تيکمىايل تبٜخ ګـځي. ػ ټىلن ـامىنه، وفګبؿو کمبنى ته ػ مٍبؿ٤ى ػ م ، مې پـوګ

بتىايل تبٜخ ګـځي. ػ يکي ؿ٤به ػ فيػ ت٩بٜؼ منبلج ش٩ى٧، ػ٠ه ټىل ػ کبؿي ځىاک ػ ٤ق

نب ى ػ مرص٣ ػ کمىايل په مٝيػ کبلکې ب ڇې په اوك وظت ي لپبؿه ػ لپام اړتنيې ػ تأمؿاتلىنک

 .یػ

ٖ ػ مصٍىل انؼافه تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل. پـ يبل ٜمىمي رشايػ کبؿي ڇبپېـ :ز کاض رشايط -2

ظبنې  او کبؿ ري منځ ته ؿا٠يل ػي. ػ تٝمنينې ٨ىاني، په ډېـو هېىاػونى کې په ػې اړه ځػې البك

لپىؿټ منبلج کبؿګـو لپبؿه  ظىړنځی، ػ  ې ػ لتګبوو ؿامنځ ته کىل ػيبل کې ػ تهىيپه ڇبپېـ

 ٕى څعه ػي.يبل ػ ښه وايل لپبؿه له رشايػ٠ه ټىلې هڅې ػ کبؿي ڇبپېـ ،ريتٝمځبی او ښه 

ىل يش: ٜمىمي فػه کړه، ٤ني فػه کړه يؼ له ػؿې اړظىنى څعه په پبم کې ونيکړه تبفػه  :کړه ظزه -3

او ػ ٌنٝت په ػاظل کې فػه کړه. ػ ٜمىمي فػه کړې لىړه لٕصه ػ کبؿي ځىاک ػ ٜمىمي 

ڇې کبؿي  ی،ػ ېت کيمنبلثې لٕصې په مىذىػػ پىهې لپبؿه رضوؿي ػه. ػ ٜمىمي فػه کړې 

ـام ځىاک ته ٤ني فػه کړه ممک  ګـځي . ٤ني فػه کړه او ػ ٌنٝت په ػاظل کې ػ فػه کړو پـوګ

 ـانى له ظىا کبؿګـو ته په الؿه اڇىل کېږي.ي٠بلثب  ػ مؼ
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ت لىړ وي، نى ي٥يؼ ػ نىؿو ٜىاملى کيپه ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ تىل  :ز کاض طاكت او نىض غىامل -4

بتىايل يػ فبتېږي. تل ٜبمل ڇې ػ کبؿي ځىاک ػ ٔب٨ت يګـ کبؿي ٔب٨ت هم وؿرسه فيػ کبؿ

ـه ڇې ػ کبؿ وېي فیتبٜخ ګـځي، ػ کبؿ وېي ػ بت يش، ػ کبؿي ځىاک ٔب٨ت ي. هـ څىم

 مىمي. یبتىاليهم وؿرسه په هام٠ه انؼافه ف

ػ  یکې ػ ه١ى  یبؿ او په پبيګـو ػ ژونؼ ػ مٝيکبؿي ځىاک ته ػ لىړ مقػ وؿکړه ػ کبؿ :لىړ معز -5

ـ٤ ـ يت ػ في٘ ـان کبؿګـو ته ػ لىړ يظپله مؼ وىې ڇېځي. ػ٠ه ممئله ػ ػې تبٜخ بتېؼو تبٜخ ګ

، ػ کبؿي ځىاک کبؿي ټه وييق کىي. ٠بلثب  په ه١ى هېىاػونى کې ڇې ػ مقػ لٕصه ټيمقػ وړانؼ

ـ٤  ټ وي.يت هم ټي٘

 :ز تىليس ز غىاملى تحطک

ـا٤يػ تىل ى ي. له یىي تصـک ػيؼ ػ ٜىاملى له تصـک څعه فمىنږ مٕلج، و١يل او ذ١

ې نه يب نبشيمې يىې ليؼ ػ ٜبمل لېږػ ته و١يل تصـک او له يػ تىل ب و١ل تهيٌنٝت نه تل ٌنٝت 

ـا٤يې ته ػ تىليب نبشيمې يتلې ل ي. پـ ػې البك، فمىنږ په يىي تصـک وايؼ ػ ٜبمل انت٩بلىلى ته ذ١

ل يؼ ػ ٜبمل لبػه ګێ ته ويې ته ػ تىليې نه تلې نبشيىې نبشيب له يىه و١ل نه تل و١ل يآنؼ تصـک له 

 کېږي.

ڇې کبؿي ځىاک له  ،ممک  ػالې ګىمبن وکړئ :ځىاک جغطافيىي تحطکز کاضي  -1

ـا٤ ل ػ شمل و ن٩ل ػ ي. ػ ػ٠ه کبؿ ػلیؼ متصـک ٜبمل ػيبت ػ تىليىي لصب٘ه تـ ټىلى فيذ١

ـاظتيولب ىه هېىاػ څعه تل يې او له يې نه تلې نبشيىې نبشيب ػه. ظى په ٜمىمي تىګه له يلى پ

ـه لېىالت ى هېىاػ نه ػ تل هېىاػ په اؿتثبٓ، يي. په ځبنګړي ډول له يب نه ښيهېىاػ ته ظلک ػوم

٩ې ػ٠ې مىِىٛ ته مل  وهي. ډېـ ظلک ػ٠ه کبؿ ٠ىؿه ګڼي يتىکمي، ژتني او ػ ژونؼ کىلى ٔـ

ىه هېىاػه تل يبيس ٜىامل، نه ا٨تٍبػي ٜىامل له يڇې په ظپل ټبټىيب کې ژونؼ وکړي. ٠بلثب  ل

ىالې ذګړې نه معکې يمحبل په تىګه، له ػوهمې نړ هېىاػ ته ػ ظلکى ػ مهبذـت تبٜخ ګـځي. ػ

ىې يىه هېىاػ په ػاظل کې هم له يله آملبن څعه نىؿو هېىاػونى ته کډه وىل. ػ  ډېـ کمبن

ې يه کې ڇې کلىنه کلىنه يې په ه١ې نبشيب لپبؿه ڇې ظلک يې ته ػ ه١ې لېىالتينبش تلې ې نهينبش

ـه ػ پبم وړ  یهلته ژونؼ کړ   .ینه ػالك ته ؿاوړي، ػوم

 ريب ته ػ کبؿګـ انت٩بل ٜمىمب  په ٠يب نه تلې تىظتيىې تىظتيله  :ز کاضي ځىاک شغيل تحطک -2

ګـ اػاؿي يظبنى کبؿى ػ کبؿ يم ډول تـرسه کېږي. که څه هم ػ٠ه انت٩بل محال  ػ نمبذيممت٩

ـمنځ ػ کبؿ وېي په ٠یم ډول ممک  نه ػيبوو ته په ممت٩يتىظت م ي ممت٩ري، ظى ػ ػ٠ى ػوه ډلى ت
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 ب ته ػ کبؿ تبفاؿ ته ػ نىييب نه تلې تىظتيىې تىظتيې، له ي. تـ ټىلى لبػه وکل یډول ممک  ػ

ـاػ ڇې نىي ٤بؿ٠ېږي، ممک  ګـځي. ه١ه ٌنٝت يانمبين ځىاک ػ ؿاتلى له الؿې،  ٝنې ه١ه ا٤

ـاػو لږ ومېـ  ې ذؾتېږي، ڇې مغ په ښه کېؼو ې پکيڇې ػ له منځ تلى په شبل کې وي ػ ػ٠ى ا٤

بوو يټ او په ػوهم کې لىړ وي. په ػې ډول ػ تىظتيب  په لىمړي ٌنٝت کې ػ مقػ نـط ټوي. ٠بلث

ـاػو مرؼػ وېي تـرسه کېږي. ه١ه ممئله ڇې تب ـمنځ ػ ا٤ ـنه وؿته ويش، ػا ػه ڇې يت ؼ پبمل

ګـو ته لتىنقم  يګـو لپبؿه لبػه او متعٍٍى کبؿي متعٍٍى کبؿريو١يل تصـک ٜمىمب  ػ ٠

 وي.

 :پانګه

منځ ته ؿاوړلى  ػ ؼ کې ػ نىؿ جـوتي، او په تىلیى ٜبمل ػيؼ يي پلىه پبنګه ػ تىلله ا٨تٍبػ

ى يىافې ػ جـوت ه١ه تـظه ػه ڇې ػ کبليؼ پبم ويش ڇې پبنګه ي. تبیجـوت ػ یلپبؿه په کبؿ وړل وى 

ؼ مرصيف کبيل او يؼ کې په کبؿ وړل کېږي. په پبنګه تبنؼې له تصخ څعه معکې تبياو ظؼمبتى په تىل

 ٦ کړو.يه تٝـپبنګ

ي کىونکڇې ػ مرص٣  ی،ؼ ػيظؼمبتى تىل وى ايؼ وؿولتێ مىظه ػ ه١ى کبليػ هـ تىل :مرصيف کايل

ي، لکه تىټىنه، ذبمې، يي مصٍىالت وايى او ظؼمبتى ته مرصيف کبيل او نهبيب وړ وي. ػ٠ى کبليػ اړت

 ډوډۍ، لبٜت او نىؿ.

له ه١ه نه ػ  ؼونکیيمرص٤ېږي تلکې تىل له نهيػ٠ه کبيل ػ مرص٣ کىونکي په ول :ييع کايل پانګه

ـلتنؼويى ػ تىليمرصيف کبل لکه  ؼونکي کبيل تلل کېږييب تىليه يؼ لپبؿه کبؿ اظيل. ػ٠ه کبيل هم م

ڇې  ی٩ه تىګه نه وى کىال يل او نىؿ. په ػ٨ي، ظبمې وړۍ، ػ شمل و ن٩ل ولبنيکبؿ ظبنه، ػ پـك مبو

ـته ټىکـ ػ ظى يقو کبلييمرصيف او پبنګه  ؛کبيل په ػوه ډلى بٓ يتبنؼې و وېىى. ػ محبل په تىګه، که ڇې

ـته  ق کبلی ػیيي، پبنګه يلى ػ ګنډلى لپبؿه تـې کبؿ واظله پېـوػل وىی وی او ػ ذبميپه ول او که ڇې

ـمنې له ظىا ػ کىؿ مرص٣ لپبؿه وپېـوػل يش، ت ـته ػ ي. ب مرصيف کبلی ػیيػ کىؿ ػ مې ب مىټـ که ڇې

. ظى که يش مرصيف کبلی ػی رص٣ )تګ ؿاتګ( لپبؿه وپېـوػلله ػ وعيص ميىه کن په ولي

ـته ػ   .یػ یق کبلييربػ لپبؿه وپېـوػل يش، پبنګه يؼ ػ ايىه کن له ظىا ػ ممب٤ـو ػ لېږػ او ػ ٜبيڇې
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 ونکي، منځګړي اوؼيڇې ػ تىل ى مىذىػييتبوؿ لـي ڇې ػ مرصيف کبل ا٨تٍبػپىهبنځينې 

ه په ػوه وکلىنى يقو تىکى کې ؿاځي. ػ٠ه نٙـييه پبنګه ٜمؼه پلىؿونکي له ظىا لبتل کېږي هم پ

 وى: یىال کرسه تىذېه 

ى ػ يه کې، مىنږ ػ ظـڅالو نه پبتې کبلالنن پبڼي، ځکه په تیػ یػ شمبتؼاؿۍ له ػوػ رسه هم١ږ -1

 ى تـظه ګڼى.يمىذىػي اؿفښت ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى ػ وتمن

يش، تـ ه١ه وظته ه ي الك ته وؿنککىونم تـ ه١ه پىؿې ڇې کبيل ػ مرص٣ له ا٨تٍبػي پلىه ه -2

ي الك ته نه کىونکـ ػې البك، کىم کبيل ڇې ػ مرص٣ نه يش. پ یؼ کبؿ تىپړېؼايپىؿې ػ تىل

ق يي٦ له معې پبنګه يؼ وىي نه ػي او ػ تٝـيػي لىېؼيل، ال تـ اوله پىؿې په تىپړه تىګه تىل

 کتبؿ کې نه ؿاولى. ى مىذىػي ػ پبنګې پهيتىکي ػي، په ظپل تصخ کې مىنږ ػ مرصيف کبل

نې مرصيف کبيل تبػوامه وي او ػ پبنګه يؼ پبم وؿته ويش ه١ه ػا ػه، ڇې ځيتله ممئله ڇې تب

يش. ػ محبل په  تىګه  یقو تىکى په څېـ ػ وظت په اوږػو کې ظپل مبلک ته ظؼمت وړانؼې کىليي

 بؿ کې نه ؿاوړلى.ى په کتيقو کبليي، مىنږ ػ٠ه ډول کبيل هم ػ پبنګه ی له ػ٠ې ډلې څعه ػريتٝم

 :پانګه غايس ايجازوي

ؼ يربػوي. فمىنږ هؼ٣ له ٜبيؼ ايڇې پبنګه ٜب ،ىه ػا ػهيػ پبنګې له مهمى ځبنګړنى څعه 

ىه کن پبنګه ػ ه١ه ػ ي. ػ آػم لمېت په تبوؿ، ػ یم٩ؼاؿ ػ یڅعه په جـوت تبنؼې اِب٤ه وى 

ـ يؼ ػ ايه١ه تـظه ػه ڇې ه١ه تـې ػ ٜب مىذىػی ٦ ػ ځمکې يډ مبؿوبل ػ٠ه تٝـربػ مته لـي. آل٥

 .یػ ی٪ کړ يپه ٜؼم ومىل رسه، نىؿ هم ػ٨

ؼ  م٩ؼاؿ يت، ػ ه١ه هېىاػ ػ تىليې مىذىػيىه هېىاػ کې ياو په  یى ٜبمل ػيؼ يپبنګه ػ تىل

ؼ کې په کبؿ اڇىي، تؼله يې په تىليې ػ ه١ه ظؼمت په م٩بتل کې، ڇې پبنګه ي. مبلک یػ یکىونکټب

الله  کىي. ت

 :ې په تىګهپيؼې ز پانګ

ـليمې ػ جـوت يى ا٨تٍبػونى کې پيپه نى مى ي، ځکه ڇې ػ پیب پبنګې په کتبؿ کې نه وى ومې

ـته ػ کبلیيش ګـځىلی ټىلنه له پعىا څعه وتمنه نه بتىاليػ شرم ف ؼ په يى او ظؼمبتى تىلي. که ڇې

مې يبتې پياو فبتىايل رسه ٨ېمتىنه لىړېږي يمى ػ شرم په فيونه مىمي، نى ػ پ یبتىاليټىلنه کې ف

 .یبت م٩ؼاؿ کبيل نه يش پېـوػليف
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 :ز پانګې تطاکم

مې نه کبؿول کېږي. ػ يٝنې په ه١ه ا٨تٍبػ کې ڇې په ه١ه کې پي،  پىيل ا٨تٍبػريىه ٠يپه 

ـاکم ػ مرصيف کبل ىه هېىاػ يه ڇې په يؼ په ؿاکمىلى رسه ممک  ګـځي. له ه١ه ځبيى ػ تىليپبنګې ت

ـته ػ٠ه ټىلې منبتٞ ػ مرصيف کبلؼ ٜىامل مصؼوػ ػي، يکې ػ تىل ؼ ولګىل يش، نى ػ يى په تىليکه ڇې

ـه فمبين ن٩ٕه کې ػ يى ػ تىليقو کبلييپبنګه  ى يؼ لپبؿه ته پبنګه په الك کې ونه لـو. پـ ػې البك، په ه

ػ پبنګې په مىذىػي  یبتىاليى ګټه ػه او هـ ډول فيى ظلکى ػ ٨ـتبنيهېىاػ ػ پبنګې مىذىػي، ػ پعىان

بوو څعه ػ تېـېؼلى په ٌىؿت کې ممک  ګـځي. يځينى اړت ىافې په اوك وظت کې لهيفې او ىايکې 

ـه ػوؿه کې ػ مرص٣ وىيبته يش تبيػ ػې لپبؿه ڇې ػ پبنګې مىذىػي ف ى م٩ؼاؿ ػ يى کبليؼ په ه

 ى له ټىل م٩ؼاؿ څعه لږ وي:يى کبليؼ وىيتىل

ـاکم ػ پبنګې =تىليؼ  –مرص٣   ت

ـته په  ت ډېـ نبمٕلىة وي او ػ ػ٠ى ټىلى منبتٝى ي٥يػ ا٨تٍبػي منبتٝى ک ىه هېىاػ کېيکه ڇې

ـاػو ػ لىمړن ـګنؼه ػه ڇې يى اړتيالتٝامل په ه١ه هېىاػ کې ػ ا٤ بوو ػ ؿ٤ٞ کىلى لپبؿه رضوؿي يش، څ

ـاؿه او ډېـ ف ـاکم ته په ک ـاکم وذىػ نه لـي او ػ پبنګې ت بؿ رسه تـرسه يپه ػ٠ه هېىاػ کې ػ پبنګې ت

ـاکم وؿو وي او ػ لږې پبنګې له ؿاټىلېؼو يهېىاػونى کې په لىمړيش. په ډېـو  ى کې، ػ پبنګې ت

 يش. یبن ګړنؼيوؿولته ته ػ٠ه ذـ

 :ز پانګې تطاکم په ػپام پىضې تړاو لطي

په پىيل ا٨تٍبػونى کې هم ػ  یپټىي، ظى شت مې ػ ا٨تٍبػي ځىاکىنى وا٨ٝي کړنېي٠بلثب  پ

ـاکم په پىؿته ډول تـرسه کېږي ؼ ممک  يى تىليقو کبليي. له مرص٣ نه ډډه کىل، ػ پبنګه پبنګې ت

ى ا٨تٍبػونى کې ڇې په يي. په نىيوا« لپام»ګـځىي. له مرص٣ نه ػا ډول ډډه کىلى ته په ا٨تٍبػ کې 

مى يه ػ پى ػ پېـوػلى لپبؿ يمى نه ػ مرصيف کبليمتل کېږي، لپام له پيه کبؿ اظمى څعيه١ى کې له پ

ـته مرص٤ىنکیػٜؼم الت٥بػې په مٝنب ػه.  ى په پېـوػلى ولګىي، يؼ ػ مرصيف کبليظپل ټىل ٜب که ڇې

ـاکم ممک  نه ګـځي. ځکه له ټىلى تىليقو کبليينى ػ پبنګه  ې، کبؿ او ٝنې ځمکي، ىؼي منبتٝيى ت

ـته مرص٣ يى ػ٠ىښتنى لپبؿه کبؿ واظکىونکپبنګې څعه ته ػ مرص٣  ػ  یکىونکمتل يش. ظى که ڇې

ى په يقو کبليينې منبتٞ ػ پبنګه يکړي، په ػې ٌىؿت کې ته ػ ا٨تٍبػ ځىه تـظه لپام يؼ يظپل ٜب

 ؼ مرص٣ يش. النؼې وکل ػ٠ه ممئله واِض کىي:يتىل
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 «پبنګىنې»ػ  ا٨تٍبػپىهبنؼ په لپام پىؿې تړاو لـي. يقو تىکى تىلييپـ ػې البك، ػ پبنګه 

وى ڇې پبنګىنه  یلي. پـ ػې البك، وکبؿ اظيلی ى پـ ځبيقو کبلييپبنګه وا٨ٝي ػ څعه  له إٌالس

 ؼ لپبؿهيى ػ تىليقو کبلييى ته ت٩بِب ؿاکمىي او ػ پبنګه يپه لپام پىؿې تړاو لـي. لپام مرصيف کبل

 آفاػوي. منبتٞ

 :ز پانګې ػاتنه

م کبؿه يتبػوامه وي. ظبم او ن ډېـه ى څعيقو کبليي له نىؿو پبنګه تب  يمبهځينې پبنګه ييق کبيل 

ػ مىذىػي ػ لبتلى  یى تثؼيل يش. ػ ه١ى يؼ په مرصيف کبليڇې تب ،ػ پبنګې ه١ه وکلىنه ػي مىاػ

ق تىکي هم وؿو ييػوامؼاؿه پبنګه  یاِب٤ه کړۍ يش. شتی مىذىػي ي ډول ػ ه١ى ميؼ په ػايلپبؿه، تب

او ق کبيل له منځه ځي ييىه انؼافه پبنګه يوؿو التهالک کېږي. پـ ػې البك، هـ کبل په ا٨تٍبػ کې 

ؼ هـ کبل ػ يى م٩ؼاؿ تبيؼ يىه ا٨تٍبػ ػ تىليې نىؿ کبيل نٍج يش. پـ ػې البك، ػ ي یؼ پـ ځبيتب

 يش. ب نٍثىلى لپبؿه تېليى ػ تيقو کبلييممتهلکى پبنګه 

ـه يؼ ايق کبيل تبييالت٥بػې وړ پبنګه  ػ ب فاړه وىييآ   مته کړي؟ ػ ػ٠ې پىښتنې ځىاة ػوم

ٞ کىل تىيل ڇې ال هم تـې کبؿ يى لـې کىل ػ منبتٝى ِبينې کمبن ػ ه١ى کبلي. ځػیلبػه نه 

 آالت په ډېـ ني، ڇې په ه١ه ٌىؿت کې ڇې وؿته نىي مبویمتل کېږي. ػ تلې ډلې نٙـ ػا ػياظ

ـ٤  ،پـ ػې البك ى تبنؼې ته ػ کبؿ ػوام تې ګټې وي. آالتنيت رسه په واک کې وي، نى په فړو مبوي٘

ـ٤  آالتى تبنؼې تؼلنيه ه١ى مبو آالت پنيؼ نىمىړي مبويتب  ت لـونکي وي.ييش، ڇې ډېـ ٘

 :ز پانګې مرصف

ـته ػ  ونه مىمي، نى ػ ه١ه هېىاػ ا٨تٍبػي وػه  یبتىاليى هېىاػ ػ پبنګې مىذىػي فيکه ڇې

ـته کىم هېىاػ التهالک وىي  ؼي ٨ؼؿت ينه کړي، نى تىل ق تىکي تؼلييب فاړه پبنګه يػؿېږي. که ڇې

 لپام وىی م٩ؼاؿ مرص٣ وىی م٩ؼاؿ

(ػ مرصيف کبليى تىليؼ )مرص٣  

 ټىل غايس

(ػ پبنګه ييقو کبليى تىليؼ )پبنګه( اڇىنه  
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ڇې ػ٠ه هېىاػ ظپله پبنګه مرص٤ىي. ػ پبنګې التهالک په ػوه وکلىنى ى، يې ؿاکمېږي. إٌالشب  واي

 تـرسه کېږي:

  آالتى له منځه تلل.نيػ مبو -1

 متنه.يله مىذىػي څعه ګټه اظ -2

ـته ػ ا٨تٍبػ ػ تىل ؼ کې ولګىل يش، يى په تىليٍؼي ػ مرصيف کبليه ٤يؼ ػ ٜىاملى لىيکه ڇې

ػ ا٨تٍبػ مىذىػه پبنګه ته ػالې شبلت کې امکبن لـي ڇې ا٨تٍبػ ػ پبنګې مرص٣ ته اړ يش. په 

ق تىکي وؿو وؿو له منځه ييپبنګه  ی يش. ځکه ػ ه١ى ريوؿو وؿو ؿاکمه او هېىاػ ته وؿځ تـ تلې ٩٤

 .ی نييسې ځبيځي او نىې پبنګه 
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 یڅلىضم څپطک

 مؼئلهز نفىغ 

ػ  ممئلې رسه ٜال٨ه منؼي ښىػلې ػه.له ى ػ ن٥ىك ا٨تٍبػپىهبنکلىنى کې  150 تېـو په

ٕى کې، په تېالتېلى وکلىنى رسه ښکبؿه وىې ػه. ممک  ين٥ىك ممئله په تېالتېلى فمبين او مکبين رشا

ـاػو ػ ف بؿ٠ىنې لپبؿه وي او په تل يبتېؼو مىظه ػ ذګړې ػ وظت ػ تيپه يىه وظت کې ػ نىمىړو ا٤

په ػا ډول ؿاښکبؿه يش، ڇې ػالې نه ڇې ػ ن٥ىك ػ٠ه  یبتىاليوظت کې ممک  ػ ن٥ىك ف

 ه ډېـ وي.بتېؼو څعي، ػ ظىؿاکي تىکى له فیبتىاليف

ى ممبئلى يؼ، ػ ترش له لىمړني، ػ ن٥ىك لپبؿه ػ ظىؿاکي تىکى تىلیى ځبيله ػ٠ې ممئلې رسه 

ـته  څعه ګڼل وىې  ی،نه يش کىال   وي. ځکهريې ٩٤يى هېىاػ لږ ن٥ىك ولـي، ظلک ته يػه. که ڇې

ـتله( ى هېىاػ يـته ؼ له ښېګڼى څعه تـظم  يش. که ڇېيڇې ػ ګڼ تىل )الثته ػ ځمکې او پبنګې په پ

 ؼ ته ؿاکم يش.ي وي. ځکه ڇې لړي رس تىلريې هم ظلک ٩٤يب ته يت ،وي یبت ن٥ىك لـونکيډېـ ف

 :مه پېړۍ کې ز نفىغ ز ظياتىايل غلتپه نىلؼ

ـه ڇټکه يمې پېړۍ په وؿولتلې ػ نړۍ ػ ځينى هېىاػونى ن٥ىك ػ اتلممې او نىلمو  ى کې ډې

و. په ػ٠ې ػوؿه کې ػ تىلؼ او  ینې او نبوؿ٠ێ ػ ڇټک نـط کمىاليې ػ مړيه؟ اٌيل المل وػه وکړ 

ـه ت١ ـ يى ػ اؿوپب په لىيى کې لبؿي نبؿو٠يى پېړي نه ػؿلىػ. په پعىانيريتنبلل نـط ػوم  یه وڇه کې ډې

ـانمتليظلک له منځه  ـمعتګ، ػ ؿو٠تىنىنى پ ي ظؼمبتى يبياو لمى ؿو٠ت ىىوړل. ػ ٔثي ٜلىمى پ

ـ ل ق ؿول ػؿلىػ، يې تنمټيه١ه نبؿو٠ێ ڇې ػ ن٥ىك په ؿاکمىلى کې  یبؿي نبو٠ێ ؿاکمې کړې او ډې

په اؿوپب کې  ینې او نبؿو٠ێ ػ کڈې ػ٠ه کمىالي٥ىك ػ نبؿو٠ێ ذـړې له منځه والړې. ػ مړيلکه ػ ټ

ـن ـلى رسه ڇې په ژمي کې ػ اهيل يق او ٌنٝتي ان٩الة رسه مل و. ػ فيله ک بتى مصٍىالتى په ک

ػ  يپـ ځب لىلى متل کېؼه، په ژمي کې ػ څبؿويى ػ شاليى په مړولى کې تـې کبؿ اظيىانبتى او څبؿويش

ـاتـ وى. ػا په ػې مٝػ ل یه١ى   یې ته الرسلؼو او ٠ىښتينب و ڇې رسوکبل ته تبفه وبتنې امکبن ت

ه فيلى ػ وِٝيممک  و. ػ شمل و ن٩ل ػ ولب کړه. پـ  بتهيت ښه کېؼل هم ښبؿونى ته ػ تبفه لثى ِٜـ

 ومىنؼ. ینې او نبؿو٠ێ کڈې کمىاليب او ظىؿاک په ښه کېؼو رسه ػ مړيػ ؿو٠ت ،ػې البك

، ظى په یبتىايل اٌيل ٜبمل ػيػ ن٥ىك ػ ف ینې او نبؿو٠ێ ػ کڈې کمىاليکه څه هم ػ مړ

ټ ٜمـ کې واػه کىي او ي. ځىانبن په ټیػ یمىنؼل یبتىاليػ٠ې ػوؿه کې ػ تىلؼ او تنبلل نـط هم ف
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 یبتىاليلىړ کړ. ػ ت٩بِب ػ٠ه ف ګـو ت٩بِب هم ػ ځىانبنى ػ واػه ٨ؼؿتى کبؿ يمى کې ػ نىيٌنٝتي لپه 

 ؼ الك ته ؿاوړي.يظبنى کې کبؿ وکړي او ٜبی يش په کبؿ ښځې هم وکىال  یشت ، ڇېػ ػې تبٜخ وى

 :ظمالتى 

ك ، ظى مبلتى ػه ى هم ػ٠ې ممئلې ته اوبؿه کړېا٨تٍبػپىهبنى يکه څه هم له ه١ه نه معکن

ىلې. يې په ذؼي ډول تـ تصخ النؼې نيممئله  ػ ن٥ىك ڇې ی،ا٨تٍبػ پىه ػ یف لىمړن 1834-1766

ـاػو ومېـ ػ ظىؿاکي تىکى له ف ـه فيمبلتىك تبوؿ ػؿلىػ، ڇې ػ ترشي ا٤ بته انؼافه يبتىايل څعه په ډې

ـه کېږي. ن٥ کلىنى( 25) لىړېږي. ػ ه١ه په آنؼ، ػ هـې پېړۍ په ؿتٞ ـات ىه يىك په کې ن٥ىك ػوه ت

ڇې ظىؿاکي تىکي ػ شمبيب تٍبٜؼ په مىمي په ػالې شبل کې  یبتىاليهنؼيس تٍبٜؼ رسه ف

ـته ن٥ىك ػ نبؿو٠ێ او  یبتىاليشمبة ف له امله کم نه يش، ػ نړۍ  ب ٨صٕێ او ذګړېيمىمي او که ڇې

 مغ يش.له لىږې رسه ظلک ته 

ـات تـ ا٠ېقې النؼې ؿاولتي   ػي:ػوه البيس ممبئلى ػ مبلتىك ت٥ک

 ب کې ػ ن٥ىك ڇټکه وػه.يتبنيپه تـ -1

 ؼ کې ػ نقويل شبٌل ػ ٨بنىن ٜمل کىل.يپه هېىاػ کې ػ ظىؿاکي تىکى په تىل -2

ـاتيله کم شبٌله ځمکى څعه ػ ګټې اظ یبتىاليػ ه١ه په تبوؿ ػ ن٥ىك ف ـوي، متنې امکبن ت

ـمعتګ ػ  ؼي. پـ ػې البك، ػ ظىؿاکي تىکى ػ تىلیټ ػيې ډېـ ټؼ پکيڇې ػ ظىؿاکي تىکى تىل پ

ـته په تـين٥ىك ػ ف ـاتـولى رسه امکبن نه لـي. او که ڇې  یبتىاليب کې ػ ن٥ىك فيتبنيبتىايل ػ نـط له ت

ـلى ػ ؿووىنى له ښه وايل يکنرتول نه يش، ػ ظلکى ػ ژونؼ مٝ بؿ ؿاټيټېږي. مبلتىك ػ مصٍىل ػ ک

ـله ڇې ػ٠ه ي، ظى ػالې یې ممک  ګـځىليؼ يبتى ظىؿاکي تىکى تىليڇې ػ ف ،څعه ظرب و ې انګې

ـاػو ػ ٠ىښتنى ػ پىؿه يت کې تىلياو په نهب یمؤ٨تي ػ ښه والی ؼ وىي ظىؿاکي تىکي ته ػ ترشي ا٤

 ت ونه کړي.يکىلى لپبؿه ک٥ب

 نظطيه ضز کړې زه؟ ظآيا تاضير ز مالتى 

ه ؿػه ينٙـ فغ ػ مبلتى يمې پېړۍ تبؿتب  ػ نىلميڇې نهب ،ل کېؼهيػ ډېـ اوږػ وظت لپبؿه و

ـته ػ تـيکړې ػه. و ه ظى ظلک په ػ٠ې ب ن٥ىك له پعىا نه ڇټکه وػه کړې و يتبنيل کېؼه ڇې که ڇې

ې النؼې ٜىامل په ګىته څعه تـظم  وو. ػ ػ٠ې ممئلې ٜلت ي بؿونىيپېړۍ کې ػ ژونؼ له لىړو مٝ

 کړي ػي:
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ـکقي امـيالنؼ، ذنىيب ا٤ـيب، نىي في، الرتالکبيػ امـ -ال٦ څېـ ػ  نى هېىاػونى پهيػ ځ کبي٩ب او ػ م

ـاظتيى لينى  ب.يمى پ

ب ته ػ ظىؿاکي تىکى انت٩بل يتبنيې تـي، ڇې له نىې نړۍ څعه یلى ښه واليػ شمل و ن٩ل ػ ولب -ة

 ممک  ګـځبوه.

ـ  ػ٠ه  ؼونکي وو،ينىي هېىاػونه ػ ظىؿاکي تىکى او ظبمى مىاػو تىل یپه ه١ه وظت کې ډې

الليب ته لېږل او ػ٠ه هېىاػ يتبنيې تـيمىاػ  ؼ کې يکبوه، تـڅى ظپل ځىاک په مٍنىٛ تىل یې په ػې ت

ـکق کړي. پـ ػې البك، تـ اللې کېؼه ڇې ظىؿاکي تىکي ػ ډېـو فيتبنيمتم بتى وګړو لپبؿه يب په ػې ت

اليس وو، تأميؼ وىيله ه١ى وګړو څعه ڇې په هېىاػ کې ػ تىل  کړي. نيى ظىؿاکي تىکى په ت١ؾيې ت

ې په نىې نړۍ ينى ظىؿاکي تىکى لپبؿه يب وړ ځيڇې ػ اړت وى،ب په ٌنٝتي هېىاػ تؼل يتبنيپه ػې تىګه تـ

 ې ػ پعى )مٍنىٛ( تىکى په ٌبػؿولى الك ته ؿاوړل.يپىؿې تړاو ػؿلىػ او ػ٠ه ظىؿاکي تىکي 

ـمعتګ اټکل کړي، ظى آ  كنه وى کىال  فمبلتى  ب يڇې ػ نىې نړۍ ٤ى٧ الٝبػه ا٨تٍبػي پ

ـمعتګ ػ مبلتىك تصخ تې تبوؿه کىي؟ په هام ـن فلتى ٠ه ډول ڇې ػ مبػ٠ه پ ق ان٩الة يپه نٙـ، ػ ک

وى ڇې ػ نىې  یت کې ته لىږه په نړۍ کې ظىؿه يش، ػالې التؼالل کىال يا٠ېقه مؤ٨تي وه او په نهب

ـمعتګ هم مؤ٨تي ػ ـان فاو ػ مبلتى  ینړۍ پ  تب  ؿامنځ ته کېږي.ينهب ػ پبم وړ تص

 :مؼائل ز نفىغ نىي

ـه تـ تصخ النؼې يىه هېىاػ ي ممبئل ػ مې پېړۍ ػ ن٥ىكوى ػ ول یکىال  ب نړۍ له ن٩ٕه نٙ

 هبل او وېـې تؼليمه پېړۍ کې ػ مبلتىك ػ ن٥ىك ػ مبفاػ ممئله ػ ن٥ىك ػ کمىايل په ظمى. په وليون

 .هػ ېوى 

ـ يتبنيف کبله پىؿې په تـ 1870تـ  بن ػؿلىػل. يپىؿې تڈ 6ىلې تـ ينه ن 5له  و کىؿنيىب کې ډې

 ال همؼا ؿاف ػوام لـي. ینـط ؿاکم وى او ػ٠ه کمىالؼ او تنبلل ػ تىلظى له ػ٠ې نېټې وؿولته ػ 

 یبتىاليٍؼه في٤ 76ى کلىنى کې ػ ػ٠ه هېىاػ ن٥ىك يمنځن 40ف کلىنى په  1801 -1841ػ 

بتىايل يکلىنى په منځ کې ػ ن٥ىك ػ ف 40ف کلىنى ػ  1901 -1941په ػالې شبل کې ڇې ػ  ،ومىنؼ

 ٍؼو تهي٤ 2,2ف کبل کې  1850نه په  5,5نى متىلٖ ومېـ له بيٍؼه و. ػ هـې کىؿنێ ػ تڈي٤ 26نـط 

ډېـ  یػ نـط کمىالػ تىلؼ او تنبلل قې وؿولته ػ يف له لم 1930ټ وى. ػ يف کبل کې ؿاټ 1930 په

. ػ تىلؼ او تنبلل ػ نـط ػ کمىايل په یػ یمىنؼل یبتىاليې فيف وؿولته  1945نه و، ظى له  یګړنؼ
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ف کبل کې  1870. په یػ ینې او نبؿو٠ێ په کمېؼو رسه ذربان وى يمړ ػ یټىله ػوؿه کې، ػ٠ه کمىال

ف  1965کبله وه. په ػالې شبل کې ڇې په  45او ػ ښځينه وو لپبؿه  41نه وو لپبؿه ػ ژونؼ مته يػ نبؿ

 .یػ یمىنؼل یبتىاليکلىنى ته ف 74او  68کبل کې ػ٠ه ومېـې 

ى کې ػ مبلتىك يمې پېړۍ په وؿولت؟ ػ ولیى ػ انؼافې ػ کمىايل اٌيل ٜبمل څه ػيػ کىؿن

١بت کېؼل تـڅى په يبت تثليې تـ ا٠ېقې النؼې ػ تىلؼ او تنبلل ػ نـط ػ کنرتول لپبؿه ډېـ فيػ نٙـ

 ې په کمىايل منتز وى. النؼې ذؼول ػ٠ه ممئله تبئيؼوي.يت کې ينهب

 «کمه وګړو لپبؿه 1000ذؼول ػ تـيتبنيب ػ تىلؼ او تنبلل نـط ػ هـ  4-1»

 نـط کبل نـط کبل

1880 34,2 1925 18,3 

1885 32,9 1930 16,3 

1890 30,2 1935 15,2 

1895 30,3 1940 14,7 

1900 28,7 1945 16,3 

1905 27,3 1950 15,2 

1910 25,1 1955 15,4 

1915 21,9 1960 16,2 

1920 25,5 1965 18,6 

٠ې ػوؿه کې ا٨تٍبػي او ؼ په ػيتب اٌيل ٜبمل تبيظلکى ػ لېىال ػ ى تهيى کىؿنيظى کىڇن

ظبنى کې په کبؿ کىلى رسه ؿ ى کلىنى کې مبوىمبنى په کبيٌنٝتي ان٩الة په لىمړ ق تؼلىنىنه وګڼى. ػيټىلن

اللهمقػ  کې ٨بنىن،  ػ ٜمـ  انګلمتبنلىېؼه. په  ى په ٠بړهيې نى ػ معبؿذى ػ کىؿنيکبوه او نىؿ  ت

مې پېړۍ په بوه او ػ ولې کبؿ کيبؿ ظبنى کې شؼا٨ل انؼافه ػ ه١ى مبوىمبنى لپبؿه وټبکله ڇې په ک

ؼ الك ته ؿاوړي. په ػ٠ې يڇې ػ ظپلې کىؿنێ لپبؿه ٜب ی،ى کې نىؿ نى مبوىمبنى نه وى کىال يوؿولت

ى لپبؿه يلىړول ػ کىؿن مٝيبؿؼا کړه او ػ ژونؼ يب پيػ لىړولى لېىالت ؿه کې، ټىلى ظلکى ػ ژونؼ ػ مٝيبؿػو 

ػ ٠ړو ػ  ىيې ػ کىؿنيظپل واؿ رسه ػ ل  ػ لىړېؼو تبٜخ وىه او په ػه لتىنقم  وو. ػ٠ه ممئله ػ وا

ب پـ مهبل يو او ػ وفګبؿت یى ځبينبن رسه يانؼافه ؿاکمه کړه. له تلې ظىا، ٌنٝتي ژونؼ له ٜؼم أم ومېـ

ب ته هم وؿځ تـ تلې ػېته ينؼو او پلـونى لېىالتيى ډېـې لتىنقې منځ ته ؿاوړلې. ػ ميى کىؿنيته لى

ـاتـ کړييتـڅى ػ ظپلى تڈ ،بتېؼلهيف تىنه ت بنى ػ يڇې ػ٠ې ممئلې هم ػ تڈ ،بنى لپبؿه ػ فػه کړو ښه ٤ٌـ



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

33 
 

ـلى مرص٣ لىړ کړ. پـ ػې البك، ػ٠ه ټىل ٜىامل ػ کىؿن   2-4ى ػ انؼافې ػ کمىايل تبٜخ وىل. يل

 بنى متىلٖ ومېـ ښکبؿه کىي.يى ػ تڈيذؼول په تېالتېلى هېىاػونى کې ػ کىؿن

 «ىؿنێ کې ػ تڈيبنى متىلٖ ومېـذؼول په ک 2- 4»

ػ تڈيبنى  هېىاػ

 متىلٖ ومېـ

ػ تڈيبنى متىلٖ  هېىاػ

 ومېـ

ػ تڈيبنى  هېىاػ

 متىلٖ ومېـ

 3,9 پبکمتبن 3,3 امـيکب 2 يياتـ

 4,1 ڇيل 4,2 کبنبډا 2,2 لىېؼيځ آملبن

ـک 2,8 انګلمتبن  4 هنؼولتبن 3,2 هيت

ـانمه  4,3 بيقيانؼون 2,8 ذبپبن 2,8 ٤

 4,4 بيکىؿ 3,2 النکبيرس 2,9 نيلى

 5,1 ګبنب 3,8 کبيذبمبئ 3.1 بياېټبل

 5 ٤يليپني 3,9 ىانيټب 3,1 نبؿوې

   3,8 لنډيټب 3,3 هبلنډ

 :ز نفىغ انفجاض

نې هېىاػونه ػ ن٥ىك ػ کمىايل له ممئلې رسه مغ ػي، ال يکه څه هم ػ لىېؼيځې اؿوپب ځ

ـنګىالبتىايل يؼ ػ فيتـ اوله ػ نـۍ ػ ظىؿاکي تىکى ػ تىل ػ ه١ه ن٥ىك لپبؿه ڇې په ګړنؼۍ  یڅ

ه لمه وي. ػ يمىمي، مهمه ممئله ػه. پـ ػې البك، ممک  اوك ػ مبلتىك نٙـ یبتىاليتىګه ف

ې يڇې ػوهم  ی،بتىايل نمثت ػيػ ظىؿاکي تىکى او ػ ن٥ىك ػ ف یې اٌيل ټکه کيمبلتىك په نٙـ

بتىايل کڈه وؿو وؿو ينړۍ ن٥ىك ػ ف ف کبله پىؿې ػ 1965بته انؼافه ػه. تـ يله لىمړنێ نه په ف

ف کبل کې ػ  1965. په یػ یوى  یډېـ ګړنؼ یبتىاليغ نه وؿولته ػ ن٥ىك فيبتېؼه. له ه١ه تبؿيف

ـمنځ يليم 3250 ػ ټىلې نړۍ ن٥ىك ىنه کمبنى ته او ػ يليم 194نه  140ن٥ىك له  کبيػ امـو، ڇې  ىنى ت

 .بؿػه ويليم 6ف کبل کې ػ نړۍ ن٥ىك  2000هنؼ ن٥ىك 

ـاٜٙم یبتىاليب کې ػ ن٥ىك ٤ى٧ الٝبػه فيپه آل نې ػ نـط ػ کمېؼو له يکې ػ مړ په ػ٠ه ت

ف کبل کې  1965کلىنى ته په  54ف کې  1945کلىنى څعه په  32. په هنؼ کې ػ ژونؼ مته له یکثله ػ

. ینې او نبؿو٠ێ ػ کمىلى ٜبمل ػيب کې ػ مړيب اػاؿې هڅې هم په آليىالې ؿو٠تي. ػ نړیػ یلىړ وى 

ف کبل کې  1925څعه په هـو فؿو کمبنى کې په  40,4له  نې او نبؿو٠ێ نـط يػ محبل په تىګه، ػ مړ
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. په ػالې کبل کې ڇې ػ تىلؼ او یػ یټ وى يف کبل کې ؿاټ 1965ته په هـو فؿو کمبنى کې په  16,3

 یم وى ته په هـو فؿو کمبنى کې ؿاک 39,4څعه په هـو فوؿ کمبنى کې  50,8ىافې له يتنبلل نـط 

ـه ػيف کبل کې ػ تىلؼ او تنبلل نـط ػ مړ 1965او لکه څنګه ڇې ګىؿو په  یػ ـات  .ینې ػ نـط ػوه ت

تـڅى ػ  ،نه ػهيبتېؼونکي ن٥ىك ته ػ ظىؿاکي تىکى ػ ؿلىلى لپبؿه اړيمغ په ف ػ نړۍ

ـ  ؼ په هـو پنځىلىيظىؿاکي تىکى تىل ـه يش. اوك ػ نړۍ ډې ـات ی ظلک ػ ٠ـيب کلىنى کې ػوه ت

ـتله ػ ظىؿاکي تىکى له کمىايلو بؿ مٝي ـته ن٥ىك فلرسه م نى په پ بت هم نه يش، ػ يه ػي او که ڇې

٠ىاړي تـڅى ػ ژونؼ ى وڇى )تـ اٜٙمىنى( ظلک هم ي. ػ نىؿو لىیمٕلىة ػ یبتىاليظىؿاکي تىکى ف

ې ظىؿاکي تىکي ٌبػؿول يونه ولـي. ػ محبل په تىګه، ػ هنؼ په څېـ هېىاػونه ڇې پعىا لىړ مٝيبؿ 

بتىايل تبٜخ وىې ياو ػ٠ه ممئله هم ظىؿاکي تىکى ته ػ ت٩بِب ػ ف یػ یاوك ػ ػ٠ى تىکى واؿػونک

ـان څعه ػ پبم وړ ګـځىلې ػه.ػه. په ول ـه له تص  مه پېړۍ کې ػ نړۍ ػ ن٥ىك وػې، ػ مبلتىك وې

 ز نړۍ ز نفىغ ز ماظاز مؼئله:

ـ  50- 60ى يپه وؿولت ـاتېؼو په یکلىنى کې ډې نبلمې ػ ڇې  ،هکله ممبئل ػ ځمکې ػ ظ

ـنې بت يې ته في، ڇې ػ٠ې ممئلې هم ظلک ػ مبلتىك نٙـله وذې منځ ته ؿا٠يل مٕـس وىي ک

ـمنځ ػ نړۍ ن٥ىك ػ  1952ف،  1939متىذه کړي ػي. ظى که څه هم ػ  ٍؼو په انؼافه ي٤ 9ف کلىنى ت

ـ  1965ف،  1955ومىنؼ، ػ  یبتىاليف و په انؼافه او ٍؼي٤ 14ؼ ػ يمنځ ػ ظىؿاکي تىکى تىلف کلىنى ت

 .یػ یمىنؼل یبتىاليٍؼو په انؼافه في٤ 9ن٥ىك ػ 

ـ  ـ ځمکې وتىن لـي یال تـ اوله په نړۍ کې ډې  بتى ځمکىيلې پبتې ػي او ػ فيک، ڇې له ک

ـ مىنى او اوتى په وڇىلى رسه نىؿ هم کىال فې ػ  بوي رسې يلې النؼې ؿايش. ػ کېميکی يش تـ ک

ـمعتګ هم ػ ظىؿاکي تىکى ػ تىل . په هـ شبل په ټىلى ځمکى کې ػ یبتىايل تل ٜبمل و او ػيؼ ػ فيپ

ـاط ليؼ فيظىؿاکي تىکى ػ تىل ـته ػ ن٥ىك فيبتىايل ته په پ کنرتول نه يش،  یبتىاليؼ لىؿي رسه، که ڇې

 ن٥ىك له مبفاػ رسه مغ يش. امکبن لـي ڇې نړۍ

، یبت  ػيف بتىايل نـط ډېـيکې ػ ن٥ىك ػ ف کبينه امـيکه څه هم په اوك وظت کې په الت

 1845ب ن٥ىك يف کبل کې ػ آل 1965نه لـي. په  یب کې ػ ن٥ىك ممئله لبؿ يځه آليظى په ذنىة ظت

بت يؼ ػ تل لپبؿه ػ ن٥ىك ػ فيب کې تبي کې ژونؼ کبوه. په آلنيې  په ڇيىنى يليم 720ىنه و، ڇې يليم

ـاتـ يش.يومېـ ظلکى لپبؿه تب کې په ممبوي انؼافې  تىکي په نړۍ يؼ وى يظى، تىل ؼ ظىؿاکي تىکي ت

ـمنځ وېىل وىي نه ػي. ػ ٠ـيب اؿوپب او واميل امـ ـمعتللى هېىاػونى کېيرسه ػ ظلکى ت په  کب په پ
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ـاػو ػ  کبيف انؼافه ظىؿاکي تىکي مىذىػ ػي، ظى په ډېـو هېىاػونى کې لړي رس ظىؿاکي تىکي ػ ا٤

ـاکم رسه ػ ظىؿاکي بت ني او تل هـ هېىاػ ػ فني. ڇيه کم ػې له انؼافې څعيالفمې ت١ؾ ٥ىك په ت

 کې ػ تىلؼ او تنبلل نـط په ػ٠ه هېىاػ کې ػ ٌنٝتي نيتىکى له کمثىػ رسه مغ ػي. اشتامال  په ڇ

ـمعتګ له کثله کم وى  ىيس. ػ هنؼ او ذبپبن ػولتىنى هم ػ يله منځه  ىه شؼه پىؿېياو لتىنقه تـ ی پ

 ي.ىيل ػيکې ن بلتىنه په پبمين٥ىك ػ کنرتول لپبؿه منبلج ل

 ز نفىغ مطلىب حس:

ـګنؼونه نه کىي ڇې ي ب کمثىػ رسه يى هېىاػ ػ ن٥ىك له مبفاػ يىافې ػ ن٥ىك م٩ؼاؿ ػ ػې څ

ـاکم ټبکلې انؼافه )ػ ن٥ىك ومېـ محال  په یمغ ػ ىه يلى مرت مـتٞ کې( ممک  ػ يىه کي. ػ ن٥ىك ػ ت

ؼ ډېـو ٜىاملى يؼ ػ تىليظؼمت تىل ب هـيى يټ وي. ػ کبليهېىاػ لپبؿه ډېـ لىړ او ػ تل هېىاػ لپبؿه ډېـ ټ

ؼ په ظبً نمثت رسه ػ مصٍىل ػ ياو تب یى ٜبمل ػيڇې انمبين ځىاک له ه١ى څعه  ،ب لـييته اړت

ـک  ج يش.ياٜٙمي شؼ ػ الك ته ؿاوړلى لپبؿه له نىؿو ٜىاملى رسه ت

ـک ب يتـ ټىلى لىړ تـې ج په ٌىؿت کې، يػ کبؿګـ ه١ه انؼافه ڇې له نىؿو ٜىاملى رسه ػ ت

الله شؼاکرث مصٍىل . پـ ػې البك، ػ هـ هېىاػ یىه هېىاػ لپبؿه ػ ن٥ىك مٕلىة شؼ ػيکېږي، ػ  ت

ٝي منبتٝى او ػ پبنګې په مىذىػي پىؿې تړاو لـي. په يلپبؿه ػ ن٥ىك مٕلىة شؼ ػ ه١ه هېىاػ په ٔث

ـګنؼو يػ  یتىؿ  Aالنؼې وکل کې ػ   .یػ یىه هېىاػ لپبؿه ػ ن٥ىك ػ مٕلىة شؼ څ

 

 

 

 

 

 

 d                a               c 

 مصٍىل له ميل

تىليؼ رسه   

A 

 ػ ن٥ىك م٩ؼاؿ

 «وکل 1- 4»

0 
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(oc ـګنؼو ی بتىاليف ػ ن٥ىك ـګنؼو  odاو  يڅ ـته ػ یػ یػ ن٥ىك ػ کمثىػ څ ىه ي( که ڇې

ـته له نه لږ  oaهېىاػ ػ ن٥ىك انؼافه له مٕلىة شؼ  ه وي، ه١ه هېىاػ ػ ن٥ىك له کمثىػ او که ڇې

. پـ ػې البك، په ه١ه هېىاػ کې ڇې ػ یبت وي، ػ ن٥ىك له مبفاػ رسه مغ ػيمٕلىة شؼ نه ف

ـلى رسه، ػ ن٥ىك مبفاػ ولـي او  ی ػ لږ، ممکنه ػه ڇې شت ويريٝي منبتٝى له پلىه ٩٤ئث ن٥ىك په ل

ـته  تـٜکن. ػ ن٥ىك ػ مٕلىة شؼ م٩ؼاؿ جبتت نه وي او ػ وظت په تېـېؼو رسه تؼلىن مىمي. که ڇې

ه ف  11بتېږي.يبته يش، ػ ن٥ىك ػ مٕلىة شؼ م٩ؼاؿ هم فيػ نىؿو ٜىاملى ِٜـ

 ز نفىغ ػني وېش:

ـه ػ اهمػ ن٥ىك لني وېي ػ ه١ه په م٩ؼاؿ رست . ػ ن٥ىك لني وېي تؼلىن هم یت وړ ػيې

 20 بتېؼل او لهيبت ٜمـ کمبنى ػ ومېـ فيکلىنى څعه ػ ف 60 وؿکىي. له يريػ ت٩بِب ذىړښت  ته ت١

ېؼو او ػ ى ػ ت٩بِب ػ فيبتيب وړ کبليبتېؼل ػ پبظه ٜمـ کمبنى ػ اړتيکلىنى څعه ػ کم ٜمـ کمبنى ف

ـاػو ػ اړتځى  ب ػ ن٥ىك يتبنيذؼول ػ تـ بِب ػ کمىايل لثج کېږي. ػ النؼينیبنى ػ ت٩يب وړ ويانى ا٤

 ي.( لپبؿه ښکبؿه کى ف 1965ف او  1891) نىلى  ػ ػوه کيريلني وېي ت١

 ٤1965يٍؼي  ٤1891يٍؼي  ل 

0-19 45 30 

20-49 31 27 

40-59 17 25 

 17 7 بتياو ف 60

 «ذؼول 4-3»

بتىي او ػ ػې ينکي فؼيى تىليػ کبل ٠ه ممئله ػ پبظه ٜمـ کمبنى لپبؿهؼ ػيٝى )تىليػ ٌنب

ٝى کې ذؾة يش او تـٜکن ػ ځىانبنى لپبؿه ػ يؼ ډېـ ٜىامل په ػ٠ى ٌنبيتبٜخ کېږي، تـڅى ػ تىل

په ت٩بِب کې له  ٞ وفګبؿه کىي.يکې په کبؿ تىظتې ٌنبٝى يٞ کمىي او په ػ٠ى ٌنبيؼ ٌنبيى ػ تىليکبل

 بػېږي.يپه نبمه « بيلبظتامين وفګبؿت»ب ػ يؿامنځ ته کېؼونکې وفګبؿت  څعهيريػ٠ه ت١

 ىنکي انځىض:لز ضات

کىم أالٜبت ڇې په اوك وظت کې ػ نړۍ په هکله په واک ې لـو، ه١ه اټکلىنه ػي، ڇې 

ػاؿې ػ ن٥ىك ا ه پېژنؼونکى او ػ ملګـو ملتىنىياشٍبئ ېلى هېىاػونى ػ ن٥ىك پېژنؼونکى،ػ تېالت
                                                           
11 -J. L. Hansen, A Textbook of Economics pp. 69 -91. 
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ه يوىي ػي. که څه هم ػ٠ه اټکلىنه اشٍبئيىي تېـوتنې لـي، ظى له ه١ه ځب ظىا وړانؼې پېژنؼنې له

ى يىه شؼه پىؿې يـو په ػواړو ظىاوو کې ظىؿې وىې وي، تـ ي٩ي م٩بػيؼ ػ ش٩يڇې ػ٠ه تېـوتنې تب

 ٩ه ػه.يىه شؼه پىؿه ػ٨يه ػ نړۍ ػ ن٥ىك په اړونؼ تـ يکىي او فمىنږ اشٍبئ یتل ظنح

، یاټکل نه ػ ٥ىك ػ ومېـ په هکله وړانؼې کېږي،په ؿاتلىنکي کې ػ نړۍ ػ نې ڇې يه١ه اشٍبئ

نې په هکله تـرسه وىې ػي او ػ٠ه يبتى پـ تنمټ ػ تىلؼ او تنبلل او مړيتلکې ػ٠ه مصبلثې ػ ځبنګړو ٤ِـ

بتى په ٌصت پىؿې تړاو لـي. يى ػ٨ت فمىنږ ػ ٤ِـيى اشٍبئيأالٜبت تـې الك ته ؿاځي. نى ػ وړانؼې وى

ف کبل نه وؿولته اټکلىنه له  1950 ف کبل نه معکې تـرسه وىي اټکلىنه ػ نړۍ ػ ن٥ىك په هکله له 1950 له

 قه کې ػ نړۍ ػ ن٥ىك ان٥ربؿ و.يلم ف 1950 ت څعه کم وو. ػ ػ٠ه کبؿ ٜلت پهيوا٨ٝ

ػ نړۍ ػ ن٥ىك ػ ؿاتلىنکي انځىؿ ػ نړۍ له ن٥ىك څعه ػ ملګـو ملتىنى ػ اػاؿې ػ اټکل تـؿيس په 

په النؼې  ػ يبػو وىيى کلىنى لپبؿه ػ نړۍ ػ ن٥ىك اټکلف کلىنى کې ممک  وىه. ػ٠ه تـؿيس  2000-1960

 وکل وړانؼې کىي:

 «1960-2000ػ ملګـو ملتىنى اټکل  –ن٥ىك په ميليبؿػ  4 -4»

ػ تىلؼ او تنبلل ػ نـط په جبتت  

ىلى رسه  ٤ِـ

 ػ لىړ شؼ اټکل

 1960 1980 2000 1980 2000 

 7 4,6 7,5 4,5 3 نړۍ

ـمعتليل  پ

 هېىاػونه

1 1,2 1,6 1,2 1,6 

ـمعت ي يبيپ

 هېىاػونه

2 3,3 5,9 3,3 5,4 

 ػ ټيټ شؼ اټکل ػ متىلٖ شؼ اټکل 

1960 1980 2000 1980 2000 

 5,5 4,1 6,1 4,3 3 نړۍ

ـمعتليل  پ

 هېىاػونه

1 1,2 1,4 1,2 1,3 

ـمعت ي يبيپ

 هېىاػونه

2 3,1 4,7 3 4,2 
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. ځکه ػ٠ه یت څعه تـظم  ػيػ پبم وړ ػوؿه کې له ځبنګړي اهم یبتىاليػ ن٥ىك ػ نـط ف

ـ ينـط ػ تىلؼ او تنبلل او مړ . ػ تىلؼ او تنبلل ػ نـط په جبتت ی شبٌل ػريمنځ ػ تىپنې ػ نـط ت

ىلى رسه، ػ ن٥ىك ػ وػې نـط په تؼؿ ه ٍؼو تي٤ 2,8کې  یمې پېړۍ په پببتېږي او ػ وليز رسه في٤ِـ

ـمعتللى ٩ب او ي، ظى په ا٤ـیٍؼو په وبوظىا کې ػي٤ 3مى کې ػ٠ه نـط ػ ياو ل هېىاػونى ؿلېږي. په پ

ې وڇې او ػ يذؼول أالٜبت ػ لى 4 - 4ذؼول ػ  5-4ٍؼو ته هم ؿلېږي. ي٤ 3,5 کې، کبينه امـيالت

 مى پـ البك ښکبؿه کىي.ينړۍ ػ معتل٥ى ل

 12«ف کلىنى کې 2000- 1960ذؼول ػ نړۍ ن٥ىك په ميليىن  5- 4»

تىلؼ او تنبلل په ػ   

 جبتت نـط رسه

په ټيټ شؼ رسه  متىلٖ شؼ اټکل ػ لىړ شؼ اټکل

 اټکل

 1960 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 

 5449 4147 6130 4330 6994 4551 7522 4519 2998 ټىله نړۍ

ـمعتللې  پ

 ليمې:

 

 491 467 527 280 563 492 571 496 425 اؿوپب

 316 269 353 278 403 296 402 295 214 ؿوليه

واميل 

 امـيکب

199 272 388 275 376 262 354 248 294 

 28 22 32 23 35 23 33 22 16 ها٨يبنىل

 115 108 122 111 139 117 127 114 93 ذبپبن

وؿولته پبتې 

 ليمې:

 

 893 782 1045 850 1345 971 1811 942 654 ڇني

ػ ظتځيې 

آليب نىؿ 

 هېىاػونه

47 87 175 83 139 80 120 76 110 

 1984 1378 2270 1420 2444 1448 2702 1446 865 ذنىيب آليب

 684 434 768 449 864 463 560 468 273 ا٤ـي٩ب

 532 362 638 378 686 383 736 387 212 التينه امـيکب

                                                           
12 -.G. Ohlin, population control and Economic Development pp. 16- 23 
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 یپنځم څپطک

 مطلىةيت او تلاطا

ې پېـي. ٜمىمب  ينکي رص٤ى ه، ڇې منب ػت٩بِب ػ امتٝې ػ ه١ه م٩ؼاؿ په مٝ ىې امتٝې يػ 

اويل. م تـ ا٠ېقې النؼې ؿ يىې امتٝې ػ پېـوػلى تٍميب، ػوػ ػلتىؿ، مىډ او نىؿ ٜىامل ػ ي٤کـي لېىالت

 يس، پېڈلې ممئله ػه اويم نيىې امتٝې ػ پېـوػلى په اړه تٍمينکي ػ ػ٠ه ممئله ڇې څه ډول مرص٤ى 

ى کبؿ ا٨تٍبػپىهبنب لـي. يهکله پىهې ته اړت ې ػ اؿواپىهنې، ټىلنپىهنې، او ؿ٤تبؿي ٜلىمى پهيتىِېض 

ـاػو ػ لل یلبػه کړ  ـته ػ ا٤ ى مرص٣ يىلى لپبؿه، له ځبنه پىښتي ػ يپبم کې نپه ٩ې ػ ياو له هڅې پ

په څه ډول ظپله  یکىونکمرص٣  ىلى رسه،يکىونکي ػ مىعٍى ؿشربنبتى او ٠ىښتنى په پبم کې ن

ـمنځ وېيش او څه ډو تىػ   ػ يريؼو ت١يل ػ ٨ېمتىنى او ػ مرص٣ کىونکى ػ ٜىاذه ػ تېالتېلى امتٝى ت

م يػ تٍم يکىونکػ مرص٣  ا٨تٍبػپىهبنتىګه  رې ػ٠ه وېي تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل. په ػېيتىػ

ـ ين  بػه وتبيس.ياړظىنه له  یىنې ػ پـولې ډې

 ز مطلىةيت اغظمي کىل: منځ ټاکنه،ه امتػى تط ز زو 

ـ يپڅعه ىې لبػه پىښتنې يظپل تصخ له  ؼ يي ػ ٜبکىونکُ کړئ ڇې ػ مرص٣ لىو. ٤

بيظپل ٜب ه١ه څه ډول. یم٩ؼاؿ جبتت ػ ـمنځ وېيش، تـڅى ډېـ ِؿ اللهت يؼ ػ تېالتېلى امتٝى ت  ت

 کړي؟

ـم  په ميمحبل ته پبم وکړئ. ػ کىؿ  ػ ػ٠ې پىښتنې ػ ځىاة لپبؿه النؼيني بوتني ډول يىه مې

ـه انؼافه کىال يػ٠ى پکې لـي. ػ ػ پېـوػلى لپبؿه په واکػ ظىؿاکي تىکى  پىيل واشؼه 5000  یمى څىم

ې ي( ػ پېـوػلى لپبؿه او کىمه انؼافه یػ پىيل واشؼه 100لى ٠ىښې ٨ېمت ييش ػ ٠ىښې )ػ هـ ک

. ي( مرص٣ کړ ػی پىيل واشؼه 40لى متىلٖ ٨ېمت ييش په نىؿو ظىؿاکي تىکى )ػ هـې ک یکىال 

ـمنې تىػ  پبم پىيل  100امتٝى ٨ېمت ) ػه( او ػ ػوه پىيل واشؼه 5000ذه )وکړئ ڇې ػ کىؿ ػ ػ٠ې مې

يش ڇې ظپله ټىله  ی. ه١ه کىال ػ انتعبة مل  مصؼوػه وي ػ ػې( ػی پىيل واشؼه 40او  واشؼه

ب ټىله يلى وپېـي( يک 125ذه په نىؿو ظىؿاکي تىکى مرص٣ کړي )له نىؿو ظىؿاکي تىکى څعه تىػ 

ى يله پىؿتنته ه١ه لثته اشتامال  ٠ىښه وپېـي(. ا لىيک 50ذه ػ ٠ىښې په پېـوػلى مرص٣ کړي )تىػ 

ـکيعه هېڅ کبؿونى څ پېـوػل وىې ػ ج ته وپېـي. ٤ُـ کړئ ڇې يى هم ونه کړي او ػ ػواړو امتٝى ت

ـ  ٠Xىښې م٩ؼاؿ  ـامه وي. النؼيک Yتىکى م٩ؼاؿ  امه او ػ نىؿو پېـوػل وىيى ظىؿاکيګ ې مٝبػله، لى ګ

 جبتتى ٨ېمتىنى ته په پبم رسه ښکبؿه کىي: ؼ او ػ ػوه امتٝىيم٩ؼاؿ ٜب ػ ػوه امتٝى پېـوػل وىی
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5000=100X+40Y 

 وکل کې ښىػل کېږي: 1-5ػ٠ه مٝبػله په 

ـته وهم او ػ P1، ػ لىمړي ډول امتٝې ٨ېمت Bؼ يي ٜبکىونکػ مرص٣  په کيل ډول، که ڇې

  ٤ُـ يش، پىؿتنێ مٝبػله ته په ػې ډول وي: P2ډول امتٝې ٨ېمت 

B=P1X+P2Y 

 

 

 

 

 

« وکل  5 - 1« 

ـښه ڇې په ي ػ تىػ کىونکػ مرص٣  ػ ټىلى  Yاو  Xوکل کې ښىل وىې، ػ  1-5ذې ک

ـک ـګنؼو يت  ؼ رسه پېـي.يې په جبتت ٜبيی کىونکه، ڇې مرص٣ ػ یثبتى څ

 ز ةې تفاوتێ منحني ګانې:

وېىى. ػ ممئلې لىمړۍ تـظه ػ  ي ػ انتعبة ممئله په ػوه تـظىکىونکمىنږ ڇې ػ مرص٣ 

ـښې په ؿلمىلى ىػ ت ـښه ػ مرص٣ ذې ػ ک ي لپبؿه ػ ممک  انتعبة کىونکرسه شل کېږي. ػ٠ه ک

ـکملنه مىعَ کىي. ػ ممئلې ػوهمه تـظه ػا ػه ڇې ػ٠ه ظربه مىعَ کړو ڇې له  ثىنى يټبکلى ت

ـلته انتعبتىي. اوك ػ٠ې پىښتنې ته ػ ځىاة وى ػ تىػ يڅعه کىم  ـښې په م لى لپبؿه هڅه يذې ػ ک

 کىو.

ـه مػالې ٤ ـمنې له نىؿو ظىؿاکي ي بوت فمىنږ ػ پبم وړ ػ کىؿيُـ کړئ، ڇې تې ىې مې

وکل پـ مغ( او ٤ُـ کړئ ڇې  2-5ن٩ٕه ػ  Aپېـوػلې ػه )ػ  لى ٠ىښهيک 30لى او يک 50تىکى څعه 

 ته ؿلېؼو معکې ػ ٠ىښې له کمثىػ رسه مغ وىې ػه. یبوتې له پبيػ م
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ـمنې لپبؿه ػ پېـوػل وىبوتې ترـتې ته په کتىيپـ ػې البك، ػ تېـې م ى يى کبلي، ػ کىؿ مې

ـک ـک Aج ػ يت ـلته ښىػل کېږي، ػ نىؿو ت ـتله ڇې په ه١ه کې ػ پېـوػل وىې يػ ن٩ٕې په م ثبتى په پ

لـي. ػ محبل په تىګه، له نىؿو ظىؿاکي تىکى  (تياؿذص٠ىؿه والی )، ډېـ لږ یبت ػي٠ىښې م٩ؼاؿ ف

ـامه او يک 45څعه ػ  ـلته ػ مىعَ وىي   Aػ  مىبته مرص٣لى ٠ىښه )ڇې يک 32لى ګ ػ ن٩ٕې په م

ـک ـککىونکج مرص٣ لـي(. ػ ػ٠ې مرص٣ يت ـه په معکني ت ج تبنؼې تـذېض وؿکىل يې له نٙ

ـکيکېږي. که ػ ػوه پېـوػل وى ـلته مىعَ کېږي، په پبم کې  Aج ڇې ػ يى امتٝى ت ػ ن٩ٕې په م

ـک مى، ػ ػوه نىؿو امتٝى پېـوػل وىييون  له ن٩ٕې رسه ػؿې ډوله ؿاتٕې ولـي: Aيش ػ  یثبت کىال يت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـک -1 ـکػ  Aثبت ڇې ػ يه١ه ت ـلته ټبکل وىي ت  ج تبنؼې تـذېض وؿکىل کېږي.ين٩ٕې په م

ـک -2 ـک  Aثبت ڇې ػ يه١ه ت ـلته ټبکل وىي ت  ج تبنؼې تـذېض نه وؿکىل کېږي.يػ ن٩ٕې په م

ـک -3 ـکػ ن٩ٕې پ A ثبت ڇې ػيه١ه ت ـلته ػ ټبکل وىي ت ج په انؼافه مرص٣ کىونکي ته يه م

ب  ت وؿتعښي.يِؿ

ـته په  ـکيپبم مى وي که ڇې بت او ػ يى ػوه وو څعه فيى وبمل م٩ؼاؿ له يج کې ػ کبليى ت

ـاتـ م٩ؼاؿ، نمثت مىعَ وىينىؿو  ـک امتٝى ت ـلته وي، شتام  ته ػ  Aج ته ػ يت ػ  Aػ ن٩ٕې په م

ـلته مىعَ وىي ـک ن٩ٕې په م ـتيت ـلته  Bج، ػ يج ته تـذېض وؿکړل يش. په ػې ت ن٩ٕې په م
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ـک یمىعَ وى  له يػ ن٩ٕې په ول Cلى نىؿ ظىؿاکي تىکي( او ػ يک 70لى ٠ىښه، يک 30ج )يت

ـک یمىعَ وى  له ػواړه يػ ن٩ٕې په ول Aلى نىؿ ظىؿاکي تىکي ػ يک 50لى ٠ىښه، يک 35ج )يت

ـک تىکى( تـذېض وؿکىل کېږي. په  يظىؿاک لى نىؿويک 50لى ٠ىښې، يک 30ثىنه )يمىعَ وىي ت

ـلته مىعَ وى  Dهمؼې التؼالل، ػ  ـک یػ ن٩ٕې په م لى نىؿ ظىؿاکي يک 50لى ٠ىښه، يک 25ج )يت

ـک له تـذېض نه وؿکىل کېږي. همؼ٠ه ممئله ػ يػ ن٩ٕې په ول Aج رسه ػ يتىکي( په مىعَ وىي ت

E ( کې،  هم ٌؼ٧ کىي. په پىؿتني تصخلى نىؿو ظىؿاکي تىکى لپبؿه يک 25لى ٠ىښې، يک 30ػ ن٩ٕې

وؿکىي او په ػې  بت م٩ؼاؿ ته په کم تبنؼې تـذېضيػ امتٝې ف ٤ُـ مى کړه ڇې ٜمىمب  مرص٤ىنکی

ـته له ػې ڇې ػ نىؿو يػوه امتٝى څعه ف يش له یوکىال  یکىونکتىګه که مرص٣  بت م٩ؼاؿ ولـي، پ

بيامتٝى م٩ؼاؿ ؿاکم يش، ف اللهت ته يبت ِؿ ـلته مىعَ وى  Dػ  بيى ځل تيکړي.  ت  یػ ن٩ٕې په م

ـک ـکيػ ن٩ٕې په ول Aڇې ػ  ،مئيج په پبم کې ونيت له، ػ لږ م٩ؼاؿ يج په وليله ػ مىعَ وىي ت

ـته له نىؿو ظیػ ی٠ىښې لـونک ي ته وؿکړو، کىونکىؿاکي تىکى څعه لږ م٩ؼاؿ مرص٣ . او که ڇې

ـ  Dته ػ  یکىونکمرص٣  ـته اوك هم ػ٠ه نىيکت وکړي. که له ن٩ٕې څعه ػ وامل په لىؿ ش  ڇې

ـک نىؿو  ی وى لهتـذېض وؿنه کړل يش، کىال  یله مىعَ وى يػ ن٩ٕې په ول Aج ته هم ڇې ػ يت

تب  ػ نىؿو وړانؼې يته په واک کې وؿکړو، نهب يکىونکبت م٩ؼاؿ ػ مرص٣ يظىؿاکي تىکى څعه ف

ې ته ن٩ٕ 'Aػ  یکىونکي ته، مرص٣ کىونکتىکى په اِب٤ه کىلى رسه، مرص٣ ى ظىؿاکي يوى

ىو ڇې مرص٣  الله کېؼونک Aپه ن٩ٕه کې ػ  'Aػ  يکىونکؿلېږي. ٤ِـ  یػ ن٩ٕې په څېـ ت

ب اللهت يِؿ  کىي. ت

.يتصخ، تل ٤ُـ مىنږ ته مىعَ کىي. ػ ػوه امتٝى ػ تٝى یپىؿتن  ،پـ ػې البك ْ ٤ُـ

ـته ػ امتٝې لږ م٩ؼاؿ له  ـکيکه ڇې په ج څعه لـې کړو، ػ ػ٠ى امتٝى ػ مرص٣ ػ کمىايل نه يى ت

ب يش.  یبتىايل رسه ذربان کېؼليػ نىؿو امتٝى ػ مرص٣ په ف یکمىال ینکت کې ؿامنځ ته کېؼو يِؿ

په انؼافه مرص٣  Aله ن٩ٕې څعه تېـېؼونکې ٜمىػي ن٩ٕه وذىػ لـي ڇې ػ  Dپـ ػې البك، ػ 

بکىونک  ن٩ٕه ػه. 'Aت وؿکىي، ػا هام٠ه ػ يي ته ِؿ

ـک یبػ وى يله وړانؼې کړو. يػ ن٩ٕې په ول Cوى ڇې ػ  یتصخ کىال  یپىؿتن    ػ  Aج ػ يت

ـک ـلته ػ مىعَ وىي ت ـتله ػ فين٩ٕې په م   Cػ که . پـ ػې البك، یػ یې لـونکبتې ٠ىښتيج په پ

ـکت وکړو، تـڅى ػ  ػ  Aپه ن٩ٕه کې ػ  "Aپه څېـ ن٩ٕې ته وؿلېږو. ػ  "Aن٩ٕې ښکته ظىا ته ش
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ـک ـکػ ن٩ٕ Aبته ٠ىښه او ػ يلى فيک 5ج نه مىنږ ين٩ٕې له ت ـتله ػ نىؿو ظىاکي تىکى يې ػ ت ج په پ

ـک Aاو ػ  یم٩ؼاؿ کم ػ بکىونکج رسه ػ مرص٣ يػ ن٩ٕې په هام٠ه ت  ت لثج کېږي.يي ػ ِؿ

ـته ظپل تصخ له تلې هـې ن٩ٕې نه ػ ا٩٤ي  ن٩بٓ هېڅ ډول ځبنګړنه Dاو  Cػ  نه لـي. که ڇې

ـکت رسه ػ يه وى ڇې په ښکت یل کړو، کىال يله ن٩ٕې نه تېـېږي پ Aظٖ پـ مغ ڇې ػ   'Aب پىؿته ش

بکىونکن٩ٕې په انؼافه مرص٣  Aپه څېـ ن٩بٓ ڇې ػ  "Aاو  ت وؿکىي، الك ته ؿاوړو. که يى ته ِؿ

ـته ػ٠ه کبؿ څى ځله تـرسه کړو او الك ته ؿا٠يل ن٩بٓ رسه وٌل کړو، ػالې منصني ته ڇې ػ  ، Aڇې

A' او ،A" ـه ن٩ٕه ػ ،نه تېـېږي الك ته ؿاوړو ـک ڇې ػ ه١ه پـ مغ ه ـګنؼو يػوه امتٝى ػ ت  ی،ػ یج څ

په ن٩ٕه کې  Aى په انؼافه په ػالې ډول ڇې ػ يي ته ػ ػوه کبلکىونکې لم مرص٣ يڇې مرص٣ 

بیمىعَ وى  ى. پـ يمنصني وا ي ػ تې ت٥بوتێکىونکرص٣ ت وؿکىي. ػ٠ې منصني ته ػ مي، ِؿ

ـ  ـک هػې البك، ػ تې ت٥بوتێ ه ـګنؼو يمنصني ػ ػوه معتل٥ى امتٝى ػ ت ، ڇې مرص٣ وي یثبتى څ

بکىونک  ت وړانؼې کىي.يي ته مىبته م٩ؼاؿ ِؿ

وى، ػ ه١ه لپبؿه ػ ډېـې ػ تې ت٥بوتێ  یػ مرص٣ کىونکي تىػذې ته په نه کتى، کىال  

 ۍوکل کې ػ تې ت٥بوتێ ػؿې منصنې ګبنې ښىػل وىي ػي. لىمړ  3 -5منصني ګبنې ؿلم کړو. په 

له ن٩ٕې نه  Eػ يې مه منصني ين٩ٕې او ػؿېله  Aػ يې له ن٩ٕې، ػوهمه منصني  Bې ػ منصني ي

 تېـېږي.
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بيفمىنږ ػ ٤ِـ ـکيې پـ البك، کىم ِؿ ې ػ تې ت٥بوتێ ػ منصني پـ مغ يج يت ڇې هـ ت

ـککىونکمرص٣ ه تېـېږي، ن٩ٕې څع B لهڇې  بيي ته وؿکىي، ػ ه١ى ت بت يه فت څعيثبتى له ِؿ

 ه تېـېږي.له ن٩ٕې څع Aله ڇې ػ يػ ه١ه په ول منصنيتې ت٥بوتێ ػ ڇې  یػ

ـه ڇې مرص٣ ػا ػه ه١ه ؼ ػلته پبم وکړو، يکىمې ممئلې ته ڇې تب  یکىونکڇې هـ څىم

ـه ڇې ػ ي ټېږي،يې ؿاټيت يبته مرص٣ کړي، اهميامتٝه ف بت يش، يىې امتٝې مرص٣ فيٝنې هـڅىم

ب  مىمي. یکمىال ې وړانؼې کىي،يى اِبيف واشؼ مرص٣ ي ػ ت ڇې ػ امتٝېيکىم ِؿ

بيي مٕلىتيػ٠ه ممئله ػ نقويل نهب ت ػ ٨بنىن( په نبمه پېژنؼل کېږي. اوك ػ تې يت ػ )ِؿ

ـک   4- 5ثىو.يت٥بوتێ ػ منصني ګبنى مىذىػ أالٜبت ػ تىػذې ػ ظٖ له مىذىػو أالٜبتى رسه ت

ـښه ػ تې ت٥بوتێ له څلىؿو منصني ګيوکل په پبم کې ون بنى رسه مئ. په ػ٠ه وکل کې، ػ تىػذې ک

 .هػ ېښىػل وى 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـم  نػ پ فمىنږ ـکػ ػ یيش کىال ه بم وړ ػ کىؿ مې ڇې ػ٠ه ومېـې ػ تې  ،ثبتيوه امتٝى ت

ـلته مٝـيف کېږي، ظـ ځکه ڇې ػ ػ٠ه منصني ټىل ن٩بٓ ػ  .ؼاؿي کړييت٥بوتێ ػ منصني په م

ـښې له پبله ؿاځي. ظى ه١ه کىال  ـک ني مىعَ وىيمنص 2يش ػ  یتىػذې ػ ک له او يج په وليت

ـک له مىعَ کېږي وپېـي. ظى ػ ػې لپبؿه ڇې تـ ټىلى يمنصني ګبنى په ول 4او   3ثبت ڇې ػ ينىؿ ت
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بيف ـکيت الك ته ؿاوړي، ػالې يبت ِؿ ج انتعبتىي ڇې ػ تې ت٥بوتێ له ټىلى منصني ګبنى څعه يى ت

ـمنې انتعبة وى  ـک یلىړ وي. ػ کىؿ ػ مې ـلته مىعَ کېږي ) ػ ن٩ٕې په Cج ػ يت لى ٠ىښه، يک 26م

 نىؿ ظىؿاکي تىکي(. 60

ىػذې، جبتتى ي ػ انتعبة ممئله ػ مىعٍې تکىونکپىؿتني تصخ ته په کتى، ػ مرص٣ 

 ىلى رسه واِض وىل.ي٩ې په پبم کې نيي ػ للکىونک٨ېمتىنى او ػ مرص٣ 

ىونکي ػ په ن٩ٕه کې ػ مرص٣ ک Cؼ پبم وؿته ويش، ه١ه ػا ػه ڇې ػ يه١ه ممئله ڇې تب

ظپلې تىػذې ته په  یکىونکاو په ػ٠ه ټکي کې ػه ڇې مرص٣  تىػذې له ظٖ رسه مامك ګـځي.

ب ػ ػوه  یکىونکالی وى ڇې؛ مرص٣ يت الك ته ؿاوړي. پـ ػې البك، ويب مٕلىتيت يکتى ډېـ ِؿ

ـک ـښې رسه يامتٝى ه١ه ت ج انتعبتىي ڇې په ه١ه کې ػ ػه ػ تې ت٥بوتێ منصني ػ ه١ه ػ تىػذې له ک

 .13مامك ګـځي

 تلاطا:

ه يتصخ نه وؿولته اوك ٠ىاړو، ػ ت٩بِب ػ ممئلې نٙـ ي ػ انتعبة لهکىونک ػ مرص٣

ـ ا٠ېقې النؼې تـڅى ػا ومىمى، ڇې کىم ٜىامل ػ ه١ې امتٝې م٩ؼاؿ ت یوڅېړو. فمىنږ هؼ٣ ػا ػ

 ې پېـي.ي یکىونکؿاويل،  ڇې مرص٣ 

ػ امتٝې  ؛پېـي په ػؿې ٜىاملىيې  یکىونکىګه ػ هـې امتٝې م٩ؼاؿ ڇې مرص٣ په کيل ت

 ؼ )تىػذې( پىؿې تړاو لـي.يي په ٜبکىونکپه ٨ېمت او ػ مرص٣ په ٨ېمت، ػ نىؿو امتٝى 

ي ػ ت٩بِب په م٩ؼاؿ کىونکات ػ مرص٣ يري  ت١يريى پىؿتني مت١يػ ػې لپبؿه ڇې ػ هـ 

ىو او تري يوڅېړو، په لىمړي رس کې ػ مت١ اتى يري ې ډلې ػ ت١ميب وؿولته ػ ػؿېياتى ػوه ډلې جبتتې ٤ِـ

 ا٠ېقه ػ ت٩بِب وړ م٩ؼاؿ تبنؼې څېړو.

ه ې امتٝيمى ه١ه وؿکړه ػه ڇې په م٩بتل کې يىې امتٝې ٨ېمت، ػ پي: ػ 14ز امتػې كېمت -الف

ـته ػ مرص٣  مى ػ يؼ او ػ نىؿو امتٝى ٨ېمت جبتت په پبم کې ونيي ٜبکىونکوؿکىل کېږي. که ڇې

                                                           
13

 - R.   Dorfan. Prices and markets, pp . 69 -84. 
 معىنه . 188- ٩89ؼمه اي تـ ترقيه و تصليل ا٨تٍبػ ميکـو، مهؼي ت٩ىی، م - 14
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ه ڇې ٜمىمب  ػ يؼا کىي. له ه١ه ځبي٨ېمت پىؿې تړاو پىافې ػ ه١ه په يم٩ؼاؿ  یامتٝې پېـوػل وى 

بتىايل تبٜخ ګـځي نى يػ ت٩بِب ػ ف یػ ت٩بِب ػ کمىايل او ػ ٨ېمت کمىال یبتىاليامتٝې ػ ٨ېمت ف

 ڇې: ،ػالې ته وي

ػ م٩ؼاؿ  ت١يريات

ػ ٨ېمت ت١يريات 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

پـ ػې البك، ػ ٨ېمت او  .یػ من٥ي النيپـ البك، ػ ت٩بِب ػ منصني م ػ تېـې نبمٝبػلې

ـلت 5 - 5وى ػ  یى امتٝى ػ م٩ؼاؿ ؿاتٕه کىال يپېـوػل وى  ى.يه وښوکل په م

ػلى پـ مهبل ػ ٨ېمت ػ ي ػ ٠ربګىن ػ ٜکن الٝمل وؼت ػ امتٝې ػ پېـو کىونکػ مرص٣ 

ت٩بِب و. ػ بؿ تبنؼې انؼافه کى يت په مٝيؿتربٜپه ا٨تٍبػ کې ػ ت٩بِب ػ ٨ېمتي ا وړانؼې، اتى پـيري ت١

ات ڇې ػ امتٝې ػ ٨ېمت په نمثي يري ػ ت٩بِب وړ م٩ؼاؿ نمثي ت١ له، یت ممبوي ػي٨ېمتي اؿتربٜ

 اتى و وېىل يش:يري ت١

   
ػ م٩ؼاؿػ ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي 

ػ ذهت ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي
 

      
 

      
 

 
  

  
 

 

 
 

P1 
 
 
 

P0 
 
 
 

P1 

Q0                        Q1 

 

Q

P 
 

 «وکل  5 – 5»
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 ى وېىل کېږي:يکټګىؿت له پلىه په ػؿې يتېالتېلې امتٝې ػ ٨ېمت ػ اؿتربٜ

ات يري ٝنې ػ امتٝې ػ ٨ېمت ت١ي EP=0لپبؿه  یڇې ػ ه١ى  ،ه١ه امتٝه وي ػا امتػه:اضتجاغي غري  -1

 اؿتربٜي ري نه ؿامنځ ته کىي. ٠يريي ػ پبم وړ امتٝې ػ ت٩بِب په م٩ؼاؿ کې ت١کىونکػ مرص٣ 

 .یػ یوکل کې ؿلم وى  6 – 5ڇې په  یامتٝې ػ ت٩بِب منصني ػالې ػ

 

 

 

   

 

 

 

 «وکل  6 – 5»

رسه  Q0ي ت٩بِب جبتته او له کىونکه تېالتېلى ٨ېمتىنى کې ػ مرص٣ لکه څنګه ڇې ګىؿئ پ

ـه ػه. ـات  ت

نب، ػ ػا ډول يپه تله و بي وي، ∞=EPلپبؿه  ػا ه١ه امتٝه ػه ڇې ػ ه١ې اضتجاغي: فىق الػازه -2

ى ػ ػ٠ه يربػوي. ػ کبليلٝمل اؼ ٜکن ايي کې ډېـ وؼکىونک، په مرص٣ يريامتٝې ػ ٨ېمت ت١

نه  P0. کله ڇې ػ امتٝې ٨ېمت له وکل کې ښىػل وىی ػی 7 – 5ډول لپبؿه ػ ت٩بِب منصني په 

P1مىمي. یبتىاليبتې انؼافې رسه فيي ت٩بِب په ٤ى٧ الٝبػه فکىونکټ يش، ػ مرص٣ يته ؿاټ 

  

P3 

 

 

P2 

 

 

P1 

D 

Q0
0 

P D 

Q 
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 8 – 5 ػ٠ه ډول امتٝې ػ ت٩بِب منصني په وي. ػ EP<0>∞-ػ ػ٠ې امتٝې لپبؿه  اضتجاغي امتػه: -3

 .کې ښىػل وىی ػی وکل

 

 

 

   

 

 

 «وکل 8 - 5»

ىم ڇې ػ اتى په ػوهمه کټګىؿۍ کې ؿاځي کري : ػ نىؿو امتٝى ٨ېمت، ػ مت١ز نىضو امتػى كېمت -ب

٩بِب تبنؼې ػ نىؿو ي په تکىونکتـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل. ػ مرص٣ ي ػ ت٩بِب م٩ؼاؿ کىونکمرص٣ 

ؼ يي ٜبکىونک( ػ امتٝې ظپل ٨ېمت او ػ مرص٣ Piَ لپبؿه )ي ا٠ېقې ػ تىعيريت١ امتٝى ػ ٨ېمت ػ

(Y)  ىو. په ػې ٌىؿت کې ػ امتٝې پېـوػل وى ىافې ػ نىؿو امتٝى په ٨ېمت يم٩ؼاؿ  یجبتت ٤ِـ

ػ٠ه  ډوله ؿاتٕې ولـي. ى تل رسه ػوهييش له  یکىال  Yاو  Xؼا کىي. ػوه ډوله امتٝه لکه يپىؿې تړاو پ

P 
D 

P0 

 

P1 

D 

Q0
0 

P 

D 

Q1 

Q 

 «وکل 7- 5»
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ى تل ػ ييض وي. ػوه امتٝې ه١ه وظت ػ يى تل رسه تٝىيب هم له يى تل مکمل او يب ػ يػوه کبيل 

ـته امکبن ونه لـي، ػ يمکمل په تىګه پېژنؼل کېږي ڇې ػ ػ٠ى ػواړو مرص٣ ػ  ى تل له مرص٣ نه پ

ىه ييض امتٝې تلل کېږي ڇې ػ يىى تل تٝيه١ه وظت ػ  Yاو  Xػوه امتٝې  محبل په تىګه، مىټـ او تېل.

ب ګىړه او ڇبکلېټ. کله ڇې ينه مرص٣ ػ تل په مرص٤ىلى رسه ذربان يش. ػ محبل په تىګه، تىؿه او ٨نؼ 

 ى تل مکمل وي، لـو ڇې:يػوه امتٝې ػ 

 ػ م٩ؼاؿ  ت١يريات

ػ ٨ېمت ت١يريات
 

   

   
   

ػ ػا ډول ت٩بِب  وکل 9– 5ي. الن من٥ي و يٝنې په ػ٠ه شبلت کې ته ػ ت٩بِب ػ منصني مي

 منصني ښکبؿه کىي.

  

 

 

 

 

 

 

بتىايل رسه ته مىټـ يکې ښىػل وىي ػي، ػ تېلى ػ ٨ېمت په ف وکل  9- 5لکه څنګه ڇې په 

يض يى تل تٝىيػ  Yاو  Xي ت٩بِب ؿاکمه يش، په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػوه امتٝې کىونکته ػ مرص٣ 

وي، لـو ڇې  
   

   
وکل ػ٠ه ممئله ښکبؿه  10 – 5الن ته محثت وي يػ ت٩بِب ػ منصني م ٝنېي   

  کىي.

 

P
0
 

Q
0
 

«وکل  5 -9« 
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 «وکل 10 – 5»

امتٝې ػ پېـوػلى پـ ػ  Xبتىي. ػ يته ت٩بِب ف ٨Qxنؼ  یبتىاليػ ٨ېمت ف Pyٝنې ػ تىؿې ي

کې ػ ت٩بِب  په م٩بتل يريػ نىؿو امتٝى ػ ٨ېمت ػ ت١ (Py)ي ٜکن الٝمل ػ کىونکوظت ػ مرص٣ 

ـلته انؼافه کىو.يرضتؼؿي اؿتربٜ  ت په م

   
 ػ م٩ؼاؿ ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي  

 ػ ٨ېمت  ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي 
 

   

   

  

  
 

ـته   Ec=<0ى تل مکمل وي         يػ  Yاو  Xواِض ػه که ڇې

ـته    EC>0يض وي:                             يتٝى Yاو  Xاو که ڇې

ىې امتٝې لپبؿه ػ مرص٣ کىونکي ت٩بِب تـ ا٠ېقې ي ڇې ػ يريم مت١يػؿې :غايس ينککىو ز مرصف  -ج

. په ػې تـظه کې، ػ امتٝې ٨ېمت او ػ نىؿو امتٝى يػ (Y)ؼ يالنؼې ؿاويل، ػ مرص٣ کىونکي ٜب

ي په کىونکىافې ػ مرص٣ يم٩ؼاؿ  ی٨ېمت جبتت ٤ُـ کېږي. پـ ػې البك، ػ امتٝې پېـوػل وى 

 ؼ پىؿې تړاو لـي.يٜب

ـه په ػوه تـظى يػ پېـوػل وىي م٩ؼاؿ او ػ ٜب امتٝه  او مٝمىيل امتٝه. یاػن تبنؼې وېىى؛ؼ له نٙ

D

d

Px 

P1 

 

P0 

Q0
0 

Q1 
Qy 

D

d
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مىمي،  یبتىايل رسه ت٩بِب وؿته کمىاليؼ په فيي ػ ٜبکىونکه١ه امتٝه ػه ڇې ػ مرص٣  امتػه: یازن

 ػ محبل په تىګه ډوډۍ.

بته يش. يبتېؼو رسه ت٩بِب وؿته فيؼ په فيي ػ ٜبکىونکه١ه امتٝه ػه، ڇې ػ مرص٣  مػمىيل امتػه:

  امتٝه وي، لـو ڇې: یلکه ٠ىښه. په ه١ه ٌىؿت کې ڇې اػن

   

  
   

ػ٠ه  وکل  11– 5په ػ٠ه شبلت کې من٥ي وي.  الن تهيپـ ػې البك، ػ ت٩بِب ػ منصني م

 ممئله ښکبؿه کىي.

 

 

 

 

   

 

 

 

بتىايل تبٜخ ګـځي. په يامتٝې ػ ت٩بِب ػ ف ی، ػ اػنیؼ کمىاليٝنې ػ مرص٣ کىونکي ػ ٜبي

 ، مٝمىيل امتٝه وي، لـو ڇې:Xه١ه ٌىؿت کې ڇې 

   

  
   

 ػ٠ه ممئله ښکبؿه کىي. وکل  12– 5. یالن محثت ػيٝنې ػ ت٩بِب ػ منصني مي

  

« وکل  5 – 11« 
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بتىايل يب ػ ف، مٝمىيل امتٝې ته ػ ه١ه ػ ت٩بِیبتىاليؼ فيي ػ ٜبکىونکٝنې ػ مرص٣ ي

 تبٜخ ګـځي.

ؼي يػ ت٩بِب ٜباتى پـ وړانؼې، يري ؼ ػ ت١يي ػ ٜکن الٝمل وؼت ػ ٜبکىونکػ مرص٣ 

 :بػېږي او په ػې ډول ػیيپه نبمه  تياؿتربٜ

   
ػ م٩ؼاؿ ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي 

ػ ٜبيؼ ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي 
 

   

  
 

 

  
 

 Ey<0امتٝه وي.  اػين Xپه ه١ه ٌىؿت کې ڇې 

 EY>0مٝمىيل امتٝه وي.  Xه١ه ٌىؿت کې ڇې او په 

  

y0 

 

y1 

Q0
0 

D 

Q1 
Q 
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« وکل  5 – 12« 
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 یشپږم څپطک

 او غططه تىليس، مرصف

 ػى، يکې وؿته ا٨تٍبػي مىلمه وا ڇې په ا٨تٍبػ ،ؼي واشؼونى هؼ٣يتىلب يػ رشکتىنى 

ٜىاملى )کبؿ، ځمکې، پبنګې او اػاؿې( څعه په ګټې  ؼ لهياٜٙمي کىل ػي. نى مىلمه ػ تىلګټې 

په تبفاؿ کې ػ ه١ى په پلىؿلى رسه ګټه الك ته ؿاوړي.  ي او هڅه کىي تـڅىؼو يرسه امتٝه تىل متنېياظ

او په تبفاؿ کې ػ ظـڅالو وړ  ػ ا٨تٍبػي مىلمې ػنؼه په امتٝې تبنؼې ػ ظبمى مىاػو ػ وکل تؼلىل

 ؼ ػ ٜىاملى ػ وکل تؼلىل ػي.يػ تىل ظؼمبتى تبنؼې

ىل يش، ػ نقويل شبٌل ٨بنىن يؼ په پبم کې ونيؼ په اؿتثبٓ تبيه١ه مهمه ممئله ڇې ػ تىل

ٜبمل په تـظه  ؼيىافې ػ ځمکې ػ تىليى تبوؿ ػؿلىػ ڇې ػ٠ه ٨بنىن ا٨تٍبػپىهبنى کې ي. په لىمړیػ

او  یپبتې وى  یىافې په ځمکې پىؿې مصؼوػ نه ػي ٪ي٨بنىن تٕث ػ ػ٠هکې ٌؼ٧ کىي، ظى اوك 

 ؼ ػ نىؿو ٜىاملى په هکله هم ٌؼ٧ کىي.يػ٠ه ٨بنىن ػ تىل

ـګنؼو ػ نقويل ش  ـته ػ تىلیػ یبٌل ٨بنىن ػ ػ٠ې ممئلې څ ب څى ٜىامل يى يؼ ي، ڇې که ڇې

ؼ ػ يؼ ػ تىليػ ػې تبٜخ ګـځي، ڇې اولٖ تىل یبتىاليب څى ٜىاملى فيى يؼ ػ يجبتت پبتې يش، ػ تىل

 یري ډول کمىاليم٩ؼاؿ په تـ یبتېؼونکيؼ تبنؼې في وکړي او په تىليريب ٜىاملى په ؿاتٕه ت١يٜبمل 

ـته ػ٠ه ٨بنىن ٌؼ٧ نه کبوه، نى هېڅ مصؼوػومىمي. ک ؼ ػ يت ته په ځمکه کې ػ مصٍىل ػ تىليه ڇې

ـاظىايل رسهيانؼافې لکه ػ   مىذىػ نه و. ى هکتبؿ ځمکې په پ

ؼي ځمکه او پبنګه جبتته او کىم کبؿګـ يه تىلىه ټىټيػ محبل په تىګه، ػالې ٤ُـ کړئ ڇې  

ؼول کې ذ 1- 6ممئله په  کىي، تؼلىن مىمي. ػ٠هت م٩ؼاؿ کبؿ ڇې ػ ځمکې او پبنګې پـ ػ٠ه جبت

ې ښکبؿه يم٩ؼاؿ، لکه ڇې ذؼول  یؼ تبنؼې اِب٤ه وى يب په تىلي ښىػل وىې ػه. متىلٖ شبٌل

ؼ يمىمي او له ه١ه نه وؿولته متىلٖ او اِبيف تىل یبتىاليکبؿګـ تـ التعؼامىلى پىؿې ف 4کىي ػ 

 کبؿه کىي.ؼ ښيګـ اِبيف تىليػ هـ کبؿ وکل 1- 6ښکبؿه کىي. 
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 «ګـ رسه نقويل شبٌلؼول، ػ تىليؼ په مت١يري ٜبمل کبؿ ذ 1- 6»

ػ کبؿګـو 

 ومېـ

ػ ځمکې 

 جبتت م٩ؼاؿ

ػ پبنګې 

 جبتت م٩ؼاؿ

ػ تىليؼ 

 م٩ؼاؿ

ػ هـ کبؿګـ لپبؿه 

 متىلٖ تىليؼ

ػ هـ کبؿګـ لپبؿه 

 اِبيف تىليؼ

1 2 8 10 10 10 

2 2 8 20 15 20 

3 2 8 60 20 30 

4 2 8 100 25 40 

5 2 8 120 24 20 

6 2 8 132 22 12 

7 2 8 140 20 8 

8 2 8 146 18 6 

 

 

  

1     2    3     4     5     6     7     8 
 کبؿګـ

40 

 

 

30 

 

 

20 

 

 

10 

 ػ اِبيف تىليؼ م٩ؼاؿ

 «وکل 1- 6»
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ـاشلى کې ػ تىليؼ په لىمړيښکبؿه کىي، ػ تىل وکل 1- 6ې يلکه څنګه ڇې   يريؼ ػ مت١يى م

ـاشلى کې ػ نقويل شبٌل يمىمي، ظى په وؿولت یبتىاليف 15ؼيبتىايل رسه اِبيف تىليٜبمل په ف ى م

 مىمي. یؼ کمىاليبتېؼو رسه اِبيف تىلي ٜبمل په فيريؼ ػ مت١يل کىي او ػ تىليمل پ٨بنىن په ٜ

 ملياغ ته وضګطځېسل:

ـته ػ تىل له  ؼ لپبؿه په جبتت نمثت تبنؼېيؼ ٜىامل ځمکه، کبؿ، او پبنګه ػ امتٝې ػ تىليکه ڇې

ـکي ؼ ػ يؼ ػ تىليتب ـ ته ػ نمثتىنى له ممئلې رسه مغ نه يش. ظى تـ اوله هميج يش، مؼيى تل رسه ت

ى تل رسه ييش په جبتت نمثت له  یاؼ ٜىامل کېؼيىنه وکړي، ځکه ػ تىليم نيبك په اړه تٍميم٩

ـک ؼ يذؼول کې ػ تىل 2- 6په  ته وړانؼې کړي. ػ محبل په تىګهؼ تېالتېلې لٕصې يج يش، ظى ػ تىليت

ت٥بوتى م٩ؼاؿونى رسه په مى ا٨تٍبػي واشؼونى په والٕه يم٩ؼاؿ ػ ػؿې یػ ٜىاملى په کبؿ وړل وى 

 .ښىػل وىی ػی

 ػ پبنګې م٩ؼاؿ ګـو ومېـػ کبؿ  ػ ځمکې انؼافه تٍؼي

 8 20 1 ال٦

 40 100 5 ة

 80   200 10 د

 «ذؼول 2- 6»

ى تل رسه يؼ ٜىامل په وؿته نمثتىنى رسه له يػؿې ا٨تٍبػي مىلمې ال٦، ة او د ػ تىل

ـک ـاظتيعه لىثىي، ظى ة مىلمه له ال٦ نه او د له ة مىلمې څيت ب يه ػه. امکبن لـي ػ مىلمې پ

بتىايل تبٜخ يش. په ػ٠ه يؼ( ػ فيؼ )متىلٖ تىليي تىليله ال٦ څعه ة ته ػ نهب یبتىاليب ػ انؼافې في

. په ه١ه یػ یله ة نه ػ د انؼافې ته کمېؼونک یبتىاليؼ ػ انؼافې فيى ڇې ػ تىليوظت کې وا

ـ٤يٌىؿت کې ڇې ػ مىلمې لپبؿه ف په ػ٠ې انؼافه کې ػ مرص٣ متىلٕه انؼافه ػ  ت ولـي اويبت ٘

                                                           
 هؼ٣ ػی. Marginal produtػلته له اِبيف تىليؼ څعه نهبيي تىليؼ  - 15
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ـ٤ ت په کىمى ٜىاملى پىؿې تړاو يمىلمې لپبؿه په ا١ٌـي شؼ کې وي. ظى ػ ا٨تٍبػي مىلمې ٘

ـػاوت ته کىال  نى يوى په شبٌل پىؿې اړونؼو ٨ىان یلـي؟ ػ ا٨تٍبػي مىلمې ػ مٕلىتې انؼافې ت

انؼافې ممئلې ته له ػوه اړظىنى  لىتېپـ ػې البك، ػ ا٨تٍبػي مىلمې ػ مٕ رسه اؿتثبٓ وؿکړو.

 ه ګىؿو:څع

ـکيؼ ٜىامل په ٠ىؿه نمثت له يؼ ػ تىليتب ،کىمه مىلمه ڇې مٕلىته انؼافه لـي -1 ج يى تل رسه ت

 يش.

ـه م٩ؼاؿ تىليمىلمه تب -2 ؼ ه١ې لٕصې ته له ؿلېؼو وړانؼې ػ يڇې ػ تىل ،ؼ کړييؼ ػوم

 بك ػ ؿاګـځېؼو لـونکې وي.يبتېؼونکي م٩يف

ـاظتپـ ػې الب ب کله يؼ ػ ٜىاملى شبٌل نقويل يش يب ه١ه مهبل ڇې ػ تىليك، ػ مىلمې پ

ه ػ٠ې ؼ ػ انؼافې پيؼ وػؿېږي )متى٦٨ يش(. ػ تىليبً ته ؿاګـځېؼل کمېؼونکي يش، تبيڇې م٩

 نکې ػه.و ـ ن٩ٕه کې ػ مٕلىتې انؼافې ل

ـاظت ـرسه ذؼول په ډول ت 3- 6ب او مٕلىتې انؼافې ته ؿلېؼل ػ يػ ا٨تٍبػي مىلمې پ

ؼ ػ جبتتى ٜىاملى مرص٣ يػ تىل X ٜبمل مرص٣ او يريؼ ػ مت١يػ تىل Yکېږي. ٤ُـ کړئ، ڇې 

ـګنؼو  ـکت کىي، ػ يؼ په لىمړي. ػ تىلیػ یڅ  Yى پړاوونى کې، مىلمه ػ مٕلىتې انؼافې پـ لىؿ ش

ـک Xبت م٩ؼاؿ ػ يف  ږې.کې جيله جبتت م٩ؼاؿ رسه ت
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 «ذؼول 3- 6»

ـک 5X+4Yملى ػ ؼ ػ ٜىايػ تىل ؼ اٜٙمي شؼ ته ؿلېږي. پـ يمتىلٖ تىل Yج رسه، ػ يپه ت

ـک ـک ؼ ػ ٜىاملى ػ تـ ټىلى ٠ىؿهيج، ػ تىليػې البك، ػ٠ه ت  .یػ یج ښکبؿنؼو يت

ـاظت  ذؼول ػ  4- 6ب کې ػ مىلمې ػ انؼافې وػه ػه. يػوهم پړاو، ػ ا٨تٍبػي مىلمې په پ

ـکيج ػ تىليؼ ػ ٜىامبلىنى کې يؼ په معتل٥ى م٩يتىل   ښکبؿه کىي.لى تـ ټىلى ٠ىؿه ت

ـه کىلى په لىمړي پړاو کې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى ػ ػوه يػ تىل  ـات ؼ ػ هـ ٜبمل انؼافه ػ يب ػؿې ت

بك ته ؿاګـځېؼل جبتت ػي يبتىايل تبٜخ ګـځي. پـ ػې البك، م٩يؼ په انؼافه کې ػ متنبلج فيتىل

Constant return to scaleـته ػ تىل ـک یبتىاليفبك يؼ م٩ي. که ڇې ج ته يومىمي )نمثت ػ ٜىاملى ت

ـک 30X+24Yجبتت پبتې يش( ػ  بتېؼونکي ػي او وؿولته له يبك ته ؿاګـځېؼل فيثه پىؿې م٩يتـ ت

ـکيه١ه م٩ ج ػ مىلمې ػ مٕلىتې انؼافې رسه په اؿتثبٓ يبك ته ؿاګـځېؼل کمېؼونکي ګـځي. ػ٠ه ت

ـک  .یػ یبؿنؼو بك ښکيؼ ػ م٩يج او ػ تىليکې ػ ٜىاملى ػ نمثت ػ ت

  

 ؼيمتىلٖ تىل ػ هـ واشؼ لپبؿه ؼيټىل تىل ؼ ٜىامليػ تىل

 X Y  

5 1 20 10  

بتېؼونکي او ٌٝىػي شبٌل يػ ف 12 24 2 5

 13 39 3 5 بك ته ؿاګـځېؼليم٩

  13 52 4 5 مٕلىته انؼافه

شبٌل ػ کمېؼونکي او نقويل  12,6 63 5  5 

 بك ته ؿاګـځېؼنهيم٩

5 6 74 12,3   

5 7 82 11,2 
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 «ذؼول 4- 6»

 ؼيپبؿه متىلٖ تىلػ هـ واشؼ ل Yػ  ؼيټىل تىل ؼ ٜىامليػ تىل

 X Y   

 13 52 4 5 بك ته ؿاګـځېؼليجبتت م٩

10 8 104 13 

15 12 156 13 

ه ػ تـ ټىلى ٠ىؿ 

 ؼ انؼافهيتىل

 بك ته ؿاګـځېؼليبتېؼونکي م٩يف 13,6 320 24 30

 بك ته ؿاګـځېؼليي م٩کمېؼونک 12,5 600 48 60

بك ته ػ يؼ ػ٠ې لٕصې ته ونه ؿلېږي، م٩يتـ ه١ه وظته پىؿې ڇې مىلمه ػ تىل

ـته ا٨تٍبػي مىلمې ته له ػې نه يبتېؼونکي ؿاګـځېؼو په رشايف ٕى کې ته ٜمل وکړي او که ڇې

ـاظتيف بك ته ؿاګـځېؼل ته کمېؼونکي يش. په همؼې يب وؿکړو، شبٌل نقويل کېږي او م٩يبته پ

ـ  بتېؼونکې انؼافې ته ػ وؿګـځېؼو يػ ٌٝىػي او ف یکې هـ ډول کمىاللٕض ؼ په يج، ػ تىليتت

 تبٜخ ګـځي.

واشؼو پىؿې له ٌٝىػي شبٌل  100تـ  یبتىاليؼ فيمئ. ػ تىليذؼول په پبم کې ون 5- 6

 100بتېؼونکي وي او په ه١ه ٌىؿت کې ڇې شبٌل له يبك ته ؿاګـځېؼل فياو م٩ یى ځبيرسه 

ی ومىمي )ػلته ػ ب له ه١ه څعه لږ يش، ػ شبٌل ػ وؿکړې انؼافه ته کمىاليبت او يف واشؼو څعه

ؼي ٜبمل ػ يب ػ اِبيف تىليؼ يػ هـ ٜبمل متىلٖ تىل له انؼافې څعه هؼ٣  شبٌل ػ وؿکړې

 (.16یؼ ػيالتعؼام لپبؿه اِبيف تىل

                                                           
16 -J. L. Hansen. A. Textbook of Economics pp. 116 – 126. 
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 «ذؼول 5- 6»

ـلته وښ وکل 2- 6وى ػ  یله وړانؼې وىي أالٜبت کىال يذؼول په ول 5- 6ػ   ى.يپه م

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرصف:

ؼ ػ ٜىاملى ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه ػ يػ تىل وړ ظؼمبتى تهب يػ اړتىې ا٨تٍبػي مىلمې يػ 

مى په تىګه پېژنؼل کېږي. ػ هـې ا٨تٍبػي مىلمې مرص٣ په ػوه تـظى؛ جبتتى او يى پيوؿکړل وى

ػ کبؿګـو ومېـ )ػ ځمکې او  

 پبنګې انؼافه جبتته ػه(

 ؿګـ متىلٖ تىليؼػ هـ کب ػ تىليؼ ومېـ

1 10 10 

2 30 15 

3 60 20 

 25 100 4 مٕلىته انؼافه

 5 120 24 

6 132 22 

 7 140 20 

 8 146 18 

25 

 
20 

 
15 

 
10 

  

 
5 

 

 
0 

 مٕلىته انؼافه

 انؼافه  ػ تىليؼ 180               140         100        80        40      20

تىليؼ ػ هـ کبؿګـ متىلٖ  

 «وکل 2- 6»
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ې يؼ وىې امتٝې ه١ه تـظه ػه، ڇې م٩ؼاؿ يو مٍبؿ٤ى تبنؼې وېىل کېږي. جبتت مٍبؿ٣ ػ تىليري مت١

ـته جبتت پبتې کېږي. ػ محبل په تىګه، ػ کبؿ ظبنې ػ تٝميته له پبمنؼ وىې امتٝې انؼافې يػ تىل  ريىي پ

ـته ڇې مىلمه په کىمه انؼافه يػ ت ـنې پ مې مٍبؿ٣، ػ ښبؿوالێ ٜىاُؿ او نىؿ ػې ظربې ته له پبمل

ـ ػ ش٩ى٨ى مٍبؿ٣ هم ػ يبوتني ډول وؿکىل کېږي. ػ ٜبمل مؼيؼوي، جبتت وي او په ميامتٝه تىل

 وى. یىال يه تىګه په پبم کې نجبتتى مٍبؿ٤ى پ

ؼ په يې ػ مىلمې ػ تىلي مٍبؿ٣ ػ مىلمې ػ مٍبؿ٤ى ه١ه تـظه ػه ڇې م٩ؼاؿ ريمت١

ته  یػ ظبمى مىاػو ػ پېـوػلى مٍبؿ٣ او ه١ى  ،انؼافې پىؿې تړاو لـي. ػ محبل په تىګه، ػ کبؿګـو مقػ

ـته مىلمه امتٝه تىل ، مٍبؿ٣ ػي. ځکهريوؿته مت١ ى ا٨المى مٍبؿ٣ ػ مىلمې ؼ نه کړي ػ ػ٠يکه ڇې

ـاتـ ػ  مىمي. یبتىاليبتىايل رسه، ػ٠ه مٍبؿ٣ فيؼ ػ انؼافې په فياو ػ تىل یلپبؿه له ٥ٌـ رسه ت

 مٍبؿ٣ ريتب  ػ مىلمې مت١يبتىي، ٔثٝيؼ انؼافه فيىه ا٨تٍبػي مىلمه ػ ظپل تىليکله ڇې 

ـ٩٤ه په ه١ى ٜىاملى پىؿې تړاو لـي ي ٔـيري کىي. ظى ػ مٍبؿ٤ى ػ ت١يريت١ ت تـ يڇې ػ مىلمې ٘

ـ٤ . ٠بلثب  یؼ ػ انؼافې تـ ا٠ېقې النؼې ػيت هم ػ تىليا٠ېقې النؼې ؿاويل او په ظپله ػ مىلمې ٘

ـ٤ؼ په ډېـو لىړو لٕصيمىلمې ػ تىل ػ ػ٠ه کبؿ ٜلت او په  ت رسه مغ کېږي،يى کې له ٜؼم ٘

ـنګىال  ىلى رسه واِض کړو.وى ڇې ػ محبل په وړانؼې ک یکىال  یمٍبؿ٤ى تبنؼې ػ ه١ه ػ ا٠ېقې څ

ـنګىاليريؼ ػ انؼافې له کثله ػ مٍبؿ٣ ػ ت١يذؼول ػ تىل 6- 6  یښکبؿه کىي. لىمړ  ی څ

ػ بوتې يې ػه. ػوهم کبمل ػ مکىونکؼ ػ انؼافې ښکبؿه يىې مىلمې ػ تىليبوت کې ػ يىه ميکبمل په 

م کبمل يه کىي. ػؿې، ښکبؿ پىيل واشؼه ػی 1000ؼ ػ ټىلى لٕصى لپبؿه يانؼافه ڇې ػ تىل ىمٍبؿ٤ ىجبتت

و مٍبؿ٤ى ري  مٍبؿ٣ مىعَ کىي. څلىؿم کبمل ػ جبتتى او مت١ريؼ ػ هـې لٕصې لپبؿه مت١يػ تىل

م شبٌل په لىمړي کبمل يب کيل مٍبؿ٣ ښکبؿه کىي. پنځم کبمل ػ څلىؿم کبمل ػ ت٩ميمرمىٜه 

ىې يکبمل ػ  بػېږي. وپږميؼ په نبمه ياو په إٌالس کې ػ متىلٖ تىل ی( ػؼ/ټىل مرص٣ي)ټىل تىل

بػېږي، مىعَ کىي. ػ يي مٍبؿ٣ په نبمه يؼي امتٝې مٍبؿ٣ ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ نهبياِبيف تىل

ـه ػ ػوهم ؿػپىيل واشؼ 7محبل په تىګه، ػ  کبمل کې په النؼې وکل کې اللته  ٦ وؿولتييو ومې

 ؿا٠يل ػي:

2600 -1900 =700 

، ؼ مٍبؿ٣يواشؼو ػ تىل2000 ػ  –٣ واشؼو مٍبؿ   100 ؼ مٍبؿ٣ = ػياِبيف واشؼو ػ تىل  100ػ

 نى.
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ػ      واشؼه اِبيف تىليؼ  مرص٣    

ػ اِبيف واشؼونى ومېـ    
 نهبيي مرص٣   

 «ذؼول 6- 6»

 یبونيم

 ؼيتىل

 یبوتنيجبتت م

 ؼيتىل

مرمىٜي  ؼي تىلريمت١

 مٍبؿ٣

متىلٖ 

 مٍبؿ٣

ي ينهب

 مٍبؿ٣

100 1000 900 1900 19 - 

200 1000 1600 2600 13 7 

200 1000 2200 3200 10,67 6 

400 1000 2800 3800 9,5 6 

500 1000 3400 4400 8,8 6 

600 1000 4050 5050 8,42 6,5 

700 1000 4750 5750 8,21 7 

800 1000 5550 6550 8,19 8 

900 1000 6500 7500 8,33 9,5 

1000 1000 7650 8650 8,65 11,5 

1100 100 9050 10050 9,14 14 

پىيل  900 مٍبؿ٣ ريمت١ يبوتنيؼ په لٕصه کې ميواشؼه تىل 100ګه ڇې ګىؿئ ػ لکه څن

پىيل  19ؼ مٍبؿ٣ ي. په ػې تىګه ػ هـ واشؼ ػ تىليػ پىيل واشؼه 1900او ټىل مٍبؿ٣  واشؼه

ـته ػ تىليػ واشؼه  ونه يريته وؿلىو، جبتت مٍبؿ٣ ته ت١ 200بوت کې يؼ انؼافه په مي. اوك که ڇې

کې ته مرمىٜي  يبت يش او په پبيف پىيل واشؼه 1600بوت کې يؿ٣ ته په م مٍبريکړي، ظى مت١

 واشؼه يش. 2600مٍبؿ٣ 

ـػاوته ڇې فمىنږ په وؿولتي يى ځل تيپه مٕلج تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه  ب ػ مٍبؿ٤ى ػؿې ت

 ٥ىو:يت لـي، تٝـيتصخ کې ډېـ اهم

نؼافې لپبؿه ػ ټىلى جبتتى او ؼ ػ هام٠ې ايؼ ػ هـې انؼافې لپبؿه ػ تىليمرمىٜي مٍبؿ٣ ػ تىل -1

 و مٍبؿ٤ى مرمىٜه ػه.ري مت١

ؼ په م٩ؼاؿ تبنؼې ػ مرمىٜي مٍبؿ٤ى ػ يؼ ػ هـې انؼافې لپبؿه ػ تىليػ تىلمتىلٖ مٍبؿ٣  -2

 .یم شبٌل ػيت٩م
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يل له کثله ػ اِبيف واشؼ بتىايؼ ػ م٩ؼاؿ ػ فينهبيي مٍبؿ٣ په مرمىٜي مٍبؿ٤ى کې ػ تىل -3

 .مٍبؿ٣ ػي

 ريمٍبؿ٤ى څعه مت١ ييې ػ مٍبؿ٤ى مهمه تـظه، له متىلٕى او نهبپه مرمىٜي مٍبؿ٤ى ک

او ػ  پىيل واشؼه 900ؼ لپبؿه ػ٠ه مٍبؿ٣ يواشؼه تىل100ذؼول پـ البك، ػ  6- 6مٍبؿ٣ ػي. ػ 

ىه يواشؼو لپبؿه کبؿ تـرسه کېږي،  100. ظى ػ ػوهم يػ پىيل واشؼه 700نىؿو واشؼونى لپبؿه  100

ؼاتى ته هم تـرسه کېږي، ػ محبل په تىګه، ػ ظبمى مىاػو ػ پېـوػلى يمى تىلواشؼه ػوه 100انؼافه کبؿ ػ 

ـاؿ نيؼ تيلپبؿښتنه تب  .یػواشؼه  پىيل 13و متىلٖ مرص٣ ؼي واشؼيتىل 200يش. ػ ه ب تک

ـته تىل په واشؼه  پىيل 600ىافې يبت کړو، يواشؼو په انؼافه نىؿ هم ف 100ؼ ػ يکه ڇې

مىمي او ػ  یکمىال پىيل واشؼه 10,67کېږي او متىلٖ مٍبؿ٣ و او مرمىٜي مٍبؿ٤ى اِب٤ه ري مت١

 600تـ  یي مٍبؿ٤ى کمىالياو نهب ىمىمي. ػ متىلٕ یى په انؼافه کمىاليا١٤بن 6ي مٍبؿ٣ ػ يؼ نهبيتىل

 ل کىي.يپ بتىايليي مٍبؿ٣ په فينه وؿولته نهبه١ې ؼي واشؼونى پىؿې ػوام مىمي ظى له يتىل

ي يؼي واشؼونى نه وؿولته نهبيتىل 500ې ښکبؿه کىي، له يذؼول  6- 6لکه څنګه ڇې 

او ػ  بتىايليبتىايل رسه، مرمىٜي مٍبؿ٣ فيو مٍبؿ٤ى په فري مىمي او ػ مت١ بتىايليمٍبؿ٣ ف

 .17کې ښىػل کېږي وکل 3- 6ټېږي. ػ٠ه ممئله په يمتىلٕى مٍبؿ٤ى ػ کمىايل نـط ټ

 

 

 

 

 

 

 

 

 «وکل 3- 6 »

                                                           
17 - R. Dorfan, price and Markets, pp. 27 -32. 
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ي مٍبؿ٤ى ؿاتٕه ښکبؿه کىي. لکه څنګه يمتىلٕى او نهب ؼ ػ لٕصې، ػيػ تىل ػ٠ه وکل

ـکت نقويل و او له څه وظت ػ ټى لٕصى کې يؼ په ټيې ګىؿئ، ػ تىليڇې  ػوه منصني ګبنى ش

ـکت پيوؿولته   ل کړ.يې ٌٝىػي ش

 غططه:

ه ػ ه١ې امتٝې په مٝ ې په معتل٥ى ٨ېمتىنى رسه ي يب پلىؿونکي ينکؼو ينب ػه، ڇې تىلِٜـ

ه تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل، په تبفاؿ تبفاؿ ته وړان ؼې کىي. ػوه مهم ٜىامل ڇې تبفاؿ ته ػ امتٝې ِٜـ

ـمنځ څه ؿاتٕه وذىػ لـي. ي مرص٣ ػیيکې ػ امتٝې ٨ېمت او ػ امتٝې نهب . ػ ػ٠ى ػوه ٜىاملى ت

پىيل  95ې يي مٍبؿ٣ يؼ نهبياو ػ تىل پىيل واشؼه ٤100ُـ کړئ ڇې په تبفاؿ کې ػ امتٝې ٨ېمت 

ونکي ؼيػ تىل یبتىاليؼ في، ػ تىلیؼ له مٍبؿ٤ى څعه لىړ ػيه ڇې ٨ېمت ػ تىليله ه١ه ځب ػي. واشؼه

ؼ په انؼافه کې ظپله ګټه نه اٜٙمي کىي. اوك يػ ذبؿي تىل ؼونکیيبتىي. پـ ػې البك، تىليګټه ف

ـته په تبفاؿ کې ػ امتٝې ٨ېمت  وي، ػا  پىيل واشؼه 105ې يي مٍبؿ٣ ياو نهب پىيل واشؼه 100که ڇې

ؼ په يبتىي. نى ػ تىليونکي ګټه فؼيػ تىل یؼ کمىالي، ػ تىلیبت ػيؼ مرص٣ له ٨ېمت نه فيڇې ػ تىل

وى ڇې  اظيمتلیره يونکي ګټه نه اٜٙمي کىي. پـ ػې البك، ػالې نتؼيذبؿي لٕصه کې هم تىل

ي ينکي ګټه ه١ه وظت اٜٙمي کېږي ڇې ػ ه١ه لپبؿه ػ امتٝې ػ ظـڅالو ٨ېمت له نهبؼو يػ تىل

ـاتـي ػ ګټې ػ اٜٙمې کىلى لپبؿه الفم رشٓ ػمرص٣  ـاتـ وي. ػ٠ه ت  .یرسه ت

ىويله ه١ه ځب ي هؼ٣ ػ ګتې اٜٙمي کىل يڇې ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى نهب ،ه ڇې مىنږ ٤ِـ

ـه مىلمه ػ ػ٠ه هؼ٣ لپبؿه هڅه کىي.  ػي، نى ه
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ـته ػ امتٝې ٨ې ،کې ګىؿئ ې په وکليلکه څنګه ڇې  وي، ػا ڇې ػ٠ه   P0مت که ڇې

، په ػ٠ه ٨ېمت کې ټىل ٨ېمت له ټىل مرص٣ رسه یؼ له متىلٖ مرص٣ رسه ممبوي ػي٨ېمت ػ تىل

ـاتـ وى      ونکي ګټه ٥ٌـ ػه.ؼياو ػ تىل یػ یت

   P =AC 

 رسه رضتىو، نى لـو ڇې: (Q)ؼ له م٩ؼاؿ يػ تىلػ ؿاتٕې ػواړه ظىاوې 

PQ =AC×Q                                                       ٜبيؼ(  –٣ ب                              )مرص ي          

الله کىال   ؼونکیينى ػ ػې لپبؿه ڇې تىل ه کىي. له یګټه نه يش ت نه په  P0، نى تبفاؿ ته امتٝه نه ِٜـ

ؼ، ي، ػ امتٝې ظـڅالو او تىلیؼ له متىلٖ ٨ېمت څعه کم ػيکم ٨ېمت کې ػا ڇې ٨ېمت ػ تىل

ؼوي او يامتٝه نه تىل ینکؼو يټى ٨ېمتىنى هم تىليڅعه په ټ P0بمننىي. پـ ػې البك،  له يف ینکؼو يتىل

ـته ٨ېمت له  تبفاؿ ته ته څه ه نه کړي. که ڇې  P1 ،P2 ،P3بت وي، ػ محبل په تىګه يڅعه ف P0ِٜـ

ـه  وړانؼې ؼ او تبفاؿ تهيته ګټه اللته ؿاوړي. په ػې ٌىؿت کې ته امتٝه تىل یونکؼيتىل يش. ظى څىم

ـته ٨ېمت  ه يش، که ڇې ه وى  وۍ، تبفاؿ ته P1م٩ؼاؿ امتٝه ته په ػ٠ى ٨ېمتىنى کې ِٜـ  م٩ؼاؿ یِٜـ

ـته ٨ېمت QQ1 ته ه وى ته تبفاؿ  وي P2، که ڇې ـته ٨ېمت  QQ2 ته م٩ؼاؿ یِٜـ وي،  P3او که ڇې

ه وى  ي ه١ه تـظه مرص٣ ػ منصن ؼيوي. پـ ػې البك، ػ نهبيي تىل QQ3م٩ؼاؿ ته  یتبفاؿ ته ِٜـ

ه  ؿاځي،ؼ ػ متىلٖ مرص٣ ػ منصني له پبله يڇې ػ تىل تبفاؿ ته په معتل٥ى ٨ېمتىنى تبنؼې ػ ِٜـ

کې ښىػل  وکل 6- 5ي مرص٣ ػ منصني ػ٠ه تـظه په يوىې امتٝې م٩ؼاؿ مىعَ کىي. ػ نهب

 وىې ػه.
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ې ې ګىؿئ، ػيلکه څنګه ڇې  ه وىي م٩ؼاؿ ٝنې ي، یالن محثت ػيػ منصني م ِٜـ ػ ِٜـ

ـه ڇې ٨ېمت فيؿاتٕه له ٨ېمت رسه ممت٩ و ػ نىؿو ٜىاملى په جبتت پبتې کېؼ بت يش،يمه ػه. هـ څىم

ه وى  ذؼول ػ ٤ـيض امتٝې، محال  ة امتٝې لپبؿه ػ  7- 6مىمي.  یبتىاليم٩ؼاؿ ف یرسه، تبفاؿ ته ِٜـ

 :یػ یػ٠ې ؿاتٕې ښکبؿنؼو 

ې ذؼول وا 7- 6  ه وى يځب ى. له ه١هيذؼول ته ػ ِٜـ م٩ؼاؿ په ٨ېمت پىؿې  یه ڇې تبفاؿ ته ِٜـ

ې تبتٞ په  یتړاو لـي، کىال   S = F(P)کى. يػې تڼه ولوى ػ ِٜـ

 

 

 

 

 

 په غططه کې تغيري:

ې منصني ػ نهبيولکه څنګه ڇې مى پىؿته و  ىه تـظه ػه، ڇې ػ يي مٍبؿ٤ى منصني يل، ػ ِٜـ

ـته ػ تىلى مٍبؿ٤ى له منصني څعه پىؿته ؿاځمتىلٕ ي مٍبؿ٤ى يػ نهبؼ نهبيي مٍبؿ٣ ؿاکم يش، يي. که ڇې

ـکت وکړي. پـ ػې البك، ػ تىل ې یبتىاليؼ ػ نهبيي مٍبؿ٤ى فيمنصني ته پىؿته ظىا ته ش منصني  SS، ػ ِٜـ

S1S1 ې منصني ته او کمىال ې منصني ػ  ې ػيته  یِٜـ ې منصني ته تؼل کړي. ػ٠ه ممئله  S2S2ِٜـ ػ ِٜـ

 کې ښىػل کېږي. وکل 6- 6په 

 

 

 

 

 

 

ه وىې امتٝې م٩ؼاؿ ػ ة امتٝې ٨ېمت  تبفاؿ ته ػ ة ِٜـ
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ې ػ منصني ػ ځب   څعه منځته ؿاځي.يريؼ ػ ٜىاملى له ت١يب ػتىليؼ ػ مٍبؿ٤ى يتؼلېؼل ػ تىل ینى ػ ِٜـ

 :ز غططې كېمتي اضتجاغيت

ې په نٙـيػ ت٩بِب ػ نٙـ ونکي ػ ؼيى، ڇې ػ تىلينه وال يهم مىنږ ػ ػې مه کې يې په څېـ، ػ ِٜـ

ـته ٨ېمتىنه يري ٜکن الٝمل وؼت ػ ٨ېمت ػ ت١  50اتى  پـ وړانؼې انؼافه ګېـي کړو. ػ محبل په تىګه، که ڇې

ؼ او يته څه ډول ٜکن الٝمل ښکبؿه کړي، او په کىمه انؼافه ػ تىل یونکؼيب کم يش،  تىليبت يٍؼه في٤

ې م٩ؼاؿ کمىي  ې ػ ٨ېمت له اؿتربٜؼي. ػلته هم ػ تىلبتىييب فيِٜـ ت يونکي ػ ٜکن الٝمل وؼت ػ ِٜـ

ې ٨ېمتي اؿتربٜيب شمبلي  له: یت ٜثبؿت ػيت رسه لنرىل کېږي. ػ ِٜـ

   
  

  
 

 

 
 

   
ػ م٩ؼاؿ ت١يري ٤يٍؼي

ػ ٨ېمت ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي
 

ې ػ منصني ميله ه١ه ځب ه وىي م٩ؼي)او  یالن محثت ػيه ڇې ػ ِٜـ ـمنځ ب ػ ِٜـ اؿ او ٨ېمت ت

ـاؿ لـي: يت )ال يې هم ػ ٥ٌـ او تې نهبياو م٩ؼاؿ  یمحثت ػ Esمه ػه( يؿاتٕه ممت٩ ـمنځ ٨  تنبهي( ت

       
ې ػ اؿتربٜ   ت له پلىه امتٝه په ػؿې تـظى وېىى:يػ ِٜـ

ې اؿتربٜ  اضتجاغي امتػه:ريغ -الف  (Es =0)ٝنې ي. یت له ٥ٌـ رسه ممبوي ػيػ ػ٠ې امتٝې لپبؿه، ػ ِٜـ

ػ  يب پلىؿونکي کې هېڅ ډول ٜکن الٝمل نه ؿامنځته کېږي. پلىؿونکيونکي ؼيات په تىليري ٝنې ػ ٨ېمت ت١ي

ه وى ي په نتيري٨ېمت ػ ت١ ه په يري م٩ؼاؿ نه ت١ یره کې ِٜـ کې ښىػل  وکل 7- 6وي. ػ ػا ډول امتٝې ِٜـ

 وىې ػه.
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جبتت م٩ؼاؿ تبفاؿ  QQ یونککې پلىؿ P3او  P1 ،P2لکه څنګه ڇې ګىؿئ په ټىلى ٨ېمتىنى 

ه کىي او تىل  اتى په م٩بتل کې کىم ٜکن الٝمل نه ښکبؿه کىي.يري ػ ٨ېمت ػ ت١ یونکؼيته ِٜـ

 Es)تنبهي ظىا تهيت ال يػ ػ٠ې امتٝې لپبؿه، ػ ت٩بِب ػ ٨ېمت اؿتربٜ فىق الػازه اضتجاغي امتػه: -ب

ؼ ٜکن الٝمل ؿامنځته کىي. ػ ػا ډول يىؿونکي کې وؼ په پليريػ ٨ېمت ت١ .الن کىييم  ∞         

ې منصني په   :یػ یکې ښىػل وى  وکل 8- 6امتٝې ػ ِٜـ

 

 

 

 

 

 

 

ې ػ ٨ېمت ا اضتجاغي امتػه: -ج ـمنځيت ػ ٥ٌـ او ال يؿتربٜػ ػا ډول امٝتې لپبؿه ػ ِٜـ  تنبهي ت

ـاؿ لـي.          اتى په يري ېمت ػ ت١نکي ٜکن الٝمل ػ ٨ؼو يپه ػې شبلت کې ػ تىل ٨

ې منصني په یم٩بتل کې ٜبػي ػ   .یػ یکې ښىػل وى  وکل 9- 6. ػ ػا ډول امتٝې ػ ِٜـ
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 یوم څپطکاو 

 ةاظاض او تػازل

ػواړه . ػ٠ه یم٩ؼاؿ او ػ ه١ى ٨ېمت ػ یؼ وى يػ امتٝې په هکله تـ ټىلى مهم أالٜبت، تىل

ې ػ ځىاکىنى ػ کړو وړو په ول بِب اووظت کې په تبفاؿ کې ػ ت٩ ىيپه  متصىلني  له ټبکل کېږي.يِٜـ

ـکي کې، لىمړ  ب په کبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ کې ػ تٝبػل ػ تـ يػ تبفاؿ ذىړښت او ت یپه ػې څپ

ـنګىال ـاؿولى څ  تىِېض کېږي. ی٨

 ز ةاظاض جىړښت:

لىي.  ػ ډېـو يبوې ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم البك تىکيبته منبتٞ او نبمصؼوػه ٠ىښتنې او اړتيکم

 متنه ػه.يڅعه منبلثه ګټه اظ ىبته منبتٝيا٨تٍبػي نٙبمىنى هؼ٣ له کم

ـنګه کىال  َ يؼ ته تعٍيتـڅى ػ٠ه منبتٞ په ٠ىؿه تىګه ػ اذنبلى او ظؼمبتى تىل ،وى یڅ

پـ  ى.يقم متکي يکبنيَ لپبؿه ػ ٨ېمتىنى په ميړو؟ په پبنګىالى ا٨تٍبػونى کې ػ منبتٝى ػ مٕلىة تعٍک

ػ٠ه کبؿ ػ معتل٥ى  ی،فمىنږ اٌيل تصخ پـ ٨ېمتىنى او ػ ٨ېمتىنى پـ نٙبم ػ ػې البك، په ا٨تٍبػ کې

 تبفاؿونى په ڇىکبټ کې تـرسه کىي.

 ز ةاظاض اصيل ماډل:

ؼه وذىػ نه لـي. ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى ػ يب تېلګې په نبمه کىمه پؼيػ متىلٖ ٌنٝت 

ـګنؼوي، ڇې ػ تبفاؿ تېالتېل ډولىنه وذىػ لـي.يوِٝ ـاظه څېړنه څ قه يهېڅ ػوه ٌنٝتىنه په ټىل ت پ

ى ػ تبفاؿ  وړانؼې وىې امتٝې کىڇنێ تـظه يهـ  ؼونکیيى تىليمىبته نه ػي. کله  ى تل رسهيتىګه له 

 ٦ په ػاظل کې ػ تبفاؿ ډولىنه او وکلىنه وذىػ لـي.يؼوي ػ ػ٠ه ٔيتىل

ـه  ی، ممک  کبؿ ػريپه ښکبؿه ډول ػ هـ ځبنګړي ٌنٝت څېړنه ٠ ځکه ډېـې تې ومې

ثىو او ظپل کبؿ ػ اٌيل تبفاؿونى ػ ذىړښت يؼ٣ ت٩ٝی هنيى ؿښتيٞ وذىػ لـي. پـ ػې البك، يٌنب

 ثىو.ي٥ىلى او مىعَ کىلى ت٩ٝيپه تٝـ
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 کامل ضكاةت:

 بوې لـي، ڇې ه١ه له نىؿو تبفاؿونى څعه تېلىي.يى څى ځبنګړتيػ کبمل ؿ٨بتت تبفاؿ 

. ڇې یػ ـ ممت٩لى پلىؿونکى ومېـبت ومېيى تل څعه ػ فيىه مهمه ځبنګړنه له يتبفاؿ  ػ ػ٠ه -1

 ب٤ته تبفاؿ ته وړانؼې کىي.يظپله امتٝه ډېـ لبفمبن 

ؼ تـرسه يى وبن تىليې يت کىي، ټىل يىه تبفاؿ کې ٤ٝبليڇې ػ کبمل ؿ٨بتت په  ه١ه مىلمبت -2

ـته ػ امتٝې ٨ېمت مىعَ وي، مرص٤ىونکي ته ػا تىپ  نه لـي، ريکىي. پـ ػې البك، که ڇې

څعه امتٝه وپېـي. ػ کبمل ؿ٨بتت په تبفاؿ کې ػ هـې مىلمې امتٝه ػ تلې  ڇې له کىم پلىؿونکي

 ّېؼونکي ػي.يمىلمې ػ امتٝې لپبؿه کبمال  تٝى

ڇې ػ امتٝې په  يىافېتىة رسه نه يش کىال يىه ا٨تٍبػي مىلمه په يپه کبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ کې  -3

ـه مىلمه تبفاؿ ته ػ و ـه يړانؼې وىي تىل٨ېمت تبنؼې ػ پبم وړ کنرتول ولـي. ځکه ڇې ه ؼ ډې

ـه ا٠ېقه نه يؼ په کمىايل او فيؼوي او ػ ه١ه ػ تىليٍؼي تىليکمه ٤ بتىايل رسه په تبفاؿ تبنؼې ػوم

 .یيش ٠ىؿځىل

ـه مىلمه ڇې ػ کبمل ؿ٨بتت په تبفاؿ کې ٜمل کىي ػه او « ٨ېمت منىنکې» په لنډه تىګه ه

ی. البك، ػ مىلمې لپبؿه ٨ېمت جبتت ػ  ؿاويل. پـ ػېيريڇې ػ تبفاؿ په ٨ېمت کې ت١ ی،نه يش کىال 

ـته له ػ٠ه ٨ېمت څع ـته ػ ت ٠ىښتنه وکړي، څىک ػ ه١ه امتٝه ه ػ لىړ ٨ېمکه ڇې نه پېـي او که ڇې

 کړي. هؿاکمته ظپله ګټه  ىافېيټ ٨ېمت ٠ىښتنه وکړي، يتبفاؿ له ٨ېمت نه ػ ټ

ـته واؿػې له کىمې ل ڇې يش یپه کبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ کې، نىې ا٨تٍبػي مىلمې کىال  -4 تىنقې پ

ـته په آفاػۍ رسه کىال  یيش او ه١ى  يش تبفاؿ پـېږػي. هېڅ  یڇې په تبفاؿ کې ػي له لتىنقو پ

ى مىلمبتى ػ ؿاتلى لپبؿه وذىػ نه يت تبفاؿ ته ػ نىيډول ٨بنىين، ٤ني، مبيل او تل ډول مصؼوػ

 لـي.

بته مصٍىالت ػ ػې لپبؿه ڇې کىمې مىلمې ڇې ػ کبمل ؿ٨بتت په تبفاؿ کې ٜمل کىي، مى -5

ب تبفاؿ ي١بتى ي، تثلريت تىپي٥يٝنې ػ مصٍىل ػ کي ، ٨ېمتي ؿ٨بتتريؼوي، په ػ٠ه تبفاؿ کې ٠يتىل

ى تل ي٦ له معې ټىلې مىلمې په تبفاؿ کې يمىنؼنې ته په کتى کىم ؿ٨بتت وتىن نه لـي. ػ تٝـ

 ؼوي.يته مىبته امتٝه تىل
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 کامل انحصاض:

 :کبمل انصٍبؿي تبفاؿ څلىؿ ځبنګړنې لـي

. یػ یىې ا٨تٍبػي مىلمې څعه ذىړ وى يىافې له يپه کبمل انصٍبؿي تبفاؿ کې، ٌنٝت  -1

ه يونکې ؼيىه ا٨تٍبػي مىلمه ػ مصٍىل تىليىافې ي ې ػه. کىونکب په تبفاؿ کې ػ ظؼمت ِٜـ

 .يػ ىيت کې يٌنٝت او ا٨تٍبػي مىلمه په وا٨ٝ یپـ ػې البك، نىمىړ 

ـه ا٨تٍبػي مىلمه  -2 يض امتٝه يػ ه١ه لپبؿه منبلج تٝى ويؼيې تىليکىمه امتٝه ڇې انصٍبؿګ

ـه ػ ا په ػې مٝنب ػه، ڇې لهوذىػ نه لـي.  نه يش څعه  يپلىؿونکهېڅ تل  ػ پېـوػونکي له نٙ

ب يب له انصٍبؿګـې مىلمې څعه امتٝه وپېـي او يؼ يڇې ػ پبم وړ امتٝه وپېـي. ه١ه تب یکىال 

 ػې ػ ه١ه له پېـوػلى څعه تبلکل ډډه وکړي.

ى وکړه ڇې ا٨تٍبػي مىلمه ڇې ػ کبمل ؿ٨بتت په شبلت کې ٜمل کىي، ػ امتٝې په اوبؿه م -3

ـه لږه ٤ي، ځکه ڇې مىلمه ػ ٌنٝت ػ ټىل تىلی٨ېمت تبنؼې ا٠ېقه نه يش کىال  ٍؼي يؼ ډې

او په ٨ېمت تبنؼې ٤ى٧  یػ« یػ ٨ېمت ټبکىونک»ؼوي. ػ ػې پـ ظال٣ ػ٠ه انصٍبؿګـ يتىل

کنرتول  په  ؼي. ه١ه ػ ٌنٝت ټىل تىليواِض او ښکبؿه ػې يٜلت  بت کنرتول لـي،يالٝبػه ف

ـته ػ ت٩بِب منصني ػ کىم مصٍىل لپبؿه ڇې تىل الن ولـي، يې من٥ي ميؼوي يکې لـي. که ڇې

  وؿکړي.يرييش، ػ امتٝې ٨ېمت ته ت١ ی رسه کىال يريؼ ػ م٩ؼاؿ په ت١يانصٍبؿګـ ػ تىل

ـته ػ تٝـ -4 ل وذىػ يؼ ػ ػ٠ې ممئلې لپبؿه ػليبج نه لـي، تي٦ پـ البك، انصٍبؿګـ ؿ٨يکه ڇې

ت په ظبٔـ منځته ؿاځي. ػ٠ه ي، ڇې انصٍبؿګـ تبفاؿ ته ػ ؿاتلى ػ مصؼوػیولـي. ٜلت ػا ػ

 یى يثبنى ػ ؿاتګ معنيى ؿ٨يڇې تبفاؿ ته ػ نى ،تىنه ػييب نىؿ مصؼوػيا٨تٍبػي، ٨بنىين، ٤ني 

 کىي.

ـاط تثليش، ڇې ػ ظپلې امت یػ مصٍىل ػ ډول په اړونؼ انصٍبؿګـ کىال  -5 ١بت يٝې په اړونؼ پ

تـرسه کړي. ظى ػ ه١ې مىلمې لپبؿه ڇې په کبمل انصٍبؿي تبفاؿ کې ٜمل کىي، ػ ػ٠ى 

١بتى رسه تىپري لـي، کىم ڇې ػ کبمل ؿ٨بتت په شبلت کې ٜمل يت له ه١ى تثلي١بتى ٔثٝيتثل

 کىي.
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 انحصاضي ضكاةت:

بمل ؿ٨بتت او کبمل نه کىي کىم ڇې ػ کيػ انصٍبؿي ؿ٨بتت تبفاؿ ػ ه١ه تبفاؿ لتب

ـاؿ لـي او ت٩ـ ـمنځ ٨ ، ظى ػ کبمل یػ یبوو لـونکيثب  ػ ػواړو تبفاؿونى ػ ځبنګړتيانصٍبؿي تبفاؿ ت

 :یؿ٨بتت تبفاؿ ته ډېـ نږػې ػ

، یػ یتبفاؿ په څېـ ػ انصٍبؿي ؿ٨بتت تبفاؿ ػ پبم وړ پېـوػونکى ػ ومېـ لـونک ػ کبمل ؿ٨بتت -1

مىلمى په شؼوػو  100ب ػ ياو  40، 30ػ٠ه تبفاؿ کې  ڇې په ممت٩له تىګه ٜمل کىي. ممک  په

ـه مىلمه ػ تبفاؿ ػ ټىل تىل ـه کمه ٤يکې وتىن ولـي، مهمه ممئله ػا ػه ڇې ه ٍؼي يؼ ډې

 ؼوي.يتىل

ت پـ ظال٣ ڇې په ه١ه کې مىبته امتٝه وذىػ لـي، ػ مىلمى په يػ کبمل ؿ٨بتت ػ تبفاؿ ػ وِٝ -2

ـلته ػ تىل ري ػ انصٍبؿي ؿ٨بتت ػ تبفاؿ مهمه ځبنګړنه ػه. ػ امتٝې ب تىپيى امتٝى ت٥بوت يؼ وىيم

. ینىؿو کې ػ و١بتى ايب ٤قيکي ت٥بوت په تمته تنؼۍ، ػ اٜتثبؿي ظـڅالو امکبن، په تثلي ريتىپ

ؼوي، ػ هـې مىلمې يره ػا ػه، ڇې که څه هم ټىلې مىلمې په کيل تىګه مىبته امتٝه تىلينت

نب، ػ انصٍبؿي ؿ٨بتت په تبفاؿ کې ػ يپه تله و لـي. ريتلې مىلمې رسه لږ تىپ مصٍىل له

ّېؼونکي نه ػي. که څه هم ػ يى تل رسه نږػې تٝىيا٨تٍبػي مىلمى مصٍىالت که څه هم له 

 بت م٩ؼاؿ ػ٠ه تبفاؿ ػ کبمل ؿ٨بتت تبفاؿ څعه لـې کىي.يمىلمى ف

تبنؼې ڇې ػ انصٍبؿي ؿ٨بتت په تبفاؿ کې ٜمل کىي، ػ امتٝې ػ ٨ېمت ټبکلى  ؼونکييکىم تىل -3

ثبنى په ي له انؼافې او ػ ؿ٨ريى تل رسه ػ مصٍىالتى ػ تىپيډېـ کنرتول لـي. ػ کنرتول انؼافه له 

ومېـ او نږػې وايل پىؿې تړاو لـي. کىمه مىلمه ڇې په انصٍبؿي ؿ٨بتت تبفاؿ کې ٜمل کىي. 

ـته له ػې نه ڇې ػ تىل یکىال   ؼ وىي مصٍىل ت٩بِب ٥ٌـ لىؿييش ڇې ػ ظپلې امتٝې ٨ېمت پ

ـه ػ  ی،وؿکړي. ٜلت ػا ػ یبتىاليالن وکړي، فيته م ىې مىلمې په يڇې ػ پېـوػونکى له نٙ

ـلته تىل ـته امتٝه له ريؼ وىې امتٝه له نىؿو مىلمى رسه تىپيم ٥بوت ى تل رسه تي لـي. که ڇې

ـلته تىليػ  یکىونکولـي، نى وىنې ػه ڇې مرص٣  ى امتٝى ته ػ نىؿو يؼ وىيىې مىلمې په م

ی مرص٣ بتىاليوؿکړي. پـ ػې البك، ػ ٨ېمت لږ ف یى امتٝى ته ٠ىؿه واليؼو وىيلمىلمبتى تى 

ـه ڇې ػ ييض ذنن پيػ امتٝې ػ تٝى ب پېـوػونکیي یکىونک ؼا کىلى ته هڅىي. ٜمىمب  هـ څىم

ـا٤يؿ٨ ى له تل رسه نږػې وي، په هام٠ه انؼافه ػ مىلمې يىي پلىه يثى مىلمى ومېـ او له ذ٥

 تبنؼې کم وي.واک ػ ٨ېمت په ټبکلى 
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. ڇې یػالې تبفاؿ ته ػاظلېؼل ڇې په ه١ه کې انصٍبؿي ؿ٨بتت وذىػ ولـي، نمثتب  لبػه ػ -4

ؼ الفمه پبنګه په يىافې ػا ڇې تبيىه نىې مىلمه نه ي. ی ػريى امتٝى تىپيؼ وىيې ػ تىليٜلت 

ت کىي، ذؾة کړي. په يواک کې ولـي، تلکې له نىؿو مىلمى نه هم ڇې په تبفاؿ کې ٤ٝبل

اللهفاؿ کې ونډه تب ه ػې وتىانېږي ې څېړنې ٠ىښتنه کىي، تـڅى مىلمه پبتيکىل ٠بلثب  ػ ف ت

ـه، وىنې ػه ىؿت تبفاؿ ته وړانؼې کړي. پـ ػې رستنکى ته ػ امتٝې ذال لؼو يڇې نٙـ نىؿو تىل ې

ي ػ کىونک، تـڅى ڇې مرص٣ بت مٍبؿ٣ وګبيلي١بتى لپبؿه ٤ى٧ الٝبػه فيڇې مىلمه ػ تثل

، یي په ػې ٨بنٞ کړي ڇې ػ نىؿو امتٝى پـ ځبکىونکت څعه ظرب او مرص٣ يىػامتٝې له مىذ

 ػ همؼ٠ې مىلمې امتٝه وپېـي.

ت يب ڇې په ه١ه کې ػ انصٍبؿي ؿ٨بتت وِٝيٝى ځبنګړتيػ امتٝې ػ تىپري لپبؿه، ػ ه١ى ٌنب -5

ـته ػ نىؿو ولب ـلته وؼيوذىػ لـي، له ٨ېمت څعه پ  ؼا  ؿ٨بتت تـرسه کېږي.يلى په م

١بتى او ػ امتٝې له ظـڅالو څعه يت، تثلي٥ييش ػ امتٝې ػ ک یؿ٨بتت کېؼال  ا٨تٍبػي

ـلته تـرسه يش.يوؿولته ػ ظؼمبتى په څېـ ولب  لى په م

 ليګىپىيل:و ا

څېـ ػ ى تبفاؿونى په يى ػؿېيػ پىؿتن .ت وذىػ لـييګىپىيل وِٝيه١ه تبفاؿ ڇې په ه١ه کې ال

ګىپىيل تبفاؿ له يىې ظىا اليلـي. له  ليله، ػوه ػال . ػ٠ه ممئی٦ وى يتٝـ ى له ظىا نه ػیا٨تٍبػپىهبن

ـاط ٔيى ػؿېيپىؿتن ګىپىيل ػ ټىلى نىؿو شبالتى ي٩ت کې الي، په ش٩یػ ی٦ لـونکيى تبفاؿونى څعه ػ پ

نه ٔث٩ه تنؼي کېږي. له تلې ظىا،  کې ى تبفاؿونى په ذىړښتيڇې ػ نىمىړو ػؿې ی،ػ یلـونک

نه په ػ٠ه شبلت يڇې ٠بلثب  ػ مىلمى ػ کړو وړو وړانؼو یػ یبوو لـونکيګىپىيل ػ ػالې ځبنګړتيال

 . ػ٠ه ځبنګړنې په ػې ډول ػي:کې لعتىي

ـکله ڇې څى یګىپىيل تـ ټىلى مهمه ځبنګړنه په ٌنٝت کې ػ کم ومېـ مىلمى وتىن ػيػ ال -1 . ه

ى ڇې په ه١ه ٌىؿت کې يى ظبً مصٍىل  تبفاؿ په ظپل واک کې ولـي، وايمىلمې ػ 

 وتىن لـي.ت يګىپىيل وِٝيال

تبفاؿ له ى يظپل کنرتول النؼې ؿاويل، هـ  ى ظبً ٌنٝت تـيىافې څى مىلمې يکله ڇې 

 تيػ نىؿو مىلمى پـ وِٝته بت يبلتىنه او ٜمليى ليڅعه ػ پبم وړ ونډه په واک ولـي او ػ هـ تل 

ـه مىلمه له ػ ػېه وکړي. ا٠ېق  ؼوي، ػ هـې يٍؼي تىليټىل ٌنٝت څعه ػ پبم وړ ٤ لپبؿه ڇې ه

ثبن تـ يم ډول ظپل ؿ٨يه ٤ىؿا  او په ممت٩بتىايل څعيف څعه ػ ظپلې ونډې لهمىلمې ٜمل له تبفاؿ 
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ـه مىلمه تب ١بتى، ػ امتٝې په ي، تثليريؼ ػ مصٍىل ػ ٨ېمت ػ ت١يا٠ېقې النؼې ؿاويل. پـ ػې البك، ه

کې ػ  ىه ٌنٝتييس. په يثبنى ٜکن الٝمل په پبم کې ونيؼ ػ ؿ٨يت او نىؿو ممبئلى کې تبي٥يک

ـمنځ همؼ٠ه مت٩بتله ؿاتٕه ػ ال  ه ػه.ګىپىيل ځبنګړنيا٨تٍبػي مىلمى ت

ت کىي، امکبن لـي ڇې مىبته امتٝه يمتي تبفاؿونى کې ٤ٝبليګىپىليکىمې مىلمې ڇې په ال -2

ؼ کړي. ٠بلثب  کىمې مىلمې ڇې ػ ظبمى يه ذال ډول امتٝه تىلى تل څعيب هم له يؼ کړي او يتىل

ه کىي. له تلې ظىا، ؼيالتى تىلم کبؿه مصٍى يب نيمىاػو  ونکي ػي، تبفاؿ ته مىبته اذنبك ِٜـ

ه ريؼ تىظتې ػي، تبفاؿ ته ٠يکىمې مىلمې ڇې ػ مرصيف امتٝې په تىل  مىبته اذنبك ِٜـ

ک، ٌبتىن، الىتکى، يٞ، اللتيؼ محبلىنه په ػې ډول ػي؛ ػ مىټـ ذىړولى ٌنبيکىي. ػ ػا ډول تىل

 ؼي ګبنې.ى ګبنى او نىؿو تٍيعڈبلىنى، ؿاډي

ت کىي يمتي تبفاؿ کې ٤ٝبليګىپىليػ مصٍىل په ٨ېمت تبنؼې ػ هـې مىلمې کنرتول ڇې په ال -3

ـته يپه ٌنٝت کې ػ مىذىػو مىلمى په مت٩بتلې تړلت ىه يب پىؿې تړاو لـي. ػ محبل په تىګه، که ڇې

 مىلمه ػ ظپل مصٍىل ٨ېمت ؿاکم کړي، په لىمړي رس کې ته ػػه ػ ظـڅالو انؼافه ػ ٨ېمت ػ

ـتله فيټىايل له کثله ػ ؿ٨يټ کې ه په نتيرکبؿ  ػ ػ٠هثبن هم ػ مىلمې يبته يش. ظى ؿ٨يثبنى په پ

ػ مت٩بتلى کبؿ شبٌل ته  ػ ػ٠هظپل کبليى ٨ېمتىنه ته ؿاټيټ کړي.  ٜکن الٝمل ښکبؿه کىي او ػ

کىمې ڇې په نىمىړي ٌنٝت کې  ػ ټىلى ا٨تٍبػي مىلمبتى ا٤الك وي،او  ی٨ېمتىنى کمىال

ـته  ػ ػېت کىي. ي٤ٝبل بت کړي، نىؿې يمىلمه ػ ظپل مصٍىل ٨ېمت ف هى يپـٜکن که ڇې

لى، يى ػال يبته ګټه اللته ؿاوړي. په پىؿتنيولى رسه فيري مىلمې ته ػ ظپل ػ مصٍىل ٨ېمت په نه ت١

ت کىي، ٠بلثب  ػ ظپل مصٍىل ٨ېمت ډېـ لږ يګىپىليمتي تبفاؿ کې ٤ٝبليکىمې مىلمې ڇې په ال

ـمنځ ػ ٨ېمتىنى ذګړه ػ ػو  ػ ػېوي. ٠بلثب  يري ت١ بن ػه، نى يډېـو په فػ  یلپبؿه ڇې ػ مىلمى ت

قه تىګه ػ ييکىي. او ٠بلثب  په ډله  ى له تل رسه ذىړ ذبړیيکې ت يګىپىليمتي وِٝيمىلمې په ال

يش  یىه ډله کىال يبتىي. په ػ٠ه شبلت کې، ػ مىلمى يى مصٍىل ٨ېمت کمىي او فيٌنٝت ػ 

 ه ٨ېمت په ظپل کنرتول کې ولـي.ى انصٍبؿګـ په تىګيػ 

ىه تله ځبنګړنه ػاػه ڇې ٌنٝت ته په ػاظلېؼو هم ځينې لتىنقې وذىػ لـي. ػ يګىپىيل يػ ال -4

ـلته کېؼايمىاػو تىل کى لىمړنيىيت او ػ لرتاتيژيبف مبلکيؼ ػ امتيتىل  یؼ ػ مىذىػو مىلمى په م

ٝى کې ػ يله ٌنبيا، په ج٩وکړي. له ػې وؿ اظى  یى يى مىلمى له ػاظلېؼو څعه معنييش ػ نى

ـلته تىليب تٍؼيىافې ػ څى ا٨تٍبػي مىلمى يت ممک  يۍ وِٝټکنبلىژ   ؼ ګټىؿ کړي.يى په م
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بته تـظه په يت کىي، ػ ظپلى منبتٝى فيګىپىيل تبفاؿ کې ٤ٝبلي٠بلثب  ه١ه مىلمې ڇې په اول -5

ـلته ػ ىلى مىلمى په ١بتى مرص٣ په ٌنٝت کې ػ ټي١بتى لګىي. ػ هـې مىلمې ػ تثليتثل ى يم

١بتى مرص٣ ػ ه١ې تٍؼي لپبؿه يؼ پىؿې تړاو لـي. ٠بلثب  ػ تثليب تېالتېلى امتٝى په تىليډول او 

 ؼات تـرسه کىي.ي، ڇې تېالتېل او تىپريي تىليبت ػيف

 ز پېطوزونکي له نظطه ز ةاظاض جىښت:

ونکي ب پلىؿ يونکي ؼيػ تبفاؿ څلىؿ اٌيل ذىړښتىنه ڇې معکې پـې تصخ ووى، تبفاؿ ػ تىل

ـه هم تبفاؿ معتل٦ ذىړښتىنه کىونکي او ت٩بِب کىونکه پلىه ٔث٩ه تنؼي کىي. ػ مرص٣ ل ي له نٙ

ـل ـته ػ پېـوػونکى ومېـ ډېـ ف یل بت وي، نى تبفاؿ ػ پېـوػونکى له اړظه ييش. ػ محبل په تىګه، که ڇې

ى يىافې يؿ کې ڇې په تبفا یػ ی. ػ پېـوػلى انصٍبؿ ػ ػالې شبلت ښکبؿنؼو یکبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ ػ

پېـوػلى په  ػ وتىن لـي. کله ڇې څى پېـوػونکي تبفاؿ تـ ظپلې ولکې النؼې ؿاويل، نى یپېـوػونک

 یګىپىيل وکل وذىػ لـي. ػ پېـوػونکي انصٍبؿي ؿ٨بتت هم ػ ػالې تبفاؿ ښکبؿنؼو يتبفاؿ کې ال

ې ا یني. النؼیبت ػيڇې په ه١ه کې ػ پېـوػونکى ومېـ نمثتب  ف یػ و ت٩بِب په اړظىنى وکل، ػ ِٜـ

ـک  ثبت ښکبؿه کىي.يکې ػ تبفاؿ ت

                                                         

ـه کىال  ې او ت٩بِب له نٙ ی يش ڇې معتل٦ شبالت ولـي. لکه ػ تبفاؿ ذىړښت ػ ِٜـ

ـکيػ تبفاؿ ػ وِٝ 16(24)وکل ښکبؿه کىي  یې پىؿتنينګه ڇې څ ې يت ت ـه ج ػ ِٜـ او ت٩بِب له نٙ

ـل  ى څى تبفاؿونى ته اوبؿه وکړو:يڇې په النؼې تىګه ته  ،يش یوذىػ ل

نکي( ؿ٨بتت، ػ )ت٩بِب( کبمل ؿ٨بتت او کبمل انصٍبؿ ؼو يػ پېـوػلى انصٍبؿ او کبمل )ػ تىل

 ګىپىيل او ػ )پېـوػونکي( ؿ٨بتت.ي( الؼونکیي)تىل

• 
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 ي غىامل:ىنککز ةاظاض ز جىړښت ټا

 په کيل تىګه ػ٠ه ٜىامل په النؼې ډول ػي: تبفاؿ ذىړښت ټبکي؟ىه يکىم ٜىامل ػ 

 بلت.ي، م٩ـؿات او لنيػ ػولت ٨ىان -1

 بلتىنه.يػ ا٨تٍبػي مىلمبتى ػوػونه او ل -2

 ل.يټکنبلىژيکي ممب -3

 .ېبو يػ پبنګىال نٙبم نهبػونه او ځبنګړت -4

 یبلتىنه کىال ي او ػولتي لني، ٨ىان٠بلثب  ػولتي م٩ـؿات :اػتىنهي، ملطضات او ػنيز زولت كىان -1

ـکي ٨ىانؼييش تىل يش  ی کىال نيونکى ته انصٍبؿي شبالت ؿامنځته کړي. ػ محبل په تىګه، ګم

ته ؼي مىلمې يبتىلى رسه، تىليىه ځبنګړي ٌنٝت په مالتړ، ػ ه١ه ػ ٨ؼؿت په فيڇې ػ 

ـاظتينې وظت ػولت هم، ػ ظپلې ټکنبلىژۍ ػ تىىيانصٍبؿي واک وکړي. ځ ب لپبؿه په ي٪ ػ پ

ىه يبيس مالشٙبت هم ػولت ػ يػولتي ل نې وظتيه کىي. ځکې انصٍبؿ ؿامنځت ٝىيٌنب

ـان کې ػ تـېښنب ػ تىل ، ػ ؼ انصٍبؿ ػ ػولت په الك کې ػیيٌنٝت انصٍبؿ ته مرثىؿوي. په اې

 بن ػ انصٍبؿ تېلګې ػي.يؼ انصٍبؿ او ػالې نىؿ ويػولت په الك ػ وللى ػ تىل

ى بلتىنى او ػوػونيػ ا٨تٍبػي مىلمى له ظىا ػ ل :اػتىنهيز اكتصازي مىػؼى زوزونه او ػ -2

ٝى کې ػ ا٨تٍبػي مىلمى ي. په ځينى ٌنبیٜبمل ػ یکىونکپريوي هم ػ تبفاؿ ػ ذىړښت ټب

ـک نې وظت مىلمى له يت ؿامنځته کىي. ځيب انصٍبؿي وِٝيګىپىيل يب مؼ٠م کېؼل، اوليج يت

ت ػ يمىاػو ػ مبلک ى لىمړنيىکيژيثبنى ػ وېمتلى لپبؿه ڇې ػ٠ه هڅه ػ لرتاتيٌنٝت څعه ػ ؿ٨

 ته ؿاوړلى لپبؿه هڅه کړې ػه. الك

ٝى کې ينى ٌنبيػ تبفاؿ په ذىړښت کې ټکنبلىژي هم له مهمى ٜىاملى څعه ػه. په ځ :ټکنالىژي -3

ـمعتللې ػه ڇې تىل ـ٤يټکنبلىژي تـ ػې شؼه پ ـمعتللې ټکنبلىژۍيؼ په منبلج ٘ او  ت رسه ػ پ

ربػ تبٜخ يؼ ػ ايػ ګڼ تىل ت ٠ىښتنه کىي. ټکنبلىژيٍبؿ٤ى ػ کمښپه ٌنٝت کې ػ تىليؼي م

نب ڇې په لىړ ی. ػا په ػې مٝى ا٨تٍبػي مىلمى په وك پىؿه ػيىافې ػ لىيڇې ػ٠ه کبؿ  ېوى 

ـ٤ ىښتنه کىي. پـ ػې البك، ى ا٨تٍبػي مىلمى ػ وتىن ٠يؼ تـرسه کىل ػ څى لىيت رسه تىلي٘

ـمعتګ ػ ټکنبلىژ  ٝى لکه مىټـ يلى ٌنبيښت په ډېـو ج٩ڇې ػ تبفاؿ ذىړ  ی،تبٜخ وى  ػ ػېي پ

 ګىپىيل وکل ته وؿګـځىي.يذىړولى کې تبفاؿ ال م او پىالػيذىړولى، املىن
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ـکق ته يتب :پانګىال ةنؼټىنه -4 ؼ پبم ويش ڇې پبنګىال ا٨تٍبػي تنمټىنه ػ ا٨تٍبػي ٨ؼؿت مت

ـػي ګټى اٜٙمي کىل ػ ؿ٨بتت ػ له منځه وړلى اويالن فيم ػ انصٍبؿ او  بتىي. آفاػ ا٨تٍبػ او ػ ٤

  . 18نه ؿامنځته کىييربػ لپبؿه منبلثه فميګىپىل ػ ايال

 غططه، تلاطا او كېمت:

ه او »اوؿېؼلې وي. لىلتې او يش ػ٠ه ذمله معکې هم تبلې  یکېؼا که ٔىٔي ته ِٜـ

ې او ت٩بِب اهم« ت٩بِب وؿفػه کړو، ٔىٔي ته ا٨تٍبػ پىه يش. ، ڇې ػ٠ه یت په ػې کې ػيػ ِٜـ

ـه ػ يبتى منبتٝى ػ تعٍيکې ػ امتٝې ٨ېمتىنه ټبکي او ٨ېمت ػ کم ػواړه په ا٨تٍبػ َ کىلى له نٙ

ـمنځ ٤ى٧ الٝبػه اهم  ت لـي.يتېالتېلى مٍبؿ٤ى ت

ې او ت٩بِب تبنؼې په مؤجـو ٜىاملى تصخ وکړ. په ػې يپه تېـ وى ـکى کې مى په ِٜـ ى څپ

ه او ت٩بِب څنګه ٨ېمت ټبکي.  ـکي کې ػا څېړو ڇې ِٜـ  ی له تبفاؿ څعهپبؿه، لىمړ مٕلج ل ػ ػ٠هڅپ

يس. يى تل رسه متبك نيڇې ػ امتٝې پلىؿونکي او پېـوػونکي پکې له  یػ یل کىو. تبفاؿ ه١ه ځبيپ

ىو ڇې فمىنږ ػ پبم وړ تبفاؿ کبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ ػيل ػ آلبنتيػ تصل . ٠بلثب  ػ کبمل یب لپبؿه ػالې ٤ِـ

لىؿونکي امتٝه په ػ٠ه ٨ېمت ڇې ه١ه ته ػ ى وي او پيبوو په ٜلت ػ امتٝې ٨ېمت يځبنګړتػ ؿ٨بتت 

ـػونکى ته په واک کې وؿکىي.يتبفاؿ ٨ېمت و  ل کېږي، پې

ې کړو ڇې په کبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ کې ٨ېمت څنګه ټبکل يلپبؿه ڇې مىعَ  ػ ػېاوك 

ب  ػ ا ې او ت٩بِب منصني ګبنې کىمې ػي؟ ٤ِـ ل٦ امتٝې تبفاؿ فمىنږ ػ کېږي، څېړو ڇې ػ تبفاؿ ػ ِٜـ

، ػ پېـوػونکى ػ ت٩بِب ػ منصني ګبنى ی. ػ ت٩بِب کىمه منصني ڇې ػ٠ه تبفاؿ وؿرسه مغ ػػی پبم وړ

ـاذٝه کىي. ػ تصخ ػ آلبنت ،مرمىٜه ػه ىافې ػوه يب لپبؿه ٤ُـ کړئ ڇې يڇې ػ٠ه تبفاؿ ته م

ـهبؿ  یاو ښب٠ل یکبتل ی، ښب٠لپېـوػونکي ګبنې ػ٠ى ػواړو منصني  او ػ ی ػ٠ه تبفاؿ ته ؿذىٛ کىيننګ

 النؼې ډول ػي: په

  

                                                           
18

 - C. R. Mcconnell- Economics- 4 th Edition, 1969 pp. 400 -410. 
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ـهبؿي ػ ت٩بِب منصني او ذؼول»  «ػ ننګ

ـهبؿ  یکبتل یپه ٨ېمت کې، ښب٠ل پىيل واشؼو 20ػ  پىيل  15واشؼه، ػ  15مرمىٜب   یاو ننګ

ػواړه  یپه ٨ېمت کې ػو  پىيل واشؼو 10واشؼه او ػ  30ػواړه مرمىٜب   په ٨ېمت رسه ػ٠ه واشؼو

ػ تبفاؿ کىم ذؼول او ػ ت٩بِب منصني ڇې تبفاؿ وؿرسه مغ  واشؼه پېـي. 45مرمىٜب  ػ ال٦ امتٝې 

 .يؼ پىؿتني أالٜبت مىنږ ته وړانؼې کړي. ػ٠ه ذؼول او منصني ػ ؿاتلىنکي مغ په وکل ػي، تبیػ

 م٩ؼاؿ ٨ېمت

20 10 

15 20 

10 30 

 م٩ؼاؿ ٨ېمت

20 15 

15 30 

10 45 

20 

 

15 

 

10 

10      20     30 

یکبتل  

 م٩ؼاؿ

 «وکل ػ کبتيل ػ ت٩بِب منصني او ذؼول 1- 7»

 م٩ؼاؿ

 ٨ېمت

15      30     45 
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ـهبؿی  ننګ
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 ٨ېمت
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 «وکل 2- 7»

ـهبؿي ػ ت٩بِب ػ منصني ګبنى ا٩٤ي مرمىٜه ػه.  ػ تبفاؿ ػ ت٩بِب منصني، ػ کبتيل او ننګ

ـته په تبفاؿ کې بت وي، ػ ت٩بِب منصني او يه فػ پېـوػونکى ومېـ له ػوه کمبنى څع اوك که ڇې

 ذؼول په همؼې وکل اللته ؿاځي.

ې منصن ې ػ  ،ي هم ػ ټىلى پلىؿونکىػ تبفاؿ ػ ِٜـ کىم ڇې تبفاؿ ته واؿػېږي ػ ه١ى ػ ِٜـ

ىه يته ؿاځي. ػ٠ه منصني ښکبؿه کىي ڇې په  منصني ا٩٤ي ذمٞ ػه او ػ ت٩بِب ػ منصني په څېـ الك

ه کىي. ـه م٩ؼاؿ امتٝه تبفاؿ ته ِٜـ  ځبنګړي ٨ېمت کې، ټىل پلىؿونکي څىم

ه او ت٩بِب په ا ىو ڇې ِٜـ په ٨ېمت پىؿې تړاو ل٦ تبفاؿ کې ػ امتٝې په ػې تـظه کې، ٤ِـ

ې او ت٩بِب تبتٞ په النؼې تىګه ل لـي. په ػې تىګه  وى: یکليػ تبفاؿ ػ ِٜـ

 Dال٦ F (P= ال٦(

ـاؿه يش: ،تٝبػل شبلت ته ؿايش ػ ه١ه وظت ته تبفاؿ  ڇې النؼې ؿاتٕه پکې تـ ٨

 D  = ال٦ Sال٦ 

 کې ښىػل کېږي. وکل 3 – 7تٝبػل په 
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 «وکل 3- 7»

 مىعَ کىي. ػ٠ه ريػ تٝبػل ن٩ٕه ػوه مهم مت١ ى.ين٩ٕې ته ػ تٝبػل ن٩ٕه وا Eػ 

. نى ػ یڇې ػ تٝبػل ٨ېمت ػ تبفاؿ هام٠ه ٨ېمت ػ ػی،م٩ؼاؿ   ػ تٝبػل ٨ېمت او ػ تٝبػلريمت١

ې او ت٩بِب ػ تٝبػل په ول عَ له مىيال٦ په څېـ ػ هـې امتٝې ٨ېمت، په تبفاؿ کې ػ ِٜـ

 کېږي.

ـنګه ػ تٝبػل شبلت ته ؿلېږي؟ ٤ُـ کړئ  ػ ال٦ امتٝې تبفاؿ ي -هيػ ذىال ػ تبؿ ٨ّ ى تبفاؿ څ

. څه ته یػ P1>PEاو  یػ P1او ػ امتٝې ٨ېمت په تبفاؿ کې  یػ تٝبػل په شبلت کې نه ػ

امتٝې  ٨P1Aېمت په تبفاؿ کې شبکم ػی. په ػ٠ه ٨ېمت کې، ػ  P1>PEکله ڇې  پېي يش؟

ه ممبوي ػه. يٝنې په تبفاؿ کې ػ  P1Bػ ت٩بِب او  په انؼافه مبفاػ وذىػ لـي. ػا  ABامتٝې ِٜـ

ه وىيى امتٝى ػ م٩ؼاؿ لپبؿه په تبفاؿ کې پېـوػونکي وذىػ نه لـي.  په ػې مٝنب ػه ڇې ػ ِٜـ

ې مبفاػ وذىػ ولـي، ٨ېمت ؿاکمېږي، په  په انؼافه  ABوکل کې ػ  4- 7که په تبفاؿ کې ػ ِٜـ

ې مبفا ٨ېمت کې ػ ت٩بِب  P2په انؼافه ػ ٨ېمت ػ کمىالی تبٜخ کېږي. په  BCػ ػ ػ ِٜـ

ې م٩ؼاؿ  P2Cم٩ؼاؿ  په انؼافه ػ ت٩بِب  CDػی. يٝنې په ػ٠ه ٨ېمت کې ػ  P2Dاو ػ ِٜـ

ی ٠ىاړي کىونکپه م٩ؼاؿ رسه مرص٣  DCم٩ؼاؿ وذىػ لـي. ػ ت٩بِب مبفاػ په ػې مٝنب ڇې ػ 

 امتٝه وذىػ نه لـي. ػ ال٦ امتٝه وپېـي، ظى په تبفاؿ کې
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ى ځل ي یبتىايل لثج ګـځي. ػ امتٝې ػ ٨ېمت کمىاليه پبفاؿ کې ػ ٨ېمت ػ فػ٠ه ممئله پ

ې مبفاػ ؿامنځته کىي او ٨ېمت کمېږي، ػ ٨ېمت کمىاليت ػ ت٩بِب مبفاػ منځته ؿاوړي او  یب ػ ِٜـ

ت ته يب تٝبػل وِٝين٩ٕې  Eـڅى ڇې ا٨تٍبػ مىمي، ػ٠ه لړۍ ػوام مىمي ت یبتىالي٨ېمت ف

 .19وؿلېږي

 ز غططې او تلاطا تغيريات:

ه او ت٩بِب  ىافې ػ همؼ٠ى امتٝى يپه پىؿتني تصخ کې مى ٤ُـ کړه ڇې ػ ال٦ امتٝې ِٜـ

ه  ،په ٨ېمت پىؿې تړاو لـي. په تېـو تصحىنى کې مى په ګىته کړه او ت٩بِب ػ همؼ٠ى امتٝى په ڇې ِٜـ

ـه په ٨ېمت رست  ػ يريػلته مىعَ کړو ڇې ػ نىؿو ٜىاملى ت١ ونىؿو ٜىاملى پىؿې هم تړاو لـي. ٠ىاړ ې

 په وذه ػ ت٩بِب ػ يريؼ ػ ت١يت څه ا٠ېقه کىي. په ځبنګړې تىګه په ػې تـظه کې ػ ٜبيتٝبػل پـ وِٝ

ې په منصني تبنؼې ػ مرص٣ ت١ ـات او ػ ِٜـ ظپل ى. په لىمړي رس کې ياتى ته لېىال يري منصني أج

ـاتى څعه پؼ څعيٜب ت٩بِب په منصني تبنؼې لهتصخ ػ  ل کىو. که ٤ُـ کړو يه ؿامنځته کېؼونکى أج

ې منصني  DD یڇې په لىمړي رس کې ػ ت٩بِب ه١ه منصني ڇې تبفاؿ وؿرسه مغ ػ او ػ تبفاؿ ػ ِٜـ

SSـته ػ پېـوػونکى ٜبی، ػ ىلى رسه، که ڇې بت يش، ػ ت٩بِب يؼ في. ػ نىؿو ٜىاملى په جبتت ٤ِـ

                                                           
 .6، ٤ٍل 1354مؤلمهء ٜلىم ليبيس  -م٩ؼمه ای تـ ترقيه و تصليل ا٨تٍبػ ميکـو -ې مهؼي ت٩ىی 19
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ـته کمىال D1D1منصني  کې  وکل 5- 7 کىي. ػ٠ه ممئله په يريته ت١ D2D2ومىمي  یته او که ڇې

 ښىػل وىې ػه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E1ڇې ػ تٝبػل ن٩ٕه له  ،تبٜخ کېږي ػ ػې يريػ ت٩بِب ػ منصني ت١ته  D1D1نه ػ  DDله 

 Q2نه  Q1بتىايل او له ي٨ېمت ػ فػ تٝبػيل  (ته P2نه  P1 وکړي. ڇې ػ٠ه ممئله )له يريته ت١ E2څعه 

 بتىايل تبٜخ ګـځي.يته ػ تٝبػل ػ م٩ؼاؿ ػ ف

ې په منصني او په  یب کمىالي یبتىاليي مرص٣ فيؼ ػ نهبياوك ته وګىؿو ڇې ػ تىل ػ ِٜـ

ـته ػ تىليت کې ػ تٝبػل پـ وِٝينهب ومىمي ػ  یؼ نهبيي مرص٣ کمىاليت څه أجـ کىي. که ڇې

ې منصني  لېږي. ػ٠ه ممئله په يته تثؼ S2S2ې يبتىايل په ٌىؿت کې يلېږي او ػ فيته تثؼ S1S1ِٜـ

 کې ښىػل وىې ػه. وکل 6- 7

  

D2 

Q3      Q1      Q2 

 «وکل 5- 7»
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 «وکل 6- 7»

ې ػ منصني ػ ځب ،کې ګىؿئ ې په وکليلکه څنګه ڇې  ته  S1S1نه  SS له يريت١ یػ ِٜـ

ته ؿاکم او ػ تٝبػل  P4نه  P1او تٝبػيل ٨ېمت له  ی تبٜخ وى رييته ػ تٝبػل ػ ن٩ٕې ػ ت١ E4نه  E1له 

ې ػ منصني ػ ځب بتىي. ػيته ف Q4نه  Q1م٩ؼاؿ له  ته ػ  S2S2نه  SS له يريت١ یػې پـٜکن ػ ِٜـ

E1  ن٩ٕې نهE5 تبٜخ کېږي او تٝبػيل ٨ېمت له يرين٩ٕې ته ػ تٝبػل ػ ن٩ٕې ػ ت١ P1  نهP5  ته

 ته ؿاکمىي. Q5نه  Q1م٩ؼاؿ له  بتىي او تٝبػيليف

ومىمي. ػ٠ه ممئله له  یؼ مرص٣ کمىاليبت او ػ تىليؼ فياوك ػالې ٤ُـ کړئ ڇې ٜب

DD  نهD1D1 تبٜخ ګـځي او له يريته ػ ت٩بِب ػ منصني ػ ت١ SS  نهS1S1  ې ػ منصني ػ ته ػ ِٜـ

ې او ت٩بِب په ػوه منصني ګبنى پيريت١ ی تبٜخ ګـځي. په وؿته وظت کې ػ ځبيريت١  7- 7ه  ػ ِٜـ

 .یػ یکې ښىػل وى  وکل

ې ػ منصني ت١ D1D1 يريې ګىؿئ ػ ت٩بِب ػ منصني ت١يلکه څنګه ڇې   يريته او ػ ِٜـ

S1S1  ته ػ تٝبػل ن٩ٕه لهE1  نهE2 تبٜخ ګـځي. ػ ٨ېمت او ػ تٝبػل ػ يريته ػ تٝبػل ػ ن٩ٕې ػ ت١ 

کې ػ ػوه منصني  وکل 7- 7ه  په انؼافې پىؿې تړاو لـي. پيريات ػ ػوه منصني ګبنى ػ ت١يري م٩ؼاؿ ت١
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بتىايل تبٜخ ګـځي. ػ نىؿو يته ػ تٝبػل ػ م٩ؼاؿ ػ ف Q2نه  Q1وي، ظى له يري  ٨ېمت نه ت١يريګبنى ت١

 شبالتى څېړنه ػ کىؿنێ ػنؼې په تىګه لىلتىنکى ته پـېښىػل کېږي.

 

 

 

 

 

 

 

 «وکل 7- 7»
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 یاتم څپطک

 ميل غايس او ميل محصىل

ـکي نه وؿولته، ػ لى ل  ا٨تٍبػ په ممبئلى تصخ کىو. یه ػې څپ

نب، ػ مرمىٜى يتىنى له مرمىٜې رسه رسوکبؿ لـي. په تله ويا٨تٍبػ ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل یلى 

ـػ ؿ٤تبؿ، ػ ا٨تٍبػي واشؼ . په کىڇني ا٨تٍبػیا٨تٍبػ ػ ـػ ترق کې ػ ٤  ی. په لى ل وىيه او تصلي٤

ـاػو او ا٨تٍبػي مىلمبتى ؿ٤تبؿ( ػ هېىاييډله ب ډلى يا٨تٍبػ کې ػ ا٨تٍبػي واشؼونى  ػ ػ ق ؿ٤تبؿ )ا٤

 ل کېږي.يه او تصليىه ټىلنه کې ترقيب په يپه ػاظل  پىلى

ىن او په ا٨تٍبػي ي، ان٥اللب، ا٨تٍبػي تې تٝبػيليا٨تٍبػ کې ػ وفګبؿت یپه کيل تىګه په لى 

 مى.يوػې پىؿې اړونؼ ممبئلى په څېـ ممبئل تـ څېړنې النؼې ن

 اكتصاز متحىلني: یز لى 

نى تبنؼې وېىل کېږي. جبتت يجبتتى او ذبؿي متصىل  په ػوه ډلى؛نيا٨تٍبػ متصىل یػ لى  

 فمبين تُٝؼ لـي. ػ محبل په تىګه، ػ ني ػي ڇې فمبين تُٝؼ نه لـي، ذبؿي متصىلني ه١ه متصىلنيمتصىل

ب انؼافه يت ينى کميل. ػ ذبؿي متصى یى جبتت متصىل او ػ مىټـ رسٜت ذبؿي متصىل ػيىه مىټـ وفن ي

لى مرته. په يک Xػ تل لپبؿه ػ فمبين واشؼ پـ البك په ډاګه کېږي، لکه ػ مىټـ رسٜت په لبٜت کې 

 ػي، ځکه ڇې ػ تل لپبؿه ػ فمبين واشؼ پـ نيؼ، پبنګىنه او لپام ذبؿي متصىليا٨تٍبػ کې ٜب یلى 

ي کىونکى مرص٣ ي. لکه ػ ٥ېږييىعٍې فمبين ٤بٌلې لپبؿه تٝـب ميىې ټبکلې ػوؿې يب ػ يالبك 

ـه ػ 7پىيل واشؼ  Kب کبل کې ػ يبوت يؼ په ميٜب ـات  جبتت ني. ػ جـوت او پبنګې په څېـ متصىلیت

٥ېږي. يىې ټبکلې فمبين ن٩ٕې لپبؿه تٝـي. ځکه ڇې فمبين اړط نه لـي او ػ تل لپبؿه ػ ي ػنيمتصىل

ـػ جـوت په يلکه ػ  ـاتـ ػپىيل و  Mىه مىعٍه فمبين ن٩ٕه کې له يىه ٤  .یاشؼو رسه ت

 اكتصازي ماډولىنه:

ـمنځ ػ تبتٞ ؿواتٕى ډلې ته وبمل ػيى ا٨تٍبػي مبډل ػ ا٨تٍبػي متصىلي  ـه  ینى ت ڇې ه

وي: ػ محبل په تىګه، په وبمله ڇې په تله ؿاتٕه کې هم وذىػ لـي،  کې،متصىل  هى ي شؼا٨ل په ؿاتٕه

ـک ې او ت٩بِب ت ىې مىعٍې امتٝې ػ ٨ېمت ػ ټبکلى او ي ج په تبفاؿ کې ػيکىڇني ا٨تٍبػ کې ػ ِٜـ

 .یى ا٨تٍبػي مبډل ػيتثبػله وىي م٩ؼاؿ لپبؿه 

D =F(P)  
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  S = F(P)  

D =S 

نب بيض له پلىه ػا په ػې مٝيؼ کبمل وي. ػ ؿيى مبډل ػ الت٥بػې وړ وي، تبيػ ػې لپبؿه ڇې 

 ـي.ب ؿاتٕه وذىػ ولينى په انؼافه، په مبډل کې مٝبػله يػه ڇې ػ مٝلىمى متصىل

 :20ميل غايس او ميل محصىل

ؼ او ميل مصٍىل ػوه ٤ى٧ الٝبػه مهم يل کې ميل ٜبيه او تصليا٨تٍبػ په ترق یػ لى 

ت له تل هـ متصىل نه ښه انؼافه او يىې ټىلنې ا٨تٍبػي وِٝي ػ ني ػي. ػ٠ه ػوه متصىلنيمتصىل

 مىعَ کىي.

 ميل غايس:

ـػ ٜب ؼي ظؼمبتى ػ يې ػ تىليڇې ه١ه  ،اوړنه ػهؼ ه١ه الك ته ؿ يپه ا٨تٍبػ کې ػ هـ ٤

ته  ى ٜبمل په تىګه الكيؼ ػ يله ػ تىليى په وليب ظپلى وتمنيوړانؼې کىلى په ػؿول کې ػ ظپل ځبن 

٦ يؼ ػ مىعٍې فمبين ٤بٌلې لپبؿه تٝـي، تبیذبؿي متصىل ػيى ؼ يه ڇې ٜبيؿاوړي. له ه١ه ځب

ـاػو ػ ټىلى ٜىاىې ټىلنې هېى يفمبين ٤بٌله کې ػ  ؼ په ټبکلېييش. نى ميل ٜب  ؼو مرمىٜه ػه.ياػ ػ ا٤

اللهظى ال  ىه ػوؿه کې ګټل وىیيؼ ڇې په ي٦ پـ البك، کىم ٜبيؼ ػ تٝـيػ ٜب وىی  ت

. ممک  په لـي، ڇې په کىمه ػوؿه کې ګټل وىی ػی ؼ په ه١ې ػوؿې پىؿې تړاويي، نى ػ٠ه ٜبنه و 

ته  ػ٠ه ممئله، ػ ه١ى الكلـي ن بتې وي. امکبيؼو نه فيته ؿاوړنې له ٜىا ىه ػوؿه کې پىيل الكي

ـه ػوؿه کې ګټل وىېؿاوړنى په ظبٔـ وي ڇ الله، او په ػې ػوؿه کې ې په تې وي. له تلې  وىې ت

ىې وتمنێ ظـڅالو که څه هم ػ پيمى ػ يق يش. ػ يمتام ى له لېږػ ؿالېږػ څعهيؼ ػ وتمنيؼ تبيظىا ٜب

. په ػ٠ه شبلت کې یانت٩بل ػ ب جـوتيىې وتمنێ يىافې ػ يته ؿاوړنې تبٜخ ګـځي، تلکې ػا  الك

 ب جـوت تبنؼې تؼلېږي.ي پىيل وتمنێ ري٠په 

ـمنځ اظتال٣ ڇې يػ  ىې وتمنێ ػ پېـوػلى ػ اؿفښت او ػ وتمنێ ػ ظـڅالو ػ اؿفښت ت

کې ػ  ؼ کې نه ؿاځي. په تيىؿيي٦ ته په پبم رسه، په ٜبيؼ تٝـياؿفښت تلل کېږي، ػ ٜب یاِب٤ه وى 

ل يؼ ػ ګټلى لپبؿه پـې کړي وي، له تصٍيؼ ه١ه ټىل مٍبؿ٣ ڇې مى ػ ٜبيتبؼ ػ مصبلثې لپبؿه يٜب

 :ؼيىې ټىلنې ميل ٜبيل، ػ يىي ڇې پىؿته مى وويه وتبلى. ه١ه څه ته په پبمنؼ څعيوىي نبظبلَ ٜب

                                                           
20

 - National Income and National Product. 
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، الك ته ؿاوړنې، مقػونهټىلې  هوليل ى پهکىونکػ کبليى او ظؼمبتى ػ تىليؼي واشؼونى ػ کبؿ  -ال٦

اللهاو  ىنهمىنيش٩ى٧، کم  تؼلې ػي.وىې  ت

الله وىي ٜىايػ ش٪ االمت -ة  ؼ.يبف او اذبؿې له ػؿکه ټىل ت

اللهټىلې  -د  وىې ګټې. ت

 ؼي واشؼونى ټىلنې ګټې مرمىٜه ػه.يبتى له وؿکړې وړانؼې ػ امتٝې او ظؼمبتى ػ تىليػ مبل -ػ

 ميل محصىل يا تىليس:

ىې ټبکلې ػوؿې يڇې ػ  ی،ىيل اؿفښت ػؼ ػ ه١ى ټىلى امتٝى کيل او پيب تىليميل مصٍىل 

 ؼېږي.يې ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى له ظىا په ټىلنه کې تىلږػو کپه او

 ميل محصىل: ز تړيل ةاظاض اكتصاز کې ميل غايس او

ىو ڇې:  په ػې تـظه کې مىنږ ٤ِـ

 قو مىلمبتى کې تـرسه کېږي.يؼ په ٌنٝتي او لىػاګـيتىل -1

ـػ يؼي مىلمبت په يب تىلي ٌنٝتي -2 ؼي يػ تىل ،پـ ػې البك کبنى پىؿې تړاو لـي.يڅى رشب يىه ٤

 .یؼ ػيؼ ػ مىلمې ػ مبلکبنى ٜبيمىلمې ٜب

ات په يري ػ ګىػام ػ مىذىػۍ ت١ ،پـ ػې البك ې.يتىليؼوي پلىؿي  ؼي مىلمبت ڇې څهيتىل -3

 ىل کېږي.يپبم کې نه ن

لـي وذىػ ػولت پىؿې تړاو په بت او نىؿ مٍبؿ٣ ڇې يػولت وذىػ نه لـي. ػولتي معبؿد، مبل -4

 نه لـي.

 کې نه لـي.يقې او تربؿيت اړيى هېىاػونى رسه لىػاګـيا٨تٍبػ له تبنؼن -5

 وى: یټىل ا٨تٍبػ په ػوه تـظى وېىل

ـکهػ هڇې ټىلى ا٨تٍبػي واشؼونى ته وبمل :س ةطدهيز تىل -الف و ري ج )جبتتى، مت١ي، ڇې ػ ٜىاملى په ت

 .ؼ تىظته ػهينهبػونى( رسه ػ امتٝې په تىل
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ـاػو او کىؿن :ةطده ز مرصف -ب  ، ڇې ػ امتٝې په مرص٣ تىظتې ػي.هػ هى ته وبمليڇې ه١ى ټىلى ا٤

ـاػو او کىؿني ،ؼېږي او ػ مرص٣ ػ تـظېيله تىليؼ ػ تـظې په وليامتٝه ػ تىل ى په يٝنې ػ ا٤

 له مرص٤ېږي.يول

 

 

 «وکل 1- 8»

ب لـي. يؼ ٜىاملى ته اړتي، نى ػ تىلؼ کړيييش امتٝه تىل یؼ تـظه وکىال يػ ػې لپبؿه ڇې ػ تىل

ـاػو په وليؼ ٜىامل ػ تىليتىل ػ ـاػو او کىؿنيله يؼي ظؼمبتى په وکل ػ ا٤ ى په وکل ػ يى ػ وتمنيب ػ ا٤

 یوکل کې لىمړ  1- 8ې وؿکىل کېږي. )په ب ا٨تٍبػي مىلمى ته په واک کيؼي واشؼونى او يتىل

ته په واک  یې ػو يڇې ػ مرص٣ تـظه  ،ل کېؼي ظؼمبتى په ػؿويبن( ا٨تٍبػي مىلمبتى ػ تىليذـ

الله وى يل وؿولته، له تىليؼ له تصٍيکې وؿکىي، ػ امتٝې او ػ ٜب ؼ ػ مقػونى، اذبؿې ػ يٜب یؼ نه ت

ـاػو او کىؿن ؼي ظؼمبتى له ينب، ا٨تٍبػي مىلمې ػ تىليپه پله و ى ته وؿکىي.يګټې او لىػ په ډول ا٤

الله اللهؼ ػ نه يػ اذنبلى  او ظؼمبتى ػ تىل .ؼوييىلکىلى وؿولته، اذنبك او ظؼمبت ت ت وىي  ت

ـاػو او کىؿني ،تـظې ېکىونکؼي ظؼمت په ػؿول کې ػ مرص٣ يشبٌل ػ تىل ى ته په واک يٝنې ا٤

ؼ په يب ػ تىليوکل( ټىل اذنبك او ظؼمبت ڇې په ا٨تٍبػي مىلمى  1- 8بن يذـ (2)کې وؿکىي، )

. ػ نبظبلَ ميل یب ميل مصٍىل ػيؼ يبلٍه تىل٦ پـ البك، نبظيتـظه کې تىليؼېږي، ػ تٝـ

 ى ته ؿلېږي.يب کىؿنيبن له الؿې ػ مرص٣ له تـظې يذـ (2)ؼ ػ يمصٍىل ػ پىيل اؿفښت په انؼافه ٜب

ل لپبؿه کىم مٍبؿ٣ ګبليل يڇې ا٨تٍبػي مىلمې ػ ه١ى ػ تصٍ ،ؼ په ػې ٜلتيػ٠ه ٜب 

. په ه١ه ٌىؿت کې ڇې یٍىل ػػ ا٨تٍبػ نبظبلَ ميل مص ،ي، له ه١ه څعه نه ػي تېل وىيو 

  :رسه وښيى، لـو ڇې GNIؼ په ياو نبظبلَ ميل ٜب GNPنبظبلَ ميل مصٍىل په 

GNI = GNP. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .(1) 

 (2)عايد

د اجناسو لپاره ورکړه  (3) 
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ې ػ مرص٣ تـظې يټىل  ،ؼ څعه ؿامنځته کېږييؼ ڇې ػ اذنبلى او ظؼمبتى له تىليکىم ٜب 

ـاػو او کىؿنياو  ؼېږي يؼ په تـظه کې تىليه انت٩بل مىمي. ظى ټىل اذنبك او ظؼمبت ڇې ػ تىلى تيب ا٤

 بن له الؿې ػ مرص٣ تـظې ته په واک کې نه وؿکىل کېږي.يذـ (4)ػ 

ؼ لپبؿه ػ اذنبلى له يؼوي، ػ اذنبلى او ظؼمبتى ػ تىليکله ڇې ا٨تٍبػي مىلمې اذنبك تىل 

ػي. ػ محبل په تىګه، ػ ټىکـ  ؼ وىېيله١ې ډلې څعه الت٥بػه کىي، ڇې په تېـو ػوؿو کې تى 

ؼ لپبؿه ػ ټىکـ يظبنه اوك ػ ټىکـ ػ تىلػ٠ه کبؿ  .مئيىه کبؿ ظبنه په پبم کې وني)ؿظت( ذىړولى 

  ػ التهالک المل ګـځي.نيػ مبوه الت٥بػه  څعني څعه کبؿ اظيل. له مبونيله تېـ کل  مبو لىذىړو 

نىنه ڇې يؼ کىم مبويولى ته ػوام وؿکړي، تبظبنه ػ ټىکـ ذىړ لپبؿه ڇې ػ ټىکـ ذىړولى کبؿ  ػ ػې

 ْ کړۍ يش.يؼ تٝىيؼ وك نه لـي تبيتىلػ التهالک کېږي او نىؿ 

ـه ػوؿه کې ػ  ؼ وىييله ه١ى اذنبلى څعه الت٥بػه کىل ڇې په تېـو ػوؿو کې تىل  ػي، په ه

ؼي يىللپبؿه ڇې ت ػ ػې ؼ وىي اذنبك التهالک کىي.يؼ لپبؿه، ػ تېـې ػوؿې تىلياذنبلى ػ تىل

ْ يک وىي اذنبك تٝىلتهال ؼ ايواشؼونه ػ ظپلى اذنبلى تىليؼي ٨ؼؿت له الله وؿنه کړي، نى تب

ؼ لپبؿه ػ تىليؼي واشؼونى له ظىا کبؿول کېږي، ػ پبنګه يکړي. کىم اذنبك ڇې ػ نىؿو اذنبلى ػ تىل

ؼي ٨ؼؿت يلپبؿه ڇې ػ ا٨تٍبػي مىلمى تىل ػ ػې ،بػېږي. نى پـ ػې البكينبمه  قو اذنبلى پهيي

ؼونکى ا٨تٍبػي يؼ له تىليک کېږي تبلتهال ق تىکي ڇې اييػ کىمى مىلمى پبنګه  ؿاکم نه يش،

 ْ لپبؿه وپېـي.يى ػ تٝىيق تىکي ػ کبلييه پبنګه مىلمى څع

ـاػو او کىؿنيتىل ؼ ػ تـظې په وليلهيکىم اذنبك ڇې ػ تىل  ى ته په واک کې يؼ او ػ ا٤

ته کبليى مرصيف  Aڇې ػ  ،بػېږي. اوك ػالې ٤ُـ کړئيمه ػ مرصيف اذنبلى په نب وؿکىل کېږي،

بتىلى ياذنبلى ػ ف Aؼي واشؼ ػ يتىل Xبته يش. کله ڇې يف ؼوي،يې تىليؼي واشؼ يتىل Xت٩بِب ڇې 

ڇې له ه١ى  ،ب لـييقو اذنبلى ته اړتييؼ لپبؿه ډېـو پبنګه يبت تىلياذنبلى ف Aپـېکړه وکړي، ػ 

 ؼوي وپېـي.يق تىکي تىلييه ڇې پبنګه ؼي واشؼونى څعيتىل

ؼ ػ يػ تىل ،ؼېږييؼ په تـظه کې تىليپه کيل تىګه کىم م٩ؼاؿ اذنبك او ظؼمبت ڇې ػ تىل 

ـمنځ تثبػله کېږي او ػ يتـظې ػ تىل بن له الؿې ػ مرص٣ تـظې ته نه يذـ (4)ؼي واشؼونى ت

ي په ا٨تٍبػ کې ػ بػېږيقو تىکى په نبمه ييانت٩بلېږي. ػ اذنبلى او ظؼمبتى ػ٠ه تـظه ڇې ػ پبنګه 

تبنؼې ښىػل کېږي. نبظبلٍه پبنګىنه لکه ڇې  GIنبظبلٍې پبنګىنې په تىګه پېژنؼل کېږي او په 

 پىؿته مى وؿته اوبؿه وکړه، په ػوه تـظى وېىل کېږي:
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ـمنځ تثبػلهيْ لپبؿه ػ تىليقو اذنبلى ػ تٝىييػ ممتهلک ػ پبنګه  -ال٦ ڇې ػ  ،ؼي واشؼونى ت

 ښىػل کېږي.تبنؼې  تىؿي D بػېږي او پهييض پبنګې په نبمه يتٝى

ـمنځ ػ يؼي واشؼونى او يبتىايل لپبؿه ػ تىليقو تىکى ػ شرم ػ فييػ پبنګه  -ة ب ػ ا٨تٍبػي مىلمى ت

 په تىؿي تبنؼې ښىػل کېږي. Iبػېږي او ػ ياذنبلى تثبػله، ڇې ػ نبظبلٍې پبنګې په نبمه 

 GI =I +D…………………….……………….…..(2)نى 

بن له الؿې ػ يذـ (4)ؼ او ػ يتىل ؼ په تـظه کېيؼمبتى ه١ه تـظه ڇې ػ تىلػ اذنبلى او ظ

ـاػو او کىؿني ،مرص٣ تـظې تىؿي تبنؼې ښىػل  Cاو په  یى ته انت٩بلېږي، ػ ا٨تٍبػ مرص٣ ػيٝنې ا٤

 کېږي.

ـاتـ پـ نبظبلٍې پبنګىنې اِب٤همرص٣ له  ؼته ينى نبظبلَ ميل تىل   وي. رسه ت

GNP = C+GI……………………………………..(3) 

 لکه څنګه ڇې مى پىؿته وؿته اوبؿه وکړه:

GI =I+D 

D لپبؿه يقو اذنبلى ػ له الله تليل اؿفښت ػ تٝىييڇې ػ پبنګه  ی،ؼ ه١ه م٩ؼاؿ ػيػ تىل ْ

ـهيؼي واشؼ کې پـ ػې ٜلت ڇې ػ تىليقو اذنبلى په تىلييپبنګه  Dپه کبؿ وړل کېږي. ػ  ػوؿه  ؼ په تې

ې اِب٤ه اؿفښت نه ي، په ا٨تٍبػ کې یلپبؿه ػ GNPفښت رسه لم ػ اؿ  کې ػ له الله تللى اذنبلى له

ـته له یربػ کړ يا یػ ېمتل يش، کىم څه ڇې پبتې کېږي، ه١ه اذنبك او وا Dنه  GNP. که ڇې

ـه ػوؿه کې تىل ،ظؼمبت ػي . ػ٠ه م٩ؼاؿ په یػ یربػ کړ يې ايؼ وىي او اِبيف اؿفښت يڇې په ه

 رسه ښىػل کېږي: NNPبػېږي او په يرسه  ؼ له نبظبلَ ميل مصٍىليا٨تٍبػ کې تىل

GNP –D =NNP…………………….……………….(4) 

ـاتـ م٩ؼاؿ یپـ ځب GNPػ   په څلىؿمه ؿاتٕه کې وِٞ کىو: C +GIٝنې ي ،ػ ه١ه ت

NNP = C + GI - D 

NNP = C + I……………………..…………………(5) 
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ـاتـ م٩ؼاؿ یپـ ځب GIکله ڇې ػ  نى  ،ې وِٞ کړوپه پىؿتنێ مٝبػله ک I+Dٝنې ي ،هم ػ ه١ه ت

 لـو ڇې:

C+I+D-D =NNP 

 او يب

NNP = C + I 

ى او يې ػ کىؿنيىه تـظه ي په ػوه تـظى وېىل کېږي؛ ؼ رسهيمصٍىل له نبظبلَ ميل تىل

ـاػو په ول قو اذنبلى ػ شرم په ييب ػ پبنګه يې ػ ظبلٍې پبنګىنې او يله مرص٤ېږي او پبتې تـظه يا٤

 بتىايل کې مرص٤ېږي.يف

ـاػو او کىؿنؼ له تـظې څعيې ػ تىلؼ ڇينبظبلَ ٜب  بن له الؿې يذـ (2)ى ته ڇې ػ يه ا٤

ـاػ او کىؿنێ ػ تىل ،ىه تـظهيػ ه١ه ىمي ػا هم په ػوه تـظى وېىل کېږي؛ انت٩بل م ؼ له يکله ڇې ا٤

ـته تىليپه ولذـيبن ( 3) ، ػبن کې مرص٤ېږييتـظې نه ػ اذنبلى ػ ٨ېمت ػ وؿکړې په ذـ ؼي يله تې

ـاػو او کىؿنتـظې نه انت٩بل له ه ػ اذنبلى او ظؼمبتى ؼ له تـظې څعيى ته ػ تىليېږي( ڇې ػ٠ه تـظه ا٤

ـاتـېږي،  ؼ يمه تـظه، په ا٨تٍبػ کې ػ نبظبلَ ميل ٜبػوه په انؼافه ػه. Cٝنې ػ يپىيل اؿفښت رسه ت

ـمنځ تىپري ته نبظبلٍه لپام   ي.يوا GSب ياو مرص٣ ت

 GNI = C + GS…………………………………………..(6)نى                                 

بن له الؿې يذـ (1)ؼ ػ ٜبمل په تىګه ػ يػ مرص٣ په تـظه کې نبظبلٍه لپام ػ پبنګې ػ تىل

 Dٝنې ي ،ىه تـظه ػ ممتهلکيػ ػ٠ې پبنګې  ؼي تـظې ته الك ته وؿځي.يب تىليػ ا٨تٍبػي مىلمى 

ى له يقو کبلييپبتې پبنګه ػ پبنګه  ،بن کې ته په مرص٣ وؿلىل يشيؼ په ذـيى ػ ظـيقو کبلييػ پبنګه 

ى ػ پېـوػلى لپبؿه مرص٤ېږي، ػ٠ه تـظه په ا٨تٍبػ کې ػ يقو کبلييى پبنګه يه ػ نىڅع ؼي واشؼويتىل

 تبنؼې ښىػل کېږي. Sبػېږي او په يظبلٍې لپام په نبمه 

GS = S + D……………………………………..(7) 

ؼ په نبمه يلته ػ ظبلَ ميل ٜبه وؿو ؼ ػ نبظبلٍې لپام له من٥ي کىلى څعينبظبلَ ميل ٜب

ه مربفي ى او ظؼمبتى له شبٌل څعي٩ت کې نبظبلٍه ميل لپام ػ ه١ه م٩ؼاؿ کبليبػېږي. په ش٩ي
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ـه يػ ه١ى ػ له الله تللى کبل ېؼ وى يکې تىل تىليؼي ػوؿو، ڇې په تېـو یؼ ػيٜب ـات ى له اؿفښت رسه ت

 ػه.

NNI = C + GS - D………………………….(8) 

 وِٞ کىو: C + GSٝنې ي ،ػ ه١ه م٩ؼاؿ یپـ ځب GNIې، ػ په پىؿتنێ مٝبػله ک

NNI = C + GS - D 

 رسه ممبوي ػه، نى: Sله  GS - Dه ڇې يله ه١ه ځب

NNI = C + S…………………………..(9) 

ؼ ػ مرص٣ په تـظه کې په ػوه تـظى تبنؼې وېىل يمٝبػلې پـ البك، نبظبلَ ميل ٜب (9)ػ 

ـاػو او کىؿنيى م٩ؼاؿ يکېږي،  تله  ؼمبتى په پېـوػلى مرص٤ېږي اوى او ظيه ظىا ػ مرصيف کبلى ليې ػ ا٤

 ې لپام کېږي.ي

NNI = NNP 

C + S = C + I ممبوي ػه له، نى:                                              

 S = I        (10)..……………………………………ب                                   ي

ـه ػه.ٝنې ظبلٍه لپام له ظبلٍې پبنګىني ـات  ې رسه ت

مٝبػلې نه نمثت نىؿو  10او   9، 5مٝبػلى څعه په ؿاتلىنکي کې له  (10)ى لمى يله پىؿتن

ؼ په يب ظبلَ ميل تىلياو مصٍىل  NNIؼ په يبته الت٥بػه کىو. ٜمىمب  ظبلَ ميل ٜبيمٝبػلى ته ف

NNP ب په يY  مٝبػله النؼې وکل ٠ىؿه کىي: (9)او  (5)نى  .تبنؼې ښىػل کېږي 

Y = C + S 

Y = C + I 

ىو ڇې ػ ػولت نىتىال ى ػنؼو ػ يمته پـېږػو. ػولت ػ وؿلپبؿل وىيا یاوك ػالې ٤ِـ

ىو ڇې ػ ػولت مرص٣ته اړ ػ رسته ؿلىلى لپبؿه، مرص٣ . ػ ػې لپبؿه ڇې ػ مرص٣ یػ G ی. ٤ِـ
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ىويؼ ايؼ ٜبيػولت تب کىلى ذىګه وي. ـايؼ يڇې ػ ػولت ٜىا ،ربػ کړي. ػالې ٤ِـ ػو ىافې له ا٤

 النؼې ډول وي: ؼ مٝبػله پهيته ػ ٜب ،لىي. نى پـ ػې البكيمتل تىکيبتى اظيه ػ مبلڅع

Y = C + S + T 

ې متٝبػله ػه، يکه ٤ُـ کړو ڇې ػولت ػ تىػذې مبفاػ او ػ تىػذې کرس نه لـي او تىػذه 

 ٝنې:ي

G = T 

 ؼ مٝبػله ته په النؼې ډول يش:يػ تىل

Y = C + I + G 

ـګنؼ ـاػو ػ ٜب ،ويػ٠ه ػوه مٝبػلې څ متم کې يى م٩ؼاؿ په ا٨تٍبػي ليؼ يڇې ػولت ػ ا٤

ې مرص٤ىي. په ػې شبلت کې ػ تٝبػل رشٓ النؼې يى او ظؼمبتى په پېـوػلى ياو ػ کبل يته ؿاوړ  الك

 مٝبػله ػه:

G + I = S + T 

ىويىې ظىا ته پـېږػو. يب ياو ػ ا٨تٍبػ تړلت ى يڇې اوك ا٨تٍبػ له نىؿو تبنؼن ،ٝنې ػالې ٤ِـ

او له نىؿو  (X)ېىاػونى رسه کبيل تثبػله کىي، نىؿو هېىاػونى ته لېږل وىي کبيل ػ ٌبػؿاتى ه

 تبنؼې ښيى. (M)هېىاػونى نه ؿاوړل وىي کبيل په 

 ؼ مٝبػله ته په ػې ډول وي:يب ميل تىليپه ػې تىګه، ػ ميل مصٍىل 

Y = C + I + G (x – m) 

 َ کېږي:او ا٨تٍبػي تٝبػل په النؼې مٝبػلې تبنؼې مىع 

I + G + X = S + T + M          

 I + G + (X – M) = S + T                      ب  ي

ـته  النن ػ يبتى تيى ڇې ػ ا٨تٍبػ ػ ظبؿذي تبػيوي، وا X = 0 ب يرسه وي او  X = M که ڇې

ـته، ته ػ٠ه تیتٝبػل په شبل کې ػ  النن متٝبػل نه وي.ي. له ػې پ
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ػ الك ته ؿاوړلى لپبؿه په ټىلنه کې ػ ټىلى ا٨تٍبػي واشؼونى  GNPىنږ ػ ٠بلثب  م –ی اؿفښتاِب٤ه وى 

ؼ ػ تـظې يؼي تـظى ػ تىلينى تىليى تل رسه نه ذمٞ کىو، ځکه ڇې ػ٠ه کبؿ ػ ځيؼ له يمرمىٜي تىل

 ني محبل ته پبم وکړئ.يػ مّب٥ٜې مصبلثې تبٜخ ګـځي. په ممئلې تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه، النؼ

 ،ى(يڇې ػ تىټبنى، مېعىنى )مىږ ،ؼي واشؼونه لـويا٨تٍبػ کې پنځه تىل٤ُـ کړئ، ڇې په 

ـم په تىل ؼ لپبؿه له څلىؿو نىؿو يى ػ تىليؼي واشؼ ػ کبليؼ تىظت ػي. ػ تىټبنى تىليټىکـ، رسيښى او ڇ

الله کىي.يتىل ـم، ټىکـ او رسيښ ت ته ؿاوړلى لپبؿه  ػ الك GNPکه ػ  ؼي واشؼونى څعه مېعىنه، ڇ

ؼي واشؼونى په يى تل رسه ذمٞ کړو، ػ څلىؿ تىليؼ وىي کبيل له يله ټىل تىليونى په ولػ ػ٠ى واشؼ

ؼي تـظه کې مصبلثه کېږي، ڇې يؼي واشؼ په تىليؼ کې ػ ػ٠ه تىليب ػ تىټبنى په تىليى ځل تيؼ او يتىل

تىټبنى  ىي لپبؿه ٠بلثب  مىنږ ػيى مّب٥ٜه مصبلثه ػه. ػ مّب٥ٜې مصبلثې ػ معنيى کبليؼ وىيػ٠ه ػ تىل

ى تل رسه نه ذمٞ کىو، يػ مىنؼلى لپبؿه له  GNPؼاتى له اؿفښت رسه، ػ ياؿفښت ػ نىؿو واشؼونى ػ تىل

متل ياظ ، رسيښى او له نىؿو واشؼونى څعه لهػ تىټبنى اؿفښت ػ مېعىنى، ټىکـ یتلکې ػ ه١ه پـ ځب

ـته، ػ تىل ـم پ ى ياؿفښت وا ب٤ه وىیکې ومېـو. ػ٠ه اؿفښت ته اِى تىټبنى په اؿفښت يؼ وىيوىي ڇ

ـم، مېعىنه، ټىکـ او ػ رسيښى اؿفښت ػ والٕه مٍبؿ٤ى په  یمتل وى ياو له نىؿو واشؼونى څعه اظ ڇ

 لـو ڇې: ،بػوو. پـ ػې البكينىم 

 اؿفښت یاِب٤ه وى  =ى اؿفښت يػ کبل –والٕه مٍبؿ٣ 
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 ینهم څپطک

 اتى نظطياكتصازپىهانز کالػيکى 

ىلممه او ػ ولمې پېړۍ په بت ڇې په اته لممه، نيػ ا٨تٍبػ ػ ٜلاموو ػ ه١ې ډلې نٙـ

ىي ػي. په ػې تـظه کې هڅه کېږي، بػ ويؼو په نبمه يکى ػ ٩ٜبيې ژونؼ کبوه، ػ کالليى کې يلىمړ

 ؼ په لنډه تىګه واِض يش.ي٩ٜب یػ امکبن تـ شؼه ػ ػو  تـڅى

 (:21ز يس كانىن)

ه په ظپله، ػ ځبن لپبؿهيذبن. تبت ٝنې په يؼا کىي. يت٩بِب پ مت. يس تبوؿ ػؿلىػ ڇې ِٜـ

ـه انؼافه ڇې کبيل تىل ؼا کىي، ػ يې په ټىلنه کې پيؼ يى تىليؼ له الؿې ڇې ػ کبليؼ يش ػ اِبيف ٜبيه

ؼ ػ ذؾة لپبؿه ؿامنځته يب وړ ت٩بِب ته په تبفاؿ کې ػ اِبيف تىليؼ ػ ٨ؼؿت په لىړولى رسه، ػ اړتيظـ

 کړي.

ه کىال يله ه١ه ځب  ه ڇې په ټىلنه يِب ؿامنځته کړي او له ه١ه ځبيش ځبن ته ت٩ب یه ڇې ِٜـ

 ،کې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى وفګبؿ پبته کېؼل مٕلىة نه ػي، ػ تل لپبؿه ته ػ تىليؼ کڈه په ه١ه انؼافه وي

ې ػ ڇې په ا٨تٍبػ کې ټىل ػ تىليؼ مىذىػه ٜىامل په کبؿ يىيس. ػ يس په تبوؿ، کله ڇې په ا٨تٍبػ ک

ومىمي، تـڅى ڇې کبمل  یبتىاليتىليؼ ته تـ ه١ه وظته پىؿې ف، تىليؼ ػ ٜىاملى اوت١بل نب٨َ وي

ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى  ،اٌل المل ګـځي ػ ػې. ػ ٠ه ممئله التعؼام ؿامنځته يش

 التعؼام ػ تل لپبؿه کبمل وي.

 ):22(ز پيؼى ملساضي نظطيه

ـاػ هېڅ ډول ٜال٨ه ػ پ ،کبن په ػې تبوؿ وويکالل بتلى رسه، ڇې مى له ليڇې انمبين ا٤

ىافې ػ ؿاکړو وؿکړو )ػ کبليى او ظؼمبتى پېـ يمې يپ یمى لپبؿه وي، نه لـي. ه١ى يىافې ػ پيىافې او ي

ـته ػ  ىې ټىلنې ػ تبػيبتى ٜبػت جبتت پبته يش او ٨ېمتىنه په ػواړو ياو پلىؿ( لپبؿه ٠ىاړي. که ڇې

 وي. M = LPYظىاوو کې ػ انٕٝب٣ وړ وي. ػ تٝبػل په شبلت کې ته: 

 P =  لٕصه، ٜمىمي ػ ٨ېمتىنىM = مى م٩ؼاؿيبن کې ػ پيپه ذـ ،L مى ػ ػوؿان رسٜت، يػ پY = 

ى او ظؼمبتى له اؿفښت رسه يټىلى ه١ى کبل ػ رضة شبٌل ػ PYػ ب نبظبلَ ميل مصٍىل. يتىليؼ 

                                                           
21

 - Say's Law. 
22

 - quantity theory of Money. 
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ـاتـ ػ ؼ او تثبػله کېږي. په ه١ه ٌىؿت کې ڇې په ػواړو ػوؿو کې ػ ي، ڇې په يىې ټىلنه کې تىلیت

ى ځل مٝبمله تـرسه کړۍ يش په ا٨تٍبػ کې ته ػ مٝبمالتى ػ تـرسه کىلى لپبؿه ػ يىافې يمى هـ واشؼ يپ

 ى او ظؼمبتى له پىيل اؿفښت رسه ممبوي يش.يمى م٩ؼاؿ ػ تثبػلې وړ کبليب وړ پياړت

 Yوي،  1ى يرسٜت  M = 1 × PYىه ػوؿه کې ػ پيمى ػوؿان يڇې په  ،که ػالې ٤ُـ کړو

 × M = 1 × 10ب ياو  M = LPYمى م٩ؼاؿ: يب وړ پيوي نى په ټىلنه کې ته ػ اړت  P = 10او  1000 =

ىې مٝبملې نه يوي. ظى ػ هـې ػوؿې په اوږػو )په يىه کبل( کې په هـ پىيل واشؼ تبنؼې له  1000

ـ بتې تـرسه کىال يف ، لګـټ یللګىن مى په ذېج کې پـوت ػ 100ى يو ی وى. ٤ُـ کړئ ڇې ػ ډال

للګىن تبنؼې څلىؿ ٨ىٔيه لګـټ پېـئ، ػ ٠ه للګىن لتبلې  (100)وؿځئ او په ػ٠ه  پلىؿونکي ته

ی له ػ٠ه للګىن څعه محال  له ذېج نه لګـټ پلىؿنکي ته وؿځي. امکبن لـي ػ٠ه لګـټ پلىؿونک

ػ پېـوػلى لپبؿه کبؿ واظيل. ػ٠ه للګىن ته ػ لګـټ پلىؿونکي له ذېثه ػ ٨ٍبة ذېج ته  ښېى ػ ٠

مى تبنؼې په يىه يو ػ ه١ه له لىؿي ته په نىؿو مٝبمالتى کې وکبؿول يش. ػ٠ه په پالؿه پيؼا کړي ا

ي. په ػې يمى ػ ػوؿان رسٜت وايمتلى او ظـڅىلى ػ٤ٝبتى ته، ػ پيا٨تٍبػي ػوؿه کې ػ تىکى ػ اظ

بت وي، ػ مٝبمالتى ػ تـرسه کىلى لپبؿه، يىه يه فى څعيمى ػ ػوؿان رسٜت له يٜلت ڇې ٜمىمب  ػ پ

مى ػ ػوؿان يب لـي. که ػ پيمى ته اړتيمثت  ػ کبليى او ظؼمبتى پىيل اؿفښت ته لږ م٩ؼاؿ پټىلنه ن

ـلته په يوي،  100رسٜت  مٝبملې تـرسه يش، ػ  100ىه ػوؿه کې لل يٝنې ػ يى پىيل واشؼ په م

ب يمى ته ته اړتيواشؼه پ 100ىافې ي، یػ Y = 1000 او  P = 10مٝبملې ػ تـرسه کىلى لپبؿه کله ڇې 

 وي.

 اػتذسام او تىليس: -كېمت -معز

ـػې تبوؿ وو ا٨تٍبػپىهبنک يکالل ځىاک ػ تىليؼ تـ ټىلى مؤجـ  يکبؿګـي تىليؼ ، ڇېپ

ـػې ػلیٜبمل، او په ا٨تٍبػونى کې ػ اِبيف اؿفښت مؤلؼ ػ ل، کىم م٩ؼاؿ تىکي ڇې په ا٨تٍبػ ي. پ

 تىلېؼېږي، ػ کبؿګـ ػ کبؿ په انؼافې او م٩ؼاؿ پىؿې تړاو لـي. کې

  Y = F(N)…………………(1)   ػ تىليؼ تبتٞ  

  = Yميل تىليؼ  = Nپه کبؿ تبنؼې ػ تىظتى کمبنى ومېـ 

ـګنؼوييکبنى ػ ٨ېمت نٙـيػ کالل  یڇې په کبؿ تبنؼې ػ تىظتى کمبنى ومېـ او په پب ،ه څ

م ػ ينکي تٍمؼو يپه ؿاتٕې پىؿې تړاو لـي. ػ هـ تىل ليؼ م٩ؼاؿ ػ ٨ېمت او تىليؼ ػ مرص٣کې ػ تى 

ـ يبؿګـ ػ التعؼام او ػ کبليى ػ تىلک  ی،ػ څالو په ٨ېمت او ػ کبليى ه١ه مرص٣ؼ په هکله ػ کبليى ػ ظ
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 ل په النؼې ػوهيه او تصليکبنى ػ ٨ېمت ػ نٙـيې ترقيې ػ تىليؼ لپبؿه تـرسه کىي. ػ کالليڇې ه١ه 

 ى کې لبػه کىو:ي٤ِـ

 ٝى کې کبمل ؿ٨بتت وتىن لـي.ي٤ُـ کړئ ڇې په ټىلى ٌنب -1

ػ ګټې ػ اٜٙمي کىلى هڅه کىي او هـ ٌنٝت کبؿګـ او لىمړين مىاػ ػ  ی او پېـوػونکیپلىؿنک -2

ٝى کې ڇې کبمل ؿ٨بتت وذىػ لـي، ػ يؼ لپبؿه په کبؿ وړي، په کىمى ٌنبينهبيي مصٍىل ػ تىل

ـاتـولى په نت يګټې اٜٙم ره کې امکبن لـي. هـ يکىل ػ تىليؼ له نهبيي مرص٣ رسه ػ ٨ېمت ػ ت

٨ېمت، له نهبيي مرص٣  ی ؿاويل تـڅىبتىاليؼ کې في١ه وظته پىؿې په ظپل تىلتـ ه یونکؼيتىل

ـاتـ يش. ػ مقػ او نهب ـمنځ کىمه ؿاتٕه وذىػ لـي؟ په ه١ه ٌىؿت کې ڇې يرسه ت ي مرص٣ ت

ؼ ػ يى يٝنې ػ تىلي ي مرص٣يؼ نهبي. ػ تىلی ٜبمل ػريمت١ ینيىافيکړو ڇې کبؿګـ ػ تىليؼ ٤ُـ 

ـلتيواشؼ ػ ف ىه لبٜت ي ؿاځي. له پىيل )محال  ػ يريکې کىم ت١ ه ڇې په مرص٣بتىايل په م

ؼ يىه لبٜت کې ػ تىليکي شبٌل )محال  په يلپبؿه( ػ مقػ ػ نـط په انؼافه ػ کبؿګـو ػ نهبيي ٤ق

ـاتـ وي. په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ګټې ػ اٜٙمي کىلى رشٓ يوىيى کبل ى م٩ؼاؿ( له وېي رسه ت

= ػ کبؿګـ  MPL) ینهبيي مرص٣ ػ W/MPLه ڇې يځبي مرص٣ = ٨ېمت وي او له ه١ه ينهب

 ٨ېمت(: P  = پىيل مقػ Wي مرص٣ او ي= نهب MCکي شبٌل، يي ٤قينهب

 رسه وي.MPL = W/P ته  (2)ب ياو  P = W/MPL     نى

ٝنې ػ ٨ېمت او ي ی،٩ت کې هام٠ه ػ لىػ ػ اٜٙمي کىلى رشٓ ػيمٝبػله په ش٩ (2)مه ػوه

ـاتـي ػه او ػا ظ ـګنؼوي ڇې تىلنهبيي مرص٣ ت ـاظىالبتيؼ تـ ه١ه وظته پىؿې فيربه څ  یېږي او پ

ـاتـ يش (3)٩ي يکبؿګـ نهبيي شبٌل له ش٩ مىمي تـ ه١ه ڇې ػ  .مقػ رسه ت

له ػ ٨ېمتىنى په ٜمىمي لٕصې  ظـيؼ وا٨ٝي ٨ؼؿت له پىيل مقػ،ب ػ کبؿګـو ػ ي٩ي مقػ او يش٩ -3

ـاتـ ػت٩ٍيم  ـته ٨ېمتىنه فیرسه ت ېتىنى او ػ ٨م ٩ي مقػ ته کمىايليمىمي، ش٩و  بتىايلي. نى که ڇې

ىه ا٨تٍبػ کې ػ يمٝبػله په  (2)مه همىمي. ػو  یبتىالي٩ي مقػ فيکې، ش٩ ػ کمىايل په ػې

٩ت کې ػ ٨ېمتىنى په ٜمىمي لٕصې تبنؼې ػ پىيل يې ػه. په ش٩کىونکالتعؼام ػ کڈې ټب

هـ ميل ا٨تٍبػ ػ ميل  ره کې ػياو په نت یکىونکڇې ػ التعؼام ػ لٕصې ټب ی،مقػونى نمثت ػ

 وکړي، يريىه نمثت ت١ي. که مقػونه او ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه په یػ یکىونکتىليؼ ػ انؼافې ټب

١ه ٌىؿت کې ڇې پىيل مقػ له  ؿانه يش. په هيريؼ او التعؼام په لٕصه کې ته کىم ت١ينى ػ تىل
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کړي او په کبؿ وکل ٠ىؿه   MPL =W/Pمه ؿاتٕه ته ػ بت يش، ػوهيه يى څه ډېـ ف٨ېمت څع

 تبنؼې ػ تىظتى کمبنى ومېـ ته تؼلىن ومىمي.

مه ؿاتٕه ته هومىمي، ػو  یبتىاليه ډېـ فٌىؿت کې ڇې ٨ېمتىنه له پىيل مقػ څعپه ه١ه 

بت يٝى لپبؿه ػ کبؿګـو ػ فيوکل واوړي، په ػې ٌىؿت کې ته ػ ا٨تٍبػ ػ ٌنب <W/P  MPLپه

 ومىمي. یبتىاليؼ فيکې ته په ا٨تٍبػ کې تىل یپه پبب او يومېـ کمبنى التعؼام ښه او ګټىؿ وي، تىظت

په  MPLىه ا٨تٍبػ تبتٞ ػه، ڇې ػ يکبؿګـو لپبؿه ػ ػ ٩ت کې يمٝبػله په ش٩ (2)مه ػوه

ته  یکمىال W/Pکبؿګـو ته ػ ت٩بِب ػ کمىايل تبٜخ يش او ػ  یبتىاليف W/Pجبتت پبته کېؼو رسه ته ػ 

ـانى ته ػ ت٩بِب ػ ف ه ػ يػ کاللتىايل لثج يش. بيکبؿګ کبنى په تبوؿ په ا٨تٍبػ کې ػ کبؿګـو ِٜـ

 ىه تبتٞ ػه.ي٩ي مقػ يش٩

N = F (W/P)……………………(3) 

٩ي مقػ کې ته لږ ومېـ يبت ومېـ کبؿګـ او په لږ ش٩ي٩ي مقػونى کې ته فيپه لىړو ش٩

ـان کبؿ ته آمبػه وي  ې او ت٩بِب تٝبػل(4)کبؿګ ام ٝنې ػ کبؿ ػ تبفاؿ تٝبػل )ػ التعؼي ،. ػ ِٜـ

شبلت او په کبؿ تبنؼې ػ تىظتى کمبنى  ٩ي مقػ، ػ تٝبػليلٕصه( ته ػ تٝبػل په شبلت کې ػ ش٩

 وي. یکىونکټب

ـته ػ پبنګې او ٔثيٝي رسڇ يؼيىه ټبکيل تىلي٤ُـ کړئ ڇې ػ  نى تنمټىنه يواشؼ )که ڇې

 مىمي. یبتىاليبتىايل رسه فيؼ په فيي مرص٣ هم ػ تىليجبتت ٤ُـ يش( نهب

ـانى ػ  W = W/P یبتىالي٩ي مقػ فيڇې ػ ش٩ ،وى یکې التؼالل کىال په اوږػ مهبل  -4 ػ کبؿګ

ػ  یب او ت١ؾيې ػ وِٝې ػ ښه وايل او له تلې ظىا ػ ه١ى ي٨ؼؿت په فيبتېؼو رسه ػ ؿو٠ت ػ ؼيظـ

ػ  قه ډله کې ػ تىلؼ او تنبلليبتېؼو تبٜخ ګـځي، او په ػ٠ې ټىلنيل ػ وك ػ فيى ػ تىکيکىؿن

ـػې البكيـګ او مړبتىايل او ػ مينـط ػ ف ػ کبؿګـې  ،نې ػ نـط ػ کمىايل لثج ګـځي. پ

ـانى ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت له  ی٩ي مقػ کمىاليبتىايل لثج ګـځي. له تلې ظىا ػ ش٩ئث٩ې ػ ف ػ کبؿګ

ـاتېؼو او ػ ػو يکمىايل رسه ػ ؿو٠ت ل ػ وك ػ يى ػ تىکيػ کىؿن یب او ت١ؾيې ػ وِٝې ػ ظ

ـػې البكينې ػ نـط ػ فيو مړاکې ػ مـګ قه ډله يکمېؼو المل ګـځي. په ػ٠ې ټىلن  ،بتىايل او پ

 ػ کبؿګـې ٔث٩ې ػ کمىايل المل ګـځي.

 تىليؼي واشؼونى له مرمىٜې څعه ؼ ػ تېالتېلىيى ا٨تٍبػ ټىل تىليله ه١ه ځبيه ڇې ػ 

ـانى ػ ف الله کېږي، ػ کبؿګ ىلى رسه ته ػ ټىل ا٨تٍبػ تىليت ؼ اِب٤ه يش. په ه١ه ٌىؿت يبتىايل په ٤ِـ

٨ىاوو  ، ػ کبؿګـييی و ه ؿامنځته وى يل څعبتىايؼ ػ لٕصې له فيػ تىل بت مرص٣يڇې فکې 

 مىمي. یي شبٌل کمىالينهب



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

98 
 

ـمب بکيل پىيل مقػ )جبتتى ٨ېمتىنى(ىه ټي ٤ُـ کړئ ڇې په بنى ته وؿګـځىل ينـط رسه کبؿ ٤

، يرض ػ٩ي مقػ تبنؼې ػ٠ه کبؿ ته شبيڇې ػ کبؿګـو لږ ومېـ نٙـ ه١ه ته ڇې په ػ٠ه ش٩ ،کېږي

ـان  ـته آفاػ او کبمل ؿ٨بتت وذىػ ولـي، نى کبؿګ ې مبفاػ وذىػ لـي(. که ڇې التعؼام کړي )ػ ِٜـ

 مىمي(. یته په لږ ٨ېمت تبنؼې ظپل ظؼمبت تبفاؿ ته وړانؼې کړي )پىيل مقػ کمىال

ػ التعؼام او تىليؼ په لٕصې تبنؼې ػ پىيل مقػ ػ کمىايل ا٠ېقه په ٨ېمت پىؿې تړاو لـي. 

ـ  ه ڇې يومىمي، له ه١ه ځب یته ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه ػ پىيل مقػ او نمثت په انؼافه کمىالکه ڇې

ـمبيري٩ي مقػ ت١يش٩ ـانى او ػ تىلي نه کىي، کبؿ٤ بتىايل هېڅ انګېقه او يؼ ػ لٕصې ػ فيبن ته ػ کبؿګ

ـمب یبتىاليوى٧ ونه لـي. که ٨ېمتىنه ػ پىيل مقػ په نمثت ډېـ ف ېـ په کبؿ ى وميبن ته يومىمي، کبؿ٤

ه ی ػ پىيل مقػ له کمىايل څعتىظت کمبن له کبؿه وتبيس. په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ٨ېمتىنى کمىال

 ونکى ته ګټه وؿلىي.ؼيى ومېـ وفګبؿو ظلکى ذؾة ته تىلياو ػ  یبتىاليؼ فينمثتب  لږ وي، نى ػ تىل

په النؼې تصخ  ې ته په کتى، ػ کبؿ تبفاؿ نىلبن ته ا٨تٍبػيمى م٩ؼاؿي نٙـيپه لنډه تىګه ػ پ

 کې ػ ػ٠ې رششې او تىِېض په څېـ تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل.

ې مبفاػ او  ب، په ه١ه ٌىؿت کې ڇې په تبفاؿ کې کبمل ؿ٨بتت يب وفګبؿتيػ کبؿګـو ػ ِٜـ

ونکي بتت پبته يش، ػ٠ه ممئله ته تىليؼوذىػ ولـي، ػ پىيل مقػ ػ کمىايل المل ته يش. که ٨ېمتىنه ج

ـاظت ه او  یه پلىؿل کېؼايىافې په ټيټه تيؼ يؼ ته وهڅىي. ظى ډېـ تىليتىل ب اويػ التعؼام پ يش )ِٜـ

  Yجبتت وي، ػ   Lاو   M، په ه١ه ٌىؿت کې ڇېې پـ البكيت٩بِب(. ػ پيمى ػ م٩ؼاؿي نٙـ

ه لږ وي. که ی ته ػ پىيل مقػ له کمىايل څعالمل يش. ظى ػ ٨ېمتىنى کمىال کمىالی Pته ػ  یبتىاليف

ـاظتينکي ته ػ تىلؼو يومىمي، تىل یپىيل مقػ په انؼافه کمىال څه هم ٨ېمتىنه ػ ب لپبؿه لىچ ونه يؼ ػ پ

 یل وتىن ونه لـي. په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ٨ېمت کمىاليلـي او ػ ٨ېمت ػ کمىايل لپبؿه ته کىم ػل

ـاظتيػ تىل ب٨ي کې تبن يمې ته په ذـيىه انؼافه وفګبؿه پي M = LPY ی نه وي تنبء پـب رسه يىځبيؼ له پ

ـته ٨ېمتىنه له مقػونى  .بتىايل المل يشيم ځل لپبؿه ػ ٨ېمتىنى ػ فب ته ػ ػوهيپبته يش، ڇې ت ظى که ڇې

ـانىبتىايؼاتى ػ فيته هم ػ تىل يونکؼيټ يش، نى تىلينه لږ ؿاټ ػ  يل ٤کـ ولـي او هم ته ػ کبؿګ

ػ ولـي. که ػ پىيل مقػ مى ػ وتىن په ٜلت ته تبفاؿ وذى يبتىايل ٤کـ ولـي، ػ وفګبؿو پيالتعؼام ػ ف

نمثتب  ٨ېمتىنه له ٜمىمي لٕصې نه کم وي( په ا٨تٍبػ  ی)ڇې له کمىايل رسه يىځب یکمىال یلىمړن
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ومىمي او  یت ونه کړي، پىيل مقػونه ته ډېـ کمىاليب ػ کمىايل لپبؿه ک٥بيکې ػ مىذىػې وفګبؿت

 ثت(.٨ېمتىنه ته هم ػ پىيل مقػ په مرؼػ کمىايل رسه ؿاکم يش )په لږ نم

ؼ شؼ ته يته تـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ا٨تٍبػ کبمل التعؼام او ػ اٜٙمي تىل یػ٠ه کمىال

ؼ لٕصه متٝبػله او جثبت يکې ته مقػونه، ٨ېمتىنه او ػ تىل ومىمي. په ػ٠ې ن٩ٕه وؿلېږي، ػوام

 لـونکې وي.

 ئ:ى ٜؼػي محبل په وړانؼې کىلى پيل کىو. ٤ُـ کړ يپه مٕلج تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه ػ 

ـک  Yاو   Pذؼول ػ   M = 50  ، L = 1,2 ،PY = 100  ، 9 – 1ڇې  ثبت مىعَ کىي، ظى يممکنه ت

 م٩ؼاؿ جبتت وي. Mکله ڇې ػ 

PY Y P 

100 50 2 

100 83 1,2 

100 100 1 

100 107,5 0,93 

100 120 0,833 

100 150 0,667 

100 200 0,5 

 «ذؼول 1 – 9»

ـه ممکنه لٕصه يػ تىل ب يذؼول کې ټبکلې انؼافې کبؿي ځىاک ته اړت  1- 9 په  (Y)ؼ ه

 .يػ يذؼول کې مىعَ وى  2- 9لـي، ڇې په 

 ي شبٌليػ کبؿګـ نهب کبؿګـ ؼ لٕصهيػ تىل

50 18,5 2,7 

83,3 32,4 2,4 

100 40 2,2 

107,5 43,5 2,15 

120 50 2 

150 67,6 1,7 

200 107,6 1,25 

 «ذؼول 2- 9»
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ـه او يىې ټبکلې ن٩ٕه کې له يه په ٤ُـ کړئ ڇې ػ ٨ېمتىنى لٕص ـات ى پىيل واشؼ رسه ت

ذؼول پـ  2 او  1واشؼه وي. په ػ٠ه ٨ېمت او مقػ کې ػ تىليؼ تـ ټىلى ګټىؿه لٕصه ػ  2 ,2پىيل مقػ 

 ب ولـي.يته ته اړت Nٝنې يواشؼه کبؿي ځىاک ته  40واشؼو رسه ممبوي وي، ڇې  100 البك ته له 

ي شبٌل رسه ي٩ي مقػ ػ کبؿګـ له نهبيلٕصه کې ش٩ هؼ په ػ٠ي)پبم وکړئ ڇې ػ تىل

ىه پىيل واشؼ يپه ته ؼ وىي تىکي يواشؼه تىل 100ذؼول ته په کتى رسه ګىؿو ڇې  (.یممبوي ػ

وپلىؿل يش او  مى ػ ػوؿان له رسٜت رسهيى پيړل وىي م٩ؼاؿ او ػ وؿکړل وىله وؿک  ٨Mېمت رسه ػ 

ـکيب په تله وي مى يپه هکله ػ ګټې ػ اٜٙمي کىلى او ػ پ N او  W ،P، Y جينب، ػ ػ٠ه ځبنګړي ت

 ٝنې ػواړه ٌؼ٧ کىي.يه يم٩ؼاؿي نٙـ

ه ه١ى  بته ػه. يواشؼو( نه ف 40ٝنې له يته له ت٩بِب ) یاوك ٤ُـ کړئ ڇې ػ کبؿګـو ِٜـ

ـت ې او ت٩بِب له ٨بنىن رسه لم پيپه ػې ت پىيل واشؼو ته  ىيل مقػ محال  ػ ؿ٨بتت په ٜلت ػوهج ػ ِٜـ

ټ يش او کىمه ن٩ٕه ڇې ګټه يواشؼو ته ؿاټ ٩2ي مقػ ته يټ نه يش، ش٩يي. که ٨ېمتىنه ؿاټؿاټيټېږ

ب لـي. ظى ػا يواشؼه کبؿي ځىاک ته اړت 50ڇې  ،واشؼه وي 120ػ تىليؼ لٕصه ته اٜٙمي کىي، 

بت م٩ؼاؿ ته په هام٠ه پعىاين ٨ېمت رسه ػ ظـڅالو وړ يف (Y)ب شبٌل يؼ ينه ػه، ځکه ػ تىل ممکنه

ـػې البكنه وي ومىمي. که ٤ُـ کړو، کله ڇې  یبتىايل رسه کمىاليؼ په فيؼ ػ تىلي٨ېمتىنه تب ،. پ

 5 ,107ب اٜٙمي کىونکې ګټه ته يمىمي، شبٌل او  ته کمىايل 93 ,٨0ېمتىنه  واشؼه وي، 2پىيل مقػ 

 5 ,107ؼوونکي ػ هڅىلى لپبؿه ػ يواشؼه وي ڇې ػ تىل 15 ,٩2ي مقػ له يواشؼه وي. اوك ته ش٩

 93 ,0 ػؼ وىي کبيل ته يکبؿګـو ػ التعؼام لپبؿه ته کبيف وي، تىل   5 ,43ؼ او يى ػ تىليواشؼه کبل

ـکي W ،P ،N ،Yپىيل واشؼو په ٨ېمت وپلىؿل يش. او ػ  مى ػ يج لـو ڇې ػ ه١ه په هکله ػ پيى تل ت

 .ٖ ٌبػ٧ ػیيم٩ؼاؿي نٙـيې او ػ ګټې ػ اٜٙمي کېؼو رشا

ب هم يبت ػي، مقػونه ته تينه ف 5 ,43ـځېؼونکي کمبن له که ٤ُـ کړو ڇې په کبؿ پمې ګ

ې تبتٞ ػ ه١ى اؿ٨بمى په ول  9له مىعَ کېږي ڇې په يښه ؿاولىېږي. ٤ُـ کړئ ڇې ػ کبؿګـ ػ ِٜـ

 .يػ يذؼول کې ښىػل وى  3 –
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ه  پىيل ػ الك مقػ ػ کبؿګـ ِٜـ

56 2,4 

53 2,2 

52 2,15 

50 2 

46 1,70 

40 1, 25 

 «ذؼول 3 – 9 »

ـتله کړو، ګىؿو ڇې کبمل التعؼام  2 – 9 که ػ٠ه ذؼول له  ى يواشؼه کبل 120ذؼول رسه پ

ـ  ؼ په ػ٠هيىافې ػ تىليب لـي. يته اړت ـات ه او ت٩بِب رسه ت ٩ي مقػ ته ياو ش٩ هلٕصه کې ته ػ کبؿګـ ِٜـ

ـاتـ وي. ػ  2له  ته لپبؿه ڇې ػ٠ه تٝبػل  ػ ػېی وى ڇې ذؼول له معې مصبلثه کىال  1 – 9رسه ت

واشؼه  120ټ يش. ګىؿو ڇې په کىم ٨ېمت ڇې يؼ تـ کىمه شؼه پىؿې ؿاټيوؿلېږو، پىيل مقػ تب

ـاتـ ػ 0,833وپلىؿل يش له  ڇې  ،واشؼه وي ٩2ي مقػ ي. که و٠ىاړو ڇې ش٩یپىيل واشؼو رسه ت

ټ يش. که ػ يواشؼو پىؿې ؿاټ 1,667ؼ تـ يى لپبؿه هڅىي، پىيل مقػ تبيػ ػ٠ه م٩ؼاؿ کبل يونکؼيتىل

ـمنځ ؿ٨بتت ويش کىال  ـانى ت ب ته له يټ کړي، نى وفګبؿتيڇې ػ٠ه مقػ تـ ػې شؼه ؿاټ یوفګبؿو کبؿګ

ـو په هکله ػ لىػ ػ اٜٙمي يم٩بػ Y، او W ،P ،Nىافې ػ يې ن٩ٕه کې، نه ٠منځه والړه يش. په ػ

ې او ت٩بيه ػواړه ٌبػ٨ې ػي، تلکې ػ پىيل مقػ جثبت يٖ او م٩ؼاؿي نٙـيکېؼو رشا ِب ٝنې ػ ِٜـ

ٍؼو په ي٤ 9، ػ یواشؼه کمىال 25لپبؿه هم ٌبػ٨ه ػه. لکه څنګه ڇې مى وليؼل، په پىيل مقػ کې 

ـػې البك، ػ التعؼام او تىليؼ انؼافه ػ پىيل  ټىلى لپبؿه هم الفمه وىه.يانؼافې رسه ػ پىيل مقػ ؿاټ پ

پىلې مقػ مٕل٩ه  ػه، تـڅى ټىايل لپبؿه الفمهي٩ي مقػ ػ ټيمقػ او ٨ېمتىنى په ؿاتٕې پىؿې تړاو لـي. ػ ش٩

ـمنځ ؿ٨بتت ػ پىيل مقػ ػ کمىايل تبٜخ يلٕصه ؿاټ ټه کړو. په لىمړۍ مـشله کې ػ وفګبؿو کبؿګـو ت

لٕصې او ػ ٨ېمتىنى ػ کمىايل لثج  مقػ ػ ٩ي مقػ او ػيػ ش٩ یب ػ پىيل مقػ کمىاليکېږي، او ت

 ګـځي.

 ػپام او پانګه اچىنه:

، ڇې لپام ته پبم نه کىي. ظلک په یپه ػې کې ػې ٜمؼه ن٩َ يمى ػ م٩ؼاؿي نٙـيػ پ

ـ يمې ػ کبليک ډول وؿرسه وته پياتىمبت اللهوظت مىنږ ػ  یى او ظؼمبتى په پېـوػلى نه لګىي. ډې  ت
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متل يؼ نه مرص٣ واي. فمىنږ لپام )کله ڇې له ٜب٤ه يب له ځبن رسه لبتىوىي م٩ؼاؿ يىه تـظه رص 

ى، لمتيمې په اظينښه ػه، له ػې اړظه، فمىنږ لپام ػ ٜمـ ػ تمى لبتلى ته فمىنږ ػ ٜال٨ه منؼۍ ي، پ(يش

ب په تبنکىنى کې ػ امبنت په وکل تؼلېږي. يى، نىؿو ته ػ پىؿ ػ وؿکړې او لمتيػ رشکتىنى ػ ونډو ػ اظ

مى اِبيف يؼ ػ پييش، نى ولې تب یکله ڇې ػ پىؿته وکل په وؿکىلى رسه فمىنږ لپام ګټه اللته ؿاوړ 

مى په تىګه له يې ػ ن٩ؼو پينې نه ػي، نى ولې يبوو مٝبملى ػ تـرسه کىلى لپبؿه اړياړتم٩ؼاؿ، ڇې فمىنږ ػ 

ىې يکى ييش؟ ػ کالل یمتلى لثج کېؼامى ػ وېيه ػ پبن څعيب لپام له ذـيځبن رسه ولبتى؟ ظى آ 

ـػ ػ ممت٩يمې له ذـيپلپام ډلې ػالې تبوؿ ػؿلىػ، ڇې  م ي ممت٩ريم او ٠يبن څعه نه تبيس. ػ هـ ٤

 يش: یؿاتل ى وکليڅعه په  نىى ى وکلينياو مرص٣ تىپري له النؼ ؼيٜب

 مى په تىګه لبتل کېږي.يػ ن٩ؼو پ -ال٦

ب يي وعَ له ظىا او کىونکام  ػ لپام يب ممت٩يؼاؿۍ تبنؼې مرص٤ېږي، يى په ظـيقو کبلييػ پبنګه  -ة

اللهى لپام کىونکب ه١ه مىلمې ڇې ػ لپام يهم ػ تبنکىنى ػ پىؿونى او  ػ تىليؼي واشؼونى  کىي، ت

ـمب ـلته ػ يػ کبؿ٤ ىلى رسه ڇې لپام بنى په م ـػې ٜلت ڇې يمن٩ٕي ػ يکىونکػې ظربې په ٤ِـ ، پ

م وکل تبنؼې ػ تؼلىلى په ٌىؿت کې ه١ه ته ګټه ؿامنځته کىي، نى هېڅکله ظپله لپام په په ػوه

ـته  ه١ه ته ريؼ تىپياو ٜب ػ نىمىړي وعَ ػ مرص٣ لىمړين وکل له ځبن رسه نه لبيت. ځکه که ڇې

بت )په ن٩ؼه وکل ػ لپام يه فت څعيؼ، ته ػ ٥ٌـ له مٕلىتيٜب یبت وى ييش، ػ٠ه ف یګټه وؿلىال 

ـمب  یکىونکى لپام يپه ه١ه ٌىؿت کې ڇې  بته ګټه وؿلىي.يپه لبتلى( رسه ته ه١ه ته ف په ظپله کبؿ٤

ؼ په ٌىؿت او يونډو ػ ظـػ اؿفښت لـونکى  بيمىعَ ونه اويس، نى ػ ه١ه لپام ته  یونکؼيب تىلياو 

ی تـڅى ػ ڇې ػې ته شبرض ػ ،ونکي الك ته وؿ وؿلېږيؼيب ته محال  ػ تبنکىنى له الؿې ه١ه ػ تىلي

اللهبت شبٌل ػ يىه انؼافه ګټه وؿکړي او ه١ه ػ فيي لپام ته کىونکلپام  کىلى لپبؿه په تىليؼي  ت

ـته ٤ُـ کړو ڇې لپام ػ تىلڇبؿو کې مرص٣ کړ  ؼاؿۍ له يؼونى ػ ونډو ػ ظـؼي واشيي. که ڇې

ب ػ ونډو ػ يونکى الك ته وؿځي، په ػې ٌىؿت کې ته تىؿك ؼيي له ظىا ػ تىلکىونکؿې ػ لپام ال 

ـمبيى اِبيف ٜبکىونک، ڇې ػ لپام پېـ و پلىؿ تبفاؿ اتقاؿي وي ني يؼ په معکيبنى ػ ٜبيؼ ػ کبؿ٤

 ی،تبفاؿ ػ نىؿو په څېـ ػ یتنبنىي ڇې پىؿ يه ػا ظربه تيکبنى نٙـيتبنؼې تؼل کړي. ػ کالل مرص٣

ب ػ ونډو پلىؿ )پبنګىنه( تٝبػل ؿامنځته يؼ )لپام( او پىؿول او يب ػ ونډو ػ ظـيڇې ػ پىؿ وؿکىلى او 

اللهل او ػ محثت شبٌل ػ يکىي. ػ لپام متب بت شبٌل يؼ فيه ػ تىلوىي پىؿ ػ ګټې له نـط څع ت

ـمنځ لمتيمى ػ ت٩بِب المل کېږي. ػ پىؿ اظيپه تبفاؿ کې ػ پ ې او ت٩بِب( ت ى او پىؿ وؿکىلى )ِٜـ

لپبؿه ڇې ػ تبفاؿ ػ ګټې  ػ ػېو نىلبنبتى له الؿې ټبکل کېږي. تٝبػل ػ تبفاؿ ػ ګټې ػ نـط ػ تؼلىن ا
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ـمنځ ويش کىال  ې او ت٩بِب ت ـػې البك ینـط ػ پىؿ ػ ِٜـ ـمنځ تٝبػل  ،او پ ػ پبنګىنې او لپام ت

 نه ػه ڇې:يوذىػ ولـي. له ػې وؿاظىا اړ ؼ په تبفاؿ کې ؿ٨بتتيؿامنځته کړي، نى تب

ـه کړي او  بتى نـظىنى رسهيػ ګټې په ف یکىونکب ػې لپام ي -ال٦ ب ػا ڇې پبنګىال په ډېـو يلپام ډې

اللهټيټى نـظىنى رسه پىؿونه   کړي. ت

ى او يبت نـط ػې وتىن ولـي، ڇې په ه١ه کې ػ لپام وىيه فب ػا ڇې ػ ګټې له ٥ٌـ څعياو  -ة

ـمنځ تٝبػل ؿاويل.يى م٩بػياؿي وىه ګؾيرسمب   ـو ت

ڇې لپام او پبنګه ػ ګټې ػ نـط په  ،ى ػالې ٤ُـ کړې ػها٨تٍبػپىهبنکى يٜمىمب  کالل

ـتله اؿتربٜي ػه او ػ٠ه ممئله ڇې امکبن ػې ولـي ڇې ػ )ة( رشٓ ػې ٌبػ٧ نه وي  یػ ه١ى  ،پ

 وى. یـلته ښىػال م١ق ته هېڅکله نه ػه وؿلىېؼلې. ػ پبنګې تبفاؿ ػ النؼې وکل په م

 

 

 

 

 

 

 

الله وىي پىؿونه  بوو لپبؿه ػ پىؿ له ټىلې يػ مرصيف اړت یى له ظىا ػ ػو کىونکػ مرص٣ ت

بوو لپبؿه ػ يقو اړتييى پىؿ ػ پبنګه کىونکىافې ػ ت٩بِب يت٩بِب څعه ؿاکمېږي او پىؿ ته ظبلٍه ت٩بِب 

ىافې ػ يبلَ پىؿونه ه١ه ته وايي ڇې بت پېژنؼل کېږي. نى البلب  ظيه فؼو څعيله ٜىا یػو 

الله کېږي.  پبنګىنې په مىظه ت

ـته ػ٠ه شبٌل یى ػ ذىړښت البيس ٜبمل ػ پبنګې نهبيي شبٌل ػلمتيػ پىؿ اظ . که ڇې

ـمب الله کىلى او ػ پبنګه يمحثت وي، نى کبؿ٤ ؼاؿۍ ا٨ؼام کىي. له يى په ظـيقو کبلييبن هم ػ پىؿ ػ ت

الله وىي پيه١ه ځب ىي يه پبمنې له شبٌل څعه وؿکړل يش او ػېته پؼ ػ پبنګيىؿ ګټه تبه ڇې ػ ت

 ز تػازل ګټه

ػپام -پىض وضکىل   

پانګىنه -ػپام -پىض  
 تػازل پىض

ګټه -پانګىنه -پىض اديؼتل  
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ټى نـظىنى کې ػ پبنګىال ػ يي ګټې ػ ٨بنىن تبتٞ ػه، ػ ګټې په ټيڇې پبنګىنه ػ کمېؼونکې نهب ،رسه

له مرص٣ نه  ى ډول ډډه کىل ػي اويه ڇې لپام له مرص٣ نه ي. له ه١ه ځبیبت ػيوؿکړې وك ف

ـػې ډډه کىل مٕلىة نه ػي. ؼ ػ ګټې نـط محثت يلپبؿه ڇې لپام وتىن ولـي، نى تب ػ ػې، البك پ

ـلته تىىي٩يبتىايل انؼافه هم ػ ګتې ػ نـط ػ فيوي. له مرص٣ نه ػ ځبن لبتنې ػ ف  ېږي.بتىايل په م

ـمنځ تٝبػل ى ػ کىونکبفاؿ تٝبػل، ػ پبنګىال او لپام ٝنې ػ پبنګې ػ تي ،ػ لپام او پبنګىنې ت

 منځته ؿاځي.ؿ٨بتت ػ وتىن په ٜلت 

الن پىؿې تړاو لـي. که يػ تٝبػل په شبلت کې ػ ګټې ػ نـط لٕصه ػ ػوه منصني ګبنى په م

ـه ڇې  ـته نىؿ ٜىامل جبتت ٤ُـ کړو نى هـ څىم ـاػو ميػ مرص٣ ته ڇې  الن کم وي،يىې ټىلنې ػ ا٤

ـه پىؿته وي. ػ تٝبػل په شبلت کې ته ػ ګټې نـط ػ پبنګې له ن ي نـط رسه يهبػ تٝبػل نـط ته هام٠ىم

ـاتـ وي او ػ ٜؼم مٕلىت  .)23(ه ډډه کىل وګـځيت نـط ته له مرص٣ څعيت

                                                           
23

 - G. Ackley, Macroeconomics Theory Ch, 5, 6, 7 and & D. C. Rowan, Output 
Inflation and Growth Ch. 6, 7 and 8. 
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 یلؼم څپطک

 اػتذسام

ؼ ډېـ کبؿي يبتىايل لپبؿه، تبيؼ ػ فيى او ظؼمبتى ػ تىليب کبليؼ يپه هـ ا٨تٍبػ کې ػ ميل تىل

ـمعتللى تى  ب هم لهيه کبؿ واظلى او ى مىاػو څعي آالت او له لىمړننيځىاک، مبو ٩ى نه ګټې يؼي ٔـيلپ

ـمعتللې ټکنبلىژي( ػ تىلياظ ـ٤يمتنې )پ ؼ يتب تىظت ػيب ه١ه ٜىامل( ڇې په کبؿ يت )يؼ ػ ٜىاملى ٘

 بت کړو.يې وؿفيم٩ؼاؿ 

ـمعتللې ټکنبلىژۍ ي ٜمىمب  ػ ټکنبلىژۍ التٝامل ؼ په تـظه کې کبؿ يػ تىلڅعه ب له پ

ـلى رسه په ػ اظ اٜبتى او اکتىب٤بتى پىؿې اړه لـي.ل په اظرت اظيمت رتاٜبتى او اکتىب٤بتى په واک کې ل

ب ليؼل کېږي، ػ ميل ي٪ لپبؿه اوږػې مىػې ته اړتيتىليؼي واشؼونى کې ػ اظرتٛا او اکتىب٣ ػ تٕث

. په ه١ه ٌىؿت یػ یبتىاليت فيؼ ػ ٜىاملى ػ مؤجـيىافې په اوږػه مىػه کې ػ تىلي یبتىاليؼ فيتىل

ؼ ػ ٜىاملى ييىافې ػ تىل یبتىاليپه پبم کې وي، ػ٠ه ف یبتىاليؼ فيکې ڇې په لنډه مىػه کې ػ ميل تىل

ـلته ممک  کېؼا تٝىب منبياو   يش. یپه م

ـػې  ،هم په ٜبم وکل یبتىاليىػي ف آالتى )پبنګې( ػ مىذنيػ مبو په لنډ وظت کې پ

 .يشی ىافې په ډېـ لږ م٩ؼاؿ رسه امکبن ػؿلىػال يب لـي، يؼ وظت ته اړتي آالتى تىلنيٜلت ڇې ػ مبو

ؼ ػ يب ػ تىليني منبتٝى م٩ؼاؿ هم ػ ټکنبلىژۍ يمبوػ لىنى کې يې او تصليله ػې کثله په لنډ مهبله ترق

بتىايل پـ مهبل ػ ڇټک او يؼ ػ فيىافې ه١ه منثٞ ڇې ػ ميل تىلي٩ې په څېـ جبتت ٤ُـ کېږي. ئـ

ـته یک ػاىافې ػ انمبين منبتٝى ځى ي، یبتىايل وړ ػيلنډ مهبله ف ؼ ػ يي واشؼ ػ تىلؼيى تىلي. که ڇې

ب ييش ڇې په لنډ وظت کې ډېـ کبؿګـ التعؼام کړي او  یب کىال يبتىايل پـېکړه وکړي يلٕصې ػ ف

بته کړي او يى کبؿي لبٜتىنى مىػه پمې فيػ وؿځن ، تـڅىتنه وکړي٠ىښ ػ ػېله تىظتى کبؿګـو څعه 

ـته همؼ٠ه تىل ب ته کبؿګـ ي٩ې ػي ئـ ـېکړه وکړي، ػلته هم ػوهؼ ػ کمىلى پيؼي واشؼ ػ تىليکه ڇې

لبٜتىنه ؿاکمىي. په لنډ مهبل کې ڇې ػ  يب ته هم ػ کبؿګـو وؿځني کبؿ يله کبؿه ګىښه کىي او 

ػ کبؿي منثٞ ػ متصىل  یبتىاليؼ ػ لٕصې فيب ػ تىلي وړ نه ػه، ػ شبٌل يري٩ه او پبنګه ػ ت١يؼ ٔـيتىل

ـلته امکبن منىنکېيپه تؼلىن او   ػه. ب هم ػ التعؼام ػ لٕصې په م

ب هم په ا٨تٍبػ يىافې ػ انمبين ځىاک ػ متصىل او يؼ يله ػې کثله، په لنډ مهبل کې ميل تىل

 کې ػ التعؼام په لٕصې پىؿې تړاو لـي.
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 کامل اػتذسام:

ـان، ڇې ػ کبؿ تـرسه کىلى م ـته کبؿګ ب وړ تعٍَ هم ولـي او ػ ينه وال وي او ػ اړتيکه ڇې

ـا٤ ه تلې ب څعيي پلىه کبمل تصـک )ػ کبؿګـو انت٩بل له يىې تىظتبييکبؿ په تبفاؿ کې له و١يل او ذ١

ـا٤يه تلې لمې څعيىې ليب او له يتىظت او که  ،بػېږي(يبيي تصـک په نبمه يمې ته ػ و١يل او ذ١

وى ڇې ػ  یليوى ڇې کبمل التعؼام ػ کبؿګـو ه١ه م٩ؼاؿ ته و یکبمل ؿ٨بتت وتىن ولـي، نى کىال 

ـکي کې  کبؿ په تبفاؿ کې ػ تٝبػل م٩ؼاؿ( کىي )ػ کبؿ په تبفاؿ کې تٝبػل ؿامنځته لکه ڇې په تېـ څپ

ه ػ ش٩ ٩ي مقػ تبتٞ ػه. ػ ٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې په جبتت يمى وؿته اوبؿه وکړه، ػ کبؿګـ ِٜـ

ه او ت٩بِب ػ پىيل مقػ تبتٞ کېؼال  ىلى رسه ػ کبؿګـ ِٜـ وکل ػ کبؿ تبفاؿ او ػ  2- 10يش.  ی٤ِـ

 کىي. کبمل التعؼام لٕصه مىعَ

 

 «وکل 1 – 10»

 

 

 

0 
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 «وکل 2 – 10»

 انؼافه ته په N0وي، ػ  W0په ه١ه ٌىؿت کې ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ پىيل مقػ لٕصه 

ـاتـ وي  W0ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ  ،کبؿګـ په کبؿ تىظت وي. ػ٠ه م٩ؼاؿ ته له ه١ى ټىلى کبؿګـو رسه ت

نه ينب، ػ کبؿ په تبفاؿ کې ػ ظؼمبتى ػ وړانؼې کىلى ميب په تله وي ،بؿ وييمقػ په لٕصې کبؿ کىلى ته ت

او ػ کبؿګـو ػ  0N1وي، ػ کبؿګـو ت٩بِب ته  W1وال وي. په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ پىيل مقػ لٕض 

ې م٩ؼاؿ ته   N1 N2وي. په ػې ٌىؿت کې ػ کبؿ په تبفاؿ کې ٜؼم تٝبػل وتىن لـي او ػ  0N2ِٜـ

پىيل مقػ په تؼل کې کبؿ کىلى ته فړه ښه کىي، وفګبؿ ته پبته يش.  W1په انؼافه ه١ه کبؿګـ ڇې ػ 

وفګبؿ پبته کېؼو په ٜلت ته په ا٨تٍبػ کې نب٨َ التعؼام وذىػ ولـي.  ػ کبؿګـو ػ N1 N2 ٝنې ػ ي

ـکي کې وؿته اوبؿه وکړه، ػ يس   ،تبفاؿونى ػ ٨بنىن پـ البكػ په هام٠ه ډول ڇې مى په نهم څپ

ه په اتىمبت ډول ځبن  ػ ػېپه ػې تبوؿ وو، ڇې تل  ا٨تٍبػپىهبنک يکالل ممئلې ٜلت ڇې ِٜـ

نبؿػ يته ت٩بِب پيؼا کىي ا٨تٍبػ ته ػ تل لپبؿه په تٝبػل کې وي او التعؼام ته هم کبمل وي. ذبن م

ه نه مني. په النؼينێ تـظه کې ته ػ کبمل يى ػ٠ه نٙـا٨تٍبػپىهبنکى يکېنق انګلېيس ا٨تٍبػ پىه ػ کالل

 بتى په څېړلى الك پىؿې کړو.يه هکله ػ کېنق ػ نٙـالتعؼام پ

W0 

W1 

N0 N1 N2 O 

S 

D 
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 ز کامل اػتذسام پط وړانسې ػتىنعې

 ؼى ته ز ػفته ةاظۍ تلاطا:پي -ز نلسينه اضجحيت

ىافې ػ مٝبملى ػ يمې يى تبوؿ ػؿلىػ ڇې ظلک پا٨تٍبػپىهبنې( يکى )ػ م٩ؼاؿي نٙـيکالل

مى يىافې پيمى ت٩بِب يبن رسه لبيت. ػ پؼاؿۍ لپبؿه له ځيى او ظؼمبتى ػ ظـيٝنې ػ کبلي ،تـرسه کىلى

ـاػو متې ػ پيته ػ مٝبملى ػ تـرسه کىلى لپبؿه ػه. کېنق وړانؼ مى ػ لبتلى په يق وکړ ڇې ػ ظلکى ػ ا٤

ـاػو په تٍم ـهيت وړانؼويم کې ػ ؿاتلىنکي ا٨تٍبػي وِٝيهکله ػ ا٤  .ػه نه مؤج

ږي، ػ ت٩بِب ػ کمېؼو په ى ت٩بِب کمېيپـ کىم ٜلت په تبفاؿ کې ػ کبل ٤ُـ کړئ ڇې تنب

ػ ګټې نـط  یؼ هم ؿاټيټېږي، نى نىې پبنګىنه نه تـرسه کېږي. ػ پىؿونى ػ ت٩بِبوو کمىاليٜلت تىل

ـه ن٩ؼي مبفاػ ياړت ه ظپلى مرصيفىل کېږي( ه١ه ډله ڇې پيجبتت په پبم کې ن Mټىي )يؿاټ بوو رستې

ؼي واشؼونى ته پىؿ يه تبفاؿ کې تىلمې ػ تبنګې پيػ پىؿتني تؼلىن په تـڅ کې اوك که ظپلې پ ،لـي

الله کړي. پهوؿک او په نږػې  یت مؤ٨تي ػيا٨تٍبػي وِٝ یڇې اولن ػې ٤کـ ړي، نى لږه ګټه ته ت

مىمي او ػ پىؿونى ت٩بِب ػ  یبتىاليؼ فيؿاتلىنکي کې ا٨تٍبػ ػ ښه کېؼو مـشلې ته ؿلېږي، تىل

ٝنې په ؿاتلىنکي کې ػ ګټې ػ نـط يګـځي،  بتىايل المليبته او ػ ګټې ػ نـط ػ فيپبنګىنې په مىظه ف

بتې ګټې ػ يې ػ فيې ظپله لپام ػ پبنګې تبفاؿ ته نه ػه لېږػولې او په ؿاتلىنکي کې يپه اټکل رسه 

الله کىلى لپبؿه ن٩ؼې پيمې له ځبن رسه لبتلې ػي. په ش٩ م٩بتل کې ػ په ٩ت کې ػ پىؿ وؿکىلى يت

مى م٩ؼاؿ ػ ؿاتلىنکي لپبؿه په يبتې الت٥بػې لپبؿه ػ پيالمل کېږي ڇې ػ ف ػ ػېت يمى اؿذصين٩ؼو پ

مى ػ٠ه م٩ؼاؿ ػ ګټې په نـط پىؿې تړاو لـي يمى په وکل ػ پين٩ؼه وکل  ولبتل يش. ػ٠ه ػ ن٩ؼو پ

 بػېږي.يمى ػ ل٥ته تبفۍ په نبمه ياو ػ پ

 ؼى غططه او تلاطا:ػفته ةاظۍ ته په پامنيىي رسه ز پي

ٝي ګني، ػ يثى نـط مٕلىة او ٔيتې ی ػ ګکىونک کله ڇې ػالې ٤ُـ کړو ڇې هـ لپام

مى م٩ؼاؿ ڇې يوى ڇې ػ ه١ى پ یى وکل ؿلمىال يمى م٩ؼاؿ ته په کتى ػالې يى ػ ن٩ؼو پکىونکلپام 

الله کىلى لپبؿه لبيت، )ػ پيې په ؿاتلىنکي کې ػ في یکىونکهـ لپام  مى ػ ل٥ته تبفۍ يبتې ګټې ػ ت

ػې ٜلت ڇې اوك وظت کې ښه لىړ وي، په ػ ګټې نـط په ت٩بِب( ػ ګټې په هـ نـط کې ټبکي. که 

. په ه١ه ین٩ؼه م٩ؼاؿ ػ ل٥ته تبفۍ لپبؿه کم ػ ، نى لبتل وىیبتېؼو مته نىؿه نه کېږييػ ه١ه ػ نىؿ ف
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ې ػ پىؿته کېؼو اشتامل يػې ٜلت ڇې په ؿاتلىنکي کې ټ ػی، په يوظت کې ڇې ػ ګټې نـط ټ

 مىمي. یبتىاليؼافه ػ ل٥ته تبفۍ لپبؿه فنى ػ ن٩ؼه م٩ؼاؿ لبتل وىې ان ی،بت ػيف

 په وکل ښىػلې ػي. وکل 3- 10 ل وىې ظربې ػ يکېنق پىؿته و

 

 «وکل 3 – 10»

ٝنې يه، ى ډول وتمنێ په تىګه ت٩بِب ػيمى ته ػ ي٩ت کې پيمى ػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب په ش٩يػ پ

مٝبمالتى ػ تـرسه کىلى لپبؿه ػ مى ته ػ يه کې پيمى په م٩ؼاؿي نٙـي٤ٝبله ػه. ػ پ ريت٩بِب ٠ مىيػ پ

 :یػ یکىونکمى ته ػ ت٩بِب ښکبؿه يت٩بِب په نبمه نبػېږي، نى ٤ٝبلى پ

 .مى ته(يمى ت٩بِب )٤ٝبلى پيػ تـرسه کىلى لپبؿه ػ پ ػ مٝبمالتى -1

 .پيمى ته(  ٤ٝبلىريمى ػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب )٠يػ پ -2

مه هرسه متنبلثه ػه او ػ و  ؼيب له مبيل ٜبي ؼ ػ پىيل لٕصې اويې ػ ميل تىليلىمړۍ تـظه 

ې ته په کتى )ػ پيػ پ  Md = LPY + F(r) .ې ػ ګټې ػ نـط تبتٞ ػهيتـظه  مى م٩ؼاؿ او په يمى ِٜـ

ې او ت٩بِب تٝبػل په ػMdبن کې لىېؼيل اٜتثبؿات يذـ پىؿې تړاو لـي.  rاو  PYنى يه متصىلو ( ػ ِٜـ

ـکينى ډېـ فيػ ػ٠ى ػواړو متصىل ې او ت٩بِيبت ت  ب ػ تٝبػل تبٜخ ګـځي.ثبت ػ ِٜـ

ټ وي، يم٩ؼاؿ ټ PY. په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ رسه ػی Md = Mdػ تٝبػل په شبلت کې 

ـلته یټىاليته ػه. ػ مٝبملى ػ ت٩بِب ټيت٩بِب ټ يمى مٝبملى يػ پ ڇې ػ  ،ذربان يش ته ػ ګټې ػ نـط په م

ىړ وي، ػ ګټې ػ ل PYبتىايل المل ګـځي. په ه١ه ٌىؿت کې ڇې يمى ػ ل٥ته تبفۍ ػ ت٩بِب ػ فيپ

 ػ ن٩ؼينې ػ ؿذصبن منصني

منصنييب ػ ليبليت ػ اؿذصيت   
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ـمنځ ته  نـط پىؿته وايل ې او ت٩بِب ت ڇې ػ ل٥ته تبفۍ ػ ت٩بِب ػ کمىايل المل ګـځي، ػ پيمى ػ ِٜـ

 تٝبػل ؿاويل.

ه( فيبن کې ػ پيکله ڇې په ذـ په  PYب ػ يته  یبتىاليومىمي، ػ٠ه ف یبتىاليمى شرم )ِٜـ

ـکيپه کمىايل او  rب ػ يبتىايل يف ـلته رضة يش.ج ته يب ته ػ ػ٠ى ػواړو ػ ت  م

ىلى رسه متصىل ىه ينى ػ يوى ڇې ػ ت٩بِب ػ ػ٠ى ػواړو متصىل یمىنږ کىال  په جبتت ٤ِـ

 یجبتت ػ M = PLYٝنې ي ،ي ت٩بِبمى مٝبملى يل کړو. ٤ُـ کړئ ڇې ػ پيل پيه او تصليظپله ترق

ـلته تـرسه کېږي. ػ ٠ه ممئله ػ وکل يري ػ ت١ rات ػ ګټې ػ نـط يري او ػ ت٩بِب ت١ ـلته ػ اتى په م په م

ـلته وښيى:  تل مغ ػ وکل په م

ې ت١ مى ػ مٝبملې ػ ت٩بِب په جبتت لبتلى رسه کىمې ي ػ پيرياوك ګىؿو ڇې ػ پيمى ػ ِٜـ

ګټې نـط ػ تٝبػل ؿامنځته يش نى  لپبؿه ڇې ػ ػې کىي، يريت١ MSوؿولته له ػې نه ڇې  ا٠ېقې لـي.

ه ي وکړي. ػ محبل په تىګه، که ػ پيريؼ ت١يتب جبتت پبته  Mtومىمي، کله ڇې  یته کمىال MS2مى ِٜـ

ې په فياو ػ پ ی ومىميبتىاليته ف r2يش، ػ ګټې نـط ته ػ تٝبػل په شبلت کې   بتىايل رسهيمى ػ ِٜـ

ې نـط Ms1 ته  ومىمي. یته کمىال r0 ػ ِٜـ

ـله ڇې ػ پيکه، ػالې يې کتبة وليکله ڇې کېنق ػ ٜمىمي نٙـ ې يې انګې مى ػ ِٜـ

مه ا٠ېقه لـي. ه١ه ته ػ ګټې نـط ي ممت٩ريب ٠ياو  هميٝبملىي ت٩بِب تبنؼې ممت٩مپه مى يات ػ پيري ت١

ـله ڇې يىه ظبلٍه پىيل ښکبؿنؼه )پؼي ې او ػ ظلکى په وړانؼويىافې ػ پيؼه( انګې نې له يمى په ِٜـ

 ى نـظىنى پىؿې تړلې ػه.ينيه١ه نه په النؼ
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 «وکل 4 – 10»

 (:24) ز نلسېسو زام )تلک(

ک يمى ػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب ممک  په اتىمبتيې، ػ پيؼ وکل کې يى وؼيکېنق تبوؿ لـي ڇې په ظپل 

ـته مقػونه او ٨ېمتىنه کبمال  انٕٝب٣ پؾ یکړي. شت یوکل کبمل التعؼام نبوىن ـه وي، کېنق تصخ يکه ڇې

ـه شمبله يش. ٤ُـيکىي ڇې امکبن لـي  مى يکړئ ڇې ػ پ ى وظت، ڇې ػ ت٩بِب ل٥ته تبفۍ ته له شؼه ډې

امکبن لـي ڇې ػ ګټې ػ٠ه نـط ػ پبنګىنې لپبؿه ډېـ لىړ وي،  ظىا ته يش، له تلېيل٥ته تبفۍ ت٩بِب تې نهب

ـه کمه ويي ې نه ډې ـػې البكٝنې ػ پىؿ ت٩بِب له ِٜـ ېـ ؼه نـط هم ػ کبمل التعؼام لپبؿه ډٍي٤ 2ػ لىػ  ،. پ

، پـ البك Mt = LPYنب ػه. ػ او ٨ېمتىنى ػ کمىايل په مٝمقػونى  ب،ي کبيف ت٩بِب ػ وفګبؿتري. ټىله ٠یلىړ ػ

مى م٩ؼاؿ ػ يى پيمى ػ مٝبمالتى ػ ت٩بِب م٩ؼاؿ آفاػ يش. ػ آفاػ وىيالمل کېږي ڇې ػ پ ػ ػېػ٠ه ممئله 

ې ػ ف ؼ ػ ګټې نـط ؿاښکته او کبمل التعؼام ممک  کړي، ظى ػ لىػ ػ نـط يبتىايل المل ګـځي او تبيِٜـ

مى ػ ذؾة المل او ػ ګټې نـط ته په يػ٠ى پې په ؿاتلىنکي کې ل٥ته تبفۍ ته ػانى متپه هکله ػ ل٥ته تبف 

م٩ؼاؿ ػ مى ينى پيڇې مٝبمالتى ته ػ اړ یهام٠ه پعىاين شؼ پبته يش. ػ ٨ېمت ػ کمىايل هېڅ نـط نه يش کىال 

کبمل التعؼام  ٍؼه نـط ػي٤ 2نه ػ ګټې  ټ کړي، له تلې ظىايٍؼو نه ؿاټي٤ 2په آفاػولى رسه ػ ګټې نـط له 

 5- 10ې يلکه څنګه ڇې  ی.او ا٨تٍبػ پکې لىېؼل نب، يى ػام )تلک( ؿامنځته وىیي. په تله ویلپبؿه ډېـ لىړ ػ

ې م٩ؼاؿ هم ڇې ٔثيوکل ښکبؿه کىي، ػ پ ې نـط ؿاکمىي، په ػې شبلت ې ػ ګټيٝي شبلت کې يمى ػ ِٜـ

ـه ػاکې تې    .یج

                                                           
24
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 «وکل 5- 10»

 :ګىنې تطمنځ ز همغږۍ نشتىالیاو پان ز ػپام

مى ػ ل٥ته يلىو. ػالې ٤ُـ کړئ ڇې ػ پياوك ػ يىې تلې لتىنقې په اړه ظپل تصخ پ

ب ػ يىن ِؼ ٨ېمت يٝنې امکبن لـي ڇې ػ کبيف م٩ؼاؿ ان٥اللتبفۍ ت٩بِب ٤ى٧ الٝبػه شمبله نه ػه، ي

(MS) ـه پىؿې ؿاښکته کړي. ې نـط تـ ٌبن کې ػ پيمى شرم ػ ګټيبتىايل په ذـيف ػ کبيف م٩ؼاؿ ػ ٥

امکبن  ػ ػېبلت رسه يپه هـ تل ل  بتىالیيف MSىن رسه، ػ ياللػ ِؼ په ان٥ ى هېڅکله ػ ٨ېمتظ

لپام او پبنګىنې منصني ګبنې ػ ى شبلت کې، ينىته ڇې ػ ګټې نـط من٥ي يش. امکبن لـي ڇې په 

تنبهي يکـ ونه کړي. ال ټى تل رسه ي اؿتربٜي ػي ػ معتٍبتى )ػ مصىؿ په لىمړۍ تـظه کې له ريڇې ٠

ػ پبنګىالى ػ  الن لپام ته نٙـيى مکىونکی ػ ګټې په ٥ٌـي نـط کې، امکبن لـي ڇې ػ لپام شت

ـنې يى شبلت کې ػ پيبت وي. په ػالې يه فميالن له پبنګىنې څع مى ػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب ته په نه پبمل

ؿلېؼو ٜؼم امکبن په کبمل التعؼام نبممک  ګـځي. په ػې ٌىؿت کې، کبمل التعؼام ته ػ 

، تلکې ػ ګټې په منځته وىیؿا له ػ ظلکى له انتٙبؿاتى څعه نه ػیؿاتلىنکي کې ػ ګټې ػ نـط په هک

 ه ؿامنځته کېږي.ې ػ لپام او پبنګىنې له نه هم١ږۍ څعمحثت نـط ک
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 «وکل 6- 10»

نمثي ٜؼم ىافې ٠ىاړو ڇې ػ لپام او پبنګىنې ػ منصني ګبنى يپه ػ٠ه شبلت کې مىنږ 

ـتلهنـط ػ ت ػ ګټې ياؿتربٜ  اؿتربٜي وي، ػ ه١ى ػواړو په ريوښيى. که ػ٠ه ػواړه منصني ګبنې ٠ په پ

ـاتـۍ المل ته يش.  Sاو  Iاتى المل ګـځي ڇې ػ يري  ػ ګټې په نـط کې ػ ت١يريم ت١يىنى کې مال يځب ػ ت

نه وي نى ػ ا٨تٍبػي ػا په ػې مٝنب ػه ڇې کله ڇې ػ لپام او پبنګىنې منصني ګبنې اؿتربٜي 

لپبؿه ڇې ػ ګټې نـط  ػ ػېتىنى ػ هم١ږي کىلى ػ هڅې تبؿ ته ػ مقػونى او ٨ېمتىنى په ٠بړه وي. ي٤ٝبل

ته ي٨ېمتىنى ػ تې نهب  ؿامنځته يش ڇې ػيريمى ػ مٝبملې په ت٩بِب کې ػ پبم وړ ت١يؼ ػ پي يش، تبيريت١

 .يػ يىن ٠ىښتىنکيان٥الل

ـػې البك، امکبن لـي ڇې ػالې ػ  یى شبلت ؿامنځته يش ڇې ػ ګټې ػ نـط کمىالي پ

 نه وي. کبمل التعؼام ػ لبتلى لپبؿه ممک 

 :ک کامل اػتذساماتىماتي

قم لتىنقې ڇې ػ يکبنيک ميػ اتىمبتمى هڅه وکړه ڇې ػ کبمل التعؼام  په ػې تـظه کې

ـلته وړانؼې وىې وې وښيى.کبنى ػ ميکالل  ػ٠ه لتىنقې په النؼې ډول ػي: بډل په م

په ځينى شبالتى کې  یت په ػالې وکل ڇې شتيػ لپام او پبنګىنې ػ منصني ګبنى ٜؼم اؿتربٜ -1

ى تل ٨ٕٞ نه کړي. که و٠ىاړو ڇې ػ يػ٠ه ػواړه منصني ګبنې ػ معتٍبتى په محثت مصىؿ کې 

بت م٩ؼاؿ رسه يؼ ػ ګټې نـط په فيتب ټىلنې په مرمىٜي ت٩بِب کې ډېـ تؼلىنىنه ؿامنځته نه يش

 . وکړييريت١

0 

-r 

 پانګه اچىنه ػپام
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ـه وي انتٙبؿاتى په تـڅ کې ل ل ػ ظلکى ػيػ ل٥ته تبفۍ متب -2  ػ ػېه ػې ڇې ػ ګټې نـط ته څىم

ػ تل لپبؿه ػ مرمىٜي ت٩بِب جثبت  یالمل ګـځي ڇې ػ ګټې ػ نـط نىلبنبت ونه يش کړ 

  کړي.نيتّم

ب ػ يىن او يان٥اللڇې ، يػ مرمىٜي ت٩بِب په جثبت کې ػ ګټې ػ نـط وکمت په ػې مٝنب ػ -3

مى ػ مٝبملې ػ ت٩بِب له الؿې په نىلبن يىن ِؼ ػ ګټې ػ نـط ػ هڅىلى لپبؿه ػ پيان٥الل ٨ېمت ػ

ـه ڇې ػ ګټې په نـط کې ػ اړتيکې ػ اړت بت او ػ پيمى ػ ت٩بِب يات فيري ب وړ ت١يب وړ ػه. هـ څىم

ـه اؿتربٜي وي، ػ مقػونى او ٨ېمتىنى ػ اړت بت يات فيري ب وړ م٩ؼاؿ ت١يمنصني ػ ل٥ته تبفۍ لپبؿه ډې

ـمنځ ػ معتٍبتى ػ محثت مصىؿ په نبش ـته ػ لپام او پبنګىنې ت ه کې هم١ږي وذىػ يػي. که ڇې

ته اؿتربٜي وي، )ػ ګټې په لىړ نـط کې( يمى ػ ل٥ته تبفۍ ػ ت٩بِب منصني تې نهبيونه لـي او ػ پ

  کړي.نيڇې کبمل التعؼام تّم یىن ػ ِؼ هېڅ م٩ؼاؿ نه يش کىال يػ ٨ېمت ػ ان٥الل

ـأي شبالت په پبم کې ون که پىؿتني مى، نى ال هم فمىنږ وک ػ ٨ېمتىنى او ي٤ى٧ الٝبػه ا٤

ـمعتليل ا٨تٍبػ کې ػ کبمل التعؼام په لٕض کې ػ تىل ؼ ػ يؼ او ٜبيمقػونى انٕٝب٣ ا٠ېقه په يى پ

 (.25) يلې په تىګه ػ پبم وړ ػيىې ولي لپبؿه ػ نيجثبت ػ تّم

ـکي په ػوام، وفګبؿت ػ ػې ه ػ وتىن ػاليل او ه١ه ممبئل ڇې ممک  ػه ب او ػ ه١يهـ څپ

 مى.يي تـ تصخ النؼې نې په ا٨تٍبػ کې ؿامنځته کړ يکبمل التعؼام 

 ې:يل يا ډولىنه او ز تا يز وظګاضت

ب او ؿامنځته يب نب٨َ التعؼام تېالتېل ډولىنه لـي، ڇې په النؼې تصخ کې وفګبؿتي بيوفګبؿت

 مى:يې تـ تصخ النؼې نيي ٜىامل کىونک

ب ػه ڇې ػ يبػېږي، ػا ه١ه وفګبؿتيب په نبمه هم يب ڇې ػ اػاؿي وفګبؿتيػ٠ه وفګبؿت ا:يګاضتوظ  ګڼه -1

. ػا یې ػ ت٩بِب کمثىػ ػيٜبمل  یا٨تٍبػي ؿکىػ پـ مهبل ؿامنځته کېږي او ؿامنځته کېؼونک

تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل او په ټىل ا٨تٍبػ کې ػ  مىبته وکلٞ په يب، نږػې ټىلې ٌنبيډول وفګبؿت

ې په ػې انؼافه ػه ڇې ػ ا٨تٍبػي ؿکىػ يب ي. ڇټکتيين ځىاک نب٨َ التعؼام ؿامنځته کى انمب 

ىه وؿولتێ يب يٍؼو په شؼوػو کې انمبين ځىاک وفګبؿېږي. ػ ػا ډول وفګبؿتي٤ 10پـ مهبل ػ 

ـمنځ ػ لىېؼيځ په ٌنٝتي هېىاػونى کې ؿامنځته وىه.ينړ تېلګه ػ ػوه  ىالى ذګړو ت
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 - F. S. Brooman, Macroeconomics, Ch. 4 G. Ackley, Macroeconomics Theory. 
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ـاظتيپه  ا:ياصطکاکي وظګاضت -2 ه تل ٌنٝت ته ػ څعىه ٌنٝت يب ٠بلثب  له يىه هېىاػ کې ا٨تٍبػي پ

ى ػ ت٩بِب ػ يمصٍىل ته ػ کبل یٝى کې ػ ه١ى يؼ ػ ٜىاملى انت٩بل ؿامنځته کىي. په ځينى ٌنبيتىل

ٞ يرسه له ػې ڇې ځينې ٌنب بتىايل المل کېږي.يبتىايل پـ ٜلت، کبؿګـو ته ػ ت٩بِب ػ فيف

ى وظت لپبؿه وفګبؿ پبته کېږي. يډله کبؿګـ ػ تېالتېلى ٜلتىنى له معې ػ  ىهيب لـي، يکبؿګـو ته اړت

 ل په ػې ډول ػي:يب ػ پېښؼو ػال يپه لنډ ډول ػ إٌکبکي وفګبؿت

ـاظتيلبػه محبل په پبم کې ون ینيالنؼ :يريز تلاطا تغ -الف ب نه معکې، يمئ. ػ تـېښنب ػ وثکې له پ

ـا٠ىنى څعه کبؿ اظيډېـو کىؿن ـا٠ىنى ته ت٩بِب وتىن ػؿلىػ،  مت. ػايى له تېيل څ ى ومېـ يڇې ػ٠ى څ

ـا٠ىنى په تىل ؼي واشؼونهيتىل ى ومېـ کبؿګـو هم په ػې ٌنٝت کې کبؿ يؼ کې تىظت وو او يػ څ

ـاظت ـا٠ىنى ت٩بِب ؿاکمه ب ػيکبوه. ػ تـېښنب ػ وثکې پ ره يړې ػه، ڇې په نتاو يب يې له منځه وػ٠ى څ

. په وؿته وظت ب المل ګـځېؼلی ػیيمىايل او ػ کبؿګـو ػ وفګبؿتؼ ػ کيکې په ػ٠ه ٌنٝت کې ػ تىل

ـاظت ى څه يڇې ػ  بته کړه. ػايب ػ تـېښنب په ٌنٝت کې ػ کبؿګـو ت٩بِب فيکې، ػ تـېښنب ػ وثکې ػ پ

ـا٠ىنى ػ تىل ې کبؿ کبوه ػ تعٍَ ػ نه وتىن له يؼ په تـظه کې يوظت لپبؿه ه١ى کبؿګـو ڇې ػ څ

ى يت کې هم، ي، نى کبؿګـو ته ػ ت٩بِب په مىذىػیت کې کبؿ نه وى کىال ې ػ تـېښنب په ٌنٝيامله 

 ومېـ کبؿګـ وفګبؿ پبته کېږي.

ـػې البكيريى ػ ت٩بِب ػ ت١ػ مرص٣ کىونک ـه ػوؿه  ، لپبؿه ډېـ محبلىنه وتىن لـي. نى پ په ه

ـاظتيىه انؼافه ٌنبيکې ته  او  ی٩بِب کمىالىه کبيل ػ تيب او نىؿې ته ػ ؿکىػ په شبل کې وي. ػ يٞ په پ

ىه ٌنٝت کې ػ کبؿګـو ػ ت٩بِب ػ کمىايل او په تل ٌنٝت کې يپه  یبتىاليى ػ ت٩بِب فيػ نىؿو کبل

ه تل ٌنٝت ته ىه ٌنٝت څعيبتىايل المل کېږي. که کبؿګـ په آلبنێ رسه له يکبؿګـو ته ػ ت٩بِب ػ ف

يش، نه تل ٌنٝت ته انت٩بل  ىه ٌنٝت نهيب ته ؿامنځته نه يش. او که کبؿګـ له يانت٩بل يش، وفګبؿت

ب ونه لـي نى يىه ٌنٝت نه تل ٌنٝت ته ػ پىؿه تصـک وړتييش. او که کبؿګـ له  ب ته ؿامنځتهيوفګبؿت

ـػې البك إٌکبکي وفګبؿت  ب ؿامنځته کېږي.يپ

ل کېږي. يو« بيلبظتامين وفګبؿت»ب ته  څعه ؿامنځته کېؼونکې وفګبؿتييريت١ ػ ت٩بِب له

ؼ ػ ٜىاملى ي ػ تىليريتؼلىن په تـڅ کې ؿامنځته وىې ػه. ػ٠ه ډول ت١ ظتامينلبځکه ڇې ػ هېىاػ ػ 

 ب ؿامنځته کىي.يلپبؿه وفګبؿت 26ػ ٜؼم تصـک

                                                           
ـا٤يبيي ٜؼم تصـک په ډول ؿامنځته  - 26 ػ انمبين ځىاک لپبؿه ػ٠ه ٜؼم تصـک په ػوه ډولىنى؛ ػ التعؼامي او ذ١

ـا٤يبيي ٜؼم تصـک، ک ېږي. التعؼامي ٜؼم تصـک له يى کمج نه تل کمج ته ػ کبؿګـ ٜؼم انت٩بل ښکبؿه کىي او ذ١

 له يىې ليمې يب ښبؿ څعه تلې ليمې يب ښبؿ ته ػ کبؿګـ ٜؼم انت٩بل ښکبؿه کىي.
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ـمعتګ: امکبن لـي ڇې إٌکبکي وفګبؿت ػ ټکنبلىژۍ -ة  آالتى له اظرتٛا نه نيى مبويب ػ نىيپ

 آالتى نيپه تىګه، ػ مبو ؿامنځته وىې وي، ڇې ػ کبؿګـو ػ ت٩بِب ػ کمىايل المل ګـځي. ػ محبل

، ػ ل . له ػې يػ يػ ت٩بِب ػ کمىايل المل وى ته ػ٤رتي کبؿګـو  ، کمپيىټـ او نىؿنيکنې مبوياظرتٛا

ـان په  بتىايل په ٜلت، وفګبؿهي آالتى ػ کبؿونې ػ فنيرسه رسه، په اوږػ مهبل کې ػ مبو وىي کبؿګ

 ؾتېږي.ٝى کې ذينىؿو ٌنب

ی کبؿ ػ نبلم ٝى لکه په لبظتامين ڇبؿو کې ػ ػو يٌنب په ځينى ب:يوفګبؿت )٤ٍيل( مىلمي -3

ٖ ػ کبؿ ػ وػؿېؼو تبٜخ ياو ٠بلثب  نبمنبلج ذىي رشا یٕى کې نبممک  ػيشبلت په رشا ذىي

ـػې البك، په ځينى کې تىظت ىافې ػ کبل په ځبنګړو ٤ٍلىنى کې کبؿګـو ته يبوو کې يګـځي. پ

ه ت٩بِب وتىن نه لـي، کىم کبؿګـ ڇې په ت٩بِب وذىػ لـي. په کىمى ٤ٍلىنى کې ڇې کبؿګـو ت

 ب وايي.يب ته مىلمي وفګبؿتيډول وفګبؿت ب ػي، وفګبؿېږي. ػېيبوو کې په کبؿ لګيػ٠ى تىظت

 ه ضامنځته کېسونکې ػتىنعې:له کامل اػتذسام څذ

 ترـتى ښىػلې ػه ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ کبمل التعؼام لبتنه ځينې لتىنقې ؿامنځته کىي:  

 ڇې ػ٠ه ممئله ػوه ٜلتىنه لـي: ی،بتىاليظٕـ ف وا٨ٞ کېؼو ػىن ػ يػ ان٥الل -1

بته پبنګىنه تـرسه کېږي. ػ التعؼام کبملىلى ػ يکله ڇې کبمل التعؼام وذىػ ولـي له شؼه ف -ال٦

بته پبنګىنه وکړي، په ػ٠ه شبلت کې يبتې هڅې او وى٧ په ظبٔـ، امکبن لـي ڇې ػولت له شؼه فيف

ې څعه ډېـېږي، ڇې په  یه١ى ته ت٩بِب ػ کبؿګـو  ځته کېږي،ىن ؿامنيپه ا٨تٍبػ کې ان٥الل له ِٜـ

 .ؼوييىن تىؼيبتىايل رسه ان٥الليف ٝى کې ػ مقػ پهيٌنب

بت مقػ ٠ىښتنه کىي ڇې ػا کبؿ په ظپل ؽات کې ػ يکله ڇې التعؼام کبمل يش، کبؿګـ ػ ف -ة

 ػ ؿامنځته کېؼو المل ګـځي.ىن )ػ مرص٣ ان٥الليىن( يان٥الل

 ت ؿاکمېؼل: امکبن لـي ڇې ػ٠ه ممئله په ػؿېيى ػاليلى وا٨ٞ يش.ي٥يػ کبؿ ػ ک -2

 ت رسه ػ کبؿګـو ػ التعؼام تبٜخ يش.يبته ت٩بِب په ډېـ لږ مؤجـيفته کبؿګـو  امکبن لـي ڇې -ال٦

ب ػ وېـې ػ له منځه وړلى لپبؿه، امکبن لـي ڇې کبؿګـ ظپل اٜٙمي کىښښ په کبؿ وانه يػ وفګبؿت -ة

 ڇىي.
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المل يش ڇې ػ کبؿګـو په ډېـ تنبوة تؼلېؼو  ػ ػېی بتىاليػ ت٩بِب فته کبؿګـو  ڇې امکبن لـي -د

 (.27ب تؼله کړي)يؿاتؼلېؼو رسه ظپله تىظت

  

                                                           
27 - J. L. Hansen, A Textbook of Economics, PP. 528-535. 
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 یىولؼم څپطکي

 مرصف

ې او  ـته مرمىٜي ت٩بِب له مرمىٜي ِٜـ ـکي کې مى اوبؿه وکړه ڇې که ڇې ب ػ يپه اتم څپ

ـته ػ مرص٣ ي یػ تٝبػل په شبل کې ػؼ رسه ممبوي وي، نى ا٨تٍبػ يا٨تٍبػ له ميل تىل ٝنې که ڇې

ـه  (C)ب يکىونکي پېـوػنې  ـه ػ  (I)ػ ا٨تٍبػ ػ مىلمبتى ػ پېـوػنې رستې ػ ػولت ػ معبؿذى رستې

ؼ رسه ممبوي يش، ا٨تٍبػي تٝبػل يبتىايل له ميل تىليٌبػؿاتى او واؿػاتى ذمٞ او ت٥بِل پـ ف

ات ؿامنځته يري ؼ په م٩ؼاؿ او ٨ېمتىنى ػواړو کې ت١يتىلؿامنځته کېږي. که تٝبػل وتىن ونه لـي، نى ػ 

 تـ ه١ى ڇې ا٨تٍبػ تٝبػل کي کړي. ،يکېږ

نه ػه ڇې په ينې لپبؿه، اړيىې ځبنګړې لٕض کې ػ ا٨تٍبػي تٝبػل ػ لتبيؼ په يػ ميل تىل

ى هم په يه مى. له ػ٠ى اذقاوو څعيلىمړي رس کې ػ مرمىٜي ت٩بِب اذقاوې تـ څېړنې النؼې ون

ب هم ػ مرص يؼ ػ مرص٣ تبتٞ او يمتصىل ػ څېړنې لپبؿه تب ػ ػ٠هی. ػ کې مرمىٜي مرص٣ ػا٨تٍب

ـمنځ ؿاتٕه مٕبلٝه يش. په هام٠ه ډول ڇې ػ ت٩بِب منصني په معتل٥ى ٨ېمتىنى کې ي٣ او ٜب ؼ ت

ؼ په معتل٥ى کڈى کې ػ مرص٣ يم٩ؼاؿ مىعَ کىي، نى ػ مرص٣ تبتٞ هم ػ ٜب یپېـوػل وى 

ظٖ تبنؼې ښىػل وىې  CCوکل کې ػ مرص٣ تبتٞ په  1- 11کىي. په کىونکى مرص٣ مىعَ 

 .ػه

او په  OAؼ يکل پـ البك، که ػ ا٨تٍبػ ميل ٜبو  1- 11ې ګىؿئ، ػ يلکه څنګه ڇې  

ؼ ػ ټىلى يوي. ػ ٜب OMوي، ػ مرص٣ م٩ؼاؿ ته  OBوي او که  OLا٨تٍبػ کې ػ مرص٣ م٩ؼاؿ 

ػ بِب م٩ؼاؿ ښکبؿه کىي. په هام٠ه ډول ڇې لٕصى لپبؿه ػ مرص٣ منصني ػ مرص٣ کىونکى ػ ت٩

ـته ػ ٜب ػ ػېمرص٣ منصني منصني  ـګنؼونه کىي، ڇې که ڇې ؼ م٩ؼاؿ له ٥ٌـ رسه ممبوي وي. يڅ

ب له پعىانێ لپام يؼ کې يته په ٥ٌـ ٜب يٝنې مرص٣ کىونکيوي،  OCته  مرص٣ػ مرص٣ کىونکى 

ب وړ کبيل او ييش ػ ظپلې اړت یوکىال  ىه تـظه پلىؿي تـڅىيب ته ػ ظپلې وتمنێ ينه کبؿ اظيل او 

 ظؼمبت وپېـي.
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 «وکل 1- 11»

م ظٖ يمنصني ممت٩ CCب ػ يکې ګىؿئ، ػ مرص٣ تبتٞ  وکل 1- 11ې په يلکه څنګه ڇې 

بتىايل رسه ػ مرص٣ کىونکي ت٩بِب په جبتت نمثت رسه له يؼ په في. ػا په ػې مٝنب ػه ڇې ػ ٜبیػ

 مىمي. یبتىاليتړاو ف ؼ رسه پهيٜب

 ز مرصف ز تاةؼ ځانګړنې:

. ػ مرص٣ تبتٞ پىؿې اړونؼ یى نٙـي م٥هىم ػيىافې يػ مرص٣ تبتٞ، په ظپل ؽات کې 

 :ک النؼې تـؿيس کىوينىؿ مٝلىمبت ػ ه١ه ػ ځبنګړنى تـ رسل

ـمنځ ػ ؿاتٕې ي٩ي ٜبيش٩او ٩ي مرص٣ يػ ش٩تبتٞ، ب ػ مرص٣ يؼ يػ مرص٣ او ٜب -1 ؼ ت

ـ په جبتت ٨ېمت تبنؼې ػ يؼ او مرص٣ م٩بػيکې ػ ٜب وکل 1- 11ٝنې په ي .هػ یښکبؿنؼو 

ـته ٜبي ،ؼ م٩ؼاؿونه ػييمرص٣ او ٜب ٩ي مرص٣ ي، نى ش٩ؼ او ٨ېمتىنه جبتت پبته يشيٝنې که ڇې

  نه کىي.يريت١

په  C = a + byىې ظٕي مٝبػلېيوى ڇې ػ  یکې ښىػل وىې ؿاتٕه کىال  وکل 1- 11په  -2

ـلته وښيى. په ػې مٝ له  bاو  a ؼ،يميل ٜب Yػ مرص٣ کىونکى مرمىٜي ت٩بِب،  Cبػله کې م

OC او  يرسه ممبوي ػb ( ػcظٖ له م )ـاتـ ػي  .یالن رسه ت

 یممئلې په انؼافه ڇې مرص٣ کىونک ػ ػېنىل يؼ ػ ؿاتٕې تٝينې وظت ػ مرص٣ او ٜبيځ -3

ـه اهم ،اتى پـ وړانؼې ٜکن الٝمل ښکبؿه کىييري ؼ ػ ت١يڅنګه ػ ٜب ػ٠ه  لـي. ت نهيػوم

B A 

C 

M 

L 

C 

O 
 ٜبيؼ

 ػ مرص٣ کىونکى ت٩بِب



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

120 
 

ـګنؼوي.  (MPC)الن يي ميٜکن الٝمل مرص٣ ته له نهب الن په ػې يي مينهبته مرص٣ رسه څ

 :یډول ػ

 

    
ػ مرص٣ ت١يري

ػ ٜبيؼ ت١يري 
 

ـاتـ ػ bب يالن ياو ػ مرص٣ ػ ظٖ له م  .یرسه ت

 یؼ ػيىه تبتٞ هم وذىػ لـي. ځکه ڇې لپام ه١ه م٩ؼاؿ ٜبيػ مرص٣ ػ تبتٞ تـ څنګ ػ لپام  -4

  ؼينه مرص٤ېږي. له ٜبڇې 
 

 
  ؼ يم په هکله له ٜبيػ مرص٣ ػ تٍم

 

 
م په يتـظې ػ لپام ػ تٍم 

 ؼ ه١ه تـظه ػه ڇې نه مرص٤ېږي ومنى، نى لـو ڇې:يشکم ڇې لپام ػ ٜب یمٝنب ػه. که پىؿتن

S = Y – C 

 نى لـو: C = a + byاو که ٤ُـ کړو ڇې: 

S = y – a – by 

S = -a(1 – b)y 

ـاتـ ػی، لهيى او م٩ؼاؿ يالن وايي ميته ػ لپام نهب b – 1مٝبػله کې، په پىؿتنێ   .ې ت

          
ػ لپام ت١يريات 

ػ ٜبيؼ ت١يري 
 

الن له ينهبيي ماو ػ لپام ؼ رسه مٝکىله ؿاتٕه لـي يالن له ٜبيي ميػ کېنق په تبوؿ، ػ مرص٣ نهب -5

الن ػ کمىايل او ػ لپام يي ميػ نهببتېؼل ػ مرص٣ يؼ فيٝنې ػ ٜبيمه ؿاتٕه لـي. يؼ رسه ممت٩يٜب

بتىايل او ػ يالن ػ فيي ميؼ کمېؼل ػ مرص٣ ػ نهبيبتىايل تبٜخ کېږي او ػ ٜبيالن ػ فيي ميػ نهب

ـػې البك .الن المل ګـځييي ميلپام ػ نهب الن يي ميپه ټىلنى کې ا٨تٍبػي وػه ػ مرص٣ نهب ،پ

ـمعتللى هېىاػونى لپبؿه ػ وؿولته پبتې هېىاػونى ػ  . یه کم ػالن څعيي ميمرص٣ له نهبػ پ

 وى: یتڼه هم ؿاوړال  يپىؿتنێ ظربې په النؼ
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ـمعتللى هېىاػونى کې ػ لپام نهب الن يي ميالن ػ وؿلته پبتې هېىاػونى ػ لپام ػ نهبيي ميپه پ

ـتله کم ػ ـاکم په مغ ييش ڇې په ػ٠ه ػل یاو کېؼا یپه پ ل په وؿولته پبتې هېىاػونى کې ػ پبنګې ػ ت

 و ٜمؼه ظنډو وي.ا یکې لى 

ـػاوتىنه، ػ مرص٣ ػ متىلٖ م -6 الن. ػ مرص٣ يالن او ػ لپام متىلٖ ميػ کېنق له ظىا ػوه نىؿ ت

ؼ ػ يالن ػ لپام پـ ٜبياو ػ لپام متىلٖ م یم شبٌل ػيؼ ػ ت٩ميالن ػ مرص٣ پـ ٜبيمتىلٖ م

 ٝنې:ي  .یم شبٌل ػيت٩م

ػ مرص٣ نهبيي ميالن       
مرص٣ 

ٜبيؼ 
 

ٖمتىل ميالن     ػ لپام   
 لپام  

ٜبيؼ 
 

ـمنځ مٝکىله ؿاتٕه او ػ لپام ػ متىلٖ ميالن او ٜبيي ميػ مرص٣ ػ نهب ؼ يالن او ٜبيؼ ت

ـمنځ ممت٩ الن ػ کمىايل او ػ يػ متىلٖ مرص٣ ػ م یبتىاليؼ فيٝنې ػ ٜبي مه ؿاتٕه وذىػ لـي،يت

الن يلپام متىلٖ مػ  یبتىاليؼ فيبتىايل تبٜخ ګـځي. ػ ٜبيػ متىلٖ مرص٣ ػ ف یؼ کمىاليٜب

 الن کمىي.يې ػ لپام متىلٖ مي یبت او کمىاليف

ـتله فيي ميپه وؿولته پبتې هېىاػونى کې ػ مرص٣ نهب ـمعتللى هېىاػونى په پ بت يالن ػ پ

ـمعتياو  یبتىاليؼ في. ػ ميل ٜبیبت ػيف الن ػ کمىايل او ػ يمتىلٖ مػ ب ػ مرص٣ يب ا٨تٍبػي پ

ذؼول په ػې اړه ه١ه مٝلىمبت او  1 – 11 ايل المل کېږي.بتى يمرص٣ ػ فػ متىلٖ مرص٣  لپام

ـنې ښکبؿه کىي بت يه فميليىنى څع 25ف کبل کې له  1978ڇې ػ ن٥ىك ومېـ پکې په  ،ومېـ ومې

 .یػ
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 ذؼول 1 – 11

ي يمرص٣ ته نهب ػ هېىاػ نىم

 النيم

ي يلپام ته نهب

 النيم

 ؼيلړي رس ٜب

1978 

 – 1970ػ وػې نـط 

78 

 ٍؼ(ي)په ٤

 2,9 90 0 1 ييه ػتنګل

 1,8 120 0,06 0,94 ايتىپيب

 3,7 180 0,2 0,8 هنؼ

 4,4 230 0,07 0,93 پبکمتبن

 7,8 360 0,22 0,78 بيقيانؼون

 7,6 490 0,22 0,78 لنؼيټب

 6,3 510 0,24 0,76 نيپيلي٤

 9,7 1160 0,28 0,72 بيکىؿ

ـک  7,1 1200 0,17 0,83 هيت

ـاف  9,2 1570 0,21 0,79 ليت

 7,4 2160 0,39 0,61 ـاناې

 4,4 3470 0,21 0,79 بيهميبن

 2,1 5030 0,21 0,79 انګلمتبن

 5 7280 0,32 0,68 ذبپبن

ـانمه ٤ 0,76 0,24 8260 3,7 

لىېؼيځ 

 املبن

0,75 0,25 9580 2,4 

 3 9590 0,18 0,82 کبيامـ

ـګنؼوي ت ذؼول مٝلىمب1 1- 1ػ ذؼول ػ نړۍ ػ معتل٥ى هېىاػونى ػ ډلى لپبؿه  2- 11 څ

(28.) 

لکه څنګه ڇې ذؼول ښکبؿه کىي، کىم هېىاػونه ڇې لىړ مرص٣ ته ػ متىلٖ او يب نهبيي 

ـاکم لتىنقه لـي او په پبی کې نه يش کىالی ڇې ػ ا٨تٍبػي وػې  ميالن لـونکي وي، ػ پبنګې ػ ت

 له لىړ نـط څعه تـظم  يش.

                                                           
28

 - Edwin Charle, Macroeconomics of Developing countries, pp. 73 – 74. 
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 «ف کبل لپبؿه أالٜبت 1978ػ  2- 11»

 ونکي هېىازونه:تى صازض نف ز

ىه شؼه پىؿې ػ مرص٣ يى په تـظه کې تـ يػ مرصيف کبل ى مرص٣ کىونکي مٍبؿ٣يػ 

بتې يش، يکىونکي پـ مرمىٜي مبيل منبتٝى پىؿې تړاو لـي. که ػ مرص٣ کىونکي مبيل منبتٞ ف

 هبتىايل له نمثت څعيبتىايل نمثت ػ ميل منبتٝى ػ فيبتېږي. ظى ػ مرص٣ ػ فيې هم فيمرص٣ 

ؼ او مرص٣ ػ يػ مرص٣ تبتٞ ػ٠ه ؿاتٕه نه ښکبؿه کىي ځکه ڇې ػ مرص٣ تبتٞ، ػ ٜب .یبت ػيف

 ى تل په وؿته الرسيس کې نه ػي. پـ ٜىاتؼويؼ او مبيل منبتٞ ػ يؿاتٕې ښکبؿه کىونکې ػه او ٜب

ـه امکبن لـي ڇې مرص٣ کىونکی ې نىؿ کمبن پىؿړوي او يب يوي او  لـونکیه ى انؼافه وذى يػ  رستې

يش ػ  ی ولـي ڇې کىال رييش ػ اولېؼو تٝم یى ظبونؼان وي، محال  کېؼاي پىيل وتمنريب هم ػ ٠ي

ى ػ يه ػ مرصيف کبلمى څعيمې ػه ته په واک کې وؿکړي او له ػ٠ى ن٩ؼو پيه١ى په پلىؿلى رسه ن٩ؼه پ

کې له  ٨ېمت ته په تبفاؿ ی  يش، ػ ه١ى يى ظـڅالو اړيالې وتمنکه ػ ػ پېـوػلى لپبؿه کبؿ واظيل.

ه کم ی له متبم وؼ ٨ېمت څعى  ٨ېمت ػ ه١ى يػ٠ى وتمن ت څعه تـظم  وي. که ػي٤ى٧ الٝبػه اهم

ػ ه١ه پلىؿلى ته شبرض نه يش. امکبن لـي ڇې ځينې نىؿې  یوي، امکبن لـي ڇې مرص٣ کىونک

ـػې البك تؼلىل ري٠ مى يې په ن٩ؼو پي پىيل وتمنێ په ټبکيل وظت کې ػ پلىؿل کېؼو وړ نه وي. پ

ـػې البكيمى تبنؼې ػ مرصيف کبليى پي وىنياو په ن٩ؼو تأم ػ مرص٣  ،ى پېـوػل ممک  نه ګـځي. پ

ى ته ػ وتمنێ په ه١ې تـظې يى ػ پېـوػلى په هکله نٙـ ټىلى وتمنيم ػ مرصيف کبليکىونکي تٍم

ـػ ػ وتمن بن ى په م٩بتل کې ػ ه١ه پىؿونه وذىػ لـي. امکيپىؿې تړاو لـي ڇې ػ ن٩ؼېؼو وړ ػي. ػ ٤

الله کړ   په ٨مٖ تبنؼې پېـوػلی ريې مىټـ او ػ اولېؼو تٝميب يوي او  یلـي ڇې ه١ه پعىا پىؿ ت

مرص٣ ته  ػ هېىاػونى ډله

 النيي مينهب

لپام ته 

 النيي مينهب

لړي رس 

 ؼيٜب

ـمعت  – 1970ب نـط يػ پ

80 

 ٍؼي(ي)په ٤

 3,6 200 0,15 0,85 ؼ لـونکي هېىاػونهيکم ٜب

ؼ لـونکي يمتىلٖ ٜب

 هېىاػونه

0,78 0,22 1250 5,7 

 3,2 8070 0,22 0,78 هٌنٝتي هېىاػون

ونکي ؿ ػ ن٥تى ٌبػ

 هېىاػونه

0,53 0,45 3340 6 
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ـه ڇې ػ ى لګىل يبت وي، نى ػ مبيل منبتٝى انؼافه ڇې په مرصيف کبليػه پىؿونه فوي، نى هـ څىم

 کېږي، کمېږي.

٣ ې ػ مرص يى نه کم کړو، نى شبٌل ته يػه له وتمنه ػکه ػ مرص٣ کىونکي پىؿون

وي. ػ٠ه متصىل ػ تل لپبؿه ػ مرص٣ کىونکي « اؿفښت یځبنګړ ۸ب ياو « ظبلٍه وتمنێ»کىونکي 

ـػې، ػ٠ه م٩ؼاؿ مرص٣ يؼ رسه ػ مرصيف کبليله ٜب ـه پ ى ػ پېـوػلى لپبؿه ػ ه١ه په واک کې ػه. رستې

مل يش، بتىايل ال يمتلى( ػ فيوام )پىؿ اظ ېـوػلى لپبؿه ػى ػ پييش ڇې ػ مرصيف کبل یکىال  يکىونک

ـػې البك له مرص٣ کىونکي رسه په الك کې مىذىػې مبيل  ،ػ ه١ه ػ مرص٣ ٨ؼؿت لىړوي. پ

 منبتٞ په النؼې ډول ػي:

ـه ػ يب ػ مرص٣ کىونکي ځبنګړي اؿفښتىنه ڇې ػ ه١ه پـ ٜبيظبلٍې وتمنێ او  ؼ رستې

ـته، په ه١ه ٌىؿتيوؿکړې وړ مبل مرص٣ کىونکي له ظىا ػ کې ڇې ػ الرسيس وړ ټىلې مبيل  بتى پ

 وکل 2- 11مىمي. په  یې مرص٣ کمىاليمىمي او په کمېؼو رسه  یبتىاليبتې يش، مرص٣ فيمنبتٞ ف

ـلته انؼافه  کې ػ مرص٣ کىونکي ټىلې مبيل منبتٞ په ا٩٤ي مصىؿ او مرص٣ ػ ٜمىػي مصىؿ په م

ـمنځ ؿاتٕه ػ يػ ېوى  ـلته ټبکل کېږي او ػ٠ه ػ ظٖ  OC1, C2C4. ػ مبيل منبتٝى او مرص٣ ت په م

ـګنؼوي ڇې ػ شؼا٨ل مرص٣ له تأم بتىايل رسه مرص٣ يه وؿولته، ػ مبيل منبتٝى په ف څعنيظٖ څ

ػ مرص٣ کىونکي ظبلٍې وتمنێ  OA1مىمي. که  یبتىاليبتىايل په نمثت لږ فيػ٠ى منبتٝى ػ فػ

ـه او ٜب متلى پـيڇې ػ پىؿ اظ ـاتـ وي. L1Y1 وي، مرص٣ ته يې له A1Y1ې يؼ ي٨ؼؿت رستې   رسه ت
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ىو ڇې ٜب ػا  .یٜبمل ػ یکىونکػ مرص٣ ػ انؼافې ټبؼ يػ مرص٣ په تبتٞ کې، مىنږ ٤ِـ

ـته ػ نىؿو متصىليپه ػې مٝنب ػه ڇې مىنږ ٤ُـ کړې ػه، ڇې له ٜب   په مرص٣ تبنؼې ډېـيرينى ت١يؼ پ

په هکله اشٍبئيىي  انګلمتبنپه تىګه ػ  نه کىي. ػ محبل يري ت١نيب ػا ڇې ػ٠ه متصىلياو  ه ػیق ينبڇ

ـګنؼه کړې ػه ـه يڇې ػ مرص٣ کىونکي ػ ظبلٍى وتمن ،وىاهؼو څ ى ا٠ېقه په مرص٣ تبنؼې ډې

ـه ػ اهمينبڇ ت وړ نه ػه. ػ مرص٣ کىونکى ه١ې کىڇنێ ډلې ته ڇې ػ پبم وړ ظبلٍى يقه او ػوم

مرص٣ تـ  ڇټکىايلػ ٩ؼېؼو ػ ن ی او ػ ػو يريى ػ اؿفښت ػ ت١يػ٠ى وتمنبلکبن ػي، ػى ميوتمن

 ا٠ېقې النؼې ؿاويل.

 :ز كېمتىنى تغيري

ـګنؼو يؼ او ش٩يػ مرص٣ تبتٞ ػ ٜب نى پىيل يمتصىل ه، نه ػػ٠ى ػوهػ ی٩ي مرص٣ څ

ه ڇې يػ٠ه ؿاتٕه تـ ا٠ېقې النؼې نه ؿاويل. له ه١ه ځباتى پـ البك، يري ت١ ػػ٠ى ػ ٨ېمتىنى ،اؿفښتىنه

 نيؼ ػ٠ه ػوه متصىليتب یبتىالي٨ېمتىنى فػ ، نى یؼ رسه ممبوي ػيب ميل مصٍىل له ميل ٜبيؼ يميل تىل

ـػې البكيىه نمثت فيپه  ػ مرص٣  یبتىاليٍؼه في٤ 10ػ ٨ېمتىنى په لٕض کې  ،بت کړي. پ

ـػې يې هم په همؼې انؼافه فياو مرص٣ ته  بتىالیيٍؼه في٤ 10ؼو ػ يکىونکى ػ پىيل ٜىا بتېږي. پ

او ػ  یؼ رسه متنبلج ػيله ٜب ی٣ ػ پعىا په څېـ ػ ه١ى مرص  یػ ه١ى  ، مرص٣ کىونکى تهالبك

ات ػ مرص٣ کىونکى يري ػ ٨ېمتىنى ت١  نه کىي. رسه له ػېيريت ت١ينى له پلىه وِٝي٩ي متصىليش٩

 .يلى تـ ا٠ېقې النؼې ؿاوم په تېالتېلى تڼيتٍبم

ػ   اشتامال يريؼ پبم ويش، ػا ػه ڇې ػ ٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې ت١يکىمې ممئلې ته ڇې تب

ـاتـ نمثت ػ ت١يټىلى کبل . ػ محبل په تىګه امکبن لـي ڇې ػ ظىؿاکي ی په مٝنب ػيريى په ٨ېمت کې ػ ت

 وکړي. په ػې ٌىؿت کې، که يريپه انؼافه ت١ %15 ػ ٨ېمت په انؼافه او ػ ذبمى %5تىکى ٨ېمتىنه ػ 

ى يوى بتىايل په ٜلت(، ظى ػ پېـوػليوپېـي )ػ ٨ېمت ػ نمثي ف ې ذبمېمرص٣ کىونکي لږ

 مىمي. ٩ي مرص٣ کمىايلي نه کړي، ټىل ش٩يريظىؿاکي تىکى م٩ؼاؿ ت١

ى يؼ )له وؿکړل وىي هـومـ ػ مرصؿ٣ وړ ٜبيريؼ ت١يممئله ػا ػه ڇې ػ ميل ٜب مهػوه

ـاتـ نه ػيريبتى څعه پبته( له ت١يمبل ى ػ يبتېږي، ا٨تٍبػي مىلمې ػ کبلي. کله ڇې ٨ېمتىنه فی رسه ت

الله کىي او امکبن لـي ڇې ػ٠ه اِبيف ٜبيبتې پيف ظـڅالو په م٩بتل کې ډېـې لىػ ػ  ؼ ػيمې ت

ؼ مرص٣ يکه ػ٠ه ټىل ٜب یمرص٣ کىونکي الك ته نه وؿځي. شتٜبيؼ  ؽظريې په وکل ولبيت،

بت يه ڇې ػ مرص٣ کىونکي وؿکىل کېؼونکي مبليکىونکى ته په واک کې وؿکړل يش. له ه١ه ځب

نى ػ  ومىمي. بتىايليوکل ولـي( ف یبتېؼونکيب فيٍبٜؼي بتى نٙبم تيؼو تبنؼې ػ مبلي)که پـ ٜىا
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ػ کمىايل په تـڅ کې مىمي. ػ ٨ېمتىنى  یبتىاليفرسه ه په کم نمثت ؼ څعيميل ٜب ؼ لهيمرص٣ وړ ٜب

 ـٜکن ػه.ممئلې پ ػ ػ٠ې

( ػ ؿوښبنه )پؼيؼو  ػ ػالې ښکبؿنؼويريتله ممئله ػا ػه، ڇې ػ ٜمىمي ٨ېمتىنى ػ لٕصې ت١

ـاػ ڇې ػ پىيل مىذىػي( ػ أجـ په نبمه 29)  ڇې ػ پيګى ،کېؼو المل ګـځي مبلکبن ى يبػېږي. کىم ا٤

ت او ػ ٨ېمتىنى ػ کمىايل پـ وظت ځبن په يـ وظت ځبن په ډېـ تؼ وِٝوي، ػ ٨ېمتىنى ػ لىړوايل پ

وي. يري ٩ي اؿفښت ت١يمى ش٩يػ پ یات ػ ه١ى يري ت کې تٍىؿ کىي. ځکه ڇې ػ ٨ېمت ت١يښه وِٝ

ػ جبتت  )ػ ٨ېمتىنى ى فيبتىايل ته وؿتهمىذىػي ی ػ ن٩ؼوػ ػو  یىړېږي، ػ٠ه کمىالکله ڇې ٨ېمتىنه ل

بتىايل رسه ته اوك مرص٣ يوؿته ا٠ېقه لـي. ػ مىذىػو مبيل منبتٝى په فپبته کېؼو په ٌىؿت کې( 

مرص٣ ته ځبنګړې کړي. ػ پيګى أجـ ى او ظؼمبتى يبت نمج ته ػ کبليؼو فيکىونکي ػ ظپلى ٜىا

 ى مبيل منبتٝى کې ػ ن٩ؼو په ونډې پىؿې تړاو لـي.په ټىل ؼافهان

ـه اړيىه ممئله ڇې نهبي نه تـېښي، ه١ه ػا ػه ڇې امکبن لـي ڇې ػ ٨ېمتىنى يتب  اوبؿه وؿته ډې

ىمي. ػوام وم کړي، ڇې ٨ېمتىنه ته په هام٠ه  ذهت په مرص٣ کىونکى کې ػ٠ه تٍىؿ ؿامنځته يريت١

ؼا يتٍىؿ پ ٣ کىونکى کې ػ ٨ېمت ػ ال ډېـ فيبتىايله مرص ، ممک  پیلػ محبل په تىګه، ػ ٨ېمت کمىا

ى په يټ ٨ېمت رسه ػ کبليؼ په ټيپه ؿاتلىنکي کې ظپل ظـ ه ته مرص٣ کىونکييکړي او له ػې ځب

ـت په مرص٣ کىونکى کې په  بتىايليج، امکبن لـي ڇې ػ ٨ېمت فيپېـوػلى رسه وځنډوي. په همؼې ت

له وېـې ڇې په ؿاتلىنکي کې  ػ ػېتٍىؿ ؿامنځته کړي او بتىايل يؿاتلىنکي کې ػ ٨ېمت ػ ډېـو ف

 ى او ظؼمبتى پېـوػلى ته اػامه وؿکىي.ي٨ېمتىنه نىؿ هم پىؿته نه يش نى ػ کبل

 :غېعهاز ګټې ز نطخ 

المل يش ڇې  ػ ػېال رص٤ه کىي. که ػ٠ه ممئله ػ پىؿونى وؿکړه  یبتىاليػ نـط ف ػ ګټې

، ػ پـٜکن ػ ػېام کړي، مرص٣ ته کمىالی ومىمي. لپ بته تـظهيؼ فيمرص٣ کىونکي ػ ظپل ٜب

ب يظى آ  بتىايل المل ګـځي.ي، لپام او ػ پىؿ وؿکړه کمىي او ػ مرص٣ ػ فیلګټې ػ نـط کمىا

ػ  ي پـ وظت ػا ډول ٜکن الٝمل ښيي؟ که مرص٣ کىونکيريمرص٣ کىونکي ػ ګټې ػ نـط ػ ت١

ـ و  ظربې متبيل ػې ػ لږ پىؿ په وړانؼې  یبتىاليې ػ نـط فؼ ولـي، ػ ګټيي ڇې په ؿاتلىنکي کې ٜبل

                                                           
29

 - Pigou Effect. 
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ؼ ه١ه يػ ٜبته  کړي. په ػې ٌىؿت کې نيؼ ه١ه ته تّميٜب یکىلى رسه ته په ؿاتلىنکي کې نىمىړ 

ـػې البكبته يش، ڇې مرص٤ېږييفتـظه  ، امکبن یبتىاليډلې ػ مرص٣ ف ػ ػېپه کيل تىګه  ،. پ

ظپل مرص٣ ؿاکمىي، ذربان  رسهبتىايل يلـي ڇې ػ ه١ې ډلې مٍبؿ٣ ڇې ػ ګټې ػ نـط په ف

  ونه کړي.يريکړي. په ػې ٌىؿت کې ته ػ ا٨تٍبػ مرمىٜي مرص٣ ت١

ؼ يب ػ مرص٣ او ٜبياتى ا٠ېقه ته ػ مرص٣ په تبتٞ او يري په مرمىٜي تىګه، ػ ګټې ػ نـط ػ ت١

ـه لږه وي) ـمنځ اشتامال  ډې  (.30ت

 ( :31ث )رضي يىنکته ظياتيى ةل  ز ظياتىايل او يا

ؼ يانؼافه ػ ٜب یڇې ػ ه١ى  ٝنې ه١ه معبؿدي ؼ تبتٞ نه ػي،ي ڇې ػ ٜبيريت١ى ػ ه١ى معبؿذ

بتىايل يػ ف»پىښتنې ځىاة ػلته  ػ ػ٠ېؼ څه ا٠ېقه کىي؟ ي نه ظىؿي په ميل ٜبيري رسه ت١يريله ت١

ػذه کې نمثت ؼ تبتٞ نه ػي. ٤ُـ کړئ ڇې ػ ػولت په تى يؿاکىي. ػ ػولت مٍبؿ٣ ػ ٜب« جيرض

ي ينهب ی مىمي او ػ ا٨تٍبػ ػ مرص٣بتىاليپىيل واشؼو په انؼافه ف 100ػ  ؿدتېـ کبل ته ػ ػولت معب

ى ػ٠ه بتىي. ػ معبؿذيپىيل واشؼو په انؼافه ف 100ػ  ی. کله ڇې ػولت ظپل معبؿدػ 0,8الن  يم

ـاػو ٜىايپه ا٨تٍبػ کې ػ  یبتىاليف وي، نى ػ٠ې  0,8الن ينهبيي م ته مرص٣ بتىي. کهيؼ فيىې ډلې ا٤

واشؼه  80ډلې  ػ ػ٠ېې لپام کىي. يواشؼه  20او  واشؼه مرص٣ کړي 80ؼ يِبيف ٜبډلې ػ ظپل ا

ؼ ؿامنځته کىي، ڇې ػ٠ه ډله هم ػ ظپل يٜب تلې ډلې لپبؿه په ا٨تٍبػ کې اِبيفػ  اِبيف معبؿد

ؼ، مرص٣ او لپام ػ يذؼول ػ ٜب 3- 11 واشؼه لپام کىي. 12,2او  واشؼه لګىي 51,8ؼ ياِبيف ٜب

ـػې البك ي.ػ تېالتېلى ډلى لپبؿه ښکبؿه کى بن يؼو ذـبتېيف ی په بتىاليى فػ ػولت ػ معبؿذ ،پ

ؼ يالمل ګـځي. ػ ٜببتىايل يؼ ػ فيػ ذمٞ په انؼافه ػ ټىلنې ػ ٜب مرمىٛ کې ػ لىمړي کبمل ػ ميقان

کبمل ػ مرمىٜې په  3 بتىايل انؼافه ػيه او ػ لپام ػ فم کبمل ػ مرمىٜې په انؼاف ػ ػوه یبتىاليف

وى، ڇې ػ نقويل هنؼيس تٍبٜؼ ػ شؼوػو ػ  یى کبملىنى مرمىٜه کىال يى ػؿېيکېږي. ػ پىؿتن انؼافه

ـمىل په النؼې ډول ػ ېمرمىٜ ـلته اللته ؿاوړو. ػ٠ه ٤ ـمىل په م   :يػ ٤
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 - F. S. Brooman, Macroeconomics, pp. 96 – 114. 
31

 - Multiplier. 
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(3) 

 اتيري ػ لپام ت١

(2) 

 اتيري ػ مرص٣ ت١

(1) 

 اتيري ؼ ت١يػ ٜب

20 80 100 

16 64 80 

12,2 51,8 64 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

SΔ CΔ YΔ 

 «ذؼول 3 -11»

S یػ تٍبٜؼ ػ مرمىٜي شؼوػو ػ ذمٞ شبٌل ػ ،a  ب ذمله او يشؼ  یلىمړq  ػ هنؼيس

ـلته مصبلثه  ػ ػ٠هو٠ىاړو ڇې ػ لىمړي کبمل مرمىٜه . که یتٍبٜؼ ػ ٨ؼؿت نمثت ػ ـمىل په م ٤

 کړو، لـو ڇې:

   
   

     
     

تب  او په اوږػ مهبل کې ػ يواشؼو په انؼافه، نهب100ػ  بتىايليٝنې ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى في

ى ات په ه١ى معبؿذيري ؼ ت١يواشؼو ته ؿلىي. په ا٨تٍبػ کې ڇې کله ػ ٜب 500ؼ يا٨تٍبػ ميل ٜب

الك ته ؿاځي. ػ پىؿته محبل په تىګه، ػ  تـې جيبتىايل رضيؼ تبتٞ نه ػي، ػ فيووېىى ڇې ػ ٜب

 ی.ج په النؼې ډول ػيبتىايل رضيف

 
   

   
   

ـکي کې مى الكيه په ګټې اظاوك له  ه١ى مٝلىمبتى څع ته ؿاوړل، ػ  متنې ڇې په اتم څپ

ؿه ووىه، ڇې په تړيل او له ػولت ته ؿاوړو. لکه څنګه ڇې معکې وؿته اوب ج الكيبتىايل رضيف

ـته ا٨تٍبػ کې ته ميل تىلڅع ـاتـ وي: Y = C + Iؼ له يه پ  رسه ت

ـکي کې  C = a + by    مى اوبؿه وکړه ڇې: ظى په همؼې څپ
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 Y = a + by +Iې په وِٞ کىلى رسه لـو ڇې. يپه لىمړۍ مٝبػله کې 

 وى ڇې ػ٠ه مٝبػله په النؼې وکل ؿاوړو: یکىال 

Y – by = a + I 

Y(1 – b) = a + 1 

جبتت م٩ؼاؿ وِٞ کړو،  Aػ  یوى ڇې ػ ه١ه پـ ځب ی، کىال یجبتت م٩ؼاؿ ػ a + 1ه، ڇې يله ه١ه ځب

 :ڇې

         

  
 

     
 يب 

 

     
  

  اتى ؿواتٖ ته يې هم ٌؼ٧ وکړي:يري که پىؿتنێ ؿاتٕه ٌؼ٧ وکړي، نى ػ ت١
 

     
هام٠ه ػ  

    A Δ ه ڇېي. له ه١ه ځبیج ػيبتىايل رضيف
 

     
ي يالن او ػ لپام نهبيػ مرص٣ نهبيي م

ـاتـ ػ رسه 1الن له يم ـاتـ ػال يي ميػ لپام له نهب b– 1، یت  .ین رسه ت

ػ فيبتىايل رضيج  
                                                    

ػ لپام نهبيي ميالن         ػ مرص٣ نهبيي ميالن   
 

ػ  0,2 ېيالن ياو ػ لپام نهبيي م o,8ې يالن يي ميمحبل ته ڇې ػ مرص٣ نهب ينيفمىنږ معک

 :یې په النؼې ډول ػيج يبتىايل رضيف

يجرض ػ فيبتىايل   
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 یزوولؼم څپطک

 ىضيىنې تيې اچز پانګ

ىافې مرص٣ کىونکي او ا٨تٍبػي مىلمبت پکې يي ا٨تٍبػ کې ڇې په ػوه لکتىؿ 

ا٨تٍبػي مىلمبتى  ى او ظؼمبتى ته مرمىٜي ت٩بِب ػ مرص٣ کىونکى ت٩بِب او ػيوبمل ػي، کبل

ه ڇې ػ مرص٣ ي. له ه١ه ځبيپبنګه اڇىنې مٍبؿ٣ ػػ ب ػ وعيص مرص٣ مرمىٜه او يت٩بِب او 

 ػ پبنګىنى ػ مٍبؿ٤ى يريؼ کې ت١ي، په مرمىٜي ت٩بِب او ٜبی شبٌل او ٜبمل ػيريؼ ػ ت١ي ػ ٜبيريت١

لپبؿه ڇې ځبن  ػ ػېت لـي، يه ا٨تٍبػ کې لپام ٤ى٧ الٝبػه اهماتى څعه ؿامنځته کېږي. نى پيري له ت١

  په ٜلتىنى ځبن پىه کړو.يريؼ ػ پبنګىنې ػ ت١ي کىي. تبيريؼ څنګه او ولې ت١يپىه کړو، ڇې ٜب

ى لبػه يى ػ پبنګىنې ػ وړانؼې کىلى لپبؿه ا٨تٍبػپىهبن لپبؿه يريىنې ػ ٜلتىنى ػ ت١ې اڇػ پبنګ

تبتٞ وړانؼې کړې ػه. پىهېږو ڇې پبنګىنه ػ ګټې ػ شٍىل په مىظه تـرسه کېږي. ػ هـې فمبين 

ـه ڇې ػ پبنګ ىلى يىنې ػ ٔـشې مته فې اڇػوؿې لپبؿه، هـ څىم بته وي، ػ نىؿو ٜىاملى په جبتت ٤ِـ

الله کېؼونکې اڇبته وي، ظى ػ پبنګيرسه ػ پبنګىنې انؼافه ته ف  يىنې شبٌل او له ػې څعه ػ ت

 لىػ مته ػ کىمى ٜىاملى تـ ا٠ېقې النؼې ػه.

ػ نـط قو تىکى ػ شبٌل ييتصخ معکې ته ښه ػا وي، ڇې ػ پبنګه  ممئلې په اړه تـ ػ ػې

ـػې ې اڇم٥هىم او کىمه ؿاتٕه ڇې ػ پبنګې ػ مىذىػۍ او ػ پبنګ ـمنځ وذىػ لـي پ ىنې ػ نـط ت

 تبنؼې لږ تصخ وکړو.

 ز پانګې مفهىم:

ه مرص٤ېږي. ؼ ه١ه تـظه ػه، ڇې نيا٨تٍبػ ػ تىلى يلىنى کې پبنګه ػ يؼ په تصليػ ميل ٜب

، ػ ا٨تٍبػي مىلمى ػ یجبتت متصىل ػى ي. له تلې ظىا پبنګه ڇې یى ذبؿي متصىل ػيىنه ه اڇپبنګ

ىه ػوؿه کې نبظبلٍه پبنګىنه په هام٠ه ػوؿه کې ػ يقو تىکى ػ مىذىػۍ په مٝنب ػه. که په ييپبنګه 

ـاتـ وي، نى ػ پبنګې مىذىػي ت١  نه کىي او په هام٠ه ػوؿه يريمرص٣ وىې پبنګې له م٩ؼاؿ رسه ت

ـه وي. نى ػ پبنګې کې ته ظبلٍه پبنګىنه په هام٠ه ػوؿه کې مرص٣ وىې پ ـات بنګه له م٩ؼاؿ رسه ت

ظبلٍه پبنګىنه تبنؼې ػ مرص٣ وىې پبنګې له  هاو په هام٠ه ػوؿه کې پ  نه کىييريمىذىػي ت١

ې ومىمي او ػ ظبلٍې پبنګ یبتىاليبته وي. نى په ه١ې ػوؿه کې ته ػ پبنګې مىذىػي فيم٩ؼاؿ څعه ف
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ـته نبظبلٍه پبنګاڇ ىنه له مرص٣ وىې پبنګې څعه کمه وي، نى په ىنې م٩ؼاؿ ته محثت يش. که ڇې

 مىمي او ظبلٍه پبنګىنه ته من٥ي يش. یىه ػوؿه کې کمىاليا٨تٍبػ کې ػ پبنګې مىذىػي په 

ـػې البك، تٝـ ىنه ػ پبنګې په مىذىػۍ تبنؼې اِب٤ه ه اڇ٦ ته په کتى، نبظبلٍه پبنګيپ

ىلى رسه، ػ پبنګې ػهم٩ؼاؿ ػ یوى  په ا٨تٍبػ کې ػ  یبتىاليمىذىػۍ ف . ػ نىؿو ٜىاملى په جبتت ٤ِـ

 .یػ یبتىاليؼي ٨ؼؿت فيتىل

 زضې مهم غىامل: تصميم؛ىنې ې اچز پانګ

ىې ا٨تٍبػي مىلمې ػ ګټې او رضؿ اټکل ػ ػؿې يه ػ ىنې څعې اڇله هـ ډول پبنګ

 ٜىاملى له ؿواتٕى څعه ؿامنځته کېږي:

الله کېؼونکېييػ پبم وړ پبنګه  -1  ه.ګټې او رضؿ مت قو تىکى څعه ػ ت

 ؼ ٨ېمت.يقو تىکى ػ ظـييػ پبنګه  -2

 .طـ ػ تبفاؿ ػ ګټې ن -3

ې ، نى ػ هـې پبنګینې ؿاتلىنکې اټکل ػ منل کېؼو وړ نه ػيه ڇې ػ نبمٕميله ه١ه ځب

قو ييکې تـ ټىلى مهم ٜبمل ػ ګټې وؿکىلى په وظت کې ػ پبنګه  بيبيىنې ػ ؿاتلىنکې ګټې په اؿفاڇ

الله وىي ٜىا نبن وذىػ لـي، تلکې ػ يبن په هکله ٜؼم أميذـ ٠هػ ػىافې يؼ ػي. نه يتىکى ت

نبن رسه مغ ػه. که ٤ُـ کړو ڇې ٜؼم يب ػ ګتې وؿکىلى مىػه  هم له ٜؼم أميقو تىکى ٜمـ ييپبنګه 

ىلى رسه ڇې ػ  ػ ػېنبن وذىػ نه لـي، يأم ى يـ ػالې اټکل کىي ڇې يىې مىلمې مؼيپه ٤ِـ

 یمتل يش او ػ پنځم کبل په پبينى لپبؿه تـې کبؿ واظکلى  يش ڇې ػ پنځى یق کبيل کىال ييبنګه ډول پ

 په نيمبو ػ ػ٠هب يکي ګټىؿتي ٤قنيمبو ػ ػ٠ه. یػ ى لبمبنىنى اؿفښت ٥ٌـيثبړ وىې ػ کيکې 

ـته ػ هـ کبل ٤قیؼ م٩ؼاؿ ػيبتېؼو رسه ػ پبنګې په مىذىػۍ تبنؼې ػ اِب٤ه وىي تىليف کي ي. که ڇې

قو تىکى څعه ييؼ رسه رضة يش، له نىمىړو پبنګه يي ٜبيهبؼ وىي کبيل له نيب ػ هـ واشؼ تىليګټىؿت

الله يش. يؼ ذـيته ػ نبظبلَ ٜب  ىمړنيىلؼ او ظـڅالو لپبؿه، ياِبيف مصٍىل ػ تىل ػ ػ٠هبن ت

ب وړ مىلمبتى يب ػه. کله ڇې په هـ کبل کې ػ اړتي١بتى او اِبيف کبؿګـ ته اړتيمىاػو، ػ لىن مىاػو، تثل

الله يه من٥ي يش، نى ػ هـ کبل لپبؿه ته متى٨ٝه ظبلَ ٜبؼ څعيمرمىٜي مٍبؿ٣ له ظبلَ ٜب ؼ ت

ى ػ ظـڅالو ي آالتى او ػ کبلنيؼ ػ مصبلثې لپبؿه ه١ه مٍبؿ٣ ڇې ػ مبوييش. ػ متى٨ٝه ظبلَ ٜب

ـته له ػوه التحنبآتى یمتل وى يلپبؿه تـې کبؿ اظ ػ٠ه ػوه  ؼ څعه تېلېږي،يڇې له نبظبً ٜبڅعه ، پ

 ػي: التحنبوې په النؼې ډول
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ـلته ػ مبويب ظٕي مي م اويممت٩ػ التهالک ڇې  ی کلننيػ مبو -1 ؼ ػ ٨ېمت ػ ي ػ ظـنيتىػ په م

 .يى پنځمې تـظې په انؼافه ػی

الله نيػ کلنێ ګټې مٍبؿ٣ ڇې ػ مبو -2  ػ پبتې وتمنێ او ػ تبفاؿ ػ ګټې ػ نـط له رضة څعه ت

 کېږي.

يى ؼ ػ ٨ېمت ػ ي ػ ظـنيمه تـظه ػ مبويى پنځ ػ مرص٣ نيکه په لىمړي کبل کې ػ مبو

مې څلىؿ پنځ ػ وتمنێ ػ نيم کبل مرص٣ ته ػ مبوپه لبتلى رسه تېله يش، نى ػ ػوه مې تـظېپنځ

ـته کلنیرضة ػ تبفاؿ ػ ګټې له نـط رسه ػتـظې  ٤ُـ کړو، نى ػ  Riظبلَ مصٍىل  ی. که ڇې

 له ټبکل کېږي.ي٦ په ولين ػ النؼې ؿػبيؼ ذـيپنځى کلىنى لپبؿه ػ ظبلَ ٜب

R1,     R2,     R3,     R4,    R5 

∑   ٦ مرمىٜهيؿػ ػ ػ٠ه٤ُـ کړئ ڇې     
ه قو تىکى له ٨ېمت څعييػ پبنګه    

قو تىکى له شبٌل وىي لىػ ييوى، ڇې ػ٠ه ت٥بِل په پنځى کلىنى کې ػ پبنګه  یب کىال يبتېږي. آ يف

ـ کبل لپبؿه متىلٖ لىػ م او ػ هيوى ڇې ػ٠ه ؿ٨م په پنځى ت٩م یب کىال يمى؟ آ يپبم کې ون په هڅع

ې يؼ پـ ٨ېمت ووېىى او شبٌل ي ػ ظـنيوى ڇې ػ٠ه متىلٖ لىػ ػ مبو یب کىال يته ؿاوړو؟ آ  الك

 مى؟يػ پبنګىنې ػ مصٍىل ػ نـط په تىګه په پبم کې ون

ػ ٨ېمت ؼ يؼ او ػ ظـي. ټىل ت٥بِل ػ ظبلَ ٜبیىلى پىښتنى ځىاة من٥ي ػى ټيػ پىؿتن

ـمنځ لىػ نه ػ نه ػه نيىلې ڇې په ػالې شبل کې ڇې ػ نږ ػ٠ه ممئله په پبم کې . ځکه ڇې مى یت

الله کېږي. ػ ياو ٜب ،ه کىويتبػظـيؼ ٨ېمت ػ لىمړي کبل په رس کې  ؼ ػ پنځى کلىنى په اوږػو کې ت

ـنه ػ مبويٜب الله کېؼو ػ وظت ت٥بوت ته نه پبمل ې رسه، په ػې مٝنب ػه ڇې ي ػ ٨ېمت له تبػنيؼ ػ ت

ػ مبوني ػ ظـيؼ له ٨ېمت رسه ػ ٜبيؼ  الك ته ؿاځي. په تؼؿيز رسه په اوږػو کېػ٠ى پنځى کلىنى  ػ

اللهػ  ڇې ػ پيمى اؿفښت په ػ٠ى ټىلى پنځى  ،ػ وظت په نه پبمنيىي رسه په ػې مٝنب ػی کېؼو ت

اللهکلىنى کې جبتت پبته کېږي. که پيمې وکىالی يش ګټه  کړي، ػ يى پىيل واشؼ اؿفښت ڇې په  ت

کم  ٤ٝيل اؿفښت څعهپىيل واشؼ له  مىنږ ته ؿاؿلېږي، په ؿاتلىنکي کې ته ػ هام٠هکي کې ؿاتلىن

اللهوي. له  په ؿاتلىنکي کې ػ من٩ٕي م٩بيمې لپبؿه مىنږ تبيؼ  وىيى پيمى رسه ػ وؿکړل وىيى پيمى ت

اللهػ اولنيى پيمى  ؿاتلىنکي کې په ؼ ڇې ينب کىم ٜبيب په تله وي، کېؼونکی اؿفښت مصبلثه کړو ت

پىيل واشؼه ڇې په پنځى کلىنى  100وي، نى ه١ه  %4ل يش.که ػ لىػ نـط يؼ تنقيالله کىو، ه١ه تبت

وي، ػ  %5که ػ ګټې نـط  واشؼو رسه ممبوي اؿفښت ولـي. 82,19ته ؿايش، اوك ته له  کې ته الك

الله کېؼونک 100 ي. ػ پىيل واشؼه و  78,35اؿفښت ته په پنځى ؿاتلىنکى کلىنى کې  یپىيل واشؼو ت
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ـته ػ ګټې نـط يتنق پىيل  82,19ٍؼه وي او اوك مىنږ ي٤ %4ل پـوله په ػې مٝنب ػه ڇې که ڇې

اللهپىيل واشؼه  100نىؿو کلىنى کې ته  پنځىواشؼه په ػې نـط په پىؿ وؿکړو، نى په   1- 12کړو.  ت

 بؿه ښکبؿه کىي.ل ػ تېالتېلى نـظىنى لپياؿفښت ػ تنق یبن اولنيؼ ػ ذـيذؼول، ػ ٜب

 ل نـطيػ تنق %4 ؼيتى٨ٝه ٜبم

5% 

6% 

 94,34 95,24 96,15 کې یپىيل واشؼه ػ لىمړي کبل په پب 1=100

 89 90,70 92,46 کې یم کبل په پبهپىيل واشؼه ػ ػو 2=100

 83,96 86,38 88,9 کې یم کبل په پبيپىيل واشؼه ػ ػؿې 3=100

 79,21 82,27 85,48 کې یپىيل واشؼه ػ څلىؿم کبل په پب4=100

 74,73 78,35 82,19 کې یپىيل واشؼه ػ پنځم کبل په پب=100

 421,24 432,94 445,18 ػ ٤ٝيل اؿفښت مرمىٜه

 «ذؼول 1- 12»

پىيل  432,94بن ښکبؿه کىي يؼ ذـي اؿفښت ڇې ػ پىؿتني ٜبني٤ُـ کړئ ڇې ػ ه١ه مبو

 ؼ يىه ګټىؿه پبنګىنه ػه؟ي ظـنيمبو ػ ػ٠هب ي. آ یواشؼه ػ

اللهه  څعني٨ېمت وپېـو او هـ کبل ته له مبو 432,94 په نيپىهېږو ڇې که مبو  ت

ب ػ مصٍىل ػ٠ه نـط يٍؼو په انؼافه ګټه وؿکړي. ظى آ ي٤ 5 ػ کلىنى لپبؿه پنځىؼ ػ يٜب یکېؼونک

ىل ي؟ ػلته ػه ڇې ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط تـ تصخ النؼې نی٪ لپبؿه کبيف ػيپبنګىنې ته ػ مىلمبتى ػ تىى

ـته مىلمې ػ  الله کړ نيمبوکېږي. که ڇې  5وي او ػ پىؿ ػ ګټې نـط له  ی ػ پېـوػلى لپبؿه پىؿ ت

ـته ا٨تٍبػي مىلمه مبيل منبتٞ په واک يه فٍؼو څعي٤ بت وي، پبنګىنه ته ګټىؿه نه وي او که ڇې

الله کىلى ته اړت  5رسه له  مى په پىؿ وؿکىلىييش ڇې ػ ظپلى پ یب ونه لـي، کىال يکې ولـي او ػ پىؿ ت

ـػې البكيٜب ٍؼو نه ډېـي٤ الله کړي. نى پ مى پىؿ يػه ڇې په تبفاؿ کې په شبکم نـط تبنؼې ػ پ ،ؼ ت

ه لږ ٍؼو څعي٤ 5ه من٩ٕي او ٩ٜالين وي. که ػ تبفاؿ شبکم نـط له  له پېـوػلى څعنيوؿکىل ته ػ مبو

ـتله ٩ٜالين او ګټىؿ نيوي، نى ػلته ته ػ مبو ؼې په يل ٨بٜىې کُيوي. ػ  ه پېـوػنه ػ پىؿ وؿکىلى په پ

ـته متى٨ٝه مصٍ بت وي، په ػې ٌىؿت کې پبنګىنه يه فىل ػ تبفاؿ له شبکم نـط څعتىګه که ڇې

 ګټىؿه ػه.
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 :ىنې مػازلېې اچز پانګ

ؿه ػ ىې مٝبػلې په تىګه ػ ٤ٝيل اؿفښت لپبيڇې ػ  ،وى یبن وىل کىال يڇې پىؿته ت کىم څه

که مىنږ  ،یٍؼه ػي٤ 5ګټې نـط بن کړو. ػالې ٤ُـ کړئ ڇې ػ تبفاؿ ػ يت بنيؼ ذـيؿاتلىنکي ٜب

کې ته  یڇب ته په پىؿ وؿکړو، ػ کبل په پبيى ىه کبل لپبؿه يٍؼه نـط رسه ػ ي٤ 5پىيل واشؼه په  95,24

الله  100  کړو:پىيل واشؼه ت

  
                                        

ته ؿاوړي، په النؼې ډول  کې الك یې ػ لىمړي کبل په پبي یيل تىګه ه١ه څه ڇې پىؿ وؿکىونکپه کُ

 ػي:

            

هم کبل لپبؿه په پىؿ ػ ػو  P1. که یمثل٢ ػ یپه پىؿ وؿکړل وى  P0ػ ګټې نـط او  iپه ػې مٝبػله کې، 

 کړي. پيؼا P2کې ته  یکبل په پب ػ ػ٠هوؿکړي، 

                                  

الله وى  یبکبل په پ tکلىنى لپبؿه ػوام ومىمي، نى ػ  tػ  P0که   م٩ؼاؿ په ػې ډول وي: یکې ته ت

             

بن ٤ٝيل يؼ ػ ذـيوى ڇې ػ ؿاتلىنکي ٜب یه په الت٥بػې، کىال له پىؿتني ٤ىؿمىل څع

ته ؿاځي  ى کبل وؿولته الكيپىيل واشؼو اؿفښت ڇې  100ته ؿاوړ. ػ محبل په تى ػ  اؿفښت الك

ـه ته وي. یٍؼه ػي٤ 5ػالې ڇې ػ ګټې نـط  ه ي. له ه١ه ځبیػ i = 0,05او  P1 = 100نې ٝي، څىم

 :ڇې

 
             

   
  

   
 

   

      
       

ـت ته ؿاځي، په النؼې  کلىنى کې الك tپىيل واشؼو اؿفښت ڇې په نىؿو   Ptج ػ يپه ػې ت

 :یډول ػ
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النؼې  ؼو ػ هـې ػوؿې ٤ٝيل اؿفښت ػيوى ڇې ػ ؿاتلىنکى ٜىا یپه کيل تىګه، کىال 

الله کړو. ـلته ت  ٤ىؿمىل په م

 V ی٦ ػيؼو ؿػيػ ؿاتلىنکى ٜىا                                ٤ٝيل اؿفښت او. 

  
  

      
 

  

      
 

  

      
                  

  

      
 

ـلى رسه کىال ػ پىؿ  ـلى رسه ػ مبو Riاو  Vوى ڇې ػ  یتني ٤ىؿمىل په ل ـ ي ػ ظـنيپه ل ط ػ ؼ ن

ـاتـ وي، الكيؼو له ذـيى ٜىايل وىيؿاتلىنکى تنق  ته ؿاوړو. بن رسه ت

 ي محصىل:پانګې نهايز 

بن ٤ٝيل يؼ ػ ذـيل ه١ه نـط ڇې ػ ٜبيپبؿه ػ پىؿتنێ مٝبػلې په شل کىلى رسه ػ تنقل iػ 

ـاتـ وييقو تىکى ػ ظـيياؿفښت ػ پبنګه  ګې ته ؿاوړو. کېنق ػ٠ه نـط ته ػ پبن الك ؼ له ٨ېمت رسه ت

 .یوايي او ػ پبنګې ػ وتمنێ متى٨ٝه مصٍىل ػ (MEC)ي مصٍىل ينهب

ـت ؼ ػ ٨ېمت او ػ يػ ظـ (MEC)ي مصٍىل يوى ڇې ػ پبنګې نهب یج کىال يپه ػې ت

ق تىکي لپبؿه مصبلثه کړو. ػ پبنګې ػ نهبيي مصٍىل او په تبفاؿ کې ييپبنګه  بن ػ هـيؼ ذـيمتى٨ٝه ٜب

ـتله کىلى رس  (r)ػ ګټې ػ نـط  ىه ځبنګړې يب يوى، ڇې ػ٠ه ظربه مىعَ کړو ڇې آ  یه کىال په پ

وى، ڇې ػ پبنګې ػ نهبيي شبٌل او په تبفاؿ کې ػ  یپبنګىنه ګټىؿه ػه او که نه؟ له ػې وؿاظىا کىال 

ـػې البك  په مصبلثې رسه ظبلَ شبٌل الكريګټې کم نـط ػ تىپ ـته ػ پبنګې  ،ته ؿاوړو. پ که ڇې

ٍؼه ي٤ 2ٍؼه وي، نى ػ پبنګې ظبلَ مصٍىل ته ي٤ 4 (r)ې نـط ٍؼه او ػ ګټي٤ 6ي مصٍىل يػ نهب

 وي.

 نان غامل:ز غسم اطمي

ـلى رسه او ػ ه١ه ػ انتٙبؿ وړ ٜبيؼ اټکل، ػ پبنګې ػ  ػ پبنګه ييقو کبليى ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت په ل

نهبيي شبٌل مصبلثه لبػه تـ لرتګى کېږي. ظى ه١ه مهمه ممئله ڇې تبيؼ پبم وؿته ويش، ػا ػه ڇې 

 اتلىنکي ٜبيؼ ػ ذـيبن اټکل ػ ٜؼم أمينبن له ممئلې رسه مغ ػه.ػ ؿ 
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ػ معتل٥ى ٔـشى لپبؿه مت٥بوته ػه.  ػ ؿاتلىنکي ٜبيؼ ػ ذـيبن په هکله ػ ٜؼم أمينبن انؼافه 

ػ ځينى ٔـشى لپبؿه ػ شبٌل ػ نـط اټکل او له أمينبن رسه ػ ٜبيؼ ذـيبن ممک  ػی. مٝمىال  

ػ محبل په تىګه ػ ٜمىمي ظؼمبتى لکه تـېښنب، اوتى، ګبفو او  ېمتىنه،نصٍبؿي ٨ؼؿت او ټبکل وىي ٨ا

نىؿو لپبؿه ػ شبٌل او ؿاتلىنکي ٜبيؼ ػ ذـيبن په هکله ػ ٜؼم أمينبن ػ کمىايل تبٜخ ګـځي. له 

ـه  تلې ظىا په ځينى نىؿو ٔـشى کې ػ شبٌل او ػ ؿاتلىنکي ٜبيؼ ػ ذـيبن ػ ٜؼم أمينبن انؼافه ډې

 لىړه ػه.

مئله ڇې ػ ؿاتلىنکي ٜبيؼ په هکله ػ ٜؼم أمينبن تبٜخ ګـځي ػ پبنګه ييقو کبليى ػ تله م 

ـمعتګ تبٜخنبيبتێ ممئله ػه. ػ  ګـځي ڇې ډېـی پبنګه ييق کبيل معکې له ػې ڇې ػ  ټکنبلىژي پ

 نىؿ تـې کبؿ نه اظيمتل کېږي. ګټې وؿکىلى ٨ؼؿت يې کم يش، له ا٨تٍبػي پلىه

او ػ پبنګې ػ نهبيي شبٌل اټکل په ٨ٕٝي ډول امکبن نه لـي  په لنډه تىګه ػ شبٌل ػ نـط

ـمبيبن مىذىػو ا٨تٍبػي رشايٕى ته په کتى تبيؼ ػ پبنګې نهبيي شبٌل ػ ظپلى ٔـشى لپبؿه  او کبؿ٤

 اټکل کړي.

 ز پانګې مىجىزي او ز پانګىنه اچىنې نطځ:

ـ  ـه فمبين ن٩ٕه کې ا٨تٍبػي مىلمې ػ پبنګىنې له تېالتېلى ٔ ـته له شى رس په ه ه مغ ػي. پ

ى ومېـ نىؿې يګـځىي،  نهيکې پبنګىنه اړ یه ڇې ټکنبلىژيکي تؼلىنىنه په ه١ى ه١ى ٔـشى څع

ـاظتنػ وػا یٔـشې لکه ػ کبؿځب ؼ لپبؿه ػ پبنګه يى ػ تىليى کبليوػانىل، ػ نى یکبؿځب ب، ػ نىييێ پ

ګټىؿه ػه. که مىلمه مبيل ى پېـوػنه او ػالې نىؿ ه١ه ٔـشې ػي ڇې اشتامال  پبنګىنه پکې يقو کبليي

 کړي نى هـې نييش ڇې الفمې مبيل منبتٞ له پىؿ څعه تأم یب هم وکىال يمنبتٞ په واک کې ولـي او 

ي مصٍىل او په تبفاؿ کې ئـشې ته ػ پبنګىنې ػ مٍبؿ٤ى تـرسه کىل ػ ه١ې ٔـشې ػ پبنګې په نهب

ه له اټکل څع (MEC)مصٍىل  ييپىؿې تړاو ولـي. ػ هـې ٔـشې ػ پبنګې ػ نهب (r)شبکم نـط  په

ـاتـ يپه څېـ  وکل 1- 12ؼ مىلمه ػ يوؿولته تب ىه تڼه ػ ممکنې پبنګىنې ػ ٔـشى ػ ښىػلى لپبؿه ت

 کړي.
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ىې مىلمې ػ پبنګې ػ مىذىػي اؿفښت ػ يى ټبکيل وظت کې ػ ي٤ُـ کړئ ڇې په 

 1- 12ٍؼه وي، نى په ي٤ 6تبفاؿ ػ ګټې نـط . که ػ پىيل واشؼه ػی 500التهالک له تېلىلى وؿولته 

پبنګىنې ته  پىيل واشؼه ىنهيليم 125کې ته ػوه لىمړنێ ٔـشې ګټىؿې وي. ػ٠ه ػواړه ٔـشې  وکل

ىنه پىيل واشؼو ته لىړوي. که ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط يليم 625ب لـي او ػ مىلمې ػ پبنګې مىذىػي ياړت

 75ػ٠ى ػواړو ٔـشى ػ پبنګىنې مرص٣ ىؿه وي. ػو څلىؿمه ٔـشه ته هم ګټٍؼه وي ػؿېيمه اي٤ 3

کړي.  هىنه پىيل واشؼو ته لىړ يليم 700او ػ مىلمې ػ پبنګې مىذىػي ته  یىنه پىيل واشؼه ػيليم

ـه ف ي مصٍىل ػ ګټې له نـط يبته يش ڇې په ه١ه کې ػ پبنګې نهبيکله ڇې ػ پبنګې مىذىػي ػوم

ڇې ػ مىلمې ګټه  ی،ٝنې ه١ه م٩ؼاؿ ػيرسه په مٕلىة شؼ کې ػ مىلمې ػ پبنګې مىذىػي، 

 نه کىي او ػ مىلمې ػ ظبلٍې يرياٜٙمي شؼته ؿلىي. په ػې ٌىؿت کې ػ پبنګې مىذىػي ت١

ـه وؿولتێ ػوؿه کې ٥ٌـ وي او پبنګىنه  ى يقو کبلييىافې ػ ممتهلک ػ پبنګه يپبنګىنې م٩ؼاؿ ته په ه

 ْ لپبؿه تـرسه کېږي.يب تٝىيتؼلىلى  یػ ځب

ؿو ا٨تٍبػي مىلمبتى په هکله هم ٌؼ٧ کىي. ػ تل لپبؿه ػ مىلمبتى ػ٠ه ممئله ػ نى 

تىنى په لټه کې ػي ڇې ػ مىلمبتى ګټه لىړوي. که په يمؼ کې  وکل 1- 12ـان ػ پبنګىنې ػ ه١ى ٤ٌـ

MEC,r 
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ـا٤ىنه ػ ټىلى م ـا٣ ته يکړو، نى ػ پبنګې ػ نهب ىلمبتى لپبؿه رسه ؿاتىلښىػل وىي ګ ي مصٍىل ګ

ـا٣  الك  .یػی کې ښىػل وى  ال٦ وکل  1- 12پهته ؿاوړو. ػ٠ه ګ

م٩ؼاؿ، ػ محبل په تىګه ػ  تٍبػي مىلمبتى ػ پبنګې ػ مىذىػي ټبکلیپه هـ وظت کې ػ ا٨

نى وي،  r = 6وي. که په ػې وظت کې  ىې ټبکلې پبنګې لـونکیيبؿػو په وبوظىا کې ػ يليم 800

ٍؼه )ػ تبفاؿ ػ ګټې ي٤ 6ػ ته  یبتىاليف وکل ښکبؿه کىي، ػ پبنګې ػ مىذىػي 2- 12څنګه ڇې يې 

مبت ػ ه١ې انؼافې پبنګې ػ مىذىػي ػ ٕى کې مىليه( کم نـط ولـي. په ػ٠ى رشاله نـط څع

بتىايل او کمىايل لپبؿه يګټه اٜٙمي شؼ ته ؿلىي او ػ پبنګىنې ػ ف یػي ڇې ػ ػو  انؼافې لـونکي

 ل مىذىػ نه وي.يته هېڅ ػل
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بته وي، ظى ػ ځينى نىؿو لپبؿه يه فبتى لپبؿه ظبلٍه پبنګىنه له ٥ٌـ څعنى مىلميممک  ػ ځ

کې ته ظبلٍه مرمىٜي پبنګىنه له ٥ٌـ رسه  یه کمه وي او په پببلٍه پبنګىنه له ٥ٌـ څعته ظ

ب ػ ياو  يومىم یکې ڇې ػ ګټې نـط کمىال ؿتى ىافې په ه١ه ٌيٕى کې يپه ػ٠ى رشاممبوي يش. 

ـکت وکړي، کېؼايپبنګې ػ نهب بته ييش ڇې ظبلٍه پبنګىنه ف یي مصٍىل منصني ښي ظىا ته ش

 ات په النؼې تىګه څېړو.يري يش، نى ػا ډول ت١

 :یز ګټې ز نطخ کمىال

پىيل واشؼو ػ پبنګې په بؿػه يليم 800کړه ڇې ػ وبوظىا مى ٤ُـ په پىؿتني محبل کې 

 6هم  (r). که ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط یػ ٍؼهي٤ 6 ،(MEC)او ػ پبنګې ػ نهبيي مصٍىل  مىذىػۍ

ه نـط ٍؼه وي، نى ظبلٍه پبنګىنه ته له ٥ٌـ رسه ممبوي يش. اوك ٤ُـ کړئ ڇې ػ ګټې په ػ٠ي٤

ؼو په بؿػه پىيل واشيليم 880کې، ػ  وکل 2 – 12ىنکې پبنګې په کې ػ لىػ لىړې کڈې ته ػ ؿل

ب ػه تـڅى ػ پبنګې يبؿػه ظبلٍې پبنګىنې ته اړتيليم 80نب ػه ڇې وبوظىا کې وي. ػ ا په ػې مٝ

ـه  مىذىػي مٕلىة شؼ )ػ ګټې لىړې کڈې ته ػ ؿلېؼو شؼ ته( وؿلېږي. ظى مىلمې ته په ه

ـه وظت ته و٠ىاړي ڇې ػ پبنګې م ـه پبنګىنه وکړي او څىم  880ىذىػي فمبين ٤بٌله کې څىم

 بؿػه پىيل واشؼو ته وؿلېږي؟يليم

ب يوظت ته اړت یبتىاليپبنګې ػ مىذىػۍ فبؿػه پىيل واشؼه يليم 80 ػ ښکبؿه ظربه ػه ڇې

ؼ يى ػ تىليػ٠ى کبلؼ يش او ػيق کبيل ډېـ تىلييؼ پبنګه يبتىايل لپبؿه تبيػ ف لـي. ػ پبنګې ػ مىذىػي

ـاظتيه ظىا ػ تىلؼ ػ مىلمبتى ليى ػ تىليقو کبليينـط ػ پبنګه  ي مٍبؿ٤ى ػ يػ نهب یب ممک  ػ ه١ى يؼ پ

ي. ػ ٨ېمت بتىايل المل وګـځيى ػ ٨ېمت ػ فيقو کبلييػ پبنګه  یکې ػ ه١ى  یبتىايل او په پبيف

بتىايل ػ وظت ػ يػ ف نـط ػ کمىايل او ػ پبنګې ػ مىذىػيپه ظپل واؿ رسه ػ پبنګىنې ػ  یبتىاليف

ـ٤يونکى مىلمبتى تىلؼيى ػ تىليقو کبلييپبنګه بتېؼو المل ګـځي. ٤ُـ کړئ ڇې ػ يف ت په يؼي ٘

ق ييٍؼه( پبنګه ي٤ 5) 1,5او ٤ُـ کړئ ڇې په هـ کبل کې  بؿػه پىيل واشؼه ػیيليم 80کبل کې 

ـػې البكيليم 40يض پبنګىنه په کبل کې وبوظىا يتىکي التهالکېږي او تٝى  ،بؿػه پىيل واشؼه ػه. پ

قو ييبؿػو په انؼافه ػ پبنګه يليم 40يش ڇې په کبل کې ػ  یمبت کىال ؼ مىليى ػ تىليقو کبلييػ پبنګه 

بتىلى يػ ف واشؼو په انؼافه ػ پبنګې ػ مىذىػيبؿػه پىيل يليم 80ي. نى ػ يى ت٩بِب ته ځىاة ووايکبل

ؼ ػ يى ػ تىليقو کبلييػ پبنګه  یبتىاليب ػه. آيب ػ ظبلٍې پبنګىنې ػ نـط فيکلىنى ته اړت ػوهلپبؿه 

ىې مىلمې ػ يىه کبل کې ػ يلپبؿه ڇې پىه وى ڇې په  ػ ػېی؟ بيف ػػ لىړولى لپبؿه کمىلمبتى 

ـه ػ  ته وؿګـځى. وکل 2 – 12، نى یپبنګىنې مرص٣ څىم
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ىه کبل يپه  ښکبؿه کىي. ػ٠ه منصني يي مصٍىل منصنيػ پبنګىنې ػ نهب ة وکل 2- 12ػ 

هـ منصني ػ پبنګې ػ  MEIػ کې ػ تبفاؿ ػ ګټې ػ هـ نـط لپبؿه ػ پبنګىنې نـط مىعَ کىي. 

ػ تبفاؿ ػ  ال٦ وکل 2- 12منصني ته په کتى ػ  MECپه ټبکيل م٩ؼاؿ پىؿې مـتىٔېږي.  مىذىػي

ػ٠ه مىذىػي، ػ لىػ  بؿػه پىيل واشؼه.يليم 800او ػ پبنګې مىذىػي  (r)ٍؼه ي٤ 6ګټې په نـط کې 

ـػې البكاٜٙمي کىونکې مىذىػي ػه او ظبلٍه مىذىػي ته له ٥ٌـ رسه ممبوي يش کىم  ،. پ

ٍؼه نـط کې ي٤ 6ؼ وښيي ڇې ػ ګټې په يمنصني ڇې پبنګىنه ػ ګټې ػ نـط په ؿاتٕه مىعَ کىي تب

ـػې البك ٍؼه نـط کې ي٤ 6منصني ڇې ػ ګټې په  MEIکې ػ  ، په وکلظبلٍه پبنګىنه ٥ٌـ ػه. پ

 ظبلٍه پبنګىنه له ٥ٌـ رسه ممبوي ښيي.

ـتین٩ٕه( ػ پبم وړ منصني ػ F ػ) ٍؼو ته ؿاکم يش، نى ظبلٍه ي٤ 3ه ػ ګټې نـط . که ڇې

 30په لىمړين کبل کې ته ظبلٍه پبنګىنه  بته يش. ػ ګټې ػ نـط ػ کمىايليه فپبنګىنه ته له ٥ٌـ څع

ى ػ يقو کبلييبؿػه پىيل واشؼه( وي. ظى ػ پبنګه يليم 70بؿػه پىيل واشؼو )ټىله پبنګىنه ته يليم

ـ٤يونکى مىلمبتى تىلؼيتىل بؿػه پىيل واشؼه نىې يليم 40يش ڇې په هـ کبل کې ػ  یت کىال يؼي ٘

ظى ػ٠ه  مرمىٜي پبنګىنې رسه(. بؿػه پىيل واشؼهيليم 80پبنګىنې ت٩بِب ته ځىاة ووايي )په 

نې يقو تىکى ته ػ اِبيف ت٩بِب ػ ځىاتىييؿه پبنګه بتىايل لپبيقو تىکى ػ ٨ېمت ػ فييپبنګىنه ػ پبنګه 

ـػې البك ې ػ منصني محثت ميقو کبلييپبنګه ػ  ،لپبؿه کنرتولېږي. پ المل ګـځي  ػ ػېالن يى ػ ِٜـ

ـه ڇې ػ پبنګه  MEIڇې ػ  ى ػ يقو کبلييمنصني ګبنې من٥ي وکل ولـي. له ػې وؿاظىا هـ څىم

ې منصني محثت م . مىنږ په بت يشيالن ته هم وؿرسه فيػ منصني ګبنى م MEIالن ولـي نى ػ يِٜـ

ـکت ګىؿو ڇې ولې ظبلٍه  MEIaظىا ته په ن٩ٕې  Gله ن٩ٕې نه  Fښکبؿه تىګه ػ  منصني کې ػ٠ه ش

 MEIپه ن٩ٕه کې  K. ػ هبؿػه پىيل واشؼه ػيليم 30ػ کمىايل په لىمړۍ ػوؿه کې  Gپبنګىنه ػ 

بؿػه پىيل واشؼو ته ػ يليم 15ه ڇې په کبل کې له ٥ٌـ پىيل واشؼ څعځکه  یٍؼه ػي٤ 5وبوظىا 

ٍؼو ته ي٤ 5ې يى ٨ېمت او ػ پبنګىنې ػ مصٍىل نـط يبلقو کييػ پبنګه  یلبتىايظبلٍې پبنګىنې ف

ـػې البكیبت ػيه فٍؼه نـط څعي٤ 3. ػ ګټې ػ٠ه نـط اوك هم ػ ګټې له یػ یټ کړ يؿاټ  ،. پ

ٍؼه ي٤ MEI، 4ي مصٍىل ين٩ٕه کې ػ پبنګىنې نهب Hبته يش. ػ يؼ ظبلٍه پبنګىنه نىؿه هم فيتب

بؿػه پىيل يليم 25)ػ  یػ یمىنؼل یبتىاليفڇې ظبلٍې پبنګىنې  یې ػا ػيمىمي. ٜلت  یکمىال

ػ تبفاؿ ػ  MEC. ال اوك هم یػ یبتىايل المل وى يقو تىکى ػ فييواشؼو په انؼافه( او ػا ػ پبنګه 

ـػې البكیبت ػيه فګټې له نـط څع په ن٩ٕه کې  Jومىمي. ػ  یبتىاليؼ ظبلٍه پبنګىنه فيتب ،. نى پ

MEI، 3 بتىايل له وذې ه١ه ته ػ ت٩بِب ػ يو تىکى ػ ٨ېمت ػ فق ييػ پبنګه  ی. )ػ٠ه کمىالیٍؼه ػي٤

ـته ظبلٍه پبنګىنه له ػ یبتىايل له کثله ؿامنځته وى يف ـه بؿػه پىيل واشؼو څعيليم 3ی(. که ڇې ه ډې
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ـػې البك %3ه ی مىمي او ػ ګټې له نـط څعکمىال MEIبته يش. يف ې ػ نـط ػ ګټ ػ ،کمېږي. پ

ـه او نه کمه( وي.يليم 30بنګىنه ه ته ظبلٍه پکمېؼو له لىمړنێ ػوؿې څع  بؿػه پىيل واشؼه )نه ډې

بؿػه پىيل واشؼو په يليم 30 کې ػ ريه پىؿې ػ کبل په تهيل نه ػ لىمړي کبل تـ پبيله پ

مىمي. لکه څنګه  یبتىاليبؿػه پىيل واشؼو ته فيليم 830ظبلٍې پبنګىنې رسه ػ پبنګې مىذىػي 

ته  MEC، یبتىاليې ػه، په ظبلٍه پبنګىنه کې ػ٠ه فپه تـظه کې ښىػل وى  ال٦ وکل 2 – 12ڇې ػ 

ٍؼه ي٤ 3ه ڇې ػ ګټې نـط يٍؼه(. له ه١ه ځبي٤ 4,87وؿکىي ) یٍؼو په وبوظىا کې کمىالي٤ 5ػ 

ـه هومىمي. په ػو  یبتىاليؼ ػ پبنګې مىذىػي في، تبیػ م کبل کې ػ ظبلٍې پبنګىنې م٩ؼاؿ څىم

 MEIرسه، مىنږ پىهېږو ڇې ػ  MEIٍؼه ي٤ 5په  په منصني پىؿې تړاو لـي. MEI؟ ػ٠ه م٩ؼاؿ ػ یػ

ـاتـ يش )ػ  نىی ـػې البك Kمنصني له ٥ٌـ رسه ت ي يمنصني ػ پبنګىنې ػ نهب MEIػ  ،ن٩ٕه( پ

، ځکه په یه ښکته ؿا٠لله منصني څع MEIa، ڇې ػ یمنصني ػ MEIbٍؼه ػ ي٤ 5مصٍىل په 

ـکت کىي.منص MEIبتىايل رسه، ػ يلىمړي کبل کې ػ پبنګې ػ مىذىػي په ف  ني ښکته ظىا ته ش

ې په لىمړي م کبل ظبلٍې پبنګىنې نـط په هام٠ه ډول ټبکل کېږي لکه څنګه ڇػ ػوه

ي مصٍىل يظبلٍه پبنګىنه ته په ه١ه انؼافه وي ڇې پبنګې نهب کبل کې ػ پبنګىنې نـط مىعَ وى،

بلٍې م کبل کې ػ ظبؿه کىي ڇې په ػوهمنصني ښک MEIټ کړي. ػ يػ ګټې تـ نـظه پىؿې ؿاټ

ن٩ٕې( ته پبم وکړئ ڇې ػ٠ه م٩ؼاؿ ػ لىمړي کبل  L)ػ  یبؿػه پىيل واشؼه ػيليم 20پبنګىنې نـط 

قو تىکى يي. ػې ظربې ته په پبم رسه ڇې ػ پبنګه یه کم ػبؿػه ظبلٍې پبنګىنې څعيليم 30لپبؿه ػ 

ظبلٍې پبنګىنې بؿػه پىيل واشؼو ػ يليم 20مىمي، ػ  یبتىاليبتېؼو رسه فيؼ په فياؿفښت ػ ه١ى ػ تىل

ٍؼو ته ؿاکم او ي٤ 3نه  5ي مصٍىل له يػ پبنګىنې نهب یبتىاليقو تىکى فييبتېؼو رسه، ػ پبنګه يپه ف

ـاتـوي. په ػوهي٤ (r = 3)ه١ه ػ ګټې له بؿػه پىيل واشؼو په يليم 20م کبل کې ػ ٍؼه نـط رسه ت

 MEC، 4پبنګې مىذىػي  بؿػه پىيل واشؼو ته لىړوي. ػيليم 850پبنګىنې رسه ػ پبنګىنې مىذىػي 

ػؿېيم کبل کې ظبلٍه پبنګىنه ڇې رسه تړاو لـي. په  MEIٍؼو( ته ؿاکمىي ڇې له ي٤ 4,12ٍؼو )ي٤

ـلته مىعَ کېږي،  ػ ػ٠ه . ػ٠ه پبنګىنه ػ پبنګې مىذىػي هبؿػه پىيل واشؼه ػيليم 10منصني په م

ػ کمېؼو المل  MEIرسه ػ ٍؼو په انؼافې ي٤ 4بؿػه پىيل واشؼو ته لىړوي، ڇې ػا هم ػ يليم 860

ـکت وؿکىي او په  MEIګـځي او ػ  ه څلىؿم کبل کې ې تؼلىي. پي MEIdمنصني ته ښکته ظىا ته ش

 او ػ ګټې ػ نـط يريپه منصني ٜؼم ت١ MEIبؿػه پىيل واشؼه کېږي. ػ يليم 5ػ ظبلٍې پبنګىنې نـط 

ـه ػوؿه کې له معکنێ ػو يري ه نه ت١پ تب  ػ٠ه يؿې څعه لږه وي او نهبېؼو رسه ته ظبلٍه پبنګىنه په ه

 MEC بتىي ڇې په ػې ػوؿه کې ػ يبؿػه پىيل واشؼو ته فيليم 880پبنګىنې ػ پبنګې مىذىػي 

 رسه ممبوي کېږي. rمىذىػي له 
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 880ػ  .په نـط کې ػ اٜٙمي کىونکي لىػ په انؼافه ػهٍؼو ي٤ 3اوك ػ پبنګې مىذىػي ػ 

ـګنؼونه  ػ ػېی، ڇې منصني ػ MEInنصني ػ م MEIبؿػه پىيل واشؼو په مىذىػي کې ػ يليم څ

٥ٌـ او مرمىٜي پبنګىنه له له ه ػ٠ه م٩ؼاؿ کې ظبلٍه پبنګىنه کىي ڇې ػ پبنګې مىذىػي پ

 يض پبنګىنې رسه ممبوي ػه.يتٝى

I = IR + In 

 In = 0  

I = IR 

 یػ منصني په ځب MECڇې ػ  ،ىيپه ػې شبلت کې مىنږ ػ تٝبػل شبلت ته ؿلېؼيل 

 يش ػ ګډوډۍ المل يش. یېؼو رسه کېؼايري ػ تبفاؿ ػ ګټې ػ نـط په ت١ ؼو رسهېتؼل

ظبلٍې پبنګىنې م٩ؼاؿ  يش، نى ػه تؼلىن ؿان یپه منصني کې ػ ځب MECپه لنډه تىګه که ػ 

 مىذىػي او ػ ګټې ػ نـط په انؼافې پىؿې تړاو ولـي. ی، ػ پبنګې پهه لى ته له ٥ٌـ څع

ـلى رسه ته مىن ـلى رسه کىال  rم٩ؼاؿ ولـو او ػ  MECږ ػ پبنګې ػ مىذىػي په ل وى،  یپه ل

  کړو ڇې کىم شبلت ٌؼ٧ کىي:نيڇې ػا ظربه تٝ

MEC>r 

MEC<r 

MEC= r 

. که ػ٠ه رشٓ مىذىػ وي، نى ػ پبنګې یػ MEC >r ػ ظبلٍې پبنګىنې لپبؿه الفم رشٓ

ػ ظبلٍې  ػ ظبلٍې پبنګىنې له الؿې ممک  ګـځي. هـ کبل یبتىاليبته يش او ػ٠ه فيمىذىػي ته ف

ې ػ منصني يقو کبلييالن او ػا په ظپل واؿ رسه ػ پبنګه يػ منصني په م MEIپبنګىنې انؼافه ػ  ى ػ ِٜـ

 په ميالن پىؿې تړاو لـي.

په هـ شبل، ػ پبنګې مىذىػي ته ػ اٜٙمي کىونکي لىػ ػ مىذىػي تـ انؼافې پىؿې 

ـه ڇې ػ  یبتىاليف  وي.  نـط ته کمبتىايليبت وي، ػ فيالن فيم MEIومىمي. هـ څىم



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

143 
 

 ةسلېسل: یز منحني ز ځا MECز 

يش ڇې ػ اٜٙمي کىونکې پبنګې ػ لىػ  یکىال  یپه هام٠ه ډول ڇې ػ لىػ ػ نـط کمىال

تؼلېؼل هم )ػ ګټې ػ نـط په جبتت پبته کېؼلى  یػ منصني ٌٝىػي ځب MECبته کړي، ػ يمىذىػي ف

 2- 12منصني ػ  MECaکې ػ  وکل3- 12ره منځته ؿاوړي. په ييش ڇې همؼ٠ه نت یرسه( کىال 

 800. په ػواړو شبالتى کې، ػالې ٤ُـ کړئ ڇې یػ پبنګې ػ نهبيي مصٍىل هام٠ه منصني ػ وکل

ٍؼه ػه. ػ٠ه مىذىػي ػ اٜٙمي کىونکي لىػ ي٤ r =6ػ پبنګې مىذىػي  بؿػه پىيل واشؼهيليم

ـه ػه. که ػ پبنګې ػ ـات ي مصٍىل منصني پىؿته ظىا ينهب مىذىػي ػه او ظبلٍه پبنګىنه له ٥ٌـ رسه ت

 ته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ػ اٜٙمي کىونکي لىػ ػ مىذىػۍ په منصني تؼل يش MECbتؼل کړي او ػ  یظپل ځب

مىمي، ځکه ڇې ػ وا٨ٝي  یبتىاليبنګىنه فکېږي. اوك ظبلٍه پ هبؿػه پىيل واشؼيليم 880انؼافه 
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ٍؼه ي٤ 9کې  MECي مصٍىل يبؿػه پىيل واشؼو کې ػ پبنګې نهبيليم 800پبنګې په مىذىػي کې 

ى له ػؿکه يقو کبلييبتىايل لپبؿه ڇې ػ پبنګه يبن ػ فيؼ ػ ذـينب، ػ متى٨ٝه ٜبيب په تله ويؿاځي.  یبتىاليف

، ػ نىې پبنګې ػ متى٨ٝه شبٌل نـط یٜلت ٤ُـ وى  ېؼويري ػ ت١ یػ ځب ػ منصني MECڇې ػلته ػ 

ـ يٍؼو رسه ممبوي کېږي. له ه١ه ځبي٤ 9له   3ػ  MEC>r یٍؼه ػي٤ 6 اوله ػ ګټې نـطه ڇې ال ت

ػ  یػ منصني ػ ځب MECبتىايل انؼافه ػ ي. ػ پبنګې په مىذىػي کې ػ مٕلىة فیٍؼو په انؼافه ػي٤

بتېؼو يب ظبلٍې پبنګىنې ػ فيه هـ کبل کې ػ پبنګې او بؿػه پىيل واشؼه ػه. پيليم 80 په ظبٔـ يريت١

ـکت  MEC.که ػ یانؼافه ػ تېـ محبل په څېـ )ػ ګټې ػ نـط ػ کمېؼو شبلت( ػ منصني پىؿته ظىا ته ش

 880ومىمي، نى ػ اٜٙمي کىونکي لىػ ػ پبنګې مىذىػي ته له  یوکړي او ػ ګټې نـط هم کمىال

 وي. بتهيبؿػه پىيل واشؼو څعه فيليم

ـکت وکړي ظى ػ ګټې نـط ف MEC که  ی ومىمي، امکبن لـيبتىاليمنصني پىؿته ظىا ته ش

 ونه کړي. په همؼې يريکړي. په ػې ٌىؿت کې ته ػ پبنګې مىذىػي ت١ یى تل ظنحيڇې ػ٠ه ػواړه 

ـت  تؼلېؼل ذربان کړي. ینقويل ځب MECػ  یج امکبن لـي ڇې ػ ګټې ػ نـط کمىاليت

 ات:ز پانګىنې ز تلاطا تغيري 

 ی؟ په لنډه تىګه څلىؿ الملىنه ػ منصني ػ ځبیل په څه کې ػي ػليريػ ت١ یػ ځب MECػ 

  کې ؿول لـي. ػ٠ه څلىؿ الملىنه په النؼې ډول ػي:يريپه ت١

ـمبػ کبؿ  -1   ؿاتلل.يريبنى په تى٨ٝبتى کې ت١ي٤

 ات.يري ػ ټکنبلىژي او اظرتاٜبتى ت١ -2

 ؼ.يؼ لٕض او تىليػ ٜب -3

  ؿاتلل.يري١ؼ په لٕض کې تيؼ او تىليػ ٜب -4

ت لـي. الثته ػلته ػ مٍبؿ٤ى يه ډېـ اهملى څعٜبمل له ټى  4او  2له ػ٠ى څلىؿو الملىنى څعه، 

 .یىل وى ينػی بتى ؿول په پبم کې نه ياو ػولتي مبل

 :فطمايانى په تىكػاتى کې تغيري ز کاض

ػ ګټې اٜٙمي کىل ػي.  ؼ٣هم رسه ڇې ػ هـې ا٨تٍبػي مىلمې ػ٠ې ن٩ٕې ته په پب

ـه پب ـلته تـرسه کېږي ڇې ا يىې ا٨تٍبػينګىنه ه١ه وظت ػ ه ٨تٍبػي مىلمه له ه١ې مىلمې په م
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 مىمي. امکبن لـي ه١ه يريه ػ ګټې مته ولـي. ظى ػ٠ه تى٨ٝبت ػ وظت په تېـېؼو رسه ت١پبنګىنې څع

ه١ه  ،پـٜکن ػ ػېب هم يػ ګټې مته کېؼه، اوك ګټىؿې ونه ګڼل يش او  پبنګىنې ڇې پعىا تـې

ـمبڇې پعىا ګټىؿې نه ګڼل کېؼې، اوك ګټىؿې وګڼل يشپبنګىنې  بنى ػ ي. ظى کىم ٜىامل ػ کبؿ٤

ـمب ی ػيريٕى ت١ي المل ګـځي؟ همؼا ػ ا٨تٍبػي رشايريتى٨ٝبتى ػ ت١  يريبنى ػ تى٨ٝبتى ػ ت١يڇې ػ کبؿ٤

الله وىیبتىالي، په تىؿك کې ػ ػونډو فیبتىاليتبٜخ ګـځي. ػ ظـڅالو ػ انؼافې ف ى ي، ػ ت

ـمب بتىالیيف تى ػ م٩ؼاؿل٥بؿوب ػ ل يبنى ػ تى٨ٝبتى ػ ښه وايل تبٜخ ګـځي. ػ٠ه ممبياو نىؿ ټىل ػ کبؿ٤

ـمب ػ ؿاتلىنکې په اړه ښه تبوؿ ولـي. ػې  تبٜخ ګـځي ڇې کبؿ٤

 ات:ز ادرتاغاتى او ټکنالىژۍ تغيري 

نبلىژۍ ػ  په تىګه پېژنؼل کېږي. ػ ټکيريؼ په تبتٞ کې ػ ت١يات، ٠بلثب  ػ تىليري ػ ټکنبلىژۍ ت١

ڇې ػ ټبکلى ب ػا يم٩ؼاؿ په لږو منبتٝى تبنؼې تىليؼېږي او  یى ټبکليٌىؿت کې ػ کبل ت پهيمىذىػ

ـلته ډېـ کبيل تىل ىه تـظه ذىړوي. يات ػ اظرتاٜبتى او اتؼاٜبتى يري ؼېږي. ټکنبلىژيکي ت١يمنبتٝى په م

 تبٜخ ګـځي. يريػ ت١ یػ ځب ؼ ػ تبتٞياتى ه١ه ډولىنه ػي ڇې ػ تىليري ب نىښتىنه ػ ٤ني ت١ياتؼاٜبت 

ـاظتيى ٔـيؼ ػ نىيى ػ تىليؼ، ػ کبليى تىليى کبليات لکه ػ نىيري ظى ػالې نىؿ ت١ ى يب، ػ مىذىػو کبلي٩ى پ

ػ پبنګې ػ  ېؼو تبٜخ ګـځي،يري ت١ ی او ػالې نىؿ ټىل اتؼاٜبت ػ ٌٝىػي ځبيريت ت١ي٥يػ ک

 ه اڇىنې ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي.مىذىػي انؼافه اٜٙمي کىونکی لىػ فيبتىي او ػ ظبلٍې پبنګ

 و:ات په څلىؿ ډلى ٔث٩ه تنؼي کړ يري ټکنبلىژيکي ت١مىنږ کىالی وى 

ـه پبنګه او لږ کبؿ ٠ىاړي -1  .)پبنګه وړونکې او کبؿ لپمىنکې( ه١ه ڇې ډې

 .)پبنګه لپمىنکې او کبؿ وړونکې( ه١ه لږه پبنګه او ډېـ کبؿ ٠ىاړي -2

 .لپمىنکې او کبؿ لپمىنکې( )پبنګه ه١ه ڇې لږه پبنګه او لږ کبؿ ٠ىاړي -3

ـه پبنګه او ډېـ کبؿ ٠ىاړي -4  .)پبنګه وړونکې او کبؿ وړونکې( ه١ه ڇې هم ډې

ـه يري  نه کىي، ه١ه ټکنبلىژيکي ت١يريؼ لٕض ت١يکه ػالې ٤ُـ کړو ڇې ػ تىل ات ڇې ډې

خ بتىايل تبٜيبيي او ػ ظبلٍې پبنګىنې ػ فيمنصني پىؿته ظىا ته ت MECپبنګه او لږ کبؿ ٠ىاړي ػ 

منصني  MECب لږه پبنګه( ػ يې لږه پبنګه ٠ىاړي )که ه١ه لږ کبؿ ٠ىاړي او يکېږي. کىمه ډله ڇې 

 وي او ػ ظبلٍې پبنګىنې ػ کمىايل تبٜخ ګـځي.يري ښکته ظىا ته ت١
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ڇې پىؿته ؿا٠لل په ظبلٍه  ی نه کىي، کىم ويريؼ لٕصه ت١يکه ٤ُـ کړو ڇې ػ تىل

اتى ٜمىمي ا٠ېقې وي. ظى يري ؿ لپمىونکې ټکنبلىژي ته ػ ت١پبنګىنه تبنؼې ػ پبنګه ٠ىښتىنکې او کب

ىه ټبکلې يؼ يى ػ تىلييش ڇې ػ کبل یات کىال يري ب ټکنبلىژيکي ت١يامکبن لـي، پىښتنه ويش ڇې آ 

ـلته ممک  کړي؟ که ټييلږو پبنګه  انؼافه ػ  ونه کړي، په کبؿګـ تبنؼې ػ يريکنبلىژي ت١قو منبتٝى په م

 ى ته الرسيسيوى، ڇې په لږې پبنګې رسه ټبکلې انؼافه کبل یت کې کىال اتى په ٌىؿ يري پبنګې ػ ت١

ـته ټکنبلىژي ت١يپ وى ڇې په کبؿګـ تبنؼې ػ پبنګې په  ی وکړي آيب وته کىال يريؼا کړو. ظى که ڇې

ڇې  یى تل شبلت ػالې ػيؼ کړو؟ يىه ټبکلې انؼافه په لږ مرص٣ تبنؼې تىليى يّىلى رسه ػ کبليتٝى

م٩ؼاؿ په لږې پبنګې او کبؿ رسه  یى ټبکليى يوى ػ کبل ی رسه کىال يريلىژي په ت١په ه١ه کې ػ ټکنب

 ؼ کړو.يتىل

 ته ػ پبنګې ػ ډېـې کبؿونې او ػ کبؿ ػ لږ يريى ػ ټکنبلىژي ت١ا٨تٍبػپىهبنق ډول يپه ػوػ

مئله ؼ لپبؿه کتيل او ٜمىمب  ػ٠ه ميى ػ تىليؼ کې ػ ټبکيل م٩ؼاؿ کبليالتٝامل ػ ځىاک په تىګه په تىل

ـ مصٍىل  ی يش ڇې ػات کىال يري ڇې ټکنبلىژيکي ت١ ب يه ػ پبنګې ػ کمىايل تبٜخ يش او لتپه پ

متې ػه. رسه له يبػه ويې له يػالې ڇې ػ ػواړو ٜىاملى؛ کبؿ او پبنګې ػ کمىايل تبٜخ يش، ظربه 

ات يري ١، ه١ه تیػ ینګبؿ کړ يى پـې ډېـ ټا٨تٍبػپىهبنقه تىګه يات ڇې په ػوػيري ػې ټکنبلىژيکي ت١

ب په تله ياو  یػی بت کړ ياتى ػ پبنګې ػ مصٍىل نمثت فيري ػي ڇې ډېـ پېښ وىي ػي او ػ٠ى ت١

ظربې تېلګه په ا٨تٍبػي مىلمبتى کې ػ شمبتؼاؿۍ په تـظه کې  ػ ػېب لـي. ينب ډېـې پبنګې ته اړتيو

 .یىټـ التٝامل ػيػ کمپ

 ز پانګىنې تلاطا او ادرتاع:

ـمعتګ کىال  په اوږػه مىػه کې ټکنبلىژيکي ت يمبه یيش، ڇې پبنګه لپمىونک یپ

بته يه فق ٜبمل څعييؼ وػه له پبنګه يى ػ تىلييش ڇې ػ کبل یٝنې په اوږػه مىػه کې کېؼايولـي، 

ـمعتګ ػ پبنګه ييش. په ػې ػل ظى ػ٠ه  قو مٍبؿ٤ى ػ کمىايل تبٜخ ګـځي،ييل ټکنبلىژيکي پ

ـ . ډیممئله ػ اتؼاٜبتى په تـظه کې ٌؼ٧ نه يش کىال  وظت اتؼاٜبت ػ پبنګىنې ػ مٍبؿ٤ى ػ  یې

ى ػ يىافې ػ کبلياتى پـٜکن، اتؼاٜبت نه يري . ػ ټکنبلىژيکي ت١یبتىايل تـ ټىلى مهم ٜبمل ػيف

 يش. یب لثج هم ګـځېؼليې ػ پبنګې او ترشي ځىاک ػ تىظتډېـوايل، تلک
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په ٌىؿت کې،  وايل یى ځبيػ له ټکنبلىژي رسه  یؼ په وکل، شتيى ػ تىليى کبلياتؼاٜبت ػ نى

 ته وؿلېږي. یؼ لپبؿه په ډېـې پبنګىنې پبيى ػ تىليى کبليامکبن لـي ػ نى

ي وػه په اتؼاٜبتى پىؿې عي پلىه په هـ هېىاػ کې ػ پبنګې ػ مىذىػيپه ډېـې نږػې تىګه له تبؿ

ړو، ڇې نه ى کې ػ مىټـو ػ اظرتٛا محبل ؿاويوى ڇې ػ نىلممې پېړۍ په لىمړ یػ محبل په تىګه، کىال  تړاو لـي

بتى ي، تلکې ػ ن٥تى په ٌنٝت کې هم ػ فهبتې پبنګىنې لثج وى يىافې ػ الؿو ػ ذىړولى په تـظه کې ػ في

 .هپبنګىنى ػ تـرسه کېؼو لثج وى 

 س منحني:غايس او تىلي ،MECز 

 ؼ کڈه يؼ او تىليکې ػ ٜب ینى ڇې مى پىؿته تصخ وکړ، ػ پبنګىنې نـط او په پبيپه کىمى متصىل
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ـنګه ػ ټګنبلىژي، اظرتاٜبتى او نىؿو ت١ ؼ او يات ػ ٜبيري تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل. اوك ته وګىؿو ڇې څ

وى،  یلينى و مىويپه پبم کې ون وکل 3 – 12ب ػ يى ځل تيتـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل. که ؼ لٕض يػ تىل

ـمب ظىا ته منصني پىؿته  MEC ی او ښه واليريبنى ػ تى٨ٝبتى ت١يڇې ػ ټکنبلىژي، اظرتاٜبتى او ػ کبؿ٤

 يريػ منصني ػ ٌٝىػي ت١ MECػ ة په تـظه کې ػ  وکل 3 – 12ي. ػا هم په ظپل واؿ رسه ػ يبيت

 – 12ل او لپام منصني ػ په ة تـظه کې ػ پبنګىنې ػ تٝبػ  ػ وکل 4- 12بتىي. ػ يالمل او پبنګىنه ف

ـکوکل ػ ال٦ او پ له تـظې څع 3  .یػ یج وى يه ت

له منصني رسه، ښىػل   MECaمنصني ػ  لىمړنی MECپه ال٦ تـظه کې، ػ  وکل 4 – 12ػ 

م٩ؼاؿ په  ی. ػ لىػ اٜٙمي کىونکیٍؼه ػي٤ 4او ػالې ٤ُـ وىې ػه ڇې ػ ګټې نـط  یػ یوى 

 400په ػالې شبل کې ڇې ػ پبنګې وا٨ٝي م٩ؼاؿ  یبؿػه پىيل واشؼه ػيليم 500ػې شبلت کې 

ـػې البكيليم  . په هـیپه هـ کبل کې ػ ظبلٍې پبنګىنې نـط محثت ػ ،بؿػه پىيل واشؼه ػه. نى پ

. ػ٠ه منصني ښيي ڇې ػ ظبلٍې یمنصني ػ MEIaپه تـظه ػ  کبل کې ػ پبنګىنې م٩ؼاؿ ػ ة وکل

يض يبؿػه پىيل واشؼه تٝىيليم 20په ه١ه تبنؼې  او که یبؿػه پىيل واشؼه ػيليم 10پبنګىنې م٩ؼاؿ 

مثل٢ رسه ػ  بؿػه پىيل واشؼويليم 30بته کړو، نى په هـ کبل کې ته مرمىٜي پبنګىنه له يپبنګىنه وؿف

 ب ػ پبنګىنې تبتٞ ښکبؿه کىي.ي Iپ په تـظه کې 

ګېږي. ؼو کې ػ پبنګىنې له منصني رسه ليپه ٜىا بؿػه پىيل واشؼويليم 250ػ لپام منصني ػ 

 یپه لىمړۍ تـظه کې هم١ږ له منصني رسه ػ وکل MECaؼ م٩ؼاؿ مثل٢ ػ يػ٠ه مثل٢ ػ تٝبػيل ٜب

ؼ م٩ؼاؿ په لنډ مهبل کې تبجثبته پبته کېږي. اوك ي ونه کړي، ػ تٝبػيل ٜبيري. که منصني ګبنې ت١یػ

نه  MECؼ په وکل ػ نىې پبنګىنې مصٍىل له يى ػ تىليى کبليػالې ٤ُـ کړئ ڇې اظرتاٜبت ػ نى

 یػ منصني ػ ٌٝىػي ځب MECbنه  MECaبتىي او له يبت ػ اولنێ پبنګې ػ مىذىػي لپبؿه فيف

او  MEC تبٜخ ګـځي. ػ٠ه ػ يريته ػ ٌٝىػي ت١ MEIbنه  MEIaتب  له ي تبٜخ ګـځي او نهبيريت١

MEI يل بؿػه پى يليم 40ىن پىيل واشؼو نه يليم 30 مرمىٜي پبنګىنه له يريت١ یػ منصني ګبنى ػ ځب

 40بؿػه پىيل واشؼو ته لىړوي. يليم 2بؿػه پىيل واشؼو نه يليم 10واشؼو او ظبلٍه پبنګىنه له 

په تـظه کې مىعَ کىي. ػ پ په  ب ػ پبنګىنې منصني ػ پ وکلي Iبؿػه مرمىٜي پبنګىنه يليم

ه رس  5ج يبتىايل له رضيبتېؼونکې ػ فيرسه ممبوي او رسه ف 1,5الن له يي ميتـظه کې ػ لپام نهب

ـاتـ ػ ـػې البك لـو:یرسه ممبوي ػ اشؼوو بؿػه پىيل يليم 10له  IΔ يري. ػ پبنګىنې ت١یت  ، نى پ
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   ميليبؿػه
   

 ميليبؿػه پىيل واشؼه      

بؿػه پىيل واشؼه يليم                ؼ لٕصه ينى ػ نىي تٝبػل ػ ٜب

، نى ػ پىؿتنێ مىِىٛ په ثج وګـځيېؼو ليري ت١ یمنصني ػ ٌٝىػي ځب MECػه. هـ ٜبمل ڇې ػ 

ېؼو له امله ؿامنځته يري ػ ت١ یػ منصني ػ ځب MECڇې ػ  یبتىاليلـي. ػ پبنګىنې ه١ه فڅېـ أجـ 

ب ػ ياو  يبتىنکيى تل فيبتىايل م٩ؼاؿ په يف ػ ػ٠هبتىايل تبٜخ ګـځي، ڇې يؼ ػ فيکېږي. ػ ميل ٜب

 ج پىؿې تړاو لـي.يبتىايل په رضيف

 س:ز غايس ػطح او تىلي

ؼ لٕصه ػه. ظى په يؼ او تىليى تل ٜبمل ڇې ػ پبنګىنې نـط تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل ػ ٜبي

ـل ػ ػېلعتێ رسه  ب په وػه يق مٍبؿ٣ ػ ؿون٪ او ييوى، ڇې په هـ کبل کې ػ مىلمبتى پبنګه  یمته ل

 ػ٠ه ٤ُـ کړۍ وىي محبل نه تېـېږو.له کې رسه مىبته وي. له ػې نه وؿولته 

 تلله پانګىنه: مؼمؼتلله او غري

ره يې محبل پـېښىػل فمىنږ پعىانێ نتي٤ِـ ػ ػ٠ېػ ښکبؿه کىلى لپبؿه ڇې څه ډول  ػ ػې

بؿػه يليم 10ؼ په ټىلى لٕصى کې يکې، پبنګىنه ػ ٜب وکل 5 – 12   ګريي تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل، په

ىو. مىنږ ػالې ٤ُـ کىو ڇې پبنګىنه ػ ٜب ځي. په ػ٠ه ؼ تـ ا٠ېقې النؼې نه ؿايپىيل واشؼه ٤ِـ

 ي.يمه پبنګىنه وايپبنګىنې ته ممت٩ ا٨تٍبػپىهبنشبلت کې 

ؼ ػ٠ه ؿاتٕه مىعَ کړو. يؼ پىؿې تړاو لـي، نى تبيکه ػالې ٤ُـ کړو ڇې پبنګىنه په ٜب

ی ؼ په کمېؼو رسه په پبنګىنه کې کمىاليبته او ػ ٜبيبتىايل رسه پبنګىنه فيؼ په فيوى ڇې ػ ٜب یليو 

ـ  ؿاځي. ػ ال٦ وکل ـښ C ظه کې ػ پبنګىنې وکل ػپه ت ـښې له ٤بٌلې رسه ػ ک ې او ػ ټکي ټکي ک

ـاتـ ػ بتىايل يؼ په فيٝنې ػ پبنګىنې نـط ػ ٜبي مىمي، یبتىاليبتىايل رسه ػ٠ه ٤بٌله فيؼ په في. ػ ٜبیت

 بتېږي.يرسه ف
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 «وکل 5– 12»

 ممت٩له پبنګىنه ريوؿته ٠ ا٨تٍبػپىهبنؼ په لٕصې پىؿې تړاو لـي يکىمه پبنګىنه ڇې ػ ٜب

ـه لٕصه کې ػ پبنګىنې ت٩بِب ػ ممت٩لې او ٠يپـ البك، ػ ٜب وکل 5- 12وايي. ػ   ممت٩لې ريؼ په ه
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ـه ػه. که ٜب ـات  10ه، ممت٩له پبنګىنه واشؼ  30واشؼه او پبنګىنه  100ؼ يپبنګىنې له مرمىٜې رسه ت

ؼو په لٕصه کې مرمىٜي پبنګىنه يواشؼه ٜىا 200واشؼه وي. ػ  20 ممت٩له پبنګىنه ريواشؼه او ٠

 واشؼه وي. 40 ممت٩له پبنګىنه ته ريواشؼه او ٠ 10واشؼه، ممت٩له پبنګىنه  50

ػ اوك فمىنږ ػ پبنګىنې تبتٞ ػ لنډ مهبله مرص٣ تبتٞ ته وؿته وکل لـي او  ،پبم مى وي

ـلته ښىػل کېږي:  النؼې تبتٞ په م

I = Ia + ey 

 ممت٩له پبنګىنه ػه. ري٠ eyممت٩له پبنګىنه او  Iaڇې په ه١ه کې 
  

  
ػ پبنګىنې ػ  MPIهم   

 بػېږي.ينبمه الن په يي مينهب

 س ز تػازل ػطحه:ز تىليس او غاي

 ممت٩له پبنګىنې ريؼ ػ تٝبػل ػ لٕصې ػ مىنؼلى لپبؿه په ه١ه مبډل کې ڇې ٠يؼ او ٜبيػ تىل

 ت٩لې پبنګىنې په شبلت کې شبکم وو،، او په کبؿ وړل وىي اٌىل هام٠ه ػي ڇې ػ ممیته وبمل ػ

ې او  یؼ ػ تٝبػل م٩ؼاؿ ه١ه ػيؼ او ٜبيػ تىل ب هم يڇې په ه١ه کې مرمىٜي ت٩بِب له مرمىٜي ِٜـ

ې او  ـام وى يپه ه١ه کې مرمىٜي ت٩بِب له مرمىٜي ِٜـ ې پبنګىن له پالن ب هم په ه١ه کې پـوګ

 وىې لپام رسه ممبوي کېږي. معکې مى ػؿلىػل ڇې:

      

        

     

 پـ ػې البك:

          

 ؼ تبتٞ ػه، نى:يکه ػالې ٤ُـ کړو ڇې پبنګىنه ػ ٜب 
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     ػ مرص٣ تبتٞ له وکل 5 – 12کړو ڇې ػػ   که ٤ُـ
 

 
رص٣ رسه ممبوي ػه او ػ م   

     تبتٞ
 

 
 ػه.    

 ؼ ػ تٝبػل لٕصه ته په ػې ډول وي:ينى ػ ٜب

     
 

 
     

 

 
  

 

 
     

      

ـته  وکلال٦  5 – 12ې ػ يلکه څنګه ڇې  وي،      ښکبؿه کىي، که ڇې

ه له مرمىٜي ت٩بِب  ؼ په ػ٠هيته وي. ػ ٜب     نى        لٕصه کې ته مرمىٜي ِٜـ

 رسه ممبوي يش.

 ات:ز تػازل ز ملساضونى تغيري  -ز يى ةل ظياتىونکي او يا ز ظياتىايل رضيث

او         ى ػ ت٩بِب له مرمىٜې يپه ػې مبډل کې مرمىٜي ت٩بِب ػ مرصيف کبل

 bٝنې ي (MEC)الن يي ميرسه ممبوي ػه. که ػ مرص٣ نهب        ػ پبنګىنې له ت٩بِب 

 يريت١ aڇې له مرص٣ څعه وي، مګـ ػا ڇې  یکىال   نه يشيريتبجثبته وي، نى ػ مرمىٜي ت٩بِب ت١

الن تبجثبته وي، نى يي ميػ پبنګىنې نهب e. که ی په مٝنب ػيريػ ت١ یوکړي، ڇې ػا ػ مرص٣ ػ تبتٞ ػ ځب

 يريه پبنګىنه ت١ی، ظى ػا ڇې ممت٩ل له پبنګىنې څعه نه يش ؿامنځته کېؼايريػ مرمىٜي ت٩بِب ت١

 ػ تؼلېؼو په مٝنب ػه. یػ ځب وکړي، ڇې ػا هم ػ پبنګىنې ػ تبتٞ
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 :تغيري یز پانګىنې ز تاةؼ ز ځا

 ه ڇې ػ تٝبػل په شبلت کې ػ مرمىٜي ت٩بِب تبتٞ په ػې ډول وه: يله ه١ه ځب

             

ؼ ػ مرمىٜي ت٩بِب ػ تبتٞ ػ اذقاوو ػ يتب   ٝنېي يريؼ ػ تٝبػل په لٕصه کې هـ ت١يػ ٜب

 نې:ٝياتى له مرمىٜې رسه ممبوي وي، يري ت١

                 

 کى:يوى ڇې ػ٠ه مٝبػله په النؼې وکل ول یکىال 

                   

                 

   
 

     
        

ٝنې يمىمي،  یبتىاليواشؼو ته ف 20واشؼو نه  10له  (Ia)ػالې ٤ُـ کړئ ڇې ممت٩له پبنګىنه 

ΔIa=10، ول يش:ات په النؼې ډيري ؼ ت١ينى په ػې ٌىؿت کې ته ػ ٜب 

   
 

  
 
 
 

 
 

       

      

په  ΔY = 50وه. ػ  Y =150اتى وړانؼې يري ؼ لٕصه ػ ممت٩لې پبنګىنې له ت١ينى ػ تٝبػيل ٜب

ز يواشؼه وي. ػ٠ه نتب 200ؼ لٕصه يبتېؼو رسه اوك ته ػ تٝبػل په شبلت کې ػ ٜبيؼ په فيانؼافه ػ ٜب

 کې ښىػل وىي ػي. وکل 6 – 12په 
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 «وکل 6 – 12»
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 ممت٩لې پبنګىنې اِب٤ه کىل له ريػ ٠ eyبتىونکي مبډل تبنؼې ػ يى تل فيپه 
 

   
نه  

 

     
ه ڇې ػ پبنګىنې نهبيي ي. له ه١ه ځبیػ یل کړ يې تثؼيبتىونکي مبډل تبنؼې يى تل فيته په  

م٩ؼاؿ ػ ممت٩لې پبنګىنې له اِب٤ه کېؼو  يبتىونکيى تل فيػ نى  (MPI =e >0)  یالن محثت ػيم

 2,5=  ینکو بتى يى تل فيمىمي. په لىمړين شبلت کې  یبتىاليوؿولته مبډل ته ف
 

  
 

 

و. په ػالې شبل  

 5=یبتىونکيى تل فيم شبلت کې هکې ڇې په ػو 
 

      
 

 
    

 

     

واشؼو  10کې ػ و. په لىمړين شبلت  

بتىه، په ػالې شبل کې ڇې په يواشؼو په انؼافه ف 2,5ؼ ػ يٜب بتىايليپه انؼافه ػ ممت٩لې پبنګىنې ف

واشؼو  50واشؼو په انؼافه له  10ػ ممت٩لې پبنګىنې په تـڅ کې ػ  یبتىاليؼ فيم شبلت کې ػ ٜبهػو 

 .یرسه ممبوي ػ

 :تغيري یمرصف ز تاةؼ ز ځاز 

ـه مرص٣ ػ فظى و که ػ مرص٣ تبتٞ ػ  په انؼافه ممت٩ل       ب ػ يبتىايل او يؿه او مه م

بتىايل يره ڇې ػ ممت٩لې پبنګىنې في وکړي، نى کىمه نتيريبتىايل لپبؿه پىؿته ظىا ته ت١يمرص٣ ػ ف

ـه مرص٣ او  10اللته ؿاوړه، تـې اللته ؿاځي. ػ  ب ممت٩لې پبنګىنې يواشؼو په انؼافه وظىؿه او مه م

واشؼو په انؼافه  50ؼ ته ته ػ يٝنې تٝبػيل ٜبيتنێ ا٠ېقې تـٜکن ا٠ېقه ولـي، ته ػ پىؿ  یکمىال

ػ تنب٨َ ػ مٝام په نىم 32وؿکړي. ػ٠ه ممئله ػ کېنق ػ ٜمىمي نٙـيې په کتبة کې ػ ظمت یکمىال

 بػه وىې ػه.ي

ـته مرص٣ کىونکي ػ ظپل ٜب بتې لپام يي، ػ ف کړ لپامبته تـظه يؼ فيکېنق تبوؿ لـي که ڇې

ػ لپام ػ کمىايل تبٜخ وګـځي. ځکه ډېـې لپام ته ػ مرص٣ کىونکي   ٠ه هڅه ممک لپبؿه ػ

ام ػ تبتٞ ٌٝىػي ېؼو او ػ لپيري ت١ یتبتٞ ػ نقويل ځبالن ػ لږ مرص٣ په مٝنب ػه. ػا ػ مرص٣ ػ يم

     کې  وکل 7- 12ېؼو په مٝنب ػه. که په يري ت١ یځب
 

 
ػ لىمړنێ لپام تبتٞ او    

     
 

 
ؼ ػ يمنصني ګبنې( ػ ٜب Yاو  Iکې ػ  ې ػ تبتٞ په تىګه ٤ُـ يش )په وکلنګىنػ پب  

 وي. Y = 150ػل لٕض ته  تٝب

  

                                                           
32

 - The paradox of Thrift.  
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ٝنې يبته لپام کىي، يواشؼه ف 10اوك ػالې ٤ُـ کړئ ڇې مرص٣ کىونکي له پعىا نه 

ΔSa = 10  ـکت کىي او په واشؼو په انؼافه پ 10په ػې ٌىؿت کې، ػ مرص٣ منصني ػ ىؿته ظىا ش

S = - 10+ 
 

 
 Y نىي منصني تبتٞ  ػ ػ٠هلېږي، په وکل کې يتثؼS + ΔSa  هػ. 

ىلى رسه ػ ي په پبم کې نيرياو ػ لپام ػ تبتٞ ػ ٜؼم ت١کې ره ي په نتيريت١ ػ ػ٠هػ لپام ػ تبتٞ 

ػ٠ه لٕصه کې ؼ په يىافې ػ ٜبيټېږي. ځکه ڇې يټاؿ واشؼه  100ؼ لٕصه ػ تٝبػل په شبل کې يٜب

 + S = - 10ػه ڇې 
 

 
 + I = 10لپام له  30 = (100) 

 

 
ـػې  بنګىنې رسه ممبوي کېږي.پ 30 (100)  پ

 بتىايل لپبؿه ػ مرص٣ کىونکى هڅه ٜمال  ػ لپام ػ کمىايل تبٜخ ګـځي.يالبك ػ لپام ػ ف

مرص٣ ػ تؼلېؼل ػ  یانىونکې نه ػه. ځکه ڇې ػ لپام ػ تبتٞ ٌٝىػي ځبري ره، شيػ٠ه نت

ؼ ػ کمىايل تبٜخ يره کې ػ ٜبي، ڇې ػ مرمىٜي ت٩بِب او په نتی تؼلېؼو په مٝنب ػهتبتٞ ػ نقويل ځب

  ممت٩له پبنګه هم ؿاکمىي.ري ممت٩ل مرص٣ تلکې ٠ريىافې ٠ينه  یؼ کمىاليګـځي. ػ ٜب

 :ز تىليس او غايس ز ػطحې تغيري

قو مٍبؿ٤ى له وذې يينګه ؼ ػ لٕصې په تـڅ کې ڇې ػ پبيؼ او تىليمنصني ػ ٜب MECػ 

ـ يي کړي. امکبن لـي ڇې پبنګه يريت١ ی، ممک  ظپل ځبیؿامنځته وى  بنى ػ يمبق مٍبؿ٣ ػ کبؿ٤
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ـته ػ تٝبػل په يب په تله وي ومىمي. يريتى٨ٝبتى او ػ ټکنبلىژي او اظرتاٜبتى ػ تؼلىن له وذې ت١ نب که ڇې

ـته ممت٩له لپام ؼ او ػ پبنګىنې لٕصيؼ او تىليشبلت کې ڇې په ه١ه کې ػ ٜب ه تبجثبته وي، که ڇې

ـکت وکړي. په ػې تـظه کې ػ ٜب MECومىمي، نى ػ  یبتىاليف ؼ ػ لٕصې او يمنصني ته پىؿته ظىا ش

 .ی ؿاتٕه ػه ڇې مىنږ وؿته پبم کړ يريػ پبنګىنې ػ لٕصې ػ ت١

 ز پانګې پط محصىل نؼتت:

ػ پبنګې پـ مصٍىل نمثت اتى ته اوبؿه وکړه ڇې يري په معکني تصخ کې مى ػ ټکنبلىژۍ ت١

ى ػ هـې يػ کبل وك ؿاکىي تـڅى ػ ػېه تېلګه مىنږ ته ػ وظت په اوږػو کې جبتت پبتې کېږي. ػ٠

ؼ يػ تىل Yػ پبنګې مىذىػي  Kب وړ پبنګه وټبکى. ٤ُـ کړئ ڇې يؼ لپبؿه ػ اړتيظبٌې لٕصې ػ تىل

پىيل  ب وړ پبنګې ډالـيياړت ؼ لپبؿه ػيى کبيل ػ تىليب ػ يػ پبنګې پـ مصٍىل نمثت او  Wلٕصه او 

ـ ډ 100وي، ػ  W= 3ی. په ػې ٌىؿت کې لـو ڇې؛ کهاؿفښت ػ ؼ لپبؿه مىنږ ػ يى ػ تىليو ػ کبلال

ب وړ پبنګې يىل يش، نى ػ اړتيجبتت په پبم کې ون Wب لـو. که يى په انؼافه پبنګې ته اړتيا١٤بن 300

وظت کې ػ پبنګې ػ  t – 1کړئ ڇې په   يش. ٤ُـيريؼ ػ م٩ؼاؿ په تؼلېؼو رسه ت١يمىذىػي ته ػ تىل

- Y tؼ له يکه تىل ٝنېيؼ لپبؿه الفمه پبنګه ػه، يى ػ تىليب وړ کبليمىذىػي م٩ؼاؿ په ػ٠ه وظت کې ػ اړت

 یبتىاليته ف K tنه  K t – 1وړ پبنګې مىذىػي ته هم له    K t -1 =Wy t -1بيبت يش، نى ػ اړتيته ف Y t نه  1

 ومىمي.

پبنګىنې  K t = wyهمؼې انؼافې ظبلٍې  K t –K t-1بتېؼل يى فيقو کبلييب وړ پبنګه يػ اړت

 وى ڇې ػ پبنګىنې پىؿتنێ مٝبػله په النؼې ډول وښيى: یکىال  ب لـي.يته اړت

I t = wy t - wy t – 1= w(Y t –Y t -1) 

ـګنؼونه کىي ڇې په  ػ ػېػ٠ه مٝبػله  ٤بٌله  tاو  t -1وظت کې ظبلٍه پبنګىنه په  t څ

ـته  په w ڇې ػ پبنګې پـ مصٍىل يريؼ په ت١يىلکې ػ ت  y t > y t -1رضتىلى پىؿې تړاو لـي. که ڇې

ـته  Iوي،   ته من٥ي وي. Iوي،  Y t< Y t -1محثت او که ڇې

 اصل: ز شتاب )تػجيل(

ـمنځ ؿاتٕه يريؼ ػ لٕصې ت١يػ تىل او ػ پبنګې پـ « ػ وتبة اٌل» او ػ پبنګىنې ػ م٩ؼاؿ ت

بتېؼل په ظبلٍه يؼ فيوي، نى ػ تىل w>1بػېږي. که يپه نبمه « ة وؿکىونکيػ وتب» wمصٍىل نمثت 

ـنګىايل ػ ښىػلى لپبؿه ػ يبتې انؼافې ػ فيپبنګىنه کې ػ ف بتېؼو تبٜخ ګـځي. ػ وتبة ػ اٌل ػ څ
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 یذؼول کې، لىمړ  2- 12مى. په يڅى ػوؿو کې په پبم کې ن ات او مرمىٜي پبنګىنه پهيري ؼ ت١يتىل

ؼ ښکبؿه کىي. که ٤ُـ کړو ڇې يؼ لٕصه او ػ هـې ػوؿې تىليکبمل ػ ٜبم هکبمل، وظت، ػو 

م کبمل ي، په ػؿېیػ ى رسه ممبوييب ػ پبنګې پـ مصٍىل نمثت جبتت او له ػؿېي« یوتبة وؿکىونک»

ـه ػوؿه کې ػ تىل ب وړ پبنګې مىذىػي،يکې ػ اړت ـه ڇې په ػو يپه ه ـات م کبمل کې ښىػل هؼ ػؿې ت

ـه ته وي. ػیػ یوى  فمبين ػوؿې  10ػ ػوام وظت کبليى قو ييالې په پبم کې ػه ڇې ػ پبنګه ، ػوم

ـه ػوؿه کې تٝى یػ ې ػ پبنګې ػ مىذىػي وظت ک tيض پبنګىنه په ياو په ه
 

  
تـظې رسه ممبوي  

ـه ػوؿه کې ظبلٍه پبنګىنه په پنځم يػه. تٝى يض پبنګىنه په څلىؿم کبمل کې ښىػل وىې ػه. په ه

ـه ػوؿه  رسه ممبوي ػه او مرمىٜي پبنګىنه په وپږم کبمل کې ػ يريؼ له ت١يکې ػ تىل کبمل کې په ه

 څلىؿم او پنځم کبمل مرمىٜه ػه.

 tپىؿې اړونؼ مصبلثبت تـرسه کىو. په  t + 6او  t + 4په مٕلج تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه په 

. ٜلت په يبِب کمېږى ت٩يقو کبلييى ته ػ ت٩بِب له وتىن رسه رسه ٜمال  ػ پبنګه يوظت کې کبل 4 +

بته وىې ػه. په ػالې شبل يواشؼه ف 10ىافې يوظت کې ػ ت٩بِب انؼافه  t + 4ڇې په  Dػې کې ػ

 .یواشؼه ػ 15 یبتىاليپـ مهبل ػ ت٩بِب ف t + 3کې ڇې ػ 

قو ييواشؼه پبنګه  15واشؼو په انؼافه کمېږي. ڇې ػا ػ  5ى ت٩بِب ػ يکبل پـ مهبل ػ t +6ػ 

ى ػ ت٩بِب يقو کبلييواشؼو په انؼافه ػ پبنګه  15ره ػ يکبؿ نت ػ ػېبٜخ ګـځي. ى ػ وفګبؿېؼو تيکبل

 .یػ یکمىال

(1)  

 وظت

(2) 

 ؼيتىل

(3) 

 ب وړ پبنګهيػ اړت

(4) 

 يض پبنګىنهيتٝى

(5) 

ظبلٍه 

 پبنګىنه

(6) 

مرمىٜي 

 پبنګىنه

 100 300 30 0 30 

+1 100 300 30 0 30 

+2 110 330 30 30 60 

+3 125 375 30 45 75 

+4 135 405 30 30 60 

+5 140 420 30 15 45 

+6 135 405 30 -15 15 

+7 125 375 30 -30 0 

+8 120 360 30 -15 15 

 «ذؼول ػ وتبة ػ اٌل ٜمل 2 – 12»
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ى لړ قم ښکبؿه کىي. ظى ذؼول ػ ييکبنيذؼول په لبػه تىګه ػ وتبة ػ اٌل م 2- 12

 ته وؿته اوبؿه وکړو.ڇې په النؼې تىګه  یػ یبتى پـ البك ذىړ وى ي٤ِـ

 ات:ز اصل فططي ز شتاب

نه په پىؿه تىګه ګټه  مىذىػيڇې ػ ذبؿي پبنګې له  ،ه ػا ػهيى ٤ِـيػ اٌل  ػ وتبة

ـ٤ تل کېږي. که ا٨تٍبػي مىلمې وفګبؿمياظ ى ػ ت٩بِب ييش ڇې ػ کبل یتىنه ولـي، کىال ي٘

ـته ځىاة ووايي. په يله ف بتىايل ته ػ پبنګې ػ مىذىػييف ػ٠ه تړيل شبلت کې ػ اِبيف بتىايل پ

ـ٤ ت رسه رسه امکبن لـي ڇې ظبلٍه پبنګىنه له ياِبيف ت٩بِب له مىذىػ ى ته ػيکبل ت په انؼافهي٘

ـمبه ػا ػه ڇې کبؿ ي٥ٌـ رسه ممبوي وي. تله ٤ِـ ظبلٍه پبنګىنه  بتېؼو رسه لميبن ػ ت٩بِب له في٤

ی مىمي ڇې بتىاليې ه١ه وظت فىاف يبتىي. ػ٠ه ممئله په ٨بٔٞ تىګه ٌؼ٧ نه کىي، پبنګىنه يف

ـمبکبؿ  ي ػي، او که ػالې وانګېـي ڇې ػ ت٩بِب ػ٠ه ميبتېؼل ػايبن ػالې و انګېـي ڇې ػ ت٩بِب في٤

ـمببتېؼل مؤ٨تي ػي، نى کبؿ يف   قو تىکى په پېـوػلى الك پىؿې کىي.ييب ػ اِبيف پبنګه يبن تي٤

ه يکېؼل ػي. ػ٠ه ٤ِـجبتت پبتې  w« وتبة وؿکىونکي»ه ػ پبنګې پـ مصٍىل يتله ٤ِـ

، ػ مقػ یوى  یه ڇې ػ وتبة په اٌل کې وؿته پبم نه ػي وا٨ٝي ػه. تله ٤ِـريىه شؼه پىؿې ٠يهم تـ 

ـمبمقػونه کم يش، امکبن لـي ڇې کبؿ  ػ کمىايل ا٠ېقه ػه. که په ا٨تٍبػ کې بن اِبيف ت٩بِب ته ػ ي٤

ـانى په ګىمبؿلى رسه ځىاة ووايي. په ػې ٌىؿت کې هميف بتىايل رسه رسه، يػ ت٩بِب په ف بتى کبؿګ

 33.نه مىمي بتىايليظبلٍه پبنګىنه ف

  

                                                           
33

 - E. Shapiro, Macro economic Analysis, pp 237 – 290 

G. Ackley, Macro economic Theory, pp 461 – 500. 
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 یاضلؼم څپطکزي

 ؼېپي

 ت:ز پيؼى ماهي

ؼې ه١ه لتىنقې له منځه يىې ظىا نه ػ٠ې پؼيمې ػ ترش تـ ټىلى مهمه اظرتٛا ػه، له يپ

ځته وىې له امله ؿامن Commodity exchangeه ػ ب ه١يب اذنبلى ػ تثبػلې او يى يىوړلې ڇې ػ کبلي

تبٜخ وى ڇې  ػ ػېمى التٝامل يب المل يش. ػ پيتىنى ػ ڇټکتيا٨تٍبػي ٤ٝبلػ مى اظرتٛا يوې او ػ پ

ؼ وىي اذنبك ػ مرص٣ کىونکى يؼ ٜىامل په ال ډېـې آلبنێ رسه ؿاټىل او په تبفاؿونى کې تىليػ تىل

ـمنځ په لږ وظت کې ووېىل يش.  ت

 زي؟ یؼې څه شپي

ـ مې تل فمىنږ په يکه څه هم پ ڇبؿې تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل،  ی٤کـ کې ػي او فمىنږ ډې

ىه ډله ي٦ کې له لتىنقو رسه مغ کېږو. يؼې په تٝـيپؼ ػ ػ٠ېه ظى له ػې رسه رسه مىنږ ػ تل لپبؿ 

ؼې په تىګه وپېژنؼل يش ڇې يىافې ػ ه١ې پؼيؼ يمې تبيپه ػې تبوؿ ػي، ڇې پ ا٨تٍبػپىهبن

مې ػ ا٨تٍبػي اؿفښتىنى ػ يب په ػې تبوؿ ػي ڇې پيې نىؿ تنيا٨تٍبػي اؿفښتىنه پـې انؼافه کېږي. ځ

ـه ػ تثبػلې وليول لنري پـ ـه پؼيلې رستې ؼه ڇې ٜمىمب  ظلکى ته ػ يله هم ػه. په ػې کې مىنږ ه

متل يش او په ِم  کې ػ اؿفښت ػ لنري يلې په تىګه ػ منلى وړ او کبؿ تـې واظيتثبػلې ػ ول

 ٥ىو.يتٝـ ،بؿ وييمٝ

مې ڇې ػ تثبػلې ػ ي٦ په وړانؼې کىلى رسه، ه١ه ټىلې کب٠ؾي پيل تٝـمى ػ ػا ډو يػ پ

متل يلې په تىګه په کبؿ وړل کېږي او له ه١ى نه ػ ا٨تٍبػي اؿفښتىنى ػ لنري لپبؿه کبؿ اظيول

، مى کې وومېـل يشيؼ په پيمى په تىګه پېژنؼل کېږي. ػ تبنکىنى ذبؿي شمبتىنه هم تبيکېږي، هم ػ پ

ي، ظى ػ تبنک ػ لکى او کب٠ؾي مې نه ػيپلکه يب  ظپلهپيمې  او کب٠ؾي که څه هم ذبؿي شمبة

ـمنځ ػ ڇک په تىګه ؿػ و تؼل يش او  ی. کېؼایمى ػ وؿکړې تٝهؼ ػيپ ـاػو ت يش ڇې ػ٠ه تٝهؼ ػ ا٤

ـلته ډېـ کبيل او ظؼمبت تثبػله يش.  ػ ه١ه په م



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

161 
 

 :ؼى زنسېپيز 

. په پىؿتني وړانؼې یالتٝامل ػ مىيه فمىنږ مىظه په ا٨تٍبػ کې ػ پڅع مى له ػنؼويػ پ

 په النؼې ډول ػي: ه. ػ٠ه ػنؼېو ته اوبؿه ووى مى اٌيل او ٜمؼه ػنؼي٦ کې ػ پيوىي تٝـ

 لې په تىګه.يػ تثبػلې ػ ول -1

 بؿ په تىګه.يػ لنري ػ مٝ ػ اؿفښت -2

 پيمې ػ وؿولته کړۍ وىيى وؿکړو ػ مٝيبؿ په تىګه. -3

 .پيمې ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت ػ لبتل کېؼو وليله -4

بتى ػ يػ ؿاتلىنکى تبػ» مى ػ٠ه ػنؼېيػي، ڇې ػ پ ػؿذه ػنؼېمه ، ػوهنىؿې ػنؼې ىميػ پ

 ېږي.ته وبمل وػنؼ «ېري ښت ػ ٨ؼؿت ػ ؽظوؿکړې او ػ اؿف 

 لې په تىګه:پيؼې ز تتازلې ز وػيـ 1

تـي تثبػلې لتىنقو ته په کتى ؿوښبنه ؿ بى او ظؼمبتى ػ تيت ػ کبليې اهممى ػ ػ٠ې ػنؼيػ پ

مې پکې ونه کبؿول يش. ظپله يمه تثبػله ػه ڇې پيى ه١ه ممت٩يب تبؿتـي تثبػله، ػ کبليکېږي. تبؿتـ او 

 :یپه څى ډوله ػ تبؿتـ

ى يمه تبؿتـي تثبػله، په ػې تثبػله کې اذنبك له اذنبلى رسه تثبػله کېږي ظى ػ کبليممت٩

بؿ تىګه او يػ اؿفښت ػ مٝنه مې يپيمى تبنؼې لنري ټبکل کېږي. په ظبلَ تبؿتـ کې، پپه اؿفښت 

لې په تىګه ٜمل کىي. په ظبلَ تبؿتـي تثبػله کې ڇې کىمه لتىنقه منځته ؿاځي يػ تثبػلې ػ ول نه

ډوله کبيل ػ تثبػلې  10ىه تبفاؿ کې ينمثت وټبکى. که په  یى ځبنګړ يه١ه ػا ػه ڇې ػ تثبػلې لپبؿه 

ى يله معې ػ ة کبلى يى اؿفښت ػ ة کبلينه ػه ڇې ػه ڇې ال٦ کبليلپبؿه ؿاړل وىي وي، نى اړ

ـتله ػ د  او نىؿو کبلياؿفښت ػ د کبل ـتله ػ ال٦ کبليى اؿفښت ػ کبليى په پ ى اؿفښت په نمثت يى په پ

 مىعَ يش.

په  .نمثتىنه و ټبکل يش 45ؼ ػ اؿفښت يپه کيل تىګه ػ تثبػلې ػ ٜمل ػ تـرسه کىلى لپبؿه تب

 ل کېږي.ي اضظښت ته كېمت وز هط کايل پىيلمى لنري کېږي. يپىيل ا٨تٍبػ کې اؿفښت په پ

 هب ػيى ػ اؿفښت ټبکلى ته اړتيډوله کبل 10ىافې ػ يلپبؿه ڇې تثبػله تـرسه يش،  ػ ػېپه ػې شبلت کې 

ـتله ممک  ګـځىي.يى ٨ېمت ػ کبلياو ػ نىؿو کبل  ى ػ اؿفښت پ
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م يه اوك وظت کې ػ نړۍ په ا٨تٍبػونى کې ظبلَ تبؿتـ ډېـ لږ تـرسه کېږي، ظى ممت٩پ

ى اؿفښت په پيمى ټبکل کېږي، يم تبؿتـ کې ػ کبلي ممت٩ري. په ػې ڇې په ٠یال اوك هم ػوػ ػتبؿتـ 

ـکله ڇې پ ى ػ تثبػلې لپبؿه يمې ػ کبليػ٠ه مىذىػې لتىنقې په ظبلَ تبؿتـ کې وذىػ نه لـي. ه

ه مى تثبػليپه لىمړي رس کې کبيل په پ ى وېىل کېږي؛، تثبػله په ػوه تـظالتٝاملېږي. تثبػله کېږي

و پلىؿ په تبؿتـي ا٨تٍبػونى کې ػ اى ػ پېـ يى رسه تثبػله کېږي. ػ کبليمې له نىؿو کبليب پيکېږي او ت

ب نه ډېـ وي يې له اړتيى مبفاػ لـي په ػې مٝنب ڇې کبيل ييس. ه١ه کن ڇې ػ کبلين یم تبؿتـ ځبيممت٩

مې ػ ظپل يب پيتثبػله او ت مى رسهييش ڇې ظپل مبفاػ کبيل له پ یب ولـي، کىال يى ته اړتياو نىؿو کبل

مى رسه تثبػله کىي په اٌل کې يى تبنؼې تؼلىي. په ػالې شبل کې ڇې ه١ه کبيل له پيب وړ کبلياړت

ى په يب وړ کبليظپل کبيل ػ پېـوػلى له ٨ؼؿت رسه تثبػله کىي او ػ پېـوػلى له ػ٠ه ٨ؼؿت نه ػ ظپل اړت

 اللته ؿاوړلى کې کبؿ اظيل.

ى او يىې ا٨تٍبػي ټىلنې ته ػ کبليلې په تىګه ػ يظؼمبتى ػ تثبػلې ػ ولى او يله پيمى نه ػ کبل

ى او ظؼمبتى يمې په ظپل ػ٠ه ؿول کې ػ کبليډېـې ګټې شبٌلېږي. پکې ٞ ېتىف  ؼ اويظؼمبتى په تىل

 بت او ا٨تٍبػي وػې ته رسٜت وؿکىي.يؼ ػ ٜىاملى تصـک فيػ تىل

 اض په تىګه:پيؼې ز اضظښت ز مػيـ 2

ـتله يػ انؼافه کىلى له نىؿو مٝ مېيوى ڇې پ یبؿ په تىګه کىال يمٝى يػ اؿفښت ػ  بؿونى رسه پ

ـتلې او انؼافه کىلى لپبؿه التٝاملېږي. په هام٠ه ډ مېيکړو، پ ه ول ڇې له مرت نػ ا٨تٍبػي اؿفښتىنى ػ پ

ـام څعه ػ وفن ػ انؼافه کىلى لپبؿه کبؿ اظيػ اوږػوايل او له ک ػ متل کېږي. ا٨تٍبػي اؿفښت يلى ګ

ـلته ، ڇې ػ٠ه اؿفښتىنه پیى کبيل مٝـ٣ ػيى ػ تثبػلې لپبؿه ػ ينىؿو کبل ه ا٨تٍبػ کې ػ ٨ېمتىنى په م

ى يبؿ په تىګه التٝاملېږي، ػ معتل٥ى کبليمى نه په الت٥بػې ڇې ػ اؿفښت ػ مٝيېږي. له پپه ډاګه ک

ـمنځ   ىه ؿاتٕه مىعَ کېږي.يت

ٝنې ي ،بؿيػي اؿفښتىنى ػ انؼافه کىلى ػ٠ه مٝبؿونى پـ ظال٣ ػ ا٨تٍبيػ انؼافه کىلى ػ ګڼى مٝ

مى، يبؿ په پبم کې وني. ػ محبل په تىګه، که ػ اوږػوايل ػ انؼافه کىلى مٝیلـي او پىؿه نه ػ یمې کميپ

مې ػ ٨ېمتىنى له ٜمىمي يه ڇې پياو هـ وظت جبتته وي. ظى له ه١ه ځب یىه مرت انؼافه ته هـ ځبيػ 

بؿ جبتت نه يم ػ تل لپبؿه په نىلبن کې وي، نى ػ انؼافه کىلى ػ٠ه مٝلٕصې رسه تړاو لـي او ٨ېمتىنه ه

 یمې ونه يش کىال يالمل ګـځي ڇې پ ػ ػېبؿ په م٩ؼاؿ کې ػ٠ه ٜؼم جثبت ي. ػ مٝیيش پبته کېؼل

 بؿ په تىګه اػاء کړي.يڇې ظپل ؿول ػ ا٨تٍبػي اؿفښتىنى ػ مٝ
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 اض په تىګه:پيؼې ز وضوػته کړۍ شىيى وضکړو ز مػي

مې ػ يه وکل ڇې پبؿ په تىګه ته ډېـ مىبتيا٨تٍبػي ؿول ػ ؿاتلىنکى وؿکړو ػ مٝ مىيػ پ

ت ػ بىافې کبيل او ظؼميؼا کىي. نه يى او ظؼمبتى ػ تثبػلې لپبؿه کىم ؿول اػاء کىي اؿتثبٓ پيکبل

الله کىلى په م٩بتل کې تثبػله کېږي، تلکې په ؿاتلىنکي کې ػ پيپ مى ػ وؿکړې ػ تٝهؼ پـ يمى ػ ت

 او ځنډ رسه پېـي، ريب ظؼمبت په تأظياو  ى څىک کبيلييش. لکه ڇې  یؿاتؼلېؼل لیهم تؼلېؼ  البك

ى او ظؼمبتى پىيل يػ٠ى کبل ىنکي کې کبيل او ظؼمبت نه تلکې ػتٝهؼ کىي ڇې په ؿاتل ػ ػې

ـاػو مٝتنبته پىؿونهيى ا٨تٍبػي ټىلنى ياؿفښت ته پلىؿونکي ته وؿګـځىي. ػ نى  ىه تبؿفه ځبنګړنه ػ ا٤

ې وؿکىي. تبنکي شمبتىنه، ػ رشکتىنى ػ پىؿونى شمبة، ػ ػولتي او ظٍىيص يى تل ته يػي، ڇې 

ې پبڼې ټىلې ػ وؿکړې تٝهؼ ـته له ػې ڇې ػې ته پبم ياو  اتتـظې ػ ٨ِـ ويش ڇې ب پىؿونه ػي. پ

ن بيمى تيپه پ تٝهؼات او پىؿونه . ػ٠ه ټىلی په پىؿ وؿکړل وىیب کىم ويل وىي او کىم کبلی پېـوػ 

 او ژتبړل کېږي.

ـ٤يپيمې نه  لـي، تلکې ػ  ثىػبؿ په لنري کې کميت کې ػ اؿفښت ػ مٝيىافې په ظپل ٘

المل ګـځي، ڇې پىؿ  ػ ػېب يمګړتي. ػ٠ه نبؿ په تىګه هم کبملې نه ػييؿاتلىنکى وؿکړو ػ مٝ

ـته يمتىنکى ته ګڼ ومېـ لتىنقې پيوؿکىونکى او پىؿ اظ  500000ڇب ى يؼا يش. ػ محبل په تىګه، که ڇې

پىؿ په اؿفښت  ػ ػ٠هتٝهؼ کىي ڇې پنځه کبله وؿولته ته  ػ ػېپه پىؿ وؿکړې وي او  پىيل واشؼه

کېږي،  ؿه جبتته پبتهمى ػ وؿکړې لپبيؿاويل التهالکىي، ػ ه١ه تٝهؼ ػ پ یػ وظت له معې کمىال کې

مىمي نى پىؿ و  یبتىاليؼ ٨ؼؿت فيمى ػ ظـي کىي. که ػ پيريؼ ٨ؼؿت ت١يمى ػ ظـيکه څه هم ػ پ

ـتله ػ ظـي ٜبػالنه ډول ػ اظريته په ٠ یمتىنکياظ بت ٨ؼؿت پىؿ وؿکىونکي ته يؼ فيمتىنکي په پ

ـته ػ پ ـته ػ ظـيمى ػ ظـيانت٩بل کړي. که ڇې ؼ لږ يؼ ٨ؼؿت ؿاکم يش نى ػائ  ته ػ پىؿ ػ وؿکىلى نه تې

الله کړي. ځ ػ ؿاتلىنکى وؿکړو ػ  ؼيمې تبي، ڇې پیق کړ يى ػالې وړانؼا٨تٍبػپىهبننى ي٨ؼؿت ت

ـته  ق ومنل يش، پىؿوړييانٕٝب٣ ولـي. که ػ٠ه وړانؼ بؿ په تىګهيمٝ ته ػې ته اړ کړي ڇې ػ پىؿ ػ تې

ـته هام٠ه انؼافه ػ ظـ ياػاء کىلى پـ وظت پىؿ وؿکىونک  ػ ػېؼ ٨ؼؿت انت٩بل کړي، که څه هم يتې

ـ ي٤ق یاټکل وته ڇې ػ پيمى تثبػله کېؼونک  ي.کي م٩ؼاؿ ته تىپري ول

 له:پيؼې ز دطيس ز كسضت ز ػاتل کېسو وػي

متل کېږي، يلې په تىګه کبؿ اظيمى نه ػ تثبػلې ػ مٝبمالتى ػ تـرسه کىلى ػ وليکله ڇې له پ

مى پېـوػل يکبيل په پ یمې تـرسه کىي په ػوه تـظى تبنؼې وېىل کېږي. لىمړ يکىم ٜمل ڇې پ
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الله کېږي،  کبيل « تؼلېؼل»تؼلېږي. نى تثبػله په کيل تىګه ى او ظؼمبتى يمې په نىؿو کبليوىې پتيب ت

ه ڇې امکبن لـي يې ٠ىښتل کېږي. له ه١ه ځبيمې ػ ظپل ځبن لپبؿه يػي او ډېـ لږ پرسه ى يله کبل

الله يوى ػ کبل یوى، نى کىال  یمه تـظه وؿولته کىال هڇې ػ تثبػلې ػو  ى ػ پلىؿلى په م٩بتل کې ت

ؼ ػ ٨ؼؿت ػ ي٩ت کې ػ ظـيمې په ش٩يػالې شبل کې پى څه وظت لپبؿه ولبتى. په يمې ػ يوىې پ

ـه کېؼو ؿول لىتىي.  ؽظې

 ىل ةهريؼى ز تحز پي

  فلعي کايل:غري -پيؼې

غ له لىلتلى څعه يمى ػ اوږػ تبؿيې ػ پيى کن ي٩ت ڇې يش٩ یانىونکري ښبيي تـ ټىلى ش

الله کىي، ه١ه ػا ػه ڇې ترش له ډېـو کبل ػي اؿفښت ػ لنري لې او ػ ا٨تٍبيى نه ػ تثبػلې ػ وليت

 .یػ یمتيبؿ په تىګه کبؿ اظيػ مٝ

 نيب تقئيىنې، ښکبؿ او يل التٝاملېؼل ڇې ػ کج نيمى کې ه١ه ولبيى ومېـ تىػو ليپه 

وفه، ػ ري نؼۍ، ٤ياو ل یىنې ذبل، ٠ىيل لکه ػ کج نيمتل کېؼه. ػ٠ه ولبيلپبؿه تـې کبؿ اظ

ىانبتى پىلتکي يب پىښبک او ػ شيتمى کې يل ٜبد هم پکې ؿاتلل. په لړو لي٠بښ او ػ 34٤کىله

 متل کېؼه.يمى په تىګه کبؿ اظيالتٝاملېؼل او له ه١ى څعه ػ پ

ـاظت35امؼاؿۍػ ػ ـاظتيب او ػ ترش له ظىا ػ شيػ پ بن او پمىنه ػ يب رسه، ٠ىيىانبتى ػ لبتنې په پ

ت ى څه وظيمى نه وؿولته هم ػ يله ٤لقي پ ی. شتلبؿ په تىګه وټبکل وى ياؿفښت ػ لنري ػ مٝ

ـمعتګ يبن ػ ا٨تٍبػي اؿفښت ػ لنري مٝيلپبؿه ٠ى ـنې پ المل وى ڇې  ػ ػېبؿ ګڼل کېؼل. ػ ک

ـن ـه هم ػ اؿفښت ػ مٝ یق مصٍىالت لکه تىؿه، تنثبکى، ڇبيک لې په تىګه يبؿ او ػ تثبػلې ػ ولياو کىپ

 التٝامل يش.

 ؼې:فلعي پي

فې ترش په ټکنبلىژيکي ىايػ ٤لقاتى په کى٥ېؼو او ػ ه١ه ػ ځبنګړنى په پىهېؼو رسه نه 

ـمعتګ اللرب  ، من، 36یلې نه هم تـظم  وى. ٤لقات، ؿو يىې نىې ولي ی وى، تلکې ػ تثبػلې لهپ

                                                           
 ٨هىه يي کج ڇې څېـونکی ػی. - 34
 ػ څبؿويى ؿوفنه او ٤بؿمىنه. - 35

ـاؿت  royؿوي  - 36 لپني ؿنګه، تىؿ ته نږػې ٤لق ػی ڇې ػ لىښى او ځينى نىؿو تىکى ػ ذىړولى لپبؿه تـې کبؿ اظيمتل کېږي ػ ش

ـکيج يش تـونق تـې اللته ؿاځي، کبنىنه يې په ا 440په  نګلمتبن او تلژيک کې ډېـ ػي )ػ ػؿذى کې ويلې کېږي، که له من رسه ت

ـهنګ(.  شم  ٜميؼ ٤
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ػ٠ى ػواړو کې التٝاملېؼل، تـ ه١ى پىؿې ڇې ػىنى يى کې په اکرثو ځبي فؿ په لىمړنيرسه فؿ او لپ

ـ  ؼ تـ ه١ه وظته انتٙبؿ وتبيس.ي٤لقاتى ػ پبم وړ انؼافه اللته ؿايش، تب قې يولپن یػ پعىاين متؼن ډې

، ګلؼانێ، ،  ترب، ٠ىؿيلکه ڇبړه یوى  یمتل کېؼايلى په تىګه ڇې کبؿ تـې اظيػالې ولبمې ػ يپ

ل له ولپنې، من او تـونقو څعه ذىړ وىي وو. کله ڇې يىنې ذبل. ػ٠ه ټىل ولبيکج ن ػ م اويل

 اؿفښت يې له الله وؿکړ. ، ظپل پىيللل په ظپل اٌيل وکل التٝامل وى يػ٠ه ٤لقي مىاؿػ او ولب

متل کېؼه، پېژنؼل يىافې ػ ػالې يش په تىګه ڇې پعىا تـې کبؿ اظيمې په اوك وظت کې يپ

 کېږي.

ىه ي. په یػ یڇې ػ ترش له ظىا کى٦ وى  ی٤لق ػ یلىمړن)ٔال( ل کېږي ڇې رسه فؿ يو

، له مرص کې ػوػ والػه معکې په يکبله له م 5000 کبؿ اظيمتل ىؿاتى کېي٨ىل له ػ٠ه ٤لق څعه په ف

متل کېؼه. په پعىاين مرص کې، ػ ياظکبؿ  فمبنى کېډېـ پعىا په نى فؿو نه هم ػ رسو فؿو په څېـ يلپ

  1000الػ نه يو، ظى له م نى فؿو اؿفښت له رسو فؿو څعه فيبتيى اوږػ وظت لپبؿه ػ ٤لقي لپي

ې پـ تنبء ظپل اؿ ينى فؿو ػ مرص په تبفاؿونى کې ػ فيمعکې لپ نى يفښت له الله وؿکړ. ػ لپبتې ِٜـ

ې ػل ـاد او له همپبنيې څعه بنى له ظىا ي٩يل ػ ٤نيفؿو ػ ډېـې ِٜـ نى يمرص ته ػ لپػ لپينى فؿو التع

الػه وهل وىې وي. په ػ٠ى يکبله معکې له م 700يش ڇې لىمړنێ ٤لقي لکه  یفؿو ؿاتګ و. کېؼا

بنى يىنبني. ػ ٜمؼه پېـ او پلىؿ لپبؿه ته متل کېؼهينى فؿو نه په ګډ وکل کبؿ اظيلکى کې له رسو او لپ

 فؿ په کبيف م٩ؼاؿ نيىم له کبنىنى څعه لپيٜلت ػا و ڇې ػ الؿ ػ ػېمته. ينى فؿو نه کبؿ اظيله لپ

ـاد وىي وو او ػ لږو تثبػلى لپبؿه په ػ٠ه هېىاػ کې له ممى نه کبؿ اظ متل کېؼه، په ؿلمي يرسه التع

ى کې ؿوم يپېړۍ په وؿلت ػ ػ٠ېمعکې ووهل وىه. ظى الػه يله م کبله 268تىګه ػ ممى لىمړۍ لکه 

ه يػ پ ى کې پـ ػې ٜلت ڇې ؿوم په يکې ػ کمښت له لتىنقو رسه مغ وى. ػ پېړۍ په وؿلتمى په ِٜـ

ې له منځه ينى فؿو کبنىنه هم اللته وؿ٠يل وو، نى ػ٠ه لتىنقه يػ لپ ېيوى او ػ همپبن یکبؿتبژ اللرب 

ى کې په ؿوم کې په يؼا کېؼل. ػ پېړۍ په وؿولتيفؿ په ؿوم کې ډېـ لږ پوالړه. په ػ٠ه وظت کې رسه 

 ووهل وىه.کې  ه معکېالػيله مکبله  206

ـأىؿۍ په ؿاپـځېؼو رسه په ٠ـيب اؿوپب کې رسو فؿو ػ پ مى په تىګه ظپل يػ ؿوم ػ امپ

و په اؿفښت له الله وؿکړ، که څه هم په همؼې وظت کې ػ رسو فؿو ػ التٝامل ػوػ په رش٧ ا

تىؿې »ځبنګړې تىګه په ٠ـيب هېىاػونى کې په ظپل شبل پبته وى، په ٠ـة کې ه١ه ػوؿه ڇې ػ 

مى څعه ػ تثبػلې ػ يثب  وػؿېؼه او له پيو پلىؿ ت٩ـاپه نبمه وپېژنؼل وىه، لىػاګـي او پېـ « ػوؿې

ىله. په مى ػنؼه تـرسه کينى فؿو ػ پيمتل ؿاکم وىل. په ػ٠ه وظت کې لپيلې په تىګه کبؿ اظيول

ـاظتيالػي پېړۍ کې ػ ويبؿلممه ميولممه او ػػ ب رسه ينق، ذنىا، ٤لىؿانن او پېقا په څېـ ښبؿونى په پ
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ـاظتـ و پلىؿ ػلىػاګـۍ او پې ـمنځ پ ـمعتګ پيب او ڇټکتيػ٠ى ښبؿونى ت مى ته ػ يب ومىنؼله. ػ٠ه پ

ـکقونى يلې په تىګه ډېـ اؿفښت وؿ وتبښه. ػ٠ى لىػاګـيتثبػلې ػ ول ه يلپبؿه ػ پ ػ ػېقو م مى په ِٜـ

ـاتـولى الك پىؿې کړ  ٩ې رسه ػ رسو فؿو ػ لکى وهل په ياو په نىي وکل او ٔـ یػ یکىلى او ت

 له پيل وىل.يف کبل کې ػ ٤لىؿانن په ول 1252

ک او پريو تبنؼې يپـ مکق هيبالتى کى٥ېؼل ڇې له ػې رسه همپبنيػ متصؼو ا کبيػ امـ

اللې وىه، ػ لپ نه اؿوپب ته  کبيالمل وىه. تـ ه١ه ڇې له امـػ الك ته وؿتګ ى کبنىن ٠ني نى فوؿ ػيت

کبنىنى ػ پبم وړ م٩ؼاؿ رسه ػ  بکيى لپبؿه ػ امـيبن ومىمي. ػ ػؿې پېړينى فؿو کبيف م٩ؼاؿ ذـيػ لپ

ـمعتياؿوپب لې په تىګه ؿامنځته وىه. پـ ػې يي ملتىنىنى لپبؿه په لىػاګـۍ کې ػ تثبػلې ػ وليبيي پ

 ينى فؿو ظپل للٕنتاو لپ لبت کى٦ وى ي فؿ ػ رسو فؿو په نمثت فنيې ػوؿه کې، لپل په ػ٠يػل

ػ رسو فؿو ػ قه يف په لم 1848 ب کې ػيلې په تىګه له الله وؿکړ. په کل٥ىؿنيى ػ تثبػلې ػ وليػ کبل

ه ب پيىفلنډ او ػ تـېتبنينف په لميقه کې په  1848 ف کبل کې په الرتاليب او ػ 1851په کبنىنى کى٦، 

ې ػ فيبتىايلب کې په نړۍ کې ػ رسو فؿو ػ يکلمث ٩ب يف کبل کې په ذنىيب ا٤ـ 1884المل وى. په  ِٜـ

ه په ه١ه م٩ؼاؿ ڇې ػ پىيل لرسه ه کبنىنى په کى٥ېؼو يکې ػ رسو فؿو ػ تډا متم يػ رسو فؿو ِٜـ

 .هوى  هبتيې پىؿه کىله، فيب ياړت

 ؼې:کاغصي پي

پېړۍ کې اظرتٛا وى. ظى ػوهمه الػ معکې يمله  ؿهمعې، کب٠ؾ ػ لىمړي ځل لپبغ له يػ تبؿ

ؼې يمى په څېـ پؼي. ظى ػ کب٠ؾي پی ػیل وى يى وؿولته ػ کب٠ؾ التٝامل پيپه اؿوپب کې له څى پېړ

ػ  یقو ټىلنى کې شتييمه يػ کب٠ؾ له اظرتٛا کېؼو نه ػمعه ػوػ و. په ځينى شبالتى کې ته په ل

ېؼل لکه ػ ا١٤بنمتبن په نىؿلتبن واليت کې ڇې ػ اوفې له مى په تىګه التٝامليػ پ يىانبتى پىلتکيش

بن يتىة په ذـيىه ټىټه ػ ټىل پىلتکي په التبفي. پىلتکي څعه ػ پيمى په تىګه کبؿ اظيمتل کېؼه

بنى له ظىا ػوػ وې. په يبنى او ؿوميىنبنيالػه معکې ػ يؼې له ميمى ته وؿته پؼيکې لىېؼله. کب٠ؾي پ

 ػ نيبت و. ڇيػ لکې له ٤لقي اؿفښت نه ف ېيې پىيل اؿفښت لکې ػوػ وىې ڇ آت  کې ميس

مت. ػ يمى کې کبؿ واظيؼې نه په پيکب٠ؾ ػ معرتٛ هېىاػ په تىګه، ػ لىمړي ځل لپبؿه له ػ٠ې پؼ

الػي پېړۍ يمې ػ لىمړي ځل لپبؿه په امته ميي په ػې تبوؿ ػي، ڇې کب٠ؾي پکىونکيغ ليمى تبؿيپ

اميي ياووه لممې پېړۍ تـ نػ ې په ظبٔـ ػوػ وىه. له امتې پېړۍ نه مى ػ انت٩بل ػ لتىنق يکې ػ ٤لقي پ

ـته له ځ ـأىؿيى او تنيمې ػ ڇينى لنډو فمبين ٤بٌلى څعه کب٠ؾي پيپىؿې پ ق يػ ڇنګب ػ م١ىلى ي ػ امپ
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ى کې په اؿوپب کې ػ يػوؿې په لىمړ ػ ػ٠ېبته انؼافه ظپـې وىې. يوؿولته په ف ظبن له شملى

ـمي پيه مٍبؿ٤ى ػ وؿکړې لپبؿ   ي شکبمى له ظىا هم ػوػ وىي ػي.يمې ػ تېالتېلى اؿوپبيى ډول ڇ

 ؼې:ةانکي پي

له ميالػه پېړۍ  9ل ػ آوىؿ ػ شکىمت په ػوؿان کې ڇې يػ کىػوړو په وکل مبيل ولب

الله وىي ػي. ػ٠ى ولب معکې ػؿلىػ. له  یمى رسه ډېـ وؿته واليلى ػ ننني ٜرص له تبنکي پيو، ت

ې ػ يؼ په تىګه او هم ينه هم ػ اؿفښت لـونکى ٤لقاتى ػ لبتلى پـ وظت ػ ؿل37ټيکبنىنى يػ٠ى ظټ

ىنبن ي. په کبؿ اظيمتی ػی ى ڇکىنى په څېـيلې په تىګه ػ نننيل٥بؿوبتى ػ انت٩بل او مبيل شىالى ػ ول

بن په ظبٔـ ػ رصا٤بنى له يپېړۍ کې ػ لکى ػ ڇټک ذـ 7مه او  6 تـ ميالػه معکې په کې لږ تـ لږه

ب ؿامنځته وىه. په همؼې وظت کې ػ٠ى يبته اړتيبيب کىلى ٤ى٧ الٝبػه فيمعتل٥ى لکى ػ اؿفظىا ػ 

په وؿکىلى تـرسه  ىتٝهؼات ه کىلى مىِىٛ ڇې ػ ؿاتلىنکىري ى تبنکؼاؿانى ػ اؿفښتنبکى ٤لقاتى ػ ؽظيلىمړن

ته په وىل ڇې ظپل تٝهؼات رصا٤بنى  یه کىونکى کىال ري ل وىل. په ػ٠ى شبالتى کې ته ؽظيپ ،کېؼل

بنى ػ٠ه يىنبنيبنى ػ يؿوم مې وؿکړي.يىه انؼافه پيه ې څعري نى شمبة له ؽظيشکم وؿکىلى رسه ػ ػائن

وؿو  ې هڅه وکړه.يبوو په لـې کىلى کې يمګړتيکړ او ػ ه١ه ػ ن یمتم په ظپله ټىلنه کې پليمبيل ل

او  ڇک ػ وؿکړې شکمػ ٝبػي امبنتىنه، ػ وؿکړې شىالې، يتي امبنتىنه او ميوؿو ػ لپام شمبتىنه ؿو

مى نىې نېټه يبنى له ظىا اظرتٛا او ؿامنځته وىې ػ تبنکي پيبوې هم ػ ؿوميپه پىؿونى پىؿې اړونؼ آلبنت

نق، يى په وينى کىؿنيالػي پېړۍ څعه پيلېږي. په ػ٠ه وظت کې ځيبؿلممې او څىاؿلممې ميله ػ

ظپل مملک وګـځىله ڇې ػ لپام ب په ډېـو ښبؿونى کې تبنکؼاؿي په ػالې وکل ي٤لىؿانن او ػ اېټبل

ـته وؿکړې تٝهؼات وؿکىلې ظلکى ته يپه منلى رسه ته  بلتى يف کبل کې ػ تبنکىػي ؿ 1587. په ػ تې

ې په يبػ وى، ػ تبنکي ظؼمبتى ػ تـرسه کىلى لپبؿه يتبنک په نبمه  نقيٜمىمي تبنک ڇې وؿولته ػ و

ـکقونى له وياو ډېـو لىاګـ ل کړيػ٠ه ښبؿ کې کبؿ پ ف کبل کې ػ   1609ه ؼ وکړ. پينق څعه ت٩ليقو م

ف کبل کې ػ التکهلم  1688ف کبل کې ػ هبمثىؿګ تبنک، په  1619اممرتػام تبنک ذىړ وى. په 

وه   تبنک ذىړ وى. ػ او يف کبل کې ػ و 1703تبنک او په  انګلمتبنف کبل کې ػ  1694تبنک، په 

ـانى ػ  انګلمتبنه په اميي څعيلممې پېړۍ له ن تبنکي ظؼمبتى ػ تـرسه کىلى ػنؼه په ٠بړه کې ػ فؿګ

ػ ؿليؼي  یمى ؿامنځته کىونکي ګڼل کېږي. ػو يپه نىي وکل رسه ػ تبنکي پ یمتله او ػو يواظ

الله کىلى اٜالن ينى فؿو ػ ؽظبي٨ثّىنى په ظپـولى رسه ڇې ػ رسو او لپ  یې کبوه او کىال يـو ػ ت

                                                           
ـػې ػايـوي وکل لـونکې پيمې. - 37  ګ
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ې تل شمبة ته ػ يىه شمبة څعه ي، له مى په څېـ الك په الك يشيى کب٠ؾي پيې وىل ڇې ػ نىي

 ػوػ کړ. ی٩ت کې تبنکي ڇک ػ لىمړي ځل لپبؿه همؼو يل وکړ. په ش٩يې په انت٩بلىلى پري ؽظ

 ؼى كانىن زوز کېسل:كسضت يا ز پي از كانىين اةط 

مى يبتى لپبؿه په ػاظيل پيمى ٨بنىين لنؼ ڇې ػ ػولت له ظىا ػ وؿکړې وړ تبػيػ هـ ډول پ

ـأ ٨ؼؿت پ لهيه ولىه منبلثيتبنؼې  بن کې يي. مٝمىال  ػولتىنه په ذـنبمه يبػېږه وګنل يش، ػ ٨بنىين ات

لې په تىګه پېژين. ػا په ػې يب ػ وؿکړو ػ ٨بنىين وليمې ػ ٨بنىين لنؼ يى ډول پيه مى څعيلىېؼلى پ

ـمنځ ػ اظتال٤بتى له ؿاوالړېؼو څعنى او پىؿوړو يظبٔـ ػه ڇې ػ ػائن ه ه ػ تٝهؼاتى ػ وؿکړې پت

ـنګىايل کې معن ـأ اړونؼ ٨ىانيويش. ػ پ یى يڅ ، يػ يػ مالتړ لپبؿه ٔـشه وى  وړو ػ پىؿ نيمى ػ ات

نګبؿ يمى له منلى څعه انکبؿ وکړي او ټيى ډول پي ػ نينې ػائنيامکبن وته ڇې ځ ػ ػېځکه ڇې 

يش. په ػالې شبل کې ڇې ػولت کىم ډول 38هيمى تمىئلج ػې په نىؿو پ یوکړي ڇې ػ ه١ى 

بت او ينىين کىي نى ظپله هم له هام٠ه اړونؼ ٨بنىن څعه پريوي کىي او ػ ػولت ٔلثبت، مبلمې ٨بيپ

ـ  الله کىي.يې هم په ػ٠ى پميذ  مى ت

ـمنځ  ىه کن له ظىا يک کېږي او په ػ٠ه تړون کې ػ يى تړون اللليکله ڇې ػ ػوه کمبنى ت

ؼ په ينى ػ٠ه وؿکړه تب مى ډول مىعَ نه يش،يمى وؿکړه هم وبمله وي، که په تړون کې ػ پيػ پ

 مى تـرسه يش.ي٨بنىين پ

 ؼتمىنه:ز پيؼى مػياضونه او ػي

ـ يمى په څېړلى کې يػ پ مى ػ يې ػ پينې يمې لـي، ځيهېىاػونه تېالتېلې پ یې مىمى ڇې ډې

ل لپبؿه پېڈيل م٩ـؿات مى ػ نرش او کنرتو ينرش څى مىلمې لـي او ٜمىمب  په ډېـو هېىاػونى کې ػ پ

ـ يله وه تمىذىػ ػي. پ متم له ػؿې تـظى نه يلـي. هـ پىيل ل« متميپىيل ل»ى ډول يهېىاػونه  ینب، ډې

ـمنځ اړيمى ډولىنه او ػ پيمى لټنډؿډ، ػ پيذىړېږي: ػ پ ى ػ کنرتول لپبؿه لبفمبين ميکې او ػ پيمى ت

ـکي کې ػ پ م٩ـؿات.  ىل کېږي.يمى لټنډؿډ تـ څېړنې النؼې نيپه ػې څپ

په لمه تىګه تـرسه کړي، نى ىه ا٨تٍبػ کې ظپل و٘بي٦ يه مې پيکه ػالې ٤ُـ يش ڇې پ

ـ ٩ه کنرتول يش. ډيى ٔـيؼ په يمې تبيبن کې مىذىػې پيپه ذـ ػ ی ٪ کنرتول نىتىاليوظت ػ ػ٨ یې

بؿ يى وؿکړو ػ مٝيبؿ، ػ وؿولته وىيمٝ ی ػ اؿفښت ػ لنريمې ونه يش کړ يالمل کېږي ڇې پ ػې

                                                           
ـاتـ او يى وی کىل. - 38  ت
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ؿول ولىتىي. په نهبيي شؼ کې ػ٠ه نه کنرتولىل ظپل ګه ه کىونکي په تى ري ؼ ػ ٨ؼؿت ػ ؽظياو ػ ظـ

ب ونه يمې تيالمل کېږي ڇې هـومـو پ ػ ػېب له منځه تلى المل ګـځي او يمتم ػ مبتېؼو يػ پىيل ل

 متل يش.يه تـرسه کړي او کبؿ تـې واظلې په تىګه ظپله و٘ي٥يڇې ػ تثبػلې ػ ول یيش کړ 

ت يمى شرم ػ کنرتول ممئىليلىېؼلى پ بن کې ػيې په ا٨تٍبػونى کې په ذـػ ن  وؿځ

په ذـيبن کې ػ پيمى ػ قې ػولتىنى تبوؿ ػؿلىػ ڇې ػ يلمتـ ف  1920 . ػیػ یػولتىنى ته وؿلپبؿل وى 

ممک   ػ پيمى ػ منځته ؿاوړلى لپبؿه په ٠ىؿه وکلت رسه ينه تؼلېؼونکى م٩ـؿاتى په تحثشرم کنرتول ػ 

مى ػ يه ػ پوونکې وي. کله ڇې ظٍىيص تـظى نرش ميګـځي. په ػې شبلت کې ظٍىيص تـظه ػ پ

مې ته تـ کنرتول النؼې وي. يبن کې پييس، په ذـيؿامنځته کىلى پـ مهبل، ػ٠ه م٩ـؿات په پبم کې ون

ىيل وي، ػولت ته په پىيل يتـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ظٍىيص څبنګې نىمىړي م٩ـؿات په پبم کې ن

ف  1920وکړي. ػ کبؿ ک( وکل يظىػکبؿه )اتىمبتمتم ته په يب نه لـي او ليمتم کې ػ مؼاظلې اړتيل

ـان ؿامنځته کېؼو رسه ػولتىنه ػې ته اړ وىي ڇې  1929قې وؿولته او ػ يله لم ف کبل ػ ا٨تٍبػي تص

المل وى ڇې ػولتىنه په ػې پىه يش ڇې په  ػ ػېؼ نٙـ يب کتنه وکړي. ػ٠ه ترؼيپه ظپل ػ٠ه تبوؿ ت

ى پـېکړو يمى منبلج م٩ؼاؿ په هکله ػ وؿځنيې ػ لىېؼلى پبن کيؼ په ذـيډېـو شبالتى کې م٩ـؿات تب

متم کنرتول او ػوامؼاؿه يپىيل لػ قو کې ػ ػولت له ظىا يى لميلپبؿه له پبمه و٠ىؿځىل يش، په وؿولت

مى ػ نرش اړونؼ ي. رسه له ػې ػ پیػ یى ػ ػولتىنى له ظىا منل وى ا٨تٍبػپىهبنت ػ ټىلى يـيمؼ

ـ   ت کې پبته ػي.اوله په ظپل ٨ؼؿ م٩ـؿات ال ت

مى لپبؿه م٩ـؿات وِٞ يبن کې ػ لىېؼلى پيمى او په ذـيى پيکله ڇې ػولت ػ ؿامنځته وى

متم ػ يػ پىيل لڅعه  ىم٩ـؿات له ػ٠ىب ػ کنرتول يم تـرسه يش او ٠ه م٩ـؿات ګبم په ګبکىي، که ػ

، ڇې په ػې ى پىيل لټنډؿډ منځته ؿاوړييمتل يش، ػولت يواظ اػاؿې لپبؿه ػ الؿښىػ په تىګه کبؿ

 فؿ نيلپ ی يش، رسه فؿ،مى ػ٠ه واشؼ کېؼايګبم ػ پىيل واشؼ ټبکل ػي. ػ پ یهکله ػ ػولت لىمړن

م يى ٤لقي او په ػؿېيمتم يى شبالتى کې پىيل لي. په ػوه لىمړنی ویب له ػواړو څعه ذىړ وى ياو 

ه ػ٠ى پىيل واشؼونى ؼ پيشبلت کې ته ػوه ٤لقي وي. ػ پىيل واشؼ په ټبکلى رسه ا٨تٍبػي اؿفښتىنه تب

وى ڇې پىيل  یبؿ وي. کىال يلنري يش. په ػالې شبلت کې ته پىيل واشؼ ػ اؿفښت ػ لنري مٝ

 ى لټنډؿډ او ػ اٜتثبؿ لټنډؿډ.يػ کبل لبنێ رسه په ػوه ډلى تبنؼې ووېىى؛لټنډؿډونه په ا

ـو رسه رسه ډېػې له  ی.ى تـ ټىلى مهم لټنډؿډ ػ تل لپبؿه ػ رسو فؿو لټنډؿډ ػيػ کبل

ى ػ يػ لټنډؿډ په تىګه آفمبييل ػي. ػالې ښکبؿي ڇې ػ کبل  فؿنيلکه لپبن يهېىاػونى ډېـ نىؿ و

 ی. په اوك وظت کې هېڅ هېىاػ ػ کبمال  ذنيس لتنډؿډ لـونکیػ یته ؿلېؼل یپب ؿلټنډؿډ ػوؿان نى 
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 یډونى ځبى ػ لټنډؿ يمتمىنى کې ػ کبلي. په وؿولتێ پېړۍ کې، اٜتثبؿي لټنډؿډونى په پىيل لینه ػ

 .یػ یىلين

 ونه:رسو ظضو مػياضض  ى؛ز کالي

ؼ ػ يٖ تبيپه کيل تىګه ػ رسو فؿو لټنډؿډ ولـي، نى ػ٠ه رشا متميلپبؿه ڇې پىيل ل ػ ػې

 متم په هکله ٌؼ٧ وکړي:يل

 يش. ه ټبکيل م٩ؼاؿ رسه تٝـي٦ؼ ػ رسو فؿو ليپىيل واشؼ تب -1

 وي.لېؼو وړ ؼ په رسو فؿو تبنؼې ػ تؼ يمې تبيې پهـ ډول نىؿ  -2

 ؼ آفاػ وي.يػ رسو فؿو ػاظيل او ظبؿذي تبفاؿ تب -3

 یى وظت تـ ټىلى منبلج پىيل لتنډؿډ و، ولې يې ظپل ځبيػ رسو فؿو لټنډؿډ ڇې 

 اٜتثبؿي لټنډؿډ ته پـېښىػ؟

تبوؿ بت يمى تبنؼې ډېـ فيڇې ظلک په ظپلى ميل پ ،المل ګـځي ػ ػېػ رسو فوؿ لټنډؿډ 

مې ينٙم ڇې په رسو فؿو تبنؼې پ یپه لټنډؿډ کې منځته ؿا٠لمتم يل ولـي. له تلې ظىا ػ رسو فؿو

ې معن ـته ػ پ یى يتؼلېؼلې، ػ ػولت له ٤ى٧ الٝبػه مٍبؿ٤ى او ػ پيمى ػ ِٜـ ه يکبوه. که ڇې مى ِٜـ

ـاظت ـن ممئله ته ػ ػاظيل ا٨تٍبػب ومىمي، ػ٠ه يپ کى )ػواړو( په تبوان وي. يقو اړيى لىػاګـياو ػ ته

ومىمي.  یبن کې ػ ټىلى په نمثت کمىاليالمل ګـځي ڇې رسه فؿ په ذـ ػ ػېی مىؿػ ځکه ڇې لىمړ 

مى له منځه والړ يش او امکبن لـي ڇې يپه ػالې شبلت کې وىنې ػه، ڇې ػ ظلکى تبوؿ ػ هېىاػ په پ

ـاذٝى ته وؿيش. په ػې ٌىؿت کې ته ػ يظلک په رسو فؿو تبنؼې ػ ظپلى پ مى ػ تؼلىلى لپبؿه پىيل م

ـنګه ڇې پىهېږئ، په يظبػولت ػ رسو فؿو ػ ؽ  ـو ػ ظتمېؼو اشتامل مىذىػ وي، له تلې ظىا لکه څ

ىن ػ ؿامنځته کېؼو المل ګـځي. پـ ػې يپه ا٨تٍبػ کې ػ ان٥الل یبتىاليمى ػ شرم فيبن کې ػ پيذـ

ـلته منځته ؿا٠ل ىن ػ ؿامنځته کېؼو په ينٙم ػ ان٥الل یٜلت ػه ڇې ػ رسو فؿو ػ لټنډؿډ په م

بن ػالې يپلى ؿنې نى يکىي. ػ رسو فؿو ػ لټنډؿډ ځ یى يا٨تٍبػي لتىنقو معن ىي رسه له ػ٠ىيمعن

. په کىم ا٨تٍبػ کې ڇې ػ٠ه ی٤کـ کىي ڇې ػ٠ه لټنډؿډ تـ ټىلى ښه او ٠ىؿه ممک  لټنډؿډ ػ

ى ډول رس ي ې لهمى ػ تؼلىلى په مىِىٛ کيػ پ ه، ػولت له رسو فؿو رس یوى  یپل یلټنډؿډ نه ػ

ـان رضتې ػ يف کبل ػ وؼ 1929ػ  ی.ػ ی کړ يريوظت ت١ ،له ػې رسه .یػ یرسه مغ وى  ٠ړونې ؼ تص

ـمعتګ او ا٨تٍبػي پىهې، ػ ػولت ٤ٝبل ؿول ػ ا٨تٍبػ په ښه کېؼو کې او ػو ينٙـ ىاله يمه نړهبتى پ

ثى تؼلې يش. تربؿتى يه مٝبمتم پيل ػ ػ٠هه ڇې ػ رسو فوؿ ػ لټنډؿډ ښېګڼې المل وى  ػ ػېذګړه 

ـػې پىؿ  یښىػلې ػه ڇې شت ـه لږه يتىل یې ڇې ػ رسو فؿو کلنت ؼ ػ نړۍ ػ رسو فؿو مىذىػۍ ته ډې
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ـه ػال  .ه لږ(ٍؼو نييش له ػوه ٤ یػه )کېؼا ى پىيل يل ڇې ػ ه١ه له معې که يرسه له ػې ه١ه ک

متم کې ػ ا٨تٍبػي جثبت له وتىن يؼا کړي، نى په ػ٠ه ليمتم په رسو فوؿ پىؿې ٤ى٧ الٝبػه تړاو پيل

ػا ڇې ترـتىي تېلګى ښىػلې ػه ڇې په اوږػ مهبل  یى، وتىن لـي. لىمړ نه و یه مٕمنئ کېؼاڅع

ى رسو فؿو يؼ وىيم ػا ڇې ػ تىلهؼ کې ٤ى٧ الٝبػه نىلبنبت وتىن لـي. ػو يکې ػ رسو فؿو په تىل

ې په ٌنٝت او ل٥ته تبفۍ کې لګىل يه تـظه يـو کې ذؾتېږي او لىيي ؽظبيمى په ٔال يتـظه ػ پ

ٝبتى او يـ  په هـ ا٨تٍبػ کې ػ ل٥ته تبفۍ، وبيمى ػ رسو فؿو ؽظبيڇې ػ پ ،کېږي. ػؿېيمه ظربه ػا ػه

 . هېىاػونى کې تـرسه کېږي ڇې په ډېـوؿاځي، ا٨تٍبػي ات٥ب٨بتى تـ ا٠ېقې النؼې 

متم يبلتىنى کې کله ڇې پىيل ليپه متصؼو ا کبيې اؿ٨بم ښکبؿه کىي، ػ امـيلکه څنګه ڇې 

نىلبنبتى او ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي کڈه ٤ى٧  ،بي، ػ تىظتی ويپـ البك تـرسه وى  متميػ رسو فوؿ ػ ل

ـمنځ ػ ٜمؼه پلىؿنې ػ ٨ېمت وبظَ په ػ٠ه هېىاػ کې  1920او  1914الٝبػه ڇټکه وه. ػ  ف کلىنى ت

ـه وى او ت ـات ف کبل کې ػ  1926. په یػ یمىنؼل یف کبل کې ٤ى٧ الٝبػه کمىال 1930ې په يب يػوه ت

 25ف کبل لپبؿه  1933ٍؼي ػ ينه لږه وه. په ػالې شبل کې ڇې ػ٠ه ٤ٍؼو يٍؼي له ػوه ٤يب ٤يوفګبؿت

مى لټنډؿډ ػ رسو يػ پ کبيڇې ػ امـ ،ٍؼه وه. ػ٠ه نىلبنبت په ه١ه ػوؿه کې ؿامنځته وىي ػيي٤

اليس ػي ڇې ػ رسو فؿو ػ لټنډؿډ له مٕل٩ې بلتىنه په ػې تيمتصؼ ا کبيو. له ػې وؿاظىا ػ امـ فؿو

ـته ػ اوږپريوۍ څع ـه هم ػ تـ قو لپبؿه ػ ػاظيل ا٨تٍبػيػو لمه پ ـنێ لىػاګـۍ له نٙ بيل ياو ػ ته

 واويس. يمتم لـونکيل پىيل

ـ  ـ٤ؼاؿان په ػې تبوؿ ػي ڇې ػ رسو فؿو ياو ػ ا٨تٍبػي ل ا٨تٍبػپىهبن یډې بلتىنى ٔ

 يىؿېػتېـو بلتىنى په يمتصؼه ا کبيمتل ػي ڇې ػ امـيبػه ايظربې له  ػ ػېب وؿګـځېؼنه يلټنډؿډ ته ت

ال بتى څعيا٨تٍبػ له نٙـ یمبيل او پىيل کړنالؿو او ػ لى  قو کې لهيلم له کړي ػي. ػ٠ه ڇبؿه ه ت

متم ػ يڇې ػپعىا په څېـ ظپل پىيل ل یالمل ګـځي ڇې ػ٠ه هېىاػ ونه يش کىال  ػ ػېهمؼا ؿاف 

ػاؿه ىالى مىلمبتى او م٩ـؿاتى له الؿې لکه څنګه ڇې يې اوك په ښه وکل رسه اػاؿه کىي، اينړ

 کړي.

 ګطېشام كانىن: ؼتم او ززوه فلعي ػي -جنيس مػياض

متم تبنؼې له تصخ کىلى نه ػمعه، په لنډه تىګه ػ ګـېىبم ٨بنىن تـ څېړنې يپه ػوه ٤لقي ل

ـګنؼوي ڇې يالنؼې ن «. ه تبيسبنيمې له ذـيې پمې ښيتؼې پ»مى. ػ ګـېىبم ٨بنىن په لنډه تىګه څ

ـته و٠ىاړو ڇې په کبمل وکل او په  یػيى لنډ تٝـي٦ ٦ يػ٠ه تٝـ البنێ رسه ؽه  ته ؿاځي. که ڇې

 يس.ين یځب ٦ کړو، النؼې وينب ػ پىتنێ وينبيرسه ػ٠ه ٨بنىن تٝـ
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ـه پؼ» ـه ټىلنه کې که ػواړه پىيل او ٠يه ـکت ريؼه په ه  پىيل اؿفښتىنه ولـي ه١ې ظىا ته ش

 بت اؿفښت لـي )کله ڇې ػ تصـک ٨ؼؿت مىذىػ وي(.يکىي ڇې تـ ټىلى ف

م٩ؼاؿ رسه فؿ  ى ټبکلیيب يمتم ه١ه وظت ػوه ٤لقي لټنډؿډ لـي، ڇې پىيل واشؼ يپىيل ل

ؼ په يلپبؿه ڇې لټنډؿډ کبمال  ػوه ٤لقي وي تب ػ ػېيش. ٦ ينى فؿو له ټبکيل م٩ؼاؿ رسه تٝـياو ػ لپ

نى فؿو( يؼ له ػواړو ٤لقو )رسو او لپيمى ډولىنه تبيټىلنه کې ػ ػواړو مبؿکېټ آفاػ وي، همؼا ؿاف ػ پ

نى فؿو پىيل اؿفښت په يمتم وتىن لـي ػ رسو او لپيويش. کله ڇې ػوه ٤لقي ل یرسه تثبػله کېؼل

 ػ وهلى ٨بنىن ف کبل کې ػ لکى  1792ک( وکل ټبکل کېږي. ػ محبل په تىګه، پهيظىػکبؿه )اتىمبت

٦ ته په کتى يـ٥ىي. ػ٠ه تٝيتٝـ اونمه ظبلَ رسه فؿ 24,75 فؿ او نيلپ ٠39نمه 371,25ډالـ  کبيامـ

ـتله يػ رسو فؿو پىيل اؿفښت ته ػ لپ  ي. ػ٠ه نمثت په إٌالس کې ػ لکىو  15ى پـ ينى فؿو په پ

 بػېږي.يوهلى ػ نمثت په نبمه 

نى فؿو يبلتىنى کې ػ رسو فؿو اؿفښت ػ لپيقي لټنډؿډ له اړظه په متصؼو ال٤متأل٥بنه ػ ػوه 

ـتله په نړ ـاتـ و. ػ امـرس  15,5ى يىالى تبفاؿونى کې له يپه پ نى فؿو اؿفښت يبلتىنى ػ لپيػ متصؼو ا کبيه ت

ډېـو مٍبؿ٤ى لپبؿه( ػ رسو ػ ػ رسو فؿو ػ تبفاؿ اؿفښت ) هيځبػې و. له  یبت ټبکليه فت څعيله وا٨ٝ

متم ينى فؿو رسه فؿ له پىيل ليبت و. ػ ګـېىبم ػ ٨بنىن پـ البك، لپيفؿو له پىيل اؿفښت څعه ف

اتعبنى کې ػ  فؿ په رض نيبلتىنى کې لپيپه متصؼو ا کبيه ممئله نه وه. ػ امـمتل. ظى ػ٠ه ټىليڅعه وو

لې په يبن ته ػاظل وىي وو او ػ تثبػلې ػ وليمى په تىګه ذـيؼ ػ پينى فؿو په ډالـ تؼلېؼل او تبيلپ

 – 1792ت ػؿلىػ، ػ تصخ وړ وظت يمى ډېـ لږ اهميتىګه پبته وىي وو )په ػ٠ه وظت کې کب٠ؾي پ

ي کبييبن کې پبته وىل او که څه هم امـيډالـ په ذـ نى فؿو کىڇنييىافې ػ لپيتأل٥بنه (. میػ 1862

ػ هنؼ په  یډالـو څعه کم وفنه وو، له ػې رسه رسه ػ همپبنيبيي ډالـو پـ ځب بيييډالـ له همپبن

نى فؿو ډالـي يي لپکبييـو کې ػ امـيه ڇې په ػ٠ى ذقايـو کې منل کېؼل. له ه١ه ځبيلىېؼيځى ذقا

ب ػ ګـېىبم ػ ٨بنىن له يى ځل تي بت و.ينى فؿو له ډالـي اؿفښت څعه فيکې ػ لپ کبيفښت په امـاؿ 

ـکت وکړ. که څه هم ػيي ډالـو ػ٠ى ذقاکبييمعې امـ ؼ ٨ؼؿت په لىېؼيځ يػ٠ى ډالـو ػ ظــو ته ش

ه نى فؿو ليبت و. کىمې لتىنقې ڇې لىېؼيځ هنؼ ته ػ لپيه فؼ له ٨ؼؿت څعيػ ظـ کبيهنؼ کې ػ امـ

ـه ڇټکې وې ڇې په  کبيډالـو څعه ػ امـ ف کبل کې ولممرش  1806ا٨تٍبػ ته ؿامنځته وىې، ػوم

ـلىن ػ لپ  وهل تنؼ کړل. فؿو لکه نىيذ٥

                                                           
ـامى رسه ممبوي ػی. ٠0,648نم ػ وفن واشؼ له  - 39  ګ
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متصؼو کب ػ يف کبل کې ػ امـ 1834ػا ػه ڇې، په تله تېلګه ػ ګـېىبم ػ ٨بنىن ػ ښىػلى لپبؿه 

ـت 16ى پـ يوهلى نمثت  لکىى م٩ـؿاتى ػ يبلتىنى پىيل م٩ـؿاتى تؼلىن ومىنؼ. نىيا ج يوټبکه او په ػې ت

ې ػ هـ ډالـ ٔاليي مصتىا ؿاکمه کړه لکه څنګه ڇې مته تـې کېؼه رسو فؿو رضاتعبنى ظىا ته ي

ـکت وکړ ڇې په اوك وظت کې ػ ډالـو پېـوػلى لپبؿه لږ م٩ؼاؿ لپ ف  1853ب وه. تـ ينى فوؿ ته اړتيش

بنه ووتل. په ػ٠ه کبل کې ػ ي فؿ له ذـنين په ٜلت، لپبيکبله پىؿې رضاتعبنى ته ػ رسو فؿو ػ ذـ

ـه  ي مصتىاء په کمىلى رسه ػ٠ه وِٞ پعىاين شبلت ته يلکه وهلى ػ نمثت په اٌالس او ػ ډالـ ػ ن٩

 وؿوؿګـځېؼه.

نى فؿو پىؿې مصؼوػېږي. ػ ٌنٝت په يػ ګـېىبم ػ ٨بنىن په هکله وؿولتێ تېلګه په لپ

ت په يؼ ػ وِٝينى فؿو ػ تىليبتىايل رسه او له تلې ظىا ػ لپيه فنى فؿو ته ػ ت٩بِب پيتـظه کې لپ

ـتله له الله وؿکړ. ػ٠ه ڇبؿه  ت ػ ظپل ٨ېمت پهينى فؿو ظپل شمبليظبٔـ، لپ المل وىه ڇې  ػ ػېپ

ىي او ي٨ېمت ػ لىړېؼو ػ معن40نى فؿو ػ ٤ى٧ الٝبػهيومىمي. ػ لپ یبتىالينى فؿو ػ تبفاؿ ٨ېمت فيػ لپ

 1/29نى فؿو له پىيل اؿفښت رسه په هم١ږي تىګه )ينى فؿو ػ تبفاؿ اؿفښت ػ لپيپلپبؿه ڇې ػ ل ػ ػې

ـه ػ هـ اونن پـ ځب نى يـو نه په الت٥بػې او په تبفاؿ کې ػ لپيظبکب ظقانه ػاؿۍ له ؽ ي( يش ػ امـیډال

ې په ف ػ ػ٠هې يفؿو په پلىؿلى رسه   ـو ػ مصؼوػوايل پهيبتىايل الك پىؿې کړ، ظى ػ ؽظبي٤لق ػ ِٜـ

ه وػؿوله.يػ ظقانه ػاؿۍ ػ لپ امـيکبػ  ظبٔـ يې  نى فؿو ِٜـ

ى يبتىايل رسه، ػ٠ه ٤لق ػ ي پىيل اؿفښت په فرينى فؿو ػ ٠يػ لپ ،ػ ګـېىبم ػ ٨بنىن پـ البك

متم څعه ووت. په اوك وظت کې يىافې ػ امـيکب په متصؼو ايبلتىنى يلټنډؿډ په تىګه له پىيل ل

کبؿ ؼ لپبؿه يمى ػ تىليػ پ کل او کب٠ؾ په څېـي، نڅعه ػ من ى فؿونيلپکې ػ پىيل ليمتم له ظىا له 

 .متل کېږيياظ

په متصؼو  امـيکبڇې ػ  یوى کىال ه ىه پىيل لټنډؿډ په تىګه ونيػوه ٤لقي لټنډؿډ ػ 

ڇې ػ نړۍ  ،لټنډؿډ ػ مبتېؼو ٜلت ػا و ػ ػ٠هې وؿلپبؿل وىې ػنؼې تـرسه کړي. بلتىنى کې ظپليا

او ػ نړۍ هېىاػونى ػاظيل منبتٞ ػ نړۍ له پىيل جثبت  ی٪ کړ ي٠ه لټنډؿډ نه و تٕثى هېىاػونى ػيټىلى لى

متم کې ظپل ؿول يتىة رسه په پىيل ليبليوىل ڇې په تـ ینه ٠ىؿه ګڼلې، ػوه ٤لقي لټنډؿډ کىال 

 ولىتىي.

                                                           
 له ٜبػي شبلت نه پىؿته. - 40
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 :اغتتاضي مػياض

ب ػ ي ه، ڇې له هېڅ ډول ځبنګړي کبيلمتم لپبؿ يػ پىيل ل یپه لبػه ګێ رسه نه وى کىال 

متم ڇې په ي. يى پىيل لى وړ ټکټ پيؼا کړۍ يشيؼا کىي، يرسه اؿتثبٓ نه پ له هېڅ ذىړېى يػوه کبل

ب ي، ی٦ وى يتٝـ ب ځبنګړی کبلی نه ػیيى ػ ټبکيل م٩ؼاؿ له معې يب ػ شمبة واشؼ ػ کبليه١ه کې 

ؼا کىي. لکه يى تل رسه تړاو پيب ػوػ له معې له يمې ػ ٨بنىن يبن کې تېالتېلې پيـپه ه١ه کې په ذ

ـته يمى لټنډؿډ ته په ػ٠ه شبلت کې کب٠ؾي لټنډؿډ ووايڅنګه ڇې مٝمىل ػه که ػ پ ى، له وک پ

په ظبٔـ ڇې پىيل واشؼ ػ کب٠ؾ ػ ټبکيل  ػ ػېايښىػنه ته تې الؿې کىونکې وي.  ڇې ػ٠ه نىم

 .٦ وىیيتٝـ یم٩ؼاؿ له معې نه ػ

متم کې په مىذىػ لټنډؿډ يل )اٜتثبؿي لتنډؿډ( په پىيل ػ ټکټ وهلکې په ػې شبلت 

. کله ڇې ػ اٜتثبؿي ینه ػ ی، ظى لږ تـ لږه تې الؿې کىونکیتبنؼې، که څه هم کبمال  منبلج نه ػ

ى )٤لق په يمې په ا٨تٍبػ کې له هېڅ کبليؼ په پبم کې ولـو ڇې پيلټنډؿډ په اړه ظربې کىو، تب

ه يمى البك او پبيپه ػې شبلت کې ػ پ ؼا کىي.ينى فؿو رسه( اؿتثبٓ نه پيځبنګړې تىګه له رسو او لپ

 .یمتم تبنؼې تبوؿ او اٜتامػ ػيىافې په پىيل لي

مى ټىل اؿتثبٓ له ٨ېمتي يې ػ پيه١ه ا٨تٍبػ ڇې اٜتثبؿي لټنډؿډ پکې ڇلېږي، هـومـو 

ب يػ رسو فؿو  کې ػ تل لپبؿه٤لقاتى رسه پـې کېږي. په ډېـو شبالتى کې ػولت په ػا ډول ا٨تٍبػونى 

 لبيت.له ځبن رسه يش  یڇې په رسو فؿو تثبػله کېؼا ى ؽظريهميپ نىؿو

ؼلىؿي نه ا٨تٍبػ ته نٙـ واڇىو هېڅ هېىاػ هم په ٨ٍؼي تىګه اٜتثبؿي يغ له ليکه ػ تبؿ

، تلکې په ػ٠ى هېىاػونى کې ػ اٜتثبؿي لټنډؿډ ی٪ کړ يتٕث یکې نه ػ متميلټنډؿډ په ظپل پىيل ل

ـ  کله ڇې ػ  ی.ره کې منځته ؿا٠ليګبنى ػ ؿامنځته کېؼو په نتب ډېـو نىؿو تاليػ ذګړو او  یوتىن ډې

ـه وي ڇې ػ مبليب ؿاپىؿته يش او ػ٠ه اړتي لپبؿه مبيل اړتنيذګړو ػ مٍبؿ٤ى ػ تأم متم په يبيت ليب ػوم

لپبؿه ڇې په ػالې شبالتى  ػ ػېمې ڇبپ کړي او ي يش، ػولت مرثىؿېږي ڇې اِبيف پنيله تأميول

مى ػ يؼ په ٨ېمتي ٤لقاتى تبنؼې ػ پييش، نى په نبڇبؿۍ رسه تب یې ولبتلري کې ظپلې ٤لقي ؽظ

مى لټنډؿډ په يوکل ػ پ)اتىمبتيک( يش. ػ ٨بنىن ل١ىه کېؼل په ظىػکبؿه  یؼ مل١يلېؼو ٨بنىن تبيتثؼ

ب يى ځل تيهڅه کىي ڇې  ػ ػېپه ػالې شبالتى کې ا٨تٍبػونه  ى اٜتثبؿي لټنډؿډ تؼلىي. ٠بلثب  ي
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ى ځل يب په ٨ېمتي ٤لقاتى تبنؼې ػ تثبػلې وړ وګـځي. ػا ڇې يمې تيي او پذنيس لټنډؿډ ته وؿوګـځ

 ٤لقي لټنډؿډ په اٜتثبؿي لټنډؿډ تبنؼې تؼلېږي ا٨تٍبػ په النؼې لتىنقه اظته کېږي:

ىالى مثبػالتى کې وکيل تؼلىنىنه او ي، په نړیىن، ػ ظٍىيص تـظې ػ لپام کمىاليان٥الل

  ػالې وانګېـي ڇې يالمل ګـځي ڇې ػ ا٨تٍبػ مت٥کـ ػ ػېې نىؿ... ػا ډول لتىنقې ٠بلثب  ػال

 کبيػ امـ بيب وي، نى تيه ؿښتيکه ػ٠ه نٙـ. یلبمل لټنډؿډ له ا٨تٍبػي پلىه ذنيس لټنډؿډ ػ ینيىافي

ـمعتليل ا٨تٍبػونه ولې ذنيس لټنډؿډ ته ػ وؿګـځېؼو هڅه نه کىي؟ يبلتىنه او يمتصؼ ا ب ػ نړۍ نىؿ پ

متم او په يىه تـظه واِض ػه. ػ٠ه ا٨تٍبػونه نه ٠ىاړي ڇې پىيل ليې نيػ٠ې پىښتنې ته ػ ځىاتى

تـ ا٠ېقې النؼې ؿايش. او تىفېٞ ػ نىلبنبتى  رسو فؿو مى اويػ پ ،ؼيټىلنې ميل ؿ٤به په تىل ره کې ػينت

ـلى رسه، ي٩ى ولبيل لپبؿه ػ ػ٨يله تلې ظىا، ػ٠ه ا٨تٍبػونه پـ ػې تبوؿ ػي ڇې ػ ا٨تٍبػي تصل لى په ل

ـمعت ػ ترـتې په ت کې يـيمؼ مى پهيػ پ ،يرياشٍبئيى او أالٜبتى ػ ؿاټىلىلى او ت١ متمىنى،يل للىپ

ـلى رسه ب نه لېؼل کېږي. له ػې يمى ػ کنرتول اړتيڅېـ ػ ذنيس لټنډؿډ له الؿې ػ پػ پعىا په نى نىؿ  ل

انتٙبؿ هېڅ يى په ب يتوړ ػ مى تبنؼې ػ تثؼېلېؼو يب او نه په پيړتىا جبتته وىې ػه ڇې نه ػ تثبػلې ووؿاظ

ػ ظلکى په أمينبن ا٠ېقه ب په ػاظيل ا٨تٍبػ کې يمى تبنؼې ػ تؼلېؼو وړتيمى ته او په پيپ ؿاتلىنکي کې

 نه لـي.

ى نه اٜتثبؿ ظىا ته ػ تصىالتى يمتمىنى په څېـ له کبليمتم هم ػ ميل پىيل ليىال پىيل لينړ

ىافې رسه فؿ تلکې يـ نه يهېىاػ پىيل ؽظبب ته پـې تصخ وکړو، ػ يوړ ګـځي. اوك لکه څنګه ڇې ت

ىال يڇې ػ نړ SDRمتنې ظبً ش٪ يىه تـظه او ػ اظيى هېىاػونى يلنډ مهبله پىؿونه او ػ نړۍ ػ لى

ػ٠ې ممئلې ـو کې ؿاځي. يػ هېىاػونى په پىيل ؽظب یاٜتثبؿ ػ یوذهي ٌنؼو٧ له ظىا وؿکړل وى 

ـ  مته  ػ ػېتى کې رسه فؿ مهم ؿول لىتىي ظى ىالى مثبػال ياوله پىؿې په نړته په کتى که څه هم ت

 ت ؿاکم يش.يې اهمييش ڇې په ؿاتلىنکي کې  یکېؼا

 ي ػپاضنې:تضوي

ـمعتللى هېىاػونى کې په ذـيپه لکى او کب٠ؾي پ ـه، په پ ه يمى لىيبن کې ػ لىېؼلى پيمى رستې

ـلته اللته ؿاوړنې ب ػ يتـظه ػ انت٩بلېؼو وړ تبنکي لپبؿنې  ىي. ظى بؿنې تىکيلي لپتيوؿ ب يڇک په م

 مې ومېـل کېږي؟يبن کې لىېؼلې پيب ػ٠ه ټىلې لپبؿنې ػ پىيل م٩بمبتى له ظىا په ذـيآ 

ـاػو،تيوؿ   انت٥بٜي لبفمبنىنى، ػولت او پىيل منځګړو ريا٨تٍبػي مىلمبتى، ٠ ي لپبؿنې ا٤

يش  یکېؼا  ػي، ظىني که څه هم ٠بلثب  ػاظيل ػائننيب تٝهؼات ػي. ػ٠ه ػائنيته ػ تبنکىنى پىؿونه 

ـاػ هم پکې ؿايش.يڇې تهـين رشکتىنه   ب ا٤
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ې  مى ػيب ػ پيمې يبن کې لىېؼلې پيوى ڇې ػ٠ه ټىلې لپبؿنې په ذـ یب مىنږ کىال يآ  ِٜـ

يش ڇې په  یػ٠ى لپبؿنى هـ پىيل واشؼ کىال وى ڇې تصخ وکړو ػ یىه تـظه وومېـو؟ کىال ي

ىه يػ٠ى لپبؿنى لپبؿه ڇې ػ ػ ػېل ييش. رسه له ػې پبظه ػال  ؼ په ٨ؼؿت تؼليڇټکه تىګه ػ ظـ

ې تـظه ونه ګڼى. په الك کې وته. فمىنږ تصخ ػوه مٕبلثى ته په کتى وړانؼې يتـظه ػ پ مى ػ ِٜـ

 کېږي:

 .ؼ٣هػ لپبؿنې ػ لبتلى  -1

 ت.يت او ٔثٝيػ لپبؿنې ػ مبلک مبه -2

مى په شمبة کې نه ؿاځي، ػ تبنکىنى يبن کې ػ لىېؼلى پيػ لپبؿنى ه١ه تـظه ڇې په ذـ

ى او ظؼمبتى يظىا په کبليښي ػي. ػ٠ه لپبؿنې ػ تبنکىنى له ې ايلپبؿنې ػي ڇې له نىؿو تبنکىنى رسه 

ې په تىګه ػ ػالې ري ب ػ ؽظينى ظؼمبتى په م٩بتل کې او يلېؼو لپبؿه نه لبتل کېږي، ػ ځتبنؼې ػ تؼ 

 کېږي. لبتل مى ػ کمېؼو المل نه ګـځي،يپېښى ػ ؿامنځته کېؼو په مىا٨ٝى کې ڇې ػ ن٩ؼو پ

بن کې لىېؼلې نه ومېـل کېږي، ػ لپبؿنى ه١ه تـظه ػه ڇې يمى تله تـظه ڇې په ذـيػ پ

تـظې په نه ګډولى رسه ػ مّب٥ٜې  ػ ػ٠ې ي.يوؿته وا« تيبلي کې لريػ ؿاټىلىلى په ته»إٌالشب  

و په انؼافه پىيل واشؼ 1000مصبلثې ػ لـې کېؼو المل ګـځي. ٤ُـ کړئ ڇې اشمؼ له مصمىػ نه ػ 

اللهڇک  ـمعتللى ل یکړ  ت له متمىنى کې ياو په تبنک کې ػ٠ه ڇک په ظپل نىم منٙىؿوي. په پ

شمبة ته اشمؼ يش، په تل تبنک کې ػ ػائ   ې ػ ڇک مثل٢ ػ مصمىػ له شمبته کمڇمعکې ػې 

ـت  پىيل واشؼه 1000ىې فمبين ٤بٌلې لپبؿه )که څه هم لنډه مىػه وي( يج ػ يواؿېق کېږي. په ػې ت

ىه تبنک کې وذىػ ولـي، په ػوه شمبتىنى کې منٙىؿې وىې ػي او ػ يىافې په يؼ يتب ڇې ٜمال  

ه په نبلمه تىګه ػ يپ ه . ػ ػا ډول انت٩بالتى په نبته وىې ػهيو په انؼافه فپىيل واشؼ 1000مى ِٜـ

ې له ٠ري وا٨ٝي مّب٥ٜې په لنډه تىګه، اٌالس وىې  ږي.کې یى يمصبلثې نه معن وبملېؼو رسه ػ ِٜـ

ې ي، ػ پیه ػى ٜىاملى څعيله ػوه پىؿتنڇې  ظبلَ ؿ٨م  ريي لپبؿنې ڇې ػ لپبؿنى ٠تيوؿ  مى ػ ِٜـ

 41.مې ومېـل کېږييبن کې لىېؼلې پيب په ذـيتـظه 

                                                           
41

 - T. E. Van Dahm, Money and Banking . pp.11 -47, 105 -123. 
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 یڅىاضلؼم څپطک

 ةانک

ـان ػ پ                کبل ػ ملـيق  1339 ڇې ػ ،مبػې پـ البك تبنکؼاؿۍ ػ ٨بنىن ػ اوومې مى اويػ اې

ل کېږي ڇې ػ لهبمي رشکت په ي. تبنک ه١ې مىلمې ته ویػ یج وى يې تٍىبوت کيپه م ذىفا

بت په النؼې ډول يبتى په تـرسه کىلى تىظت وي. په ػې ٨بنىن کې تبنکي ٜمليوکل ػ تبنکي ٜمل

 ػي:

ـانمتلى شمبة                ـات تبنؼې ػ مٝبمالتى تـرسه  ، ػ اٜتثبؿ وؿکړه، په ل٥تېػ ذبؿي امبنت ػ پ او ت

ه١ى مٝبمالتى ڇې په الهبمى او نىؿو اؿفښت لـونکى پبڼى او النبػو تـرسه کېږي، ػ ا٨تٍبػ په  کىل په

قاتى ػ مٝبملى تـرسه کىل، مى لېږػ ؿالېږػ، الٝبؿي مٝبمالت، ذبؿي ػ اؿفښت لـونکى ٤ليػاظل کې ػ پ

مبتى رسه مىل قوي او له نىؿو لىػاګـنيښىػل، ػ ِامنت پبڼى ٌؼوؿ او تّميػ ٌنؼو٧ ا نىتى ػ امبن

ـلته، تبنکي ٜمل  .يبت ومېـل کېږيم

بت په ػؿې يبتى تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه مىنږ په ػې کتبة کې تبنکي ٜمليپه تبنکي ٜمل               

 بت، او ػ اؿفښت لـونکى پبڼى ظپـول.يبت، اوږػ مهبله تبنکي ٜمليلنډ مهبله تبنکي ٜمل ىى؛تـظى وې

 ات:غمليلنډ مهاله ةانکي  –الف 

 ني، ػ اؿفښت لـونکى پىؿونى وؿکړې او تّمىبت ػ ذبؿي امبنتىنى منليلنډ مهبله تبنکي ٜمل                

 ته وايي.

ـاػ  ،يوذىه ته واي ه١ېامبنت  -ذبؿي شمبة او امبنت  -1 ې په تبنک کې ػ پىؿ په وکل يڇې ا٤

څعه واظيل او  يش ڇې ظپل امبنت له تبنک یب پـ مهبل کىال يامبنت ظبونؼ ػ اړت ػ ػ٠ه ږػي.

 تي امبنت او جبتت امبنت.يتـظى وېىل کېږي ؿو ې کړي. امبنت په ػوهيمرص٣ 

کىي، ڇې ػ  ؼهػ ه١ه ػ لـونکي وصْ پـ وړانؼې تٝڇې تبنک  یػا ه١ه امبنت ػ  -تي امبنتيؿو

امبنت لـونکي کن له ت٩بِب رسه لم ته امبنت ه١ه ته په واک کې وؿکړي. امکبن لـي ڇې ػ٠ه 

 متلى په وکل تبنکي شمبة ته تـرسه يش.يو ٜمل ػ ڇک ػ

ى ټبکيل وظت له تېـېؼو ييش ػ  یکىال  ؼهٝنې تبنکي تٝي ی،امبنت ػ یوظت لـونک :ثاةت امانت

کن نه يش  یامبنت لـونک ػ ػ٠هوؿولته ػ امبنت م٩ؼاؿ ػ ه١ه مبلک ته په واک کې وؿکړي. 

 ښتنه وکړي.ه ومعکې ػ امبنت ٠ى څعػ پبنګې ػ مىػې له پىؿه کېؼو  یکىال 

ب ػ شمبة ي٩ه ػالې ػه ڇې ػ امبنت مبلک ته ڇک او يػ کبؿونې ٔـ ى امبنتىنىتي او جبتتيؿوػ 

ػ لپام شمبة ػ ب يػ ذبؿي او څعه تي امبنت يؿوکېؼای يش کتبتڈه په واک کې وؿکىل کېږي. 
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ـان له الؿې ىافې ػ لپام ػ شمبة ي اظيمتل يش. له جبتت امبنت څعه الت٥بػهو متلى له الؿې کبؿ یپ

 وىنې ػه.

ػ ٜمىمب    يب ػي  ػ پېـوػلى په تىګه پېژنؼل کېږي. ٔلج يب مؼت لـونکي ػيػ ٔلج او  :ليتنع -2

ږي ػ محبل په تىګه ػالې ٤ُـ کړئ، ڇې ېله الؿې ؿوښبنه ک تٝهؼػ پبڼى  لـونکىاؿفښت 

په  منبتٞ ى ػ پېـوػلى لپبؿه مبيليب لـي ظى په اوك وظت کې ػػ٠ى کبليى ته اړتيکبلښب٠لی اشمؼ 

يل ب وړ کبياړتػ ته ػ ه١ه  ی اشمؼػ یى پلىؿونکيبلی مصمىػ ڇې ػ کنه لـي. ښب٠لواک کې 

اللهلنؼ  ى ػ اؿفښت په انؼافه ػ تٝهؼينه ػ هام٠ى کبل وؿلپبؿي او په م٩بتل کې له اشمؼ  ت

 بوتى په اوږػو کېيم 21 کىي ڇې ػ٠ه ٔلج ته محال  ػ ؼهتٝ ػ ػېکىي. په ػ٠ه لنؼ کې اشمؼ 

ؼا کړي نى يب پيمى ته اړتيبوتى له پىؿه کېؼو نه ػمعه پيم 2ػ  ـته مصمىػاػاء کىي. اوك که ڇې

مې يې ن٩ؼې پيوظت لـونکي تٝهؼ لنؼ تبنک ته وړانؼې او په تؼل کې  ػ ػ٠هيش ڇې  یکىال 

الله ه يځب هب له ه١ياو  یؼو ػيؼ ٨ؼؿت مغ په کميمى ػ ظـيه ڇې همېي ػ پيکړي. له ه١ه ځب ت

مى تبنؼې ػ تٝهؼ ػ وؿکړې ػ تؼلىلى پـ وظت ػ يتبنک په پ ،ګټه تړاو لـيپىؿې مى يپ ڇې په

مى يته ػ پ مصمىػ ب ښب٠يليمى اؿفښت ػ کمېؼو ػ ذربان لپبؿه او يىه انؼافه ػ پيتٝهؼ وىي مثل٢ 

٠ه لنؼ ػ ی يش ڇې ػ تٝهؼ ػمې اللته ؿاوړي. کېؼايىه انؼافه پيػ وؿکړې ػ ګټې په تىګه 

ـا اللهػ تبنک له ظىا ػ٠ه  ت په وکل وي.ل٥تې او ت مى ػ نقول په نبمه يمې ػ پيکړۍ وىې پ ت

ب ػ يل او يمى ػ تٝهؼ ػ لنؼ ػ تؼلىلى ٜمل ته ػ تٝهؼ ػ لنؼ تنقيبػېږي. ػ تبنک له ظىا ػ پي

ې ػ وظت ي مى ػ مصبلثې لپبؿه ڇې مصمىػيي. ػ پىؿتني محبل ػ پيل واياؿفښت لـونکى پبڼى تنق

الله کىي له النؼلـونکي لنؼ په   متل کېږي.يني ٤ىؿمىل څعه کبؿ اظيم٩بتل کې ت

      
  

   
  

اللهله ظىا  مصمىػ ػ Aپه ػې ٤ىؿمىل کې                  rتٝهؼ انؼافه،  يػ وظت لـونک Pمثل٢،  یوى  ت

ـته ی.په وؿځى تبنؼې ػ پبتې تٝهؼ وظت او  فمبن ػ nػ ګټې نـط، او  ؼه، ػ واش پىيل p =1000که ڇې

 ته په النؼې ډول وي: Aوي نى  n=36او ػ تٝهؼ پبتې وظت  r= 10%نـط ګټې 

      (  
      

   
)      

 

٩ت يپه ذبؿي شمبة کې اٜتثبؿ په ش٩ :اب کې ز پىض اغتتاضي کطېډت وضکړهپه جاضي حؼ  -3

ـاػو ته ػ تبنک ل مىظه ػ اٜتثبؿ ػ وؿکړې  ػ ػ٠هپىؿ وؿکړه ػه.  ظىا نه ػ لنډمهبل له ه کې ا٤

ـاػو ػ لنډ مهبله مبيل اړته تبنکىنى ل اٜتثبؿ په وؿکړې رسه  ػ ػ٠ه. بو پىؿه کىل ػييظىا ػ ا٤

ـاػو  له ظپل ذبؿي وىي اٜتثبؿ په انؼافه  ۍاذبفه وؿکىي ڇې ػ ٤ُـ کړ  ػ ػېه تتبنکىنه ا٤
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ذبؿي شمبة لپبؿل  بته الت٥بػه وکړي ػ محبل په تىګه، که ػ ښب٠يل اشمؼيه فشمبة څع

 ،اٜتثبؿ وؿکړي 50000ته  پىيل واشؼه وي او تبنک ښب٠يل اشمؼ 1000ػ شمبة ٔلج () یوى 

واظيل مٝلىمه ػه ڇې تبنک  پىيل واشؼه 51000يش ڇې له ظپل ذبؿي شمبة نه  یه١ه کىال 

اللهاٜتثبؿ ػ وؿکړې په م٩بتل کې ګټه اظيل. ػ تبنک ػ ګټې  ػ ػ٠ه ی م٩ؼاؿ ػ وى  ۍکړ  ت

ته ري . ػ الت٥بػې په ٌىؿت کې که ڇاؿ او وظت پىؿې تړاو لـيې په م٩ؼػ الت٥بػ ښب٠يل اشمؼ

ه يش ػ تبنک ل ی، مرؼػأ ػ تل ځل لپبؿه کىال وګـځىي مثل٢ تبنک ته وؿ یالت٥بػه وى  اشمؼ

اللهشؼ په انؼافه اٜتثبؿ  ظىا ذبؿي شمبة ته ػ ټبکل وىي . ػ ذبؿي شمبة اٜتثبؿ په کړي ت

ى په م٩بتل کې په اٜتثبؿ تبنؼې يبڼى اٜتثبؿ او ػ کبل، ػ اؿفښت لـونکى پػؿې ډوله؛ لبػه اٜتثبؿ

ږي ڇې تبنک ػ ه١ه ػ وؿکړې ېل کيمبة لبػه اٜتثبؿ ه١ه اٜتثبؿ ته وېږي. ػ ذبؿي شىل کېو 

. ػ  ػ اللته ؿاوړلى ٠ىښتنه ونه کړينيڅ ډول تّمېه ػ همتىنکي څعيپه م٩بتل کې له اٜتثبؿ اظ

ـ يػ پىافې ػ تبنک له ظىا ػ مىرتي ياٜتثبؿ وؿکړې  ږي. ػ اؿفښت ېرسه کژنؼلى پـ البك ت

ـاػو ته وؿکىي ظى يږي ڇې تبنکىنه ېل کيلـونکى پبڼى اٜتثبؿ ه١ه اٜتثبؿ ته و ٔلج ػ  ػ ػ٠هې ا٤

ىه انؼافه اؿفښت يپه تىګه  ٩ېيجو متىنکي څعه ػ ياٜتثبؿ اظنبن لپبؿه له ياللته ؿاوړلى ػ أم

اللهلـونکې پبڼې  ٩ه يڇې ػ ذبؿي شمبة وج یپـ ځب ػ ػېکې  م ډوليې. ػ اٜتثبؿ په ػؿ کىي ت

 ٩ې ؿول لىتىي.يؼ پبڼه ػ وجيى ػ ؿليب ػ کبلياؿفښت لـونکي النبػ وي تبؿنبمه 

 :غملياتاوږز مهاله ةانکي  –ب 

بت، ػ اوږػ مهبله پىؿونى او  اٜتثبؿ وؿکړې او ػ تبنکىنى پبنګىنې ته ياوږػ مهبله تبنکي ٜمل               

 ل کېږي.يو

ػا  په ذبؿي شمبة کې ػ اٜتثبؿ وؿکړه ػ لنډ مهبله اٜتثبؿ وؿکړه ػه. ٜمىمب   :اله اغتتاضاوږز مه -1

وؿځى نه وړانؼې تبنک ته  90اٜتثبؿ له  یؼ تـ اللته وى يتب یډول اٜتثبؿ اللته ؿاوړونک

ـه، تبنکىنه ػ اوږػ مهبله اٜتثبؿ په وؿکړې هم الك  وؿوګـځىي. پـ ػ٠ه لنډ مهبلى اٜتثبؿاتى رستې

ـته ػ  یل کېږي، ڇې ػ ه١ى يکىي. ٜمىمب  اوږػمهبله اٜتثبؿات ه١ى اٜتثبؿاتى ته وپىؿې  تې

اٜتثبؿاتى ػ وؿکړې ػ  ػ٠ىکبلى پىؿې ػوام وکړي. ػ 20ىلې تـ يننه وؿځى   90ؿاګـځېؼو وظت له

اٜتثبؿاتى ػ وؿکړې  لىي. ػ اوږػمهبلهي مبيل منبتٞ له تبنکىنى رسه ػ ظلکى لپاموې تىکنيتأم

ـ٤ يؼيػ تىل یٝى له ظبونؼانى رسه ػ ػو يڇې ػ ٌنب یػ هؼ٣ ػا ى يب ػ نىيت په لىړولى او ي٘

ـلته ويشن او ذىړونه کې له ػو يا٨تٍبػي مؤلمبتى په تأل  .ی رسه م

ه ق تبنکىنه انت٩بيل مؤلمبت ػي. ػ تبنک ليپه ځبنګړې تىګه لىػاګـ ،تبنکىنه :ز ةانکىنى پانګىنه -2

متىنکى يي. له پىؿ اظکېږ ـرسهتى ػ تـرسه کىلى له الؿې تؼ ؿامنځته کىل ػ تبنکي ظؼمبيظىا ػ ٜب
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اللهنه ػ   ػ تبنکىنى ګټه ريوىې ګټې او ػ لپام ػ شمبة ظبونؼانى ته ػ وؿکړل وىې ګټې تىپ ت

کبؿ په ه ی يش ڇې له ػ٠ى منبتٝى څعبتې ػي کىال يې في. ظى ه١ه تبنکىنه ڇې مبيل منبتٞ ػه

متل کېږي. يى کبؿ اظ٩ئـ ه په ػوهله ػ٠ى منبتٝى څع. ؼ اللته ؿاوړييبت ٜىايمتنې رسه فياظ

م ډول په يمتنې رسه په ممت٩يه په ګټې اظی يش ڇې له ظپلى اِبيف مبيل منبتٝى څعتبنک کىال 

تـرسه په تبنکي ظؼمبت ػ پبنګىنه الك پىؿې کړي او ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى په ذىړولى رسه 

ـه کبيل او ظؼمبت تىل الله کړي ؼيؼ او اِبيف ٜىايکىلى رستې يش ڇې په  یب تبنک کىال ياو  ت

متلى رسه ػ ظپلى يپبنګىنه تـرسه او ػ نىؿو ا٨تٍبػي مؤلمبتى ػ ونډو په اظ ډول مي ممت٩ري٠

 بته کړي.ينه نىؿه هم فيؼايت منبتٝى رسڇيٜب

 ز اضظښت لطونکى پاڼى دپطول: –ج 

ب ػ ظٍىيص او ػولتي تـظې ػ يو ه مٕلج ػ رشکتىنى ونډې اله اؿفښت لـونکى پبڼى څع                

ې پبڼې ػ ڇې تبنکىنى ته ػ  یى تل ډول ػيي. ػ اؿفښت لـونکى پبڼى ظپـول ػ تبنکي ظؼمبتى ٨ِـ

ب له يىافې تىګه او يق تبنکىنه په يلىػاګـ .ېږيژنؼل کېىه مؼؿک په تىګه پيؼو ػ اللته ؿاوړلى ػ يٜىا

ـولى الك پىؿې کىي. ػ اؿفښت لـونکى پبڼى نکى پبڼى په ظپنىؿو تبنکىنى رسه په ګډه ػ اؿفښت لـو 

ـوػونکي په لىمړي رس کې ېنې ػػ٠ى پبڼى پٝيږي ېپه وکل تـرسه ک يسيـه نىيػ پؾ ٜمىمب   پلىؿل

ب پـ يتلىنکي وظت کې ته ػ اړتاى ؿ يڇې په  ،کىي ؼهه کىي او تٝيٍؼي تبػيټبکلې ٤ هى يػػ٠ى پبڼى 

 ه کړي.يمهبل پبتې اؿفښت هم تبػ

ش٪ الٝمل  بي: ػ م٩بٔٝې ىا ػ اؿفښت لـونکى پبڼى ظپـول په ػوه وکلىنى تـرسه کېږيػ تبنکىنى له ظ

 په وکل:

ىې ا٨تٍبػي مؤلمې په يتي تـظه کې ػ ػولب يپه لىمړي شبلت کې تبنک په ظٍىيص              

ې ػ پبڼى اؿفښت وؿولته ػ تبنکي مقػ او ػ ګټې له يتىة ونډې يالتبف ې پبڼې نرشوي. ػ ٨ِـ ب ػ ٨ِـ

ې ػ پبڼى ػ پلىؿلى يه مؤلمې ته وؿکىي او تڅعکمىلى  ت په ٠بړه اظيل يلممئى ب په ظلکى تبنؼې ػ ٨ِـ

الله کىي . پيػې شبلت کې ا٨تٍبػي مؤلمه ػ اړته پ ې ػ ه ب وړ پبنګه ت ػې شبلت کې تبنک ػ ٨ِـ

ىګه ې په توالٕىې يػ ىافې يتبنک  ،ت کېلشب ېؼو ظٕـ په ځبن مني په ػوهمپبڼى ػ نه پلىؿل ک

په پبڼى ب ػ پىؿ يتىة ػ همؼې مؤلمې له ظىا ػ ونډو او يػ ا٨تٍبػي مؤلمې په التبف .ٜمل کىي

څه کىي ػ پبڼى ػ ظـڅالو له پلىؿلى هػ ظپـولى ٜمل کىي او په ظٍىيص لکتىؿ تبنؼې ػػ٠ى پبڼى 

الله کړ  الؿې  ؼ ا٨تٍبػي مؤلمې ته په واک کې وؿکىي او ػ ظپل ظؼمت لپبؿه ش٪يوىي ٜىا ۍت

ػ٠ى ػ . ٜمىمب  یمتياظ یػه څ ډول ظٕـ په ٠بړه نېػې شبلت کې تبنک هه پ .الٝمل اللته ؿاوړي

ـ  ػ پبڼى ػ ظـڅالو لپبؿه وټبکي او  ې فمبين ٤بٌلهټبکل کىالی يشتبنک کې،  ؼو په وظتېپبڼى ػ ظپ
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ټبکلى ػالې فمبنې ٤بٌلې له  ب ػا ڇې ػيوػؿوي او  ؿلىى ېؼو وؿولته ػ پبڼى پلوظت له پىؿه ک ػ ػ٠ه

ـاؿه ػ اؿفښت لـونکى پبڼى  ـته په ک ىاػ کې ڇې ػ اؿفښت لـونکى ې. په کىم هپلىؿلى ته ػوام وؿکړيپ

ـمعتلل يش ڇې ػ پبڼى ػ پلىؿلى لپبؿه له ظپـېؼو وؿولته اؿفښت  یوي تبنک کىال  یپبڼى تىؿك پ

 لـونکې پبڼې تىؿك ته وړانؼې کړي.

 ةانکي ػاظمان:

بوو ته په کتى تڼه ٠ىؿه يمتم اړتيػ ا٨تٍبػي ل یى متم ػ ه١ين او تبنکي لهـ هېىاػ لبفمبػ               

 ريبوې پکې تىپيمتم اړتيته په کتى ڇې په تېالتېلى هېىاػونى کې ڇې ػ ا٨تٍبػي ل ېلئػې مم .يکى 

نه  یتل رسه وؿته واليى له  په پىؿه تىګهمتم يلـي، نى ػ تېالتېلى هېىاػونى تبنکي لبفمبن او تبنکي ل

 م ػؿې اٌىلى ته په کتى تڼه ٠ىؿه کىي.تميى په هـ هېىاػ کې تبنکي لبفمبن او تبنکي للـي، ظ

  :ز متطکع اصل –الف

ـکق اٌل                 ـاظت یـ او ػ ه١ى ېىه ا٨تٍبػ کې ػ تبنکىنى په وميپه ػ مت ب پىؿې تړاو يػ اتٝبػو په پ

ـکق وي ػ ريىاػ کې تبنکي لبفمبن ٠ېکله ڇې په هـ ه .لـي بت او هـ تبنک ته يـ ته فېتبنکىنى وم متم

ـاظتيتٍبػي ٨ؼؿت لـي. ػ تبنکي لمصؼوػ ا٨ ـکق ريى کې تبنکي البك ٠يمړى ب په ليمتمىنى ػ پ  متم

په وذې ػ تبنک له يش ڇې ػ ػولت ػ ٜؼم کنرتول  یػا په ػې ظبٔـ ػه ڇې هـ پبنګىال کىال  ی.ػ

ذلثىلى لپبؿه ػ تبنکؼاؿانى ػ  و ػو املپػ  یبت ػيـ فېکله ڇې تبنکىنى ومذىړولى الك پىؿې کړي. 

 ېږي. ػ پىؿ ػ مرص٣بتيف ٍبػ کې مغ پىؿته ځي او ػ پىؿ مرص٣ـط په ا٨ت، ػ ګټې نبلێ پـ البكيل

 ؼو تبٜخ ګـځي.ېػ پبنګىنې ػ کم یکمىال

ـکق له تلې ظىا                  ي پـ بت وېيې ػ فڇې ػ پبنګ تبٜخ ګـځي ػ ػې ،نه ػ تبنکىنى ٜؼم مت

بن ظپل امبنتىنه يى شبلت کې کله ڇې مىرتيا٨تٍبػي ٨ؼؿت لږ وي. په ػالې  هـ تبنک ٜلت ػ

ـته وؿکړې وك نه وي په ػې شبلت کې ػ تبنک ػ ا٤الك ظٕ  ـ٠ىاړي او له تبنک رسه ػ امبنتىنى ػ تې

ـاػ او اوعبً په تبنکي لږي. بتېيف متم تبنؼې ظپل تبوؿ له الله وؿکىي يػ ا٤الك په ٌىؿت کې ا٤

 ري٠ ،پبنګې تبفاؿ ػ پبنګې ػ ؿاټىلىلى او وېي ٨ؼؿت له الله وؿکىي. ػ پىؿتني ٜلت پـ البكاو ػ 

ـکق تبنکي لبفمبن ل ـاظتیى وړ لبفمبن نه ػيمتم يمتم ـاشلى کې ػ کىڇني. ػ پ ى تبنکىنى ػ يب په نىؿو م

ـمنځ ػ٠ه ذىړښت تبنکييى ومېـ تبنکؼاؿانى ليله منځه وړلى لپبؿه  لبفمبن  بيل او ػ نىؿو ډلى ت

ـکق ػ ـکق ګـځىي. ه١ه وظت تبنکي لبفمبن متم ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ تبنکىنى ومېـ مصؼوػ او  یمتم

 هـ تبنک ػ پبم وړ ا٨تٍبػي ٨ؼؿت ولـي.

ـکق تبنکي لبفمبن څعريله ٠ ،غ ته په کتىيػ ٌنٝتي نړۍ ػ هېىاػونى ػ تبنکؼاؿۍ تبؿ               ه  متم

ـکق تبنکي لبفمبن ته  ـانمې، يمې پېړۍ په لىمړنىلموي. ػ ؼييپـوله تأ ػ ميالن متم ى کې ػ آملبن، ٤
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ـکق و. ػريمتم ٠يپه څېـ هېىاػونى تبنکي ل امـيکب، او انګلمتبن  امـيکبمې پېړۍ په رس کې په ول  متم

ـانمه کې ػ يبيل ػ تبنکي ليى تبنکىنى اتصبػ او لياو آملبن کې ػ کىڇن ـکق تبٜخ وى. په ٤ متم ػ مت

کې هم  انګلمتبنمتم کې ػ انصٍبؿ تبٜخ وګـځېؼ او په يپه تبنکي ل یـمنځ ذىړذبړ تبنکىنى ت وپږو

ـکيػ کىڇن ـکق کړ.يج تبنکي ليى تبنکىنى ت  متم متم

 :ز تذصص اصل –ب

ـاګنؼګێ پىؿې تړاو لـي. لکه يػ ٜمل یػ تعٍَ اٌل ػ تبنکىنى په تنىٛ او ػ ػو                 بتى په پ

او ػ  لنډ مهبله، اوږػ مهبله ؛بت په ػؿې تـظىيه، ڇې تبنکي ٜملڅنګه ڇې پىؿته وؿته اوبؿه ووى 

ـ تبنؼې وېىل کې ېؼوـ اؿفښت لـونکى پبڼى په ظپ بتى ػ٠ه يمنځ ػ ٜملږي. ػ تعٍَ اٌل ػ تبنکىنى ت

ـکق ذىړوي ه١ه ػام تنؼي تـؿيس کىييت٩م ػه ڇې که  . کىمه ممئله ڇې ػ تعٍَ ػ اٌل ػ ج٩ل م

 ىنهتتي امبنيه تـظه ؿويػ مبيل منبتٝى لى یلـونکي وي او ػ ه١ى  بنګېتبنکىنه ڇې ػ لږې لىمړنێ پب يآ 

 مهبله اٜتثبؿاتى په وؿکړې الك پىؿې کړي؟ يش ڇې ػ اوږػ یلىي کىال يتىک

ـانمىي تبنکؼاؿاي، ػ ػؿې ډلى انګلػ٠ې پىښتنې ته ػ ځىاة لپبؿه               بت ينى نٙـيس آملبين، او ٤

 :بيب کىوياؿف

له ي ڇې يس تبنکؼاؿان پـ ػې تبوؿ ػيانګل  :ضانى له نظطه ز تذصص اصليس ةانکسايز انګل -1

مهبله تبنکي  ب ػ اوږػيػ اوږػ مهبله اٜتثبؿاتى وؿکړې او ؿويتي امبنتىنى )لنډمهبله مبيل منبتٝى څعه( 

ـ يٜمل  مهبله اٜتثبؿاتى تبنؼې ػ لنډ . ځکه ڇې تبنک په اوږػیډېـ ظٕـ نبک کبؿ ػرسه کىل بتى ت

ؼ ػ يتب ىنهتتي امبنيه ڇې ؿوي. له ه١ه ځببتىييظٕـ ف ا٤الكبؿاتى په تؼلىلى رسه ػ تثاٜ مهبله

ـا يس تبنکؼاؿانى په تبوؿ په کىمى شبالتى يػ انګل ،وګـځيػ ٠ىښتى پـ وظت وؿ  ينمتىنکشمبة پ

ـاني لکه ا ٜبػي شبالتى کې وا٨ٞ و ريکې ڇې تبنک په ٠ نى ػ بکػ مبل نىتى ، ػ امبن٨تٍبػي تص

ـاذٝې په ٌى  ، یاشتامل ڇې تبنک ونه يش کىال  ػ ػې، ىنه ٠ىاړيتکې ڇې ظپل امبنؿت م

الله  یله ظٕـ رسه مغ کېؼا ٤الكنک ػ ااو تب بت ػیي، ػ٠ه اشتامل فوىې ت٩بِب پىؿه کړي ت

تي يميل منبتٞ ؿو یيس تبنکؼاؿان پـ ػې تبوؿ ػي ڇې کىم تبنکىنه ڇې ػ ه١ى ينى انګل .يش

کې  په کبؿ واڇىل بتى يهبله تبنکي ٜملم ىافې په لنډيؼ ي منبتٞ( تبمهبله مبيل لىي )لنډيتىک ىنهتامبن

 ػ ػ٠ېػ ٜبػي تبنکىنى تعٍَ . يي٠ه تبنکىنى ته ٜبػي تبنکىنه وايس تبنکؼاؿان ػيل. انګيش

ه ن قې رسه مغت له لتىنبلييتبنک ػ ٜؼم ل بت وي، تـڅىيمهبله تبنکي ٜمل ؼ لنډيتب ډلې په تبوؿ

بنګړو ىافې ػ ه١ه ځيبتى تـرسه کىل يمهبله تبنکي ٜمل په تبوؿ ػ اوږػ يس تبنکؼاؿانىي، ػ انګليش

. ػػ٠ى تبنکىنى مبيل منبتٞ لىمړنێ پبنګه او مهبله مبيل منبتٞ ولـي ػه ڇې اوږػتبنکىنى په واک کې 

ې ػ پبڼى له ظپـېيتىکب ه١ه اوږػ مهبله پىؿونه ي  ته ؿاځي.ؼو څعه الللىي ڇې ػ ٨ِـ
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اٌل په اړه ػ آملبين تبنکؼاؿانى ػ ػ تعٍَ  :کساضانى له نظطهز تذصص اصل ز آملاين ةان -2

ـاؿ لـيمصب٤ٙه کبؿ  ػ يس تبنکؼاؿانىيػ انګل نٙـ کبمال  په  ی. ػو انه نٙـ په معبل٦ ذهت کې ٨

 ت کې ػ اوږػيٜبػي وِٝ ه پهمهبله مبيل منبتٝى( څع ىنى )لنډتي امبنتيػې تبوؿ ػي ڇې له ؿو

ء نه ؿامنځته بؿه ػ اٜتثبؿاتى او امبنتىنى په ػوؿان کې کىمه ظال  لپنيبتى ػ تأميمهبله تبنکي ٜمل

شبالتى کې ڇې په  په تبوؿ په ه١ى یت ػ کمثىػ لتىنقه نه ؿامنځته کىي. ػ ػو بلييي او ػ لکېږ

ښىػونکى له ظىا نه ػ امبنت يى امبنت ايت وتىن ونه لـي نى ػ نىي ٜبػي وِٝريا٨تٍبػ کې ٠

ـته پىؿهياظ ک يػې ظبٔـ تبنکي ؿاکړې وؿکړې ته په اتىمبته نى پ .ږيکې متىنکى ت٩بِبوې تې

ـاتـې يش.  وکل رسه ت

تي يل وذىػ نه لـي ڇې په پىؿتني شبلت کې ػ تبنکؼاؿانى له ؿويػې لپبؿه کىم ػل نى ػ                  

ه وو څعپام لپبؿه ػ ا٨تٍبػ له لنيتأمػ مهبله مبيل منبتٝى  متنې لپبؿه ػ اوږػيګټې اظ امبنتىنى څعه ػ

ـان هم وتىن لـي،په تبوؿ ه١ه وظت ڇې پ یػ ػو . اٜٙمي الت٥بػه ونه کړي  ه ا٨تٍبػ کې تص

ـرسه کىلى کې له لتىنقو رسه مغ کېږي )ػ امبنتىنى ٝى ظبونؼان ػ ظپلى تٝهؼاتى په تيلىػاګـ او ػ ٌنب

. ػولت ؿه کړيپى ـته وؿکړه تي امبنتىنى تېيڇې ػ ؿو یه يش کىال ( او تبنکىنه نوړانؼې کىل کمېږي

ـلتې په ظبٔـ ؼ له تبنکىنى رس يتب متنې يبنى اظيه ػ مىرتله له تبنکي شمبة څعيػ ٨بنىن په وله ػ م

ـلته وکړي نى تبنکىنه کىال مصؼوػې کړي ـاين شبالتى کې ػولت له تبنکىنى رسه م يش  ی. که په تص

ه اٜٙمي يل منبتٝى څعمبيش ڇې ػ ا٨تٍبػ له  یه په الت٥بػې کىال مهبله مبيل منبتٝى څع ڇې له لنډ

 .الت٥بػه وکړي

بت ػ ځبنکړو تبنکې يلى او ػې نٙـ ته په کتى ڇې آملبين تبنکؼاؿان تبنکي ٜمليى ػال يپىؿتن               

ـمنځ  بتى کې ػ کبؿ په يپه تبنکي ٜمل یڇې ػو  ،وى یمتليره اظيه ػا نت، له ػې څعيشېنه و ډلى ت

ػې ػ  بتىيتبنکي ٜمل پـ ظال٣ ػې ممئلې ته ڇې هـ ډول انىيس تبنکؼاؿ يي تبوؿ نه لـي او ػ انګلېو 

 .ىنى په تعٍَ کې وي، تبوؿ نه لـيتبنک ځبنګړو

ـانمىي تبنکؼاؿن ػ تعٍَ ػ اٌل له پلىه له   :ةانکساضانى له نظطه يز تذصص اصل ز فطانؼى  -3 ٤

ـانمه کې هم تبنکي ٜمل .ىه نٙـ ػيييس تبنکؼاؿانى رسه په يانګل  له او اوږػمهب بت په لنډيپه ٤

ػالې تبنکىنه  ،م تنؼۍ پـ البكيمت٩ ػ ػ٠ېاو  ػي ىل وىيېې و تبنؼبتى يمهبله تبنکي ٜمل

ـه تبنکي ڇبؿه   تعٍَ لـي.کې ؿامنځته وىي ػي ڇې په ه
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 ز نظاضت اصل: –ج

نؼې ػ ػولت نٙبؿت ػ تبنکىنى په ال نه وړ يکبل له پ ف 1929ىالې ذګړې او ػ يلىمړۍ نړ               

او ظٍىيص تبنکىنه په  مى په ظپـولى تبنؼې وهي٠ؾي پىافې ػ کبيمتم څبؿنه يب ػ تبنکي لياو ڇبؿو 

ې په ه١ى تبنؼې ػولت کنرتول او څبؿنه نه لې نه نرشو يمې يځبنکړې تىګه ه١ه تبنکىنه ڇې کب٠ؾي پ

ـلته ت٩ٝيرس٠ړونه ػ لىػاګـۍ ػ ٨څعه بتى يله تبنکي ٜمل .ػؿلىػه له  ؼله.ېثبنىن او ػ مؼين ٨بنىن په م

ـاظتػ بتى يکبل نه وؿولته ػ تبنکي ٜملف  1925 ـ تبنکي ېتىنى په څيب له الؿې ػ نىؿو ا٨تٍبػي ٤ٝبليپ

بتى تبنؼې ػ يػې تـظه کې مىږ ػ ػولت ػ څبؿنې ڇبؿه او په تبنکي ٜمله پ .تىنه ؿهربي کړيي٤ٝبل

 بيب کىو.ي٩ې اؿفيػولت ػ نٙبؿت معتل٥ې ٔـ

 ل:بؿت ػاليپه تبنکي ٜمليبتى تبنؼې ػ نٙ -1

 ي:ـرسه کېږتلى پـ البك يبتى څبؿنه ػ النؼې ػال يػ تبنکي ٜمل

لکه څنګه ڇې وؿته اوبؿه ووىه په ا٨تٍبػ کې تبنکىنه ػ مبيل  :تړمال  وز دلکى ز ػپامو  –الف

الله کىلى رسه ػ تبنکي ظؼ مبتى په تـرسه کىلى الك والٕې ؿول لىتىي او ػ ظلکى ػ لپام په ت

 پىؿې کىي.

ه و څعػ ظٍىيص تـظې له لپامو  ى اړتيبوېمبيل منبتٝ ه ڇې ػ تبنکىنى ػيله ه١ه ځب               

، نى امکبن لـي ڇې ػ ػ٠ه منبتٞ په ظٕـ منىنکى پبنګىنى تبنؼې ولګىيـته تبنکىنه ېکه ڇ .ږيېنيتأم

ـاػو ػې . نى په ب لپاموې له منځه والړې يشيظلکى امبنتىنه او  ػ لپاموو ػ ظبٔـ ػولت ػ ا٤

ب يبتى په نٙبؿت رسه تبنکىنه له پبنګىنې او يلپبؿه ػ م٩ـؿاتى په وِٞ کىلى او ػ تبنکي ٜمل نؼيتىةظى 

ـنبکه مبيل ٜملي  بتى له تـرسه کىلى څعه منٞ کىي.يې ػ ظٕ

په  ،ى کې وؿته اوبؿه ووىهـو معىنلکه څنګه ڇې په تې : ةانسې نظاضتنرشؼى په يز اغتتاض او پ –ب 

بتى تبنؼې له يمى په نرش تبنؼې نٙبؿت ػ تبنکىنى پـ ٜمليب ػ کب٠ؾي پيم او مى پـ شريبن کې ػ پيذـ

 په ټىلنه کې ػ ټىلى رييمى ػ شرم ت١يبن کې ػ پيـه ڇې په ذي. له ه١ه ځبینٙبؿت ػ ى نه پعىانیټىل

ا٠ېقې النؼې ؿاويل  ت تـي المل ګـځي او ػ ټىلنې ا٨تٍبػي وِٝيريتىنى ػ شرم ػ ت١يا٨تٍبػي ٤ٝبل

مى ػ نرشولى له الؿې په ا٨تٍبػونى کې ػ ػولت له يمى ػ شرم کنرتول ػ کب٠ؾي پيکې ػ پ بنيـپه ذ

ـاظتيػ تبنکي ل ی،تىنى څعه ػيالبيس ممئىل ؼلى بن کې ػ لىېيب رسه، تبنکي اٜتثبؿ په ذـيمتم په پ

ـ  .لىييه تـظه تىکيمى لىيپ ام ى ا٨ؼيپه ظبٔـ ػ  يى يؼو ػ معنېىن ػ ؿامنځته کيػ ان٥الل ،ػې البكپ

ـ کنرتول رس  مى پـيؼ ػ کب٠ؾي پيتب په تـڅ کې ػولت ى اٜتثبؿاتى يىه ػ تبنکىنى له ظىا ػ وؿکړل وتې

ـکقي تبنک رسه ػ تبنکىنىېکبنيػ اٜتثبؿ ػ کنرتول م .شرم هم کنرتول کړي ػ  قم په ٜبم وکل له م

ـکقي ت  ػولتي تبنکىنه پـ ػې مکل٦ ػي، ڇېري٠ .ې له الؿې ٜمل کىيري ٨بنىين ؽظ بنک رسه له م

ې له شرم ري ؽظ ػ ػ٠ېؼ يتب ې وؿکىي ٜمىمب  يکىم اٜتثبؿات ڇې ػ٠ه تبنکىنه  .ه ذىړه کړيري ؽظ
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 ؼ لهيوؿکړل وىي اٜتثبؿات تب ،مى او اٜتثبؿ ػ ٨بنىن پـ البكيـان کې ػ پ. په اېرسه متنبلج وي

ـکقي تبنک رسه ٨بنىين ؽظ ـاتـو څعري م ـته تبنکػ محبل په تىګه کبته نه وي. يه فې له اووه ت  100ه ڇې

ـکقي تبنک رسه ؽظ واشؼه پىيل  و په انؼافه پىيل واشؼ 800يش ڇې ػ  یه کړې وي، کىال ري له م

 پىيل اٜتثبؿ وؿکړي.

ـکقي تبنک ػ ٨بنىين  ،په اٜٙمي شؼ کې وي یبتىاليکله ڇې په ټىلنه کې ػ اٜتثبؿ ف              م

ې ري ىي او کله ڇې کمېؼل مٕلىة وي، ػ ؽظبتيبتىلى رسه ػ اٜتثبؿاتى شرم فيې ػ م٩ؼاؿ په فري ؽظ

 په کمىلى رسه ػ اٜتثبؿ شرم ؿاکمىي.

 لې:ططيز ةانکىنى په نظاضت ةانسې ز زولت مذتلفې  -2

م ډول تـرسه ي ممت٩ريم او ٠يبتى تبنؼې ػ ػولت نٙبؿت په ػوه ډوله؛ ممت٩يپه تبنکي ٜمل             

 کېږي.

م نٙبؿت، ػ تبنکىنى په ميل کىلى رسه يې ػ ػولت ممت٩بتى تبنؼيپه تبنکي ٜمل :نظاضتم يمؼتل –الف

تـرسه کېږي. په ػې شبلت کې ػولت ػ تبنک ػ الهبمى په اذثبؿي پلىؿنې رسه ػ تبنکي ڇبؿو او ػ 

مى پـ شرم تبنؼې ػ يبن کې ػ پيمې پېړۍ په ذـ. ػ وله ظبؿذىيڅعولکې له ظٍىيص پبنګىالى 

 مى نرشونکي تبنکىنه ميل وىل.يب٠ؾي پىاػونى کې ػ کيکبمل نٙبؿت لپبؿه په ډېـو ه

ـاء له  :م نظاضتي مؼتلريغ –ب په ػې شبلت کې ػولتىنه ػ پىيل او تبنکي م٩ـؿاتى ػ وِٞ کىلى او اذ

ـان کې په تبنکي ٜمل بتى پىؿې يتبنکي ٜملپه بتى تبنؼې شبکم م٩ـؿات يالؿې تبنکىنه کنرتولىي. په اې

 ينيج وىې ػه. ػ٠ه آ يمه نبلته کې تٍىثبؿ په ػيبؿلممى او اٜتيف کبل ػ پ  1339ڇې ػ ،مـتىٓ ػي

نى ى او پىؿو ي٩ه ػ پبنګې شؼا٨ل انؼافه ػ ذبؿي وتمنيتىنى ػ شؼوػو ػ ټبکلى له ٔـينبمه ػ تبنکي ٤ٝبل

ـ  ه ڇې اوك په يبت کنرتول ظى له ه١ه ځبيې ػ ظٍىيص تـظې تبنکي ٜملي٩ه يمنځ ػ نمثت له ٔـت

 ولت تـ کبمل کنرتول النؼې ػي.ػ ػ ـان کې ټىل تبنکىنه ميل ػي،اې
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 یپنځلؼم څپطک

 مطکعي ةانک

ـکي کې وؿته اوبؿه ووىه، ػ هېىاػ ػ پىيل او تبنکي ل                متم يلکه څنګه ڇې په څىاؿلمم څپ

ـلته او یت ػ ػولت په ٠بړه ػيػ اػاؿې او څبؿنې ممئىل ـکقي تبنک په م  ػ ػ٠ه. ػولت ػ٠ه کبؿ ػ م

ـکقي تبنکىنى له ذىړېيکىي. که څه هم ػ تبنک له الؿې تـرسه  ن يه لکه ػ انګلؼو څعى ومېـ م

ـکقي تبنکؼاؿي یثب  څه تبنؼې ػوه پېړۍ وظت تېـ ػيتبنک له ذىړېؼو نه ت٩ـ ې ػ ننني ي، ظى م

ـکقي تبنکىنه ػ ي. ځیػ یپىؿته کړ ؿاړۍ ؿاپه ػېعىا رس يمتم په وکل له ولمې پيل نې پعىاين م

ف کبل   1920ى ومېـ نىؿو تبنکىنى ذىړول ػيؼلىن له امله ؿامنځته وىل او ػ متم ػ تيپىيل او تبنکي ل

ـانن په وړانؼيػ تـوکمل ػ نړ  ،. پـ ػې البكټې وؿولته تـرسه وىی ػیيق له ػ٠ې نيىال مبيل کن٥

ـکقي تبنکؼاؿي ېپه ډېـو ه ـکقي تبنک اٌيل ػنؼه ػ يى ځىانه پؼيىاػونى کې م ؼه ػه. که څه هم ػ م

متم اػاؿه ػه، ظى يبتى تبنؼې نٙبؿت او په ا٨تٍبػ کې ػ پىيل او تبنکي ليبنکىنى پـ ٜملقو تيلىػاګـ

ـه ځ ـػې رستې تىنه هم ػ٠ى تبنکىنى ته لپبؿل وىي ػي. په النؼې تىګه ته ػػ٠ى ينې نىؿ ممئىليپ

 تبنکىنى ػنؼې په لنډ ډول وڅېړو.

 ز مطکعي ةانک زنسې:

ـکقي تبنکىنى له ظىا تـرسه کېږي، په پعىان کىمې ػنؼې ڇې په اوك وظت                 ى يکې ػ م

تىنى منل او يى تبنکي ممئىليمتم ػ تؼلىن په تـڅ کې او ػ ٜـ٣ په البك ػ نىيتبنکىنى کې ػ تبنکي ل

ـکقي تبنکىنى ته شىاله وىي نى پهيپه ځىانى تبنکىنى کې ػ ځبنکړو ٨ىان ػي. ػ٠ه ػنؼې په  مؤذج م

 النؼې ډول ػي:

 ؼى ز حجم کنرتول:پيانحصاضي نرشول او ز کاغصي ؼى پي يز کاغص -1

ػ تل لپبؿه ػ ػولتىنى له انصٍبؿي ش٩ى٨ى او په ػولتىنى پىؿې اړونؼ  ولمى نرش يػ کب٠ؾي پ               

ـ يامت وظت ػولتىنه ػ٠ه  یبفات ػي. ظى که څه هم ػولتىنى ػ ٤لقي لکى ػ ؿامنځته کىلى په هکله ډې

بف په ٜمىمي وکل تبنکىنى او په يمى ػ نرش ش٪ او امتيى ػ کب٠ؾي پش٪ له ځبن رسه ظىنؼي لبيت، ظ

ـکقي تبنکىنى ته په واک کې وؿکىي.  ځبنګړې تىګه م

ـو ېمى نرشونکي په ډيى کې ػ کب٠ؾي پيمړى لکه څنګه ڇې پىؿته وؿته اوبؿه ووىه په ل                 

مى ػ يقو تبنکىنى ػ کب٠ؾي پيګـټىلى لىػا او ٜمىمب   بت وو،يىه تبنک څعه فيکې له  نىىاػو يه

مى ػ کبؿونې يؼو رسه ػ کب٠ؾي پېبتيـ په فېومڈي تىګه ػ تبنکىنى ػ يظى په تؼؿ .نرشولى ش٪ ػؿلىػ
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مى ته ػ يژنؼلى نبمصؼوػ واک او متصؼالىکله کب٠ؾي پېمى ػ پيي پؾبت التٝامل رسه ػ کب٠يپه ف

په اوك  .ىه تبنک پىؿې مصؼوػه کړهيه ىافې پيمى ػ نرش ػنؼه يب پـ تنمټ ػولتىنى ػ کب٠ؾي پياړت

ـکقي تبنکىنى په نبمه يوظت کې ػ کب٠ؾي پ المل  ػ ػېػ٠ه ڇبؿه  .ږيېبػيمى ػ نرش تبنکىنه ػ م

ـکقي تبنکىنى ٨ؼؿت ػ لىػاګـ ى تبنکي اٜتثبؿاتى په يوړانؼې وى ه ظىا ػقو تبنکى ليوىې ڇې ػ م

بن کې يڇې ػ اٜتثبؿ شرم په ذـی ػ ت ػاٜل .بتىايل المل يشيشرم تبنؼې ػ کنرتول او څبؿنې ػ ف

ـاظػ تىنى ػ شرم ي٤ٝبل م رسه اؿتثبٓ لـي. ػ ا٨تٍبػيمى له شريؼلى پېػ لى  مأ ػ٠هؼو له امله ٜمى ېپ

ـاظت ـت. پـ بته کړې ػهيب فيې اړتيى مٝبمالتى لپبؿه ينمى ته ػ ذقيئ وؿکړو او کىڇيبتى پيب فيپ  ،جيػې ت

ـکقي تبنک ل ـاظت ،بتىليف مى شرم نهيظىا ػ په ػ م ىافې ػ ي .ب له لتىنقو رسه مغ کىييا٨تٍبػي پ

ـکقي تبنک ل مى يپ ېؼلىلىػ بن کې يمى ػ نرش انصٍبؿي کىل له تلې ظىا په ذـيظىا ػ کب٠ؾي په م

 .ب وړ انٕٝب٣ هم وؿکىييشرم ته ػ اړت

 و ػاتنه او ازاضه کىل:شدايط ز اػػاضي او فلعي ـ 2

ـمى ىاػ ػ الٝبؿي ف ېاو ػ ه وـ يؽظب ػ اؿفښت لـونکى ٤لقي               ـکقي تبنک ته لپبؿل ې ػنؼه هم م

مې په ػ٠ه ٤لقاتى تبنؼې ياو پ یمتم ٤لقي ػيل نى کې ڇې ػ ه١ه پىيلىاػو ېپه کىمى ه .وىې ػه

ـکقي تبنک کبيف انؼافه ؽظبيىافې په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ کب٠ؾي پي ،ږيېتؼل ـ ولـي يمى ػ نرش م

ـکقي تبنک لمى ػ نيػ کب٠ؾي پ له تلې ظىا .يش یؼلب ػوام مىنيمتم تينى ػ٠ه ل ظىا ػ ٤لقي ه رش م

ـته تل تبنک هم ػ٠ه ف که  .ږيېنه ڇبؿه ګڼل کيـمى لبتنه اړېف  ـکقي تبنک پ نى  یـمې ويش لبتلېله م

متمىنى کې ڇې ظبؿذي يپه کىمى پىيل ل .مى ػ شرم ػ کنرتول امکبن له منځه ځييپه نړۍ کې ػ پ

ػ  .ىه تـظه ذىړوييىانې يکې ػ پىت نىىاػو ېه ، نى په په ه١ىتثبػلې وړ ويػ  له رسو فؿو رسه الٝبؿ

ـکقي ممئى ـمې په څېـمى ػ لبتلى ػنؼه هم ػ اؿفښت لـونکى ٤لقاتى ػ ف ېالٝبؿي ف   ػي او نيلېـ ػ م

 همؼ٠ه تبنک ته وؿلپبؿل کېږي.

 طو ػاتنه:شدايى او كانىين مىجىزيعو ةانکىنى ز نلسي ػىزاګطيز ـ 3

ـکقي تبنکىنى ت١               يل وى الم ػ ػېل، ونکي کېؼنرش  مىيکب٠ؾي پ ػ٠ى تبنکىنى ػ او ػيريػ م

ى ػ لبتىنکي تبنک په تىګه يىػـو او ن٩ؼي مىذيه ػ ؽظبی څعق تبنکىنه په نړۍ له ػو يڇې لىػاګـ

ـػې البك .کبؿ واظيل ـکقي تبنک ػ تبنکىنى ػ تبنک په نبمه  ،پ ـ ېى وميپه  .ږيېبػيػه ڇې م

 يق تبنکىنه په ػې مکل٦ وى يمى او اٜتثبؿ په اړونؼ م٩ـؿاتى کې لىػاګـيػ پ یکې ػ ػو  نىىاػو ېه

ـکقي تبنک رسه ػ م٩ـؿاتى او ٨ىان ، يى م٩ؼاؿ ن٩ؼهػي ڇې ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ کنرتول لپبؿه ى ػ ينيله م
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ـکقي تبن ، نه ػ ٜـ٣ پـ البك، تلکې ػ م٩ـؿاتى او ٨ىانينى له معېپـ البك ۍو ري پ ک رسه له م

 ل کېږي.يه وري ته ٨بنىين ؽظ يري ڇې ػ٠ې ؽظ ،ږػيېک

 :تأمنياوو اړتيعو ةانکىنى ز مايل ػىزاګطيز ـ 4

 نيبوو ػ تأمينى ػ ظپلى مبيل اړت ،ؼا کىييب پيلى ته اړتيق تبنکىنه مبيل ولبيکله ڇې لىػاګـ               

ـاذٝه کىي ـکقي تبنک ته م ـک .لپبؿه م ـاين شبالتى کې ڇې م قو تبنکىنى ته يقي تبنک لىػاګـپه تص

ـه ژ٠ىؿي ٤الكکىم پىؿ وؿکىي ػ٠ه تبنکىنه ػ ا ـکقي تبنک ته يله ػې ځب .له ظٕ ه ػه ڇې م

ـکقي تبنک ػ پىؿ م وق يلىػاګـ .ږيېل کيو یکىونکپىؿ وؿ  یوؿولت  یقم ػالې ػېکبنيتبنکىنى ته ػ م

ې تـرسه کېږي ػ محبل په تىګه ل له الؿ يقو تبنکى ػ اؿفښت لـونکى پبڼى ػ مرؼػ تنقيڇې ػ لىػاګـ

الله کړ  که ٜقيقي تبنک ٠ّن٥ـ ـات ت ی وی په ه١ه ٌىؿت کې ڇې تبنک ته ػ پىؿ په م٩بتل کې ت

ـکقي تبنک  ېيش ڇې نىمىړ  یتبنک مبيل منبتٝى ته اړ يش کىال  ٜقيقي اؿفښت لـونکې پبڼې له م

الله کړيوړ ب يػ اړتاو ل يرسه تنق ـکقي تبنک ػ٠ .مبيل منبتٞ ت قو تبنک ػ يػ لىػاګـ ينٝيه ػنؼه ػ م

ـه ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ  رستېنيتأم لى پـييل ولببل ػػ٠ى تبنکىنى ػ مياؿفښت لـونکى پبڼى مرؼػ تنق

ـه ول  له هم ػه.يکنرتولىلى مؤج

ـکقي تبنک ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ مصؼوػولى پـېکړه کىي، کىال  يش ڇې ػ  یکله ڇې م

پـٜکن ػ اؿفښت لـونکى پبڼى په  ػ ػېډه وکړي، او ل څعه ډياؿفښت لـونکى پبڼى له مرؼػ تنق

ـکقي تبنک له ظىا ػ لىػاګـيقول الك پىؿې کيتنق تبنکىنى ػ اؿفښت لـونکى پبڼى مرؼػ  ړي. ػ م

اذبفه وؿکىي ڇې له ظپلى مبيل منبتٝى څعه اٜٙمي الت٥بػه  ػ ػېل لىػاګـيقو تبنکىنى ته يتنق

تبنکىنه  وتىن په ٌىؿت کې لىػاګـيققم ػ ېکبنيم ل ػيوکړي. ػا په ػې لثج ػه، ڇې ػ مرؼػ تنق

 يش ڇې ػ ظپلى ن٩ؼو مىذىػي شؼا٨ل ته وؿلىي. یکىال 

 ه:ز ػىزاګطيعو ةانکىنى تطمنځ ز حؼاةىنى تصفيـ 5

ـلته له ػ٠ى لپبؿنى څعه کبؿ اظيي لپبؿنى لويتؿ ػ  نى يمتل ػ ځيمتم او ػ ڇک په م

ي منځته کىي. ٤ُـ کړئ ڇې اشمؼ په ٜقيق ؿانىؿو تبنکىنى ته ػ٠ه ممئله  تبنکىنى پىؿوړيتىة

متي يتبنک کې ذبؿي شمبة لـي. ښب٠يل اشمؼ له مصمىػ څعه، او شبمؼ له ٜيل څعه کبيل اظ

 ى اؿفښت په ڇک اػاء کېږي.يى کبليػي او ػ پېـوػل وى

الله وى  یپه ه١ه ٌىؿت کې ڇې ښب٠ل ک ظپل شمبة ته ػ ڇ یاشمؼ ظپل شمبة ته ت

ػ لىػاګـۍ تبنک ته واؿېق کړي،  ٜيل نک، ػ ٌبػؿاتى تبنک ته او ښب٠يلتب ښب٠يل شبمؼ ػ ٠ّن٥ـ

مصمىػ له  یوي او په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ښب٠ل ى تبنکىنى ته پىؿوړیيي تبنک ته ػؿې پىؿتنٜقيق 
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تبنک په ٠بړه  ى ٨ېمت په ڇک تبنؼې ػ ٠ّن٥ـيؿاوؼ، شبمؼ او ٜيل څعه کبيل پېـوػيل او ػ کبل

الله کىونکي، ه ٜقيق ؿاوؼ هم پ وؿکړي. که ښب٠يل ي تبنک کې شمبة ولـي او ػ ڇک ػؿې ت

ٌبػؿاتى او ، ػ ىنى ته په تبنک کې واؿېق کړي، ٜقيقي تبنک ته ٠ّن٥ـظپل ڇکىنه ظپلى شمبت

الله وى لىػاګـۍ تبنک ته پىؿړی ـلته ػ ت ى مٝبمالتى شرم ته په کتى په هـ ييش. ػ ڇک په م

ـه وؿځ کىال  ى تل رسه تٍىؿ کړو. ػ يتبنکىنى ػ شمبتىنى ا٨الم له قو يوى ػ لىػاګـ یهېىاػ کې ه

ـاػو شمبة په ظپلى منځى کې  ـمنځ يتبنکىنى شمبتىنه له نىؿو تبنکىنى رسه لکه ػ ا٤ ب ػ لبفمبنىنى ت

ـکقي تبنک له تأليػ٠ه شمبتىنه ت٥ٍ ه کىلى يه معکې ػ نىمىړو شمبتىنى ػ ت٥ٍن څعيه يش، ػ م

ی ىه لبفمبن په ذىړولى ا٨ؼام کړ ييس تثبػلې ػ لبفمبن په نبمه ػ قو تبنکىنى ظپله ػ ذنيلپبؿه لىػاګـ

ـکقي تبنک رسه ػ لىػاګـ و، ـکقي تبنکىنى له يکى په مىذىػيقو تبنکىنى ػ نږػې اړيله م ت رسه ػ م

ـکقي تبنکىنى ته وؿولپبؿل وىه.يې يوؿولته، ػ شمبتىنى ػ ت٥ٍنه ن يتأل  ب ػ تبنکىنى ػ تبؿتـ ػنؼه م

 اتى تطرسه کىل:اػتاظيتىب او ز زولت ز ةانکي غمليايل دعانه زاضي، مـ 6

ـکقي تبنک ػ ػولت تبنک ػ ې يق تبنکىنه يه ه١ه ټىلې ػنؼې ڇې لىػاګـي، له ػې ځبیم

ـکقي تبنک يمىرت ى ې ػولت ته تـرسه کىي. ػ ػولتي مىلمبتى ػ ن٩ؼي مىذىػييبنى ته تـرسه کىي، م

 )ػ پىؿ وؿکړه( ػولت او ػولتي مىلمبتى ته نيتثبؿ تأمػ٠ى مىلمبتى ػ تٝهؼاتى وؿکړه او ػ اٜلبتنه، ػ

ـکقي تبنک يپه ځبنګړو رشا ـکقي تبنک ته يػنؼې  ػ ػ٠ېٕى کې ػ م ػنؼې ػ  ػ ػ٠ېىه تـظه ػه. م

ؼ او مٍبؿ٣(، ػ پىيل او تبنکي يػ ػولت ٜىاه١ه ؿاتٕه ػه ڇې ػ ٜمىمي مبليې )وؿلپبؿلى ٜلت، 

ـمنځ وتىن لـي. په ټىلى هېىاػونيل ـاُ له الؿې ػ ٜىايى کې ػولت ػ مبلمتم ت ؼو تـ ټىلى يبتى او الت٩

ػ  ،. پـ ػې ٜلتیػ یمرص٣ کىونک یمتم کې تـ ټىلى لى ياو په ا٨تٍبػي ل یل کىونکيتصٍ یلى 

متم تبنؼې ػ پبم وړ ا٠ېقې، ػ يو تبنکي لاؼ او مٍبؿ٣ ڇې ػ هېىاػ په ا٨تٍبػ او پىيل يػولت ٜىا

ـکقي تبنک کې ػ ػولت ػ تبنکي ٜمل  پـې وکړي،ريىه تـظه ػه، تأجيمتم يا٨تٍبػي ل ـکق يپه م بتى مت

ـکقي پىيل او تبنکؼاؿي ل ې ػنؼ ػ ػ٠ېت منځته ؿاوړ. يمتم ػ اػاؿې ممئىليپه ظپل ځبن پمې ػ م

ـکق )ػ ػولت تبنکؼاؿي(  بتى تنىٛ ػ٠ه امکبن يالمل ګـځي ڇې ػ ػولت ػ مبيل ٜمل ػ ػېٜؼم مت

 مته کړي.يا

ـکقي تبنک کې نبمٕلىته وي، ب پـ مهبل، کليػ اړت ـکق په م ه ڇې ػ ػولت ػ مبيل منبتٝى مت

بت( ػ ا٨تٍبػ ػ يب ظپل تبنکي ٜملييش ڇې ظپلې منبتٞ ) ةلى تبنؼې کىال يػولت په معتل٥ى ولب

ـمنځ ظىؿې )تيلىػاګـ  تې( کړي.يقو تبنکىنى ت
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 کىل: اػتىنى اجطاءز پىيل او ةانکي ػيـ 7

ـکقي تبنک تـ ټىلى مهمه ػنؼه . ػ یمى او اٜتثبؿ ػ شرم کنرتول ػيپه هېىاػ کې ػ پ ػ م

ـکقي تبنکىنى ػ تأل ى لبفمبن ؿامنځته کىل ػي، ڇې ػ ظٍىٌې تـظې ين اٌيل مىظه ػ ػالې يم

ـکقي تبنک ټىلې  یمې او اٜتثبؿ هم١ږيبوو رسه لم پياو ػولت ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى له اړت کړي. ػ م

يش ػ٠ې مىظې ته  یبلتىنى له الؿې تبنک وکىال يکي لػنؼې ػالې تـرسه کېږي، ڇې ػ پىيل او تبن

ـاء کېږي، له پيوؿلېږي. پىيل او تبنکي ل ـکقي تبنک له ظىا اذ مى او ٜتثبؿ څعه ػ يبلتىنه ڇې ػ م

ى يلې په تىګه کبؿ اظيل. ػ ا٨تٍبػي تٝبػل مىظه په ا٨تٍبػ کې ػالې يا٨تٍبػي جثبت او تٝبػل ػ ول

الن نه لـي. ػ تٝبػل او جثبت په ي په ه١ه شبلت کې ػ تؼلىن منيشبلت ته وايي ڇې ا٨تٍبػي متصىل

ـان او وفګبؿتي٥الليىن، ډيوتىن کې ان٥الل  وي. ب په ا٨تٍبػ کې نبممک يىن، تص

ـاء لپبؿه، کىم ولبيػ پىيل او تبنکي ل ـکقي تبنک تـې کبؿ اظيل په يبلتىنى ػ اذ ل ڇې م

مى او اٜتثبؿ له يل ه١ه ػي ڇې ػ پيکمي ولبلى تبنؼې وېىل کېږي. ي٥ي ولبيکمي او ک ؛ػوه تـظى

ې له ظىا يمتنې ا٠ېقه ػ پيه ػ کبؿ اظلى څعيشرم او م٩ؼاؿ رسه تړاو لـي. له ػ٠ى ولب مى ػ ِٜـ

ـګنؼېږي. ػ٠ه ولب  ل په ػې ډول ػي:يڅ

 ل نطخ:ز مجسز تنعي -الف

ـکقي تبنک ػ مرؼػ تنق ـکقي تبنکيىه تـ ټىلى مهمه وليل نـط يػ م کې  له ػه، ڇې په م

ـکقي تبنک څعه ػ پىؿ يکبؿ اظ اٜتثبؿ ػ شرم ػ کنرتول لپبؿه ػ تـېنه متل کېږي. ػ٠ه نـط، له م

ـکقي تبنک څعه ػ پىؿ ت٩بِب تـ  ،. پـ ػې البكیػ یمتلى ػ مرص٣ مىعَ کىونکياظ له م

 ا٠ېقې النؼې ؿاويل.

ـکقي بوو پـ ميق تبنکىنه ػ مبيل اړتيلکه څنګه ڇې پىؿته وؿته اوبؿه ووىه، لىػاګـ هبل، له م

الله کىي. که ػ لىػ نـط يتبنک رسه ػ اؿفښت لـونکى پبڼى په تنق لىلى رسه له ػ٠ه تبنک څعه پىؿ ت

ـکقي تبنک  اللهػ څعه لىړ وي، نى له م ـکقي تبنک ػ  ت وىي پىؿ مرص٣ ته ډېـ وي، او که ػ م

الله وى يلىػ نـط ټ ـکقي تبنک څعه ته ت ي. کله ڇې له پىؿ تې مرص٤ه پىؿ و  یټ وي، نى له م

الله وىي پىؿ مرص٣ لىړ وي، ػ لىػاګـ ـکقي تبنک څعه ػ ت ه ڇې لکټه او يقو تبنکىنى ت٩بِب ټيم

ـه وي. په تله و قو تبنکىنى ت٩بِبيػ لىػاګـػ پىؿ اللته ؿاوړلى لپبؿه ته ػ٠ه مرص٣ کم وي،  نب، کله يډې
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کم وي، او کله ڇې ػ لىؿ  یرسلقو تبنکىنى ال يػ لىػاګـمبيل منبتٝى ته ته ڇې ػ لىػ نـط لىړ وي، 

ىنى له ظىا قو تبنکيه ڇې ػ لىػاګـيبت وي. له ه١ه ځبيف یټ وي، مبيل منبتٝى ته ته الرسلينـط ټ

ػ٠ى تبنکىنى په مبيل منبتٝى پىؿې تړاو لـي، کله ڇې ػ لىػ نـط لىړ وي، ػ وؿکړل وىي اٜتثبؿات ػ

ٜتثبؿاتى شرم مصؼوػېږي او کله ڇې ػ لىػ قو تبنکىنى ػ ايمبيل منبتٝى ػ کمىايل په ٜلت ػ لىػاګـ

مىمي. پـ  یبتىاليػ٠ى تبنکىنى ػ اٜتثبؿاتى شرم فيل منبتٝى ته ػ الرسيس په ٜلت، ػټ وي، مبينـط ټ

ـکقي تبنک کىال  يش ڇې ػ لىػ په  یػې البك، په ا٨تٍبػ کې ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ کنرتول لپبؿه م

يش ڇې ػ  یمٕلىة وي، تبنک کىال  یبتىاليرم فػ٠ه نـط کې نىلبن ؿاويل. کله ڇې ػ اٜتثبؿ ػ ش

مٕلىة وي، تبنک ػ اتکبيئ ګټې  ینـط ؿاکم کړي او کله ڇې ػ اٜتثبؿ ػ شرم کمىال 42اتکبيئ ګټې

 بتىي.ينـط ف

 طو حجم:ز ػىزاګطيعو ةانکىنى ز كانىين شداي -ب

او له ػې  نه په الت٥بػې یقو تبنکىنى امکبنبتى له ه١ى يت او ػ لىػاګـيػ تبنکي لپبؿنى مبه

ـنګىايل ته په کتى په ډېـو هېىاػونى  وؿاظىا په ا٨تٍبػ کې ػ اٜتثبؿ ػ شرم او ػ لپبؿنى ػ کبؿونې څ

ـکقي  ىه انؼافه لپبؿنې په ن٩ؼي وکليکې تبنکىنه ٨بنىنب  مؤ٦٘ وىي ػي، ڇې ػ اوعبٌى  له م

ػ٠ى ػ ېږي.ل کيه وري ې ته په تبنکؼاؿۍ کې إٌالشب  ٨بنىين ؽظري تبنک رسه ولبيت. ػ٠ې ؽظ

ـو م٩ؼاؿ ي. ػ ٨بنىين ؽظبیمى او اٜتثبؿ ػ شرم کنرتول ػيى هېىاػ کې ػ پيـو اٌيل مىظه په يؽظب

ـتله  ؼافهانـو يه ٌىؿت کې ڇې ػ ٨بنىين ؽظب وي. په ه١ريب مت١ييش، جبتت او  یکېؼا ػ لپبؿنى په پ

ـکقي تبنک  هجبتت ب جبتته يه تري ـي، نى ػ٠ه ؽظ ش٪ ونه ليريب تله کنرتولىونکې مـذٞ ػ ش٪ ػ ت١يوي او م

ـکقي تبنک وکړ  ،ه ػهري يه په ه١ه ٌىؿت کې مت١ري يش. ؽظ یکېؼا  يريه ت١ري يش ٨بنىين ؽظ یڇې م

ـ٤ري يش ػ٠ه ؽظ یکېؼا کړي. ـه يا٠ېق و ت ػ کبؿونې پهيه ػ تبنک له مبيل منبتٝى څعه ػ ٘ نؼنې رستې

ـکقي تبنک له ظىا ػ پىيل او تبنکي ل ـاء ػ و يػ م ـان ػ يلبلتىنى ػ اذ لې په تىګه التٝامل يش. ػ اې

ملـيق کبل ػ رسٔبن  1351تنؼ له معې ڇې ػ  څىاؿلممې مبػې ػ ػؿېيممى او تبنکؼاؿۍ ػ ٨بنىن ػ يپ

ي ويتؿ ـو شؼاکرث انؼافه يقو تبنکىنى ػ ٨بنىين ؽظبي. ػ لىػاګـيج وى يتٍى ػ ميبوتې په اتلممه نېټه

وىې ػه. ػ  ٍؼه ټبکلي٤ 10 ٍؼه او شؼا٨ل انؼافهي٤ 30لپبؿنى، وظت لـونکى لپبؿنى او لپام ته 

ـ  مى او اٜتثبؿ ػ وىؿا په ٠بړه ػه. ػ ي٪ شؼ ټبکنه ػ پيـو ػ ػ٨يمنځ ػ ٨بنىين ؽظباٜٙمي او ا١ٌـي شؼ ت

ػ٠ى هېىاػ ا٨تٍبػي مىظى ته په کتى ػ ٕى او ػييش ڇې مىذىػو رشا یمى او اٜتثبؿ وىؿا کىال يپ

                                                           
 ام٠ه ػ مرؼػ تنقيل نـط ػی.اتکبيي ګټه ه - 42
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نېټې ػ بوتې ػ امتې يػ م کبل ػ لنثلې ملـيق 1353ػ  ؼافهانـو يػ٠ى ؽظب بکي. ػـو م٩ؼاؿ وټيؽظب

 تعىنبمې له معې په النؼې ډول ػي:

 %30.ي لپبؿنې تيوؿ  -1

 %15.ػ لپام لپبؿنې  -2

 %15.وظت لـونکې لپبؿنې  -3

ـکقي تبنک رسهيـ تبيظبػ٠ه ؽ  ـکقي  ؼ ټىل له م ػ ن٩ؼي مىذىػۍ په وکل ولبتل يش. م

ىػ ٍؼ ليى ٤يـو ػ لپبؿنې په تؼل کې په کبل کې يين ؽظبػ٠ى ٨بنى ه ػقو تبنکىنى تيتبنک لىػاګـ

 ؼافېانـو ػ يػ شرم ػ کمىايل او ػ ؽظبػ مبيل منبتٝى  یبتىاليف ؼافېانـو ػ يػ ٨بنىين ؽظب وؿکړي.

ى ا٨تٍبػ يبتىايل تبٜخ ګـځي. کله ڇې په يقو تبنکىنى ػ مبيل منبتٝى ػ شرم ػ فيػ لىػاګـ کمىالی

ـکق يمىظه ػ پبلت يکې ػ پىيل او تبنکي ل  ی يشي تبنک کىال مى او اٜتثبؿ ػ شرم ان٩ثبُ وي، م

ـکقي تبنک مىظه ػ پ هبتيف ـو انؼفاهيڇې ػ ؽظب مى او اٜتثبؿ ػ شرم انثمبٓ وي، ياو کله ڇې ػ م

ـکقي تبنک   کړي. هؿاکم ې انؼافهري يش ڇې ػ ٨بنىين ؽظ یکىال م

 ات:ز ةاظاض غملي – ج

ـمعتليل تبفاؿونه )ػ پبنګې او يل او پىيلپه ه١ى هېىاػونى کې ڇې مب  تىؿك تبفاؿ( پکې پ

له وي. ػ آفاػ تبفاؿ يىه وليمى او اٜتثبؿ ػ شرم ػ کنرتول يبت هم پکې ػ پيوي، ػ آفاػ تبفاؿ ٜمل

ې ػ پبڼيٜمل ـکقي تبنک له الؿې یى پېـ و پلىؿ ػبت إٌالشب  ػ ػولتي ٨ِـ ، ڇې ػ ػولت له ظىا ػ م

مٕلىة وي، ػولت ػ مبيل  یبتىاليمى او اٜتثبؿ ػ شرم فيػ پپه تىؿك کې تـرسه کېږي. کله ڇې 

ـاػو رسه په پ بتىايل لپبؿهيمنبتٝى ػ ف ـکقي تبيله ا٤ ى نک له ظىا په تىؿك کې ػ ػولتي پبڼمى تبنؼې ػ م

بتىايل له الؿې يمى ػ شرم ػ فيػ لىېؼلى پ ېبن کيػ ػولت ػ٠ه ٜمل په ذـ ب پېـوػنه ا٨ؼام کىي.يپه ت

بتىايل المل ګـځي او په يبتىايل او ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ فينکىنى ػ مبيل منبتٝى ػ فقو تبيػ لىػاګـ

مٕلىة وي، ػولت ػ  یلامى او اٜتثبؿ ػ شرم کمى يټىي. کله ڇې ػ پيا٨تٍبػ کې ػ لىػ نـط ؿاټ

ـکقي تبنک له الؿې ې ػ پبڼ م  ػ ػې٠ه ٜمل ى په پېـوػلى ا٨ؼام کىي. ػپه تىؿك کې ػ ػولتي ٨ِـ

مبيل منبتٝى ػ  قو تبنکىنى ػيمى ػ ان٩ثبُ له الؿې او ػ لىػاګـيبن کې ػ پيپه ذـ المل ګـځي ڇې

ې ػ پبڼان٩ثبُ له الؿې، ػ اٜتثبؿ وؿکړه مصؼوػه يش ى پلىؿ ػ اٜتثبؿ ػ . په ػې شبلت کې، ػ ٨ِـ

ـه ػ لىػ نـط ػګټې ػ ف  بتىايل المل ګـځي.يشرم په کنرتول رستې
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 آين نؼتت: – ز

له ػه. ػ لىمړي ځل لپبؿه له يىه نىې کمي وليرم ػ کنرتول لپبؿه آين نمثت ػ اٜتثبؿ ػ ش

مت. ػ آين نمثت يه کبؿ واظلې څعيىالې ذګړې وؿولته ػ تلژيک هېىاػ له ػ٠ې وليمې نړهػو 

ـمنځ نمثت يمىذىػ مىظه، ػ ن٩ؼي ي ويتؿ ب يب ن٩ؼېؼونکې وتمنێ )ذبؿي( ػ تبنکىنى ذبؿي  يى ت

قو تبنکىنى ته ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ کنرتول ييش ڇې لىػاګـ یانمثت م٩ؼاؿ کېؼ ػ ػ٠هػی.  ػيىنى ته

له يش. ٤ُـ کړئ ڇې ػ پىيل او تبنکي م٩ـؿاتى له معې ػ٠ه نمثت يىه ولي
 

 
وټبکل يش. ػا په ػې  

ؼ ػ يمٝنب ػه ڇې تبنک تب
 

 
ى په څېـ يب ػ ن٩ؼېؼونکى وتمنيىن په ن٩ؼه ډول يانؼافه ظپل ذبؿي ػ  

ې م٩ؼاؿ اِب٤ه کىي او ػ تبنک ػ ري ػ تبنک ػ ؿاکؼې ؽظ یبتىالينمثت فولبيت. اوك ػ نىمىړي 

ـو م٩ؼاؿ ؿاکمىي او ػ تبنک ػ يػ ؿاکؼو ؽظب یاٜتثبؿ ػ وؿکړې ٨ؼؿت ؿاکمىي. ػ آين نمثت کمىال

ـکقي تبنک کىال  ،بتىي. پـ ػې البكياٜتثبؿ ػ وؿکړې ٨ؼؿت ف  یػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ ان٩ثبُ لپبؿه م

ـکقي تبنک کىال ينمثت ف یيش ڇې پىؿتن يش ڇې  یبت او ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ انثمبٓ لپبؿه م

 نمثت ؿاکم کړي. یپىؿتن

ىافې ػ ييش ڇې  یلى څعه په الت٥بػې، کىال يؼل، له کمي ولبيلکه څنګه ڇې مى ول

٥ي يڇې له ک یمى په شرم ا٠ېقه وکړي او نه يش کىال يبن کې ػ لىېؼلى پياٜتثبؿ په شرم يب په ذـ

ـنګىاليې ػ اٜتثبؿ ػ تعٍپلىه په ا٨تٍبػ ک ل يل ه١ه ولبي٥ي ولبيتـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل. ک یَ څ

ـکقي تبنک له ظىا ػ ځيػي، ڇې له ه١ى څعه کبؿ اظ ٪ او ػ يتىنى ػ تىىينى ا٨تٍبػي ٤ٝبليمتل ػ م

 ګـځي او ػ اٜتثبؿ په شرم تبنؼې کىمه ا٠ېقه نه کىي.و تىنى ػ مصؼوػېؼو المل ينى ٤ٝبليځ

 ل په زې ډول زي:وػاي کيفي په لنډه تىګه

قو تبنکىنى ػ مبيل ٨بنىين وېي، ػ مرصيف اٜتثبؿاتى يب ػ لىػاګـيه تنؼي ري ػ اٜتثبؿ ذ

ټبکل، ػ ظبٌى تبنکي ِامنت  ى ته ػ پيىکي وؿکړې لږې انؼافېيکنرتول، واؿػايت )مت٥بوتى( کبل

ل نه يته له مرؼػ تنقٝى ينى ٌنبيتىنى ته ػ اٜتثبؿ ػ وؿکړې مصؼوػول ځيځبنګړو ٤ٝبل ،تيپبڼى مصؼوػ

 ػ ځبن لبتنې په ظبٔـ ػه.
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 یشپاړػم څپطک

 ىنانفالػي

ىن ڇې فمىنږ ػ اولني ٜرص تـ ټىلى مهمه ا٨تٍبػي لتىنقه ػه، ػ ٨ېمتىنى په ٜمىمي يان٥الل

ه ڇې لؼه ته پعىا ه١ه وظت ؿامنځته کېؼ ي. ػ٠ه پؼيػ یبتىاليلٕصه کې ػ پبم وړ ػوامؼاؿه ف

ى يبتېؼله، ظى ػ ٌنٝتي هېىاػونى وؿولتيل٩ىه ٨ؼؿت څعه فؼي تبيه تىلػ لت٩بِب ته ػ ا٨تٍب مرمىٜي

ـ ى يکبل ىن ػيترـتى ښىػلې ػه ڇې اوك ان٥الل ـه تل ويمى په فيه ػ پلتپه پ . له یػ یبتىايل رستې

ـ٤کې ب په لىړه لٕصه ي٠بلثب  ػ وفګبؿت بتىايليقې ؿاپؼېعىا ػ ٨ېمتىنى ػوامؼاؿه فيف لم 1950 ت ػ يػ ٘

امکبن نه وي ڇې مرمىٜي ت٩بِب له شؼه  ػ ػېه وظت کې وذىػ ػؿلىػ، او کله ڇې ػوؿو پمبفاػ ػ 

ىونکى ٜىاملى له معې ىن ػ ػه وؼت او ػ ػه ػ ؿامنځته کيې ػؿلىػ. ٜمىمب  ان٥الليبته وګڼى، وذىػ يف

وايي، په ػالې « ىنيان٥الل يڅښېؼونک»ي. ػ ٨ېمتىنى ػ لٕصې وؿو وؿو لىړېؼو ته ٔث٩ه تنؼي کېږ

ىن ػ منځته يوايي. ػ ان٥الل« ىنيان٥الل یټىپ وهىنک»بتىايل ته يبل کې ڇې ػ ٨ېمتىنى ڇټک فش

ىن او ػ ي ان٥الليريىن، ػ ت٩بِب ػ ت١يىن په ػؿې ډلى: ػ ت٩بِب ان٥الليؿاوړونکى ٜىاملى له معې ان٥الل

 ىن ه١ه وظت ؿامنځته کېږي، ڇېيىن تبنؼې وېىل کېږي. ػ ت٩بِب ان٥الليمرص٣ په ان٥الل

ىن ه١ه ي ان٥الليريبته وي. ػ ت٩بِب ػ ت١يؼ څعه فيمرمىٜي ت٩بِب ػ کبمل التعؼام ػ لٕصې له تىل

 رسه يريپه آلبنێ رسه ػ ت٩بِب ػ ذىړښت له ت١ یوظت ؿامنځته کېږي، ڇې منبتٞ نه يش کىال 

نې ډلې له انصٍبؿي ٨ؼؿت يىن ه١ه وظت ؿامنځته کېږي ڇې ځيهم١ږي يش او ػ مرص٣ ان٥الل

ػ  ػ ت٩بِب اوني تصخ کې، مىنږ يلت٥بػې مقػونه او ٨ېمتىنه په ا٨تٍبػ کې لىړ کړي. په النؼڅعه په ا

 مى:يىن تـ څېړنې النؼې نيمرص٣ ان٥الل

 ىن:ز تلاطا انفالػي

مى له يم ډول او ػ پيپه ػې تبوؿ وو، ڇې ػ ٨ېمتىنى لٕصه په ممت٩ ا٨تٍبػپىهبنک يکالل

بتېږي او ػ يمىمي، ٨ېمتىنه ف یبتىاليمى شرم فيڇې ػ پلـي. کله شرم رسه په متنبلثه تىګه تړاو 

بتىايل په يف مى ػ شرم ػيىن نـط هم ػ پيمى ػ شرم ػؿول ػ ٨ېمتىنى ػ جثبت المل ګـځي. ػ ان٥الليپ

ـته په کبل کې ػ پي نـط پىؿې تړاو لـي، بت يش، ٨ېمتىنه ته هم يٍؼه في٤ 3مى شرم يٝنې که ڇې

ـنګه په ذـيٙـبت يش. ظى ػ٠ه نيٍؼه في٤ 3وؿرسه  مې ػ يبن کې لىېؼلې پيه ػا ظربه نه کىي ڇې څ

و ؼافې په جبتت پبته کېؼانؼ ػ ياو څه ډول ػ تىل ،بتىايل تبٜخ کېږييپىيل معبؿذى او مٍبؿ٤ى ػ ف

ـته نىې پيکمل کاللېبتىي. و يرسه ٨ېمتىنه ف مې ا٨تٍبػ ته يک ا٨تٍبػ پىه وايي؛ ڇې که ڇې
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 لپبؿه له ذبؿي لپام څعه نيګه رشکتىنى ته ػ پبنګىنې ػ مبيل تأموؿننىځي محال  ػ تبنکي پىؿ په تى 

بتېږي او ػ يىن ؿامنځته کېږي. په ػې شبلت کې، په ا٨تٍبػ کې مرمىٜي ت٩بِب فيبتې وي، ان٥الليف

ې په نه فيکبل بتىايل رسه محال  په ػې ظبٔـ ڇې ا٨تٍبػ ػ کبمل التعؼام په شبل يى ػ مرمىٜي ِٜـ

بتىايل په ظبٔـ لږ يبتىي. او له تلې ظىا مرص٣ کىونکي ػ ٨ېمتىنى ػ فيفى ٨ېمت ي، ػ کبليکې ػ

په ظپل رس مرمىٜي ت٩بِب نه کمىي، ځکه ڇې  یبتىاليمرص٣ ته مرثىؿوي، ظى ػ ٨ېمت ف

ی مىمي او مرص٣ بتىاليؼ له ٨ېمتىنى رسه په متنبلج وکل فيىې مىػې پىيل ٜىايوؿولته له 

ـته پعىاين شبلت ته ت کىونکي ې ػ اللته  ى ػيپه پبنګىنې رسه ػ کبل یػو  بيي.يتې مصؼوػې ِٜـ

ـکت ػوام مىمي. له  یلىي. که تبنکىنه پبنګىالى ته نى يبيل پيؿاوړلى لپبؿه ل پىؿ وؿکړي، ػ٠ه ڇټک ش

 يش. یىن کنرتولېؼليػؿېږي او ان٥اللبته و يوػؿوي، پبنګىنه ال ف یتىالبيتلې ظىا که تبنکىنه ػ اٜتثبؿ ف

ې اٌالس وىې تڼه ػه. ٤ُـ کړئ ڇې ا٨تٍبػ ػ کبمل يمل ػ نٙـکېه، ػ و يػ کېنق نٙـ

ى مرمىٜي يبتېږي. ػا په ػې مٝنب ػه ڇې ػ کبلياو پبنګىنې ته ت٩بِب ف یالتعؼام په شبل کې ػ

ې څعه ف ه ڇې ػ مرص٣ کىونکي يبتېږي. له ه١ه ځبيبته ػه، نى ٨ېمتىنه فيت٩بِب له مىذىػې ِٜـ

بتىايل رسه نه يؼ ػ ٨ېمتىنى په في٩ي ٜبياو لـي او ػ٠ه ش٩ؼ پىؿې تړ ي٩ي ٜبيت٩بِب ػ ه١ه په ش٩

بتىي، نى ػ ٨ېمت يؼ په هام٠ه انؼافه فيى پلىؿل په لىړ ٨ېمت رسه پىيل ٜىايکمېږي، ځکه ڇې ػ کبل

ـته ػ پ ،بتىي ڇې هـ ا٨تٍبػي. ظى کېنق فیاِبيف ت٩بِب له منځه نه يش وړ  یبتىاليف مى يکه ڇې

ه جبتته وي هم کېؼا بتىي او ػ يف Mtمى مٝبمله يػ پ یبتىاليلٕصې فػ ٨ېمتىنى ٜمىمي  يش، ػ یِٜـ

ىن ٤ىبؿ وؿو کىي، ظى له منځه يلىػ نـط لىړوي ڇې ػا ظپله ػ پبنګىنې ت٩بِب کمىي او ػ ان٥الل

کمىي او ػ مٝبمله کېؼو  Msػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب  یبتىاليڇې ػ ګټې ف ی. ٜلت ػا ػیې نه يش وړ ي

بتىايل تبٜخ ګـځي. په يذؾتىلى لپبؿه آفاػوي ڇې ػا په ظپله ػ ٨ېمت ػ فمې په ت٩بِب کې ػ يلپبؿه پ

 ل کې ػ ػولت ګډون، ػ٠ه تصخ نى هم واِض کىي.يتصل

ـته، فيبتى له فيکه ػولتي مٍبؿ٣، ػ مبل يش په  یبت يش، ػ٠ه اِبيف مرص٣ کېؼايبتېؼو پ

  يش:نيػوه النؼې وکلىنى رسه له مبيل پلىه تأم

ې ػ پبڼيؿ اظله ظلکى نه په پى  -ال٦  ى په ظپـولى(.متنې )ػ ٨ِـ

 .همتنې رس يه په پىؿ اظب له تبنکىنى څعيمى په نرشولى يػ اِبيف پ –ة 

ې پبڼنيکمل په نٙـ مبيل تأمېػ و  او  ینه ػ یبتىونکيىن فيى ػ نرشولى له الؿې ان٥الل ػ ٨ِـ

ي، ڇې ػ ٨ېمتىنى ػ مى نرشول ػيب ػ پيمتى ي له تبنکىنى څعه په پىؿ اظنيػ اِبيف مرص٣ مبيل تأم

بتىايل تبٜخ ګـځي. په ػې شبلت کې ػ ػولت اِبيف ت٩بِب ػ ظٍىيص يٜمىمي لٕصې ػ ف
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ػ ت٩بِب مبفاػ ؿامنځته کېږي. ظى په ػالې شبل  ،پـ ػې البك ی نه ذربانىي.تـظې ػ ت٩بِب کمىال

يل کىي بيکې ڇې ػولت له ظلکى نه پىؿ اظيل، ػ پبنګې په تبفاؿ کې له ظٍىيص پبنګىالى رسه ل

کمىايل تبٜخ ګـځي او ػ ظٍىيص تـظې ت٩بِب ػ ػولتي تـظې ػ ت٩بِب ػ ػ ڇې ػا ػ ګټې ػ نـط  

ىن ؿامنځته ي ػواړه تڼې ان٥اللنيبتېؼو په انؼافه ؿاکمىي. کېنق تبوؿ لـي ڇې ػ ػولت ػ مبيل تأميف

م هپه ػو  مهبؿوي، یبتىاليػي. په لىمړي شبلت کې ػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب ػ ګټې ػ نـط ف کىونکې

وي.  یىن ؿامنځته کىونکينه مىمي او ػ٠ه شبلت ډېـ ان٥الل یبتىاليشبلت کې، ػ ګټې نـط هـومـو ف

ىن يب ػ تبنکىنى په پىؿونى رسه ػوام ومىمي، ان٥الليمى په نرشولى ي ػ پنيکه ػ اِبيف مٍبؿ٤ى مبيل تأم

ـته ػوام وکړي.يته له مصؼوػ  ت څعه پ

ػ ا٨تٍبػ ػ  یبتىاليتبوؿ لـي ڇې ػ مرمىٜي ت٩بِب فکمل ػواړه ېپه هـ شبل، کېنق او و 

ـ٤يتىل ىن ؿامنځته کىي. ٠بلثب  ػ کېنق يڇې کبمل التعؼام پکې شبکم وي، ان٥الل ،ت کېيؼ په ٘

ـګنؼېږي. کىال « ىين لىړې )وګب٣(يػ ان٥الل»ىن په هکله يه ػ ت٩بِب ػ ان٥اللينٙـ وى  یله معې څ

ـا٣ په کبؿولى رس   ى.يه په النؼې تىګه وښڇې ػ٠ه ممئله ػ النؼې ګ
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ـه في (G + I)٤ُـ کړئ ڇې  ی مىمي او ٤ُـ بتىاليٝنې پبنګىنه په ػولتي مٍبؿ٤ى رستې

ات ػ مٍبؿ٤ى يري ٝنې ػ ٨ېمت ت١ي ی،ه ممت٩ل ػمٍبؿ٤ى ػ ٨ېمتىنى له ٜمىمي لٕصې څعڇې ػ  کړئ

ـه ممکنه لٕصه کې مرمىٜي مٍبؿ٣ ػ يىي. ػ ٜبتبنؼې ا٠ېقه نه ک ؼافهانپه   C + I + Gؼ په ه

ـښ ـته تىلک ـلته ښىػل وىي ػي. که ڇې  Y1ؼ يت رسه الك و ګـېىان نه وي، ٜبيؼ له مصؼوػيې په م

ـاتـېږي. ظى ٤ُـ کړئ،  Bؼ ػ يمىمي او ػ٠ه ٜب یبتىاليته ف په ن٩ٕه کې له مرمىٜي معبؿذى رسه ت

  YFE. که په یبتېؼليته نه يش ف Y0ؼ ي٩ي ٜبيش٩ وي، YFEلٕصه کې ؼ ػ کبمل التعؼام په يڇې تىل

ىين لىړه )وګب٣( يى ان٥الليبته وي، يه فؼ څعيله مرمىٜي تىل (C + I + G)کې مرمىٜي ت٩بِب 

بتى يبتىايل تبٜخ ګـځي او نٙـ فمىنږ ٤ِـيىين لىړه ػ ٨ېمتىنى ػ فيػ٠ه ان٥الل (CB)ؿامنځته کېږي 

ىن ػوام کىي، ظى ػاڇې ػ ٨ېمت يىين لىړه له منځه نه وړي. ان٥اللي٥الل، انیبتىاليته ػ ٨ېمت ف

ىين لىړه ػ يىيس. که ان٥الليىين لىړه له منځه يان٥الل BCپه کمىايل او ػ  C + I + Cػ  یبتىاليف

BC ٩ي ت٩بِب تبنؼې څه ډول ػه؟يبت يش، ػ ه١ه ا٠ېقه په ش٩يپه انؼافه وتىن ولـي او ٨ېمتىنه ف 

ی بتىاليب ػ ٨ېمت ػ لىړېؼو څعه لږ فيمى شرم جبتت وي او يػ لىېؼلى پ بن کېيکه په ذـ -1

 بتېږي او پبنګىنه ته کمه يش.يػ لىػ نـط ف ومىمي،

ؼ لـي، ي، ڇې جبتت ٜىای ػ ه١ى کمبنى په تبوان ػيري کىي. ػ٠ه ت١يريؼو وېي ت١ي٩ي ٜىايػ ش٩ -2

الله کىونکى په تبوان، ڇې ػا ٝنې ػ ش٩ى٨ى ي  کمىي.ډلې مرص٣ ؿا ػ ػ٠ېت

ـنێ لىػاګـي وتىن ولـي، ػاظيل لىړ ٨ېمتىنه، واؿػات ف -3  بتىي او ٌبػؿات کمىي.يکه ته

 مرص٣ ؿاکمىي. یبتىاليپه مرمىٜي تىګه ػ ٨ېمتىنى ف -4

بتى يؼو تبنؼې ػ مبليبتېؼونکى ٜىايؼا کړي )په فيپ یبتىاليه ڇټک فبت له ٨ېمتىنى څعيکه مبل -5

 ټىي.يؼ ؿاټيٜب یمىمي، ځکه ڇې مرص٤ېؼونک یبتىاليمتم ډېـ فيل

المل يش، ڇې ظلک اټکل وکړي ڇې په ؿاتلىنکي کې ٨ېمتىنه نىؿ هم  یبتىاليکه ػ ٨ېمتىنى ف -6

وؿکىي )ػ محبل په تىګه، لکه په  یبتىاليبنى پېـوػلى ته فيىونکي ػ ػوام لـونکى وبتېږي، مرص٤يف

ـان کې ػ ظلکى هرىم ػ ػوام لـونکى کبل ب ػالې يته متى يظنې( ايلکه ػ ٠بلێ )٨بل ى پېـوػلىياې

پبنګىال ظپلى  ىي لپبؿه(،يؼ ٨ؼؿت ػ کمىلى ػ معنيى ػ ظـيى لکه رسو فؿو ػ وتمنينىؿو کبل

که ل٥ته تبفان هم  بتېؼو تبٜخ ګـځي.يىين لىړې ػ فيب وؿکىي او ػا ػ ان٥الليپبنګىنى ته ڇټکت

 هيپه لىړه ت ېيى اشتکبؿ ڇې په ؿاتلىنکي کې يبت کړي )محال  ػ کبليګىػام ف ػ ظپلې مىذىػي

مؤ٨تي  یبتىاليېؼو تبٜخ ګـځي. له تلې ظىا که ػ ٨ېمتىنى فپلىؿي( ػا هم ػ ٨ېمتىنى ػ ډېـ لىړ 

ػ ګىػامىنى  ته ت٩بِب او پبنګىنه وؿولته اڇىل کېږي، ىياټکل يش، ػوام لـونکى مرصيف کبل

اِبيف  مىمي. که څه هم ػ یىن لىړه کمىاليىل کېږي او ػ ان٥الليټه په پبم کې نيمىذىػي ټ
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 آلبنێ رسه پېښ يش، رسه له ػې ډېـی کې په ريىن ممک  ػ پبنګىنې ػ ؿون٪ په تهيت٩بِب ان٥الل

ػ  لى پىؿې اړونؼ مٍبؿ٣،يډول په ذګړې او نٙبمي ممب ې ػ ػولت له مٍبؿ٤ى، په ځبنګړيي

ـاين پبنګىنې ػ هېىاػ په وؿولته پبته ل  لپبؿهڇټکې ا٨تٍبػي وػې ػ مى کې ڇې يػولت ٜم

ـ  ته  یىن په اړه ػ تصخ له پبيىين ٤ىبؿ ؿامنځته کىي. ػ ت٩بِب ػ ان٥الليان٥الل کېږي،رسه ت

ػ نٙـ اټکل ػ  یل يش، ڇې ػ ظلکى مته او ؿاتلىنکي ته ػ ػو ينه ػه ڇې وويؿلىلى نه ػمعه اړ

ـته کىؿنێ او رشکتىنه مته ولـي ڇې يىن په تىؼيان٥الل ؼ او کمىايل کې ا٠ېقه لـي. که ڇې

بتىي ينى ػ ظپلى معبؿذى لٕصه ف بته انؼافه لىړېږي،يپه ػوامؼاؿه تىګه او په ف و،و وؿ ٨ېمتىنه وؿ 

ىن اټکل يى په پېـ و پلىؿ ا٨ؼام کىي. ػ ان٥الليه معکې ػ کبلى ػ ٨ېمت له لىړېؼو څعياو ػ کبل

ىه مهمه منثٞ وي. يىن ػ ؿامنځته کېؼو يڇې په ظپل ؽات کې ػ ان٥الل یپـ ػې البك، ممک  ػ

بتىايل په اټکل رسه له وظته معکې ػ لبظتامين يونه ػ لبظتامين مٍبؿ٤ى ػ فؼي واشؼيتىل

بتىي. مرص٤ىونکي ظپلې لپاموې يى شرم فيڇبؿو په تـرسه کىلى کبؿ کىي او ػ ظپلى مىذىػ

بتىي، ٜؼم تٝبػل ؿامنځته او يؼ ا٨ؼام کىي. ػ٠ه ټىل مرمىٜي ت٩بِب فيى په ظـيکمىي او ػ کبل

 ٨ېمتىنه لىړوي.

 :ىن کنرتولز انفالػيز تلاطا 

مى ػ ؿامنځته کىلى له يى پيه ڇې ٜمىمب  ػ ػولت ػ ذګړې ػ ػوؿې مٍبؿ٣ ػ نىيله ه١ه ځب

ـ يالؿې تأم ـاظتيىن ته ػ پيق ان٥اللييوظت ذګړه  ینېږي، واِض ػه ڇې ولې ډې ې په پ ب يمى ػ ِٜـ

ېيىن ػ پيق ان٥اللييوى ڇې ذګړه  یب کىال يپىؿې تړاو وؿکىل کېږي. آ  نه ػ ډډه کىلى په  مى له ِٜـ

ـلته مهبؿ کړو؟ ممئله ػا ػه ڇې ٜمىمب  ػ ذګړې پـ مهبل نه وى کىال  ق مٍبؿ٣ ييڇې ټىل ذګړه  یم

ې ػ پبڼيله ظلکى نه ػ پىؿونى په اظ ػولت   ،پـ ػې البك  کړو.نيتأمرسه ى په نرشولى( متلى )ػ ٨ِـ

بتى يىه منبلثه الؿه ػ مبليه ىن ػ کنرتول لپبؿ يمې نرش کړي. ػ ت٩بِب ان٥الليڇې نىې پ یمرثىؿ ػ

ـه لىړه مبل ىه شؼه پىؿې ػ مرص٣ کىونکىيڇې تـ  ی ػیلابتى يف  ػ ػ٠هه هم يت٩بِب ؿاکمىي. ظى ډې

ه په  ٨بنىين الؿو څعريه وؿکىونکي ػې ته هڅىي ڇې له ٨بنىين او ٠يکبؿ انګېقه ؿاکمىي او مبل

ګړې پـ مهبل تـ ټىلى ښه ا٨تٍبػي ډډه وکړي. په مرمىٜي ډول، ػ ذبتى له وؿکړې يالت٥بػې ػ مبل

ڇې ػ ه١ه ػ کمىلى لپبؿه ػ  یبلت ػيلـې کىل نه ػي، تلکې ه١ه ل لىړېىين يبلت ػ ان٥الليل

ب ػا ڇې يبيس پلىه ممک  وي، هڅه وکړي يه پىؿې ڇې له ا٨تٍبػي او ليبتى له الؿې، تـ ه١ه ځبيمبل

 :یم کنرتول په النؼې ډول ػيممت٩هڅه هم وکړي.  ىن لىړهيم کنرتول له الؿې ػ ان٥الليػ ممت٩
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 رضوؿي تىکى په ريه تنؼۍ له الؿې ػ ٠ري ام  ػ ذي، ممت٩یػ مرص٣ کىونکي ػ ت٩بِب کمىال -ال٦

 م کنرتول او ػالې نىؿ...يؼ کې ػ مىاػو ػ نه کبؿونې شکم، ػ پبنګىنې ممت٩يتىل

ه الؿې ممک  ػه. ڇې ػ مقػ او ٨ېمت ػ اٜٙمي شؼ ػ ټبکلى ل ،په اِبيف ت٩بِب تبنؼې شمله –ة 

ىن ػ کنرتول لپبؿه په مىرتک ډول ػ يکب کې ػ ذګړې پـ مهبل ػ ان٥الليت تبوؿ لـي ڇې په امـيکبلربا

تـ  متل وى.يه کبؿ واظبلت څعيؼ له کنرتول او ػ ٨ېمتىنى له ليه تنؼي ػ تىلري بتىايل ذيبتى ػ فيمبل

لې کبؿولى لمه يىې وليه ػ لى څعيبلتىنه په کبؿ واڇىل وىل، ځکه ڇې له ػ٠ى ولبيبيل ليټىلى تـ

، ه١ه یمتليې نه وى ويبػه يىن تل اړط ڇې له ي. ػ ذګړې پـ مهبل ػ ان٥اللیره منځته نه وى ؿاوړلينت

ـه ف یػا ػ . ػ ینه ػ یبتىاليى ته ػ ت٩بِب فيبته ت٩بِب، ټىلى کبليڇې ػ ذګړې پـ مهبل ػ ػولت ډې

ـ ىې ځبنګړې تـظه کې ؿاټىلېږي او يػولت ت٩بِب په  ى او اٌيل مىاػو ته ڇې يوظت څى لىمړن یډې

ې کىي )اؿتربٜ مبيل  ی، په ه١ى پىؿې تړاو لـي. ػ محبل په تىګه، که شتیټ ػيې ډېـ ټيت( يػ ِٜـ

ػ٠ى مىاػو ٨ېمت ډېـ ژؿ ي لٕصې لپبؿه په کبؿ واڇىل يش، ػاو پىيل کنرتول ػ ٨ېمتىنى ػ ٜمىم

ت رسه، په نمثي ٨ېمتىنى کې ػ پبم وړ تؼلىنىنه ػ ٨ېمتىنى په متىلٖ جثب ،بتېږي او پـ ػې البكيف

نى ظبٌى ډلى ته منځته ؿاوړي يؼ ځي او تبػ ؿاوړي ٜىايريػا په ظپل ؽات کې ػ٠ه ت١ .ؿامنځته کېږي

وى ڇې په لنډ  یلينې نىؿ له له نېمتێ او ٩٤ـ رسه الك و ګـېىان کىي. په مرمىٜي  تىګه وياو ځ

او په ػې اړه کىوي  ی ممک  نه ػيريؼ او مرص٣ ت١يتىلمتم له الؿې ػ يمهبل کې ػ ٨ېمتىنى ػ ل

 نى نىؿو ته ػ لعتێ او نېمتێ تبٜخ ګـځي.يؼو او ځينى کمبنى ته ػ تبػ ؿاوړونکى ٜىايکىل ځ

 :ىنز مرصف انفالػي

ى له ظىا ػ مقػ ػ يىن ػ کبؿګـي اتصبػيڇې ػ مرص٣ ان٥الل یٜمىمب  په ػې اړه تٍىؿ ػا ػ

ى ا٨تٍبػونى کې ػ مقػ نـط ػ يته کېږي. ػالې ٤ُـ کېږي، ڇې په نىبتىايل له ٤ىبؿ څعه ؿامنځيف

ـلته ټبکل  ې ػ کله ڇ ،پـ ػې البك کېږي او ػ تٝبػل نـط مىذىػ نه وي.تبفاؿ ػ ځىاکىنى په م

ې څع بتېږي. تـ ټىلى مهمه ممئله ػا ػه ڇې ٠بلثب  ينه فبته وي، مقػ يه فکبؿګـو ت٩بِب ػ ه١ه له ِٜـ

ىلى رسه ڇې ػ يظربې په پبم کې ن ػ ػې، ه شبلت کې نه کمېږي. پـ ػې البكمقػ ػ مبفاػ ػ وتىن پ

ػ  یې شتيهـو مـو کبؿګـو ته له اِبيف ت٩بِب څعه ؿامنځته کېږي، کبؿګړي اتصبػ یبتىاليمقػ ف

ې ػ مبفاػ په شبلت کې هم کىال  ـ ييش ڇې مقػونه ف یِٜـ  یبت کړي. ٤ُـ کړئ ڇې ډې

ـمب ب له يبتىايل ػ ګټىؿتيف ػ ػ٠هتىلى ته مرثىؿېږي. که ػ مقػ بيف بن( ػ مقػونىيبن )متٍؼيکبؿ٤

ٕى کې ػ يبتىايل تبٜخ ګـځي او په ٜبػي رشايؼ ػ مرص٣ ػ فيبتىايل څعه ڇټک وي، ػ تىليف

ې متبيکبل ې کمىاليل په معکنيى ػ ِٜـ ـاتـ کمىايل رسه  یى ٨ېمتىنى کې ؿاکمىي. ػ ِٜـ ػ ت٩بِب له ت
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بتىايل يبتېږي. تـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ٨ېمتىنه ػ مقػ له فيتىنه فنه وي او پـ ػې البك ٨ېم یى ځبي

ې کمىاليمىمي ػ کبل بتىايليرسه په متنبلثه تىګه ف ل ته وذىػ يبتىايل متبياو ػ ٨ېمت ػ ف یى ػ ِٜـ

نمثت له ٨ېمت رسه ممبوي يش، ػوام ته ولـي.  ولـي او ػا تـ هـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ػ مقػ پعىاين

 نؼې تىګه التؼالل کېږي. که ٤ُـ کړو ڇې:پىؿتنێ ممئله په ال 

ـمب -ال٦ لىػ په لنډ  یؼ م٩ؼاؿ په ػالې ډول ټبکي ڇې ػوامؼاؿه تىګه ػ ػو يبن ٨ېمت او ػ تىليکبؿ٤

 مهبل کې اٜٙمي يش.

 بتىايل رسه کمېږي.يؼي مىلمې ته ػ التعؼام په فيؼ هـې تىليي ٜىايػ کبؿګـ ػ مصٍىل نهب -ة

ـمبيمقػ نـط ف ې که ػڇبت په ػې مٝنب ػي يػ٠ه ٤ـ ِ بن ته تـ ه١ه وظته يبت يش، کبؿ٤

 بت يش، ػ پعىا په انؼافه ته کبؿګـ التعؼام نه کړي.يپىؿې ڇې ٨ېمتىنه په هام٠ه نمثت ف

جبتت م٩ؼاؿ     ش٩ي٩ي مقػ    
پىيل مقػ

ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه
ي ڇې ػ مرمىٜي ري ره ګيػ٠ه نت    

نه مىمي،  یبتىاليمـو ٨ېمتىنه فره کې هـو يؼ څعه لږ کمېږي او په نتيؼ ت٩بِب له ظپل تىليتىل

ىي:  ٤ِـ

واشؼ  یؼو وؿولتيٝنې ػ ٜىاي) یى څعه کم ػيالن له يي ميؼو ػ مرص٣ نهبي٩ي ٜىايػ ش٩ -ال٦

 ې لپام کېږي(.يىه انؼافه يتلکې  یمرص٣ وى  یمرمىٜب  نه ػ

په ذبؿي ٨ېمتىنى او مقػ کې هـ ډول تؼلىن ػ پبنګىالى انتٙبؿات له مقػ او آين ٨ېمتىنى څعه په  -ة

 ػ اذتامٜي ا٠ېقې ممئله په مرمىٜي ت٩بِب تبنؼې او ػ يريظى ػ ٨ېمت ػ ت١ هام٠ه نمثت تؼلىي.

ڇې  یو کىم وي.يري بتىايل کې په هام٠ه نمثت تبنؼې ت١ييي په تمٖ او فمى ػ شرم ٜؼم تىانبيپ

ـمب ػ ػېی بتىاليڇې ػ مقػ ف ،یٜمال  وا٨ٞ کېږي ه١ه ػا ػ  بت وىیيبن فيالمل ګـځي ڇې کبؿ٤

ى ينه ػالې ڇې په لىمړي رس کې ػ کبلله الؿې مرص٣ کىونکى ته ولېږػوي،  ٨ېمت ړمرص٣ ػ لى

ه ؿاکمه کړي او پـېږػي ڇې بِب ى ٨ېمت ػ ت٩يکه ػ کبل یػ تبفاؿ ځىاکىنه ٨ېمت پىؿته کړي. شت ِٜـ

ې تبنؼې له ٜکن الٝمل څع ي ڇې ٨ېمتىنه ػ مقػ ػ نمثت له ري ره ګيبت يش، ػ٠ه نتيه فپه ِٜـ

ـته ؿامنځته کېږي يبت يش، لمه ػه. په ػ٠ه شبلت کې، ان٥الليبتىايل رسه فيف ىن له اِبيف ت٩بِب پ

ىن يب وتىن ولـي هم منځته ؿاځي. په ػ٠ه شبلت کې ان٥الليې وفګبؿتپه ػالې شبلت کې ڇ یاو شت

ـته ؿامنځته کېږي. ظى په پىؿتني تصخ تبنؼې ػوه  یبتىاليػ مقػ ف کبؿګـ ته ػ اِبيف ت٩بِب له وتىن پ

 ىکې وىې ػي:ين
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ـته ف ،یلىمړ  بت يػا ڇې امکبن نه لـي ڇې مقػونه ػې کبؿګـ ته ػ اِبيف ت٩بِب له وتىن پ

ىن يىافې ػ ت٩بِب ػ ان٥الليىن يتبفاؿ په څېـ ٜمل وکړي او ان٥الل تبفاؿ ػ کبمل ؿ٨بتتکبؿ ػ  نه يش،

ىافې په ه١ه وظت کې اِبيف مقػ اللته ؿاوړي، ڇې ينٙـ له معې کبؿګـ  ػ ػ٠هپه وکل ذىتېږي. 

م ػا هه کېږي. ػو يىکه په ترـتىي وىاهؼو نه شاميػ انمبين ځىاک وا٨ٝي کمثىػ وتىن ولـي. ػ٠ه ن

مى ػ يىافې په ه١ى شبالتى کې ڇې ػ پي، یبتىاليې، ػ ٨ېمتىنى او مقػ په لٕصه کې هـ ډول فڇ

ې ػ ـاظېؼو رسه په متنبلج تمٖ  ِٜـ ى ته مرمىٜي ت٩بِب کمىي. ػ ت٩بِب ػ٠ه يوي، کبل یى ځبيپ

ـاظتيب منځته ؿاوړي او ػ وفګبؿتيوفګبؿت یکمىال ػ ػ٠ه تصخ ی ػؿوي. بتىاليىن فيب ػ مقػ ان٥الليب پ

 نګبؿ کىي.يىن په ا٠ېقو تبنؼې ػ ګټې ػ نـط له الؿې ټيان٥الل

ی. په ې وک ػيٜميل مىؿػ کې په ، ظى یکي پلىه لم ػيىؿيتصخ له ت یکه څه هم پىؿتن

ىن څعه په ت٩بِب کې ؿامنځته يوؿو ان٥اللڅښېؼونکي يب ب له يوى، ڇې آ  لىمړۍ ػؿذه کې پىښتلی

ـاظت مىيکه ػ پ یته ػ پبم وړ وي )شت یکم یوى  ه پ  یکه ػ ت٩بِب کم یػوهم، شت ب ونه مىمي(.يِٜـ

په  بتىايل ػ له منځه وړلى لپبؿهيىين فيب لٕصه ػ مقػ ػ ان٥الليب ؿامنځته کړي، ػ وفګبؿتيوفګبؿت

په ظپل رس له منځه يش ڇې  یىن وکىال يکه ان٥الل یشت ،اشتاميل تىګه ډېـ لىړ وي. پـ ػې البك

ڇې په ػې شبلت کې ممک  ػه ڇې ػ  ،ب لـييتېـېؼو ته اړت ػ ډېـ اوږػ وظت والړ يش ػ٠ه منډه

ب له اذتامٜي پلىه ػ منلى وړ نه وي. ٠بلثب  په ػې ظربه تبنؼې يب وړ وفګبتياړتػ ىن وؼت او يان٥الل

ىن يبلتىنى تبنؼې ػ ت٩بِب ػ ان٥الليىن کنرتول په مبيل او پىيل ليتصخ کېږي ڇې ػ مرص٣ ػ ان٥الل

بتې يف ؼ په کبمال يىي لپبؿه، مرمىٜي ت٩بِب تبي١ه ػ معنه . ځکه ػیقم  ػله کنرتول څعه ډېـ لتىن

ى ته ػ منلى وړ نه ػي او ياتصبػب ؿامنځته يش ڇې کبؿګـي يؿاکمه يش او ػ پبم وړ وفګبؿت انؼافې رسه

ـمب ػ  ی ٠ىاړي. په هـ شبل،څعه ػ مقػ لىړوال بتىايل له انؼافېيب ػ فيبن ظپله هم ػ ګټىؿتي٠بلثب  کبؿ٤

 ريىن ػ تبفاؿونى له ٠يـط ػا ډول کنرتول ا٨تٍبػي وػه په وؼت رسه ؿاکمىي. ٠بلثب  ػ مرص٣ ان٥اللن

ې او ب ت٩بِب په اړط کې تړاو لـي. ػ ت٩بِب په اړط کې، کله ڇې ي کبمل وايل څعه ػ کبؿګـ ػ ِٜـ

ـ  تبفاؿ په کې ػ ٩ي مقػ ػ تٝبػل په شبلت يش٩ یو ته وؿکړل وى کبمل ؿ٨بتتي شبلت کې وي، کبؿګ

ـته تبفاؿ ػ نبظبلٍې ت٩بِب په اړط کې وي، که یب رسه ممبوي ػيي ګټىؿتيله نهب یه١ى  . ظى که ڇې

ـ رش  ـ و ته وؿکړل وى کتىنه انصٍبؿي ٨ؼؿت ولـي، کبؿګ ي يو ػ مصٍىل له نهبی پىيل مقػ ته ػ کبؿګ

ى له ٨ېمت يى کبليؼ وىيؼ ته ػ رشکت ػ تىليي ٜبيؼ رسه ممبوي وي، ڇې ٠بلثب  ػ مصٍىل ػ٠ه نهبيٜب

ـ  ،څعه لږ وي. پـ ػې البك مقػ ته ػ کبؿګـو له  یو ته وؿکړل وى ػ نب٨َ ؿ٨بتت په شبل کې کبؿګ

ې ػ کمىايل په ظبٔـ يي مصٍىل څعه کم وي. په ػ٠ه شبلت کې ته تىلينهب ؼ کم يش او ػ ِٜـ

ـو ػ ې ډېـ ٨ؼؿت لـي او ػ کبؿګيمىمي. په ٌنٝتي هېىاػونى کې کبؿګـي اتصبػ یبتىالي٨ېمتىنه ف



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

202 
 

ې انصٍبؿ په واک کې لـي. ػ کبؿګـو اتصبػ بت کړي. يې هڅه کىي ڇې ػ کبؿګـو پىيل مقػ فيِٜـ

ـمب ؼ ػ٠ه ممئله ومني، کله ڇې ػ يى له انصٍبؿي ٨ؼؿت رسه مغ ػي، تبيبن ڇې ػ اتصبػيکىم کبؿ٤

 مىمي. ػ ٨ېمت ػ بتىايليؼ مرص٣ فيبت وي، ػ تىليبتېؼو څعه فيب له فيګټىؿت بتىالی ػيف مقػ

 ىن ؿامنځته کېږي.يمرص٣ کىونکي ته انت٩بلېږي او ان٥الل یبتىاليفػ٠ه  بتىايل له امله ػ مرص٣يف

 ىن:انفالػي ز اطايف فيصسۍ

م کبؿ يى ٨ېمت ػ مىاػو او ممت٩ي٤ُـ کړئ ڇې ټىلې ا٨تٍبػي مىلمې ػ ظپل کبل

ـه لىػ ته هم يٍؼي په پي٤ ػ مرص٣ بتىلى رسه ټبکي )ڇې ػ٠هيٍؼۍ په في٤ پـ  .ي(وبملېږمى رستې

ـه، ٤ُـ کړئ ڇې ګټىؿت ى ػ ٨ېمت ػ وبظَ ػ ي نه کىي او کبؿګـ هم ػ مرصيف کبليريب ت١يػې رستې

اللهبتىايل په انؼافه اِبيف مقػ يف ى ػ ٨ېمت په يٝنې ػ کبؿ ٨ېمت هم ػ مرصيف کبلي کىي، ت

کبؿګـ او  ٍؼۍ ڇېيٍؼۍ رسه ټبکل کېږي. پـ ػې البك، په ػ٠ه مىػل کې، کىمې ٤يبتىايل په ٤يف

پکې ؿايش.  یاو کم یبتيب فييش ڇې ٨ېمت په ظپل شبل پبتې يش او  یې انتعبتىي، کېؼاي رشکتىنه

پىيل  104بتىايل رسه ػ ٨ېمتىنى وبظَ يمقػ په ف يل واشؼهى پ ٤200ُـ کړئ، ڇې ػ يف لبٜت 

و يل واشؼپى  208بتىايل ٠ىښتنه کىي او مقػ ي، په ػې شبلت کې، کبؿګـ ػ مقػ ػ فیو ته ؿلېؼلواشؼ

و ته پىؿته پىيل واشؼ 216,4بتىي او مقػ يوو ته ف 108,2ته پىؿته کېږي. ػا په ظپل واؿ رسه وبظَ 

ى ا٨تٍبػ کې ػ يه ڇې په ي همؼالې ػوام مىمي. له ه١ه ځبريػ او ٨ېمت ػ٠ه ٌٝىػي ممق کېږي. ػ م

ـمنځ تثبػله تـرسه کېږي، رشک ت ته لېږػول ه تل رشکى رشکت څعيت وتىن له يوِٝ ػ ػ٠هتىنى ت

تـرسه کړي، ڇې په  کړي، نىؿ رشکتىنه ته هم ػ٠ه کبؿ بتيى ٨ېمت فيى رشکت ػ ظپلى کبليکېږي. که 

ب يىافې ػ ګټىؿتيبتىايل لثج کېږي. يب فيظپل واؿ رسه ػ ٨ېمتىنى ػ وبظَ ػ لىړېؼو او ػ مقػونى ػ ت

ته تـ  یي ت٩بِب کمىالى ته ػ مرمىٜيىن کنرتولىي. کبليٍؼۍ ان٥الليڇې ػ اِبيف ٤ یػ یبتىاليف

ى ته ػ يي. کبللٕصه ڇې پلىؿونکی تـې کبؿ اظيل، ؿاکمه کړ  ٍؼۍيىه شؼه پىؿې ػ اِبيف ٤ي

بتىايل ته ػ کبؿګـي يمرمىٜي ت٩بِب ػ کمىايل ا٠ېقه هم ػ التعؼام ػ کمىايل له الؿې ػ مقػونى ف

 ى ت٩بِب ؿاکمىي.ياتصبػ

 ىن اغېعې:ز انفالػي

، ػ ژونؼ مٍبؿ٣ یبتىاليىن او ػ ٨ېمتىنى ػ لٕصې فيان٥الل :ضفكېمتىنه او ز ژونس مصا -الف

ې ػ يؼ يؼ ٨ؼؿت کمېږي، ڇې ٜبيټىي. ػ ه١ى کمبنى ػ ظـيبؿ ؿاټيلىړوي او ػ ظلکى ػ ژونؼ مٝ

په  یمرص٤ىل ػ ػو يې بتېږي، او کىم کبيل او ظؼمبت ڇې يه په کمه انؼافه ف٨ېمتىنى له لٕصې څع

 ؿاځي. یانؼافه کې کمىال
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ؼ وېي تـ ا٠ېقې يىن په ا٨تٍبػ کې ػ ٜبيان٥الل :س او ثطوت وېشياو ز غا یاتىاليتىنى ظز كېم -ب

تىګه نه او له  يظى په ممبو  ،يؼ هم وؿرسه کمېږيبتېږي، پىيل ٜىايالنؼې ؿاويل کله ڇې ٨ېمتىنه ف

ـته. ػ ځ التحنبء ق ييډله  مىمي او یبتىالينى لږ فيبت او ػ ځيه فڅعبتىايل يؼ ػ ٨ېمتىنى له فينى ٜىايپ

ڇټک او ػ کىمې ډلې ٜىايؼ ػ ه ؼ له ٨ېمتىنى څعيٜىا  نه کىي. ػا ڇې ػ کىمې ػلېيريؼ ت١يپىيل ٜب

ىن يکه ػ ان٥الل ىن په ٜلت پىؿې تړاو لـي.يػ ان٥الل ی مىميبتىاليوؿو ف٨ېمتىنى له فيبتىايل څعه 

ػ رشکتىنى  یبتىاليفوي، نى په لىمړي رس کې ػ ٨ېمتىنى  ِبىن ٜبمل اِبيف ت٩بيٜلت او ػ ان٥الل

اللهؼ او ه١ه کمبن ڇې لىػ يٜىا ىن يبت کړي. که ػ ان٥الليمقػونه ف ب ممک ياو ت کىي لىړوي ت

بتېږي. ػ يؼ فيمتىنکى ٜبيوي، په لىمړي رس کې ػ مقػ اظ یبتىاليٜبمل ػ مرص٣ ف یؿامنځته کىونک

بتىايل پـ يمب  ػ ٨ېمتىنى ػ فؼ ٜمى يٜىا ی ( ػ ػو يؼ )لکه ػ ػولت مبمىؿيؼ لـونکى کمبنى ٜبيجبتت ٜب

متىنکي يره کې پىؿ اظيىن په نتي ػ ان٥الليري نه کىي، په ا٨تٍبػ کې ػ جـوت ػ وېي ت١يريوظت ت١

تىايل په بيټېږي )ػ ٨ېمت ػ فيمى اؿفښت ؿاټياو پىؿ وؿکىونکي تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل. کله ڇې ػ پ

 ی جـوت کمېږي.ه پىؿ وؿکىي ػ ه١ى مې پيجـوت او ه١ه کمبن ڇې ظپلې پ نىيػائنػ ره کې( ينت

الله يب ػ وؿکړې پـ مهبل ػ ظـياو ت یپه پىؿ وؿکړ ٨ؼؿت بت يؼ فيػ ظـ یځکه ڇې ػو  ؼ لږ ٨ؼؿت ت

ىن پـ وظت، ظپل پىؿونه ظالً کړي، ګټه کىي. په ػې شبلت يکىي، پىؿوړي کمبن که ػ ان٥الل

ته انت٩بلىي. په نى څعه پىؿوړو يائنىه تـظه له پىؿ وؿکىونکى او ػيىن ػ ټىلنې ػ جـوت يکې، ان٥الل

ىن ػ ياو کىؿنێ پىؿ وؿکىونکې ػي، ان٥الل یمتىنکيٌنٝتي هېىاػونى کې ڇې ػولت اٌيل پىؿ اظ

 ىه تـظه ػولت ته انت٩بلىي.يى ػ جـوت يکىؿن

ىن څعه ػ ظالٌېؼو يبتېږي، ظلک له ان٥الليکله ڇې ٨ېمتىنه ف :یاتىاليز كېمت او ػپام ظ -ج

او ػ  مى پىؿوړيتىةيىن ته ػوامؼاؿه يش، ػ پيټىي. کله ڇې ػا مته ويش ڇې ان٥اللتېالتېلې الؿې ل

 ،مى پىؿ وؿکىل ګټه نه لـييمى مبلک اولېؼل او ػ پيى مبلک اولېؼل ګټىؿ او ػ پي پىيل وتمنري٠

ره کې لپام او ػ ن٩ؼي يىن په نتيامکبن لـي ڇې ػ ان٥الل ،ٝنې په تبوان ػي. پـ ػې البكي

ى او ظؼمبتى يپـ ٜلت ڇې ػ کبل ػ ػېومىمي، ڇې ػا په ظپل ؽات کې  یکمىال ى لبتنهيمىذىػ

مې په مرصيف ي، ظپلې پیىن ڇټک کىي. که ظلک ػ لپام پـ ځبيبتىي، اشتامال  ان٥الليت٩بِب ف

ڇې ػا  ، يشنيؼ ټىلې پبنګىنې له تبنکىنى څعه په مبيل تىګه تأميى ولګىي په ػې شبلت کې  تبيکبل

ـته لىړوي.يه اِبيف ت٩بِب فهم په ظپل واؿ رس   بتىي او ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه تې

ب يػ لپام ػ کمىايل او  یبتىاليامکبن لـي ڇې ػ ٨ېمتىنى ػوامؼاؿه ف :ىن او اكتصازي وزهيانفالػ -ز

ـکت ل٥ته تبفۍ او اشتکبؿ پ کم يش. ػا په ظپل واؿ رسه مؤلؼې پبنګىنې کمىي او ػ ه لى ػ ه١ه ش

ؼ ػ ت٩بِب ه١ې يؼ وػه او ٜبيټىي. له تلې ظىا، ښکبؿه ظربه ػه ڇې ػ تىليؼ ػ وػې نـط ؿاټيتىل
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ب ي کړي، اړتنيڇې ػ کبؿګـ او نىوؿ منبتٝى کبمل التعؼام تّم ،په کبيف انؼافه لىړه وي لٕصې ته

له منبتٝى  ،. پـ ػې البكیلـي. کله ڇې ت٩بِب کبيف نه وي، ا٨تٍبػ په پىؿه تىګه وػه نه يش کىال 

ب لـي. ػ کبمل التعؼام لبتنه کله ڇې يکمې انؼافې اِبيف ت٩بِب ػوام ته اړتػ ٥بػه، څعه کبمله الت

ب ػ ت٩بِب مبفاػ يؼل کېږي يپکې ل یبته وي، له ه١ه وظت نه لبػه ػه ڇې ػ ت٩بِب کمىاليت٩بِب لږه ف

 په ػ٠ه شبلت کې اشتامال  ،بتىايل په ظبٔـ ٨ېمتىنه لىړېږييپکې وتىن ولـي. کله ڇې ػ ت٩بِب ػ ف

ـ٤يؼ فيرشکتىنه ظپل تىل يل الك پىؿې کىي. په ػ٠ه بتىايت په فيبتىي او ػ نىې پبنګىنې لپبؿه ػ ٘

 ػ ڇټکې ا٨تٍبػي وػې ػ نـط تبٜخ يش. یبتىاليڇې ػ ٨ېمت ف شبلت کې ممک 

ه په هېىاػونى څعکه په يى هېىاػ کې ٨ېمتىنه له نىؿو  :النؽياتى ةيىن او ز داضجي تازيانفالػ -هـ

بتى يې کمېږي، ڇې ػ٠ه ػ ذبؿي ظبؿذي تبػيبتېږي او ٌبػؿات يې فيبتېږي، واؿػات يه فڇټکه تىګ

ـنيتبٜخ ګـځي. ػ٠ه ممئله، ػ هېىاػ الٝبؿي ؽظب النن کې ػ کرسيپه ت ى هېىاػونى يـ کمىي او له ته

متنې ػ يالنن ػ کرس ػ ذربان لپبؿه له تهـ څعه ػ پىؿ ػ نه اظيکمىي. ػ ت متنې وكيه ػ پىؿ اظڅع

ق تىکي او ييو التعؼام )پبنګه ؼ ايؼ واؿػات ؿاکم يش ڇې ػ٠ه ممئله ٠بلثب  تىليالن لپبؿه ٠بلثب  تبيم

ـ  ـته له تهـ څعه ؿاواؿػېږي( ؿاکمىي او ډې ـن یلىمړين تىکي که ڇې ى مىاػو او يهېىاػونه ڇې په ته

ـن  قو تىکى پىؿې تړلې وي له تبوان رسه مغ کىي.ييى پبنګه يته

ب او مقػ ػ ؿاتٕې يکې ػ وفګبؿت انګلمتبنا٨تٍبػ پىه ٤ېلپن په  يسيانګل :ػتذسامىن او ايانفالػ -و

ـمنځ په ػې هکله ډېـ تباؿفښته ترـت ؼا  يب وؼيػه، ڇې وفګبؿتره اظيمتې ي. ه١ه نتیي کبؿ تـرسه کړ ى ت

ـاظتا٨تٍبػپىهبنبتىايل پىؿې تړاو لـي. نىؿو يػ پىيل مقػ په ف و ػ ب وؿکړې ػه ايى هم ػ ه١ه کبؿ ته پ

ـمنځ ؿاتٕه يتؿ وفګب متې ػه ڇې په لنډ يره اظيهم نت یې څېړلې ػه. ػو يب او ػ ٨ېمتىنى ػ لٕصې ت

ـمنځ اؿفښت لـونکېيب ػ نـط او ن٥الليمهبل کې ػ وفګبؿت ػ لـي او کبمل التعؼام ته ؿاتٕه وذى  ىن ت

کې ػا ډول ؿاتٕه ډم  تبوؿ لـي ڇې په اوږػ مهبل ىن رسه مل وي. ٤ـييمـو له ػوامؼاؿه ان٥اللهم هـو 

په  ی.ممک  ػ یى وظت کې کبمل التعؼام او ػ ٨ېمتىنى جثبت ته الرسليوذىػ نه لـي او په 

ـاظىو. په ا٨تٍب نێ تـظه کې ػ ٤ېلپن ػ منصني پهيالنؼ ػ کې کبمل التعؼام ه١ه اړه ظپل تصخ پ

لى ته شبرض ، ڇې په ه١ه کې هـ څىک ڇې په تبفاؿ کې ػ شبکم مقػ په نـط تبنؼې کبؿ کى شبلت ػی

ل کېږي. په وا٨ٝي نړۍ يب ولـي، کبمل تبفاؿ وته ويب ولـي. ػ کبؿ تبفاؿ ڇې ػا ډول ځبنګړتيوي، تىظت

بوې وتىن يى په تبفاؿ کې نېمګړتيکې ػا ډول تبفاؿ ته ؿلېؼل امکبن نه لـي، ځکه ڇې ػ کبؿ او کبل

هکله ػ مٝلىمبتى ػ ؿاټىلىلى  ب پهيب وړ مهبؿت او ښىونه، ػ ظبيل تىظتيبوو ػ اړتينى تىظتيلـي. ػ ځ

ب ته ػ انت٩بل مرص٣ ػا ټىلې ه١ه لتىنقې ػي ڇې يه تلې تىظتب څعيىې تىظتيمرص٣ او وظت او له 

تىن رسه امکبن لـي ڇې ػ کبؿ ی. ػػ٠ى نىا٨ٍى له وله ه١ى رسه رسه، ػ کبؿ تبفاؿ کبمل نه يش اولېؼ
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ه وتىن ولـي )شت ـته له ػې ڇې  یپه تبفاؿ کې اِبيف ِٜـ  ؿامنځته يش(. يريػ مقػ په نـط کې ت١پ

بوو يػ ظبيل تىظت ت ه١ه وظت ؿامنځته کېږي،  ڇې کىم کبؿګـ ڇې ػ کبؿ په لټه کې ػييػ٠ه وِٝ

ـاتـ وي. په ػ٠ه شبلت کې مىذىػه وفګبؿت ل کېږي. کله يب ويب، ته إٌکبکي وفګبؿتيله م٩ؼاؿ رسه ت

ـاتـ وي، ػ کبؿ په تبفاؿ کېب له نـط رسه يب نـط ػ إٌکبکي وفګبؿتيڇې ػ وفګبؿت کبمل التعؼام  ت

ـا٣ ػ٠ه شبلت ښکبؿه کىي. وتىن لـي. ؿاتلىنکي مغ  ګ

 

 

 

 

 

 

 

 «وکل 2- 16»

ومېـ ػ مقػ په وا٨ٝي  N2ب وتىن نه لـي، ػ کبؿګـ يپه کىم تبفاؿ کې ڇې إٌکبکي وفګبؿت

بوو په ٜلت ػ کبؿګـ اٜٙمي ينېمګړت کې التعؼامېږي، ظى په تبفاؿ کې ػ وته ٩Weي( ينـط )ش٩

ب يلٕصې په تىظت N1. ػ یػ N1کې په کبؿ تىظت يش  Weيش په تٝبػيل مقػ  یومېـ ڇې کىال 

ـاتـ ػي٩ب  ػ ظبيل تىظتيکې ػ٨ پـ  ی ڇې ػ کبؿ په لټه کې ػی.بوو ومېـ ػ ه١ى کبؿګـو له ومېـ رسه ت

ـه ػه او ػ ،ػې البك ـات ه له اِبيف ت٩بِب رسه ت الن نه لـي. ػ ي ميريمقػ نـط ػ ت١ اِبيف ِٜـ

ب نـط يإٌکبکي وفګبؿت
     

  
ب نـط ي٤ُـ يش، ػ وفګبؿت N1ب لٕصه ياو که ػ تىظت یػ 

     

  
 

ـه ڇې ػ کبؿ ػ  یب له نـط رسه ممبوي ػيػ إٌکبکي وفګبؿت او کبمل التعؼام وتىن لـي. هـ څىم

ـ  ب نـطيبوې لږې وي ػ إٌکبکي وفګبؿتيتبفاؿ نېمګړت پـ ػې تبوؿ ػي  ا٨تٍبػپىهبن یته کم وي. ډې

ـاتـ ػ %4ا٨تٍبػ ته له  امـيکبڇې ػ٠ه نـط ػ  په ػ٠ه ا٨تٍبػ کې ه١ه وظت  ،. پـ ػې البكیرسه ت

ـګنؼه ػه ڇې ػ إٌکبکي وفګبؿت %96ې له يڇې نـط  ،کبمل التعؼام وتىن لـي ـاتـ وي. څ ب يرسه ت

ـلته ػ يوي. له ه١ه ځب ی نه منىنکيريڇې جبتت او ت١ ینـط نه يش کىال  ه ڇې ػ٠ه نـط ػ انمبن په م

N 

W1 

N1 N2 

SN 

DN 

(W = W/P) 

 اصطکاکي وظګاضتيا

We 
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 ػ ػېبوو ػ کمىلى هڅه ويش. يمګړتيػ٠ى نؼ ػيبوو تـ ا٠ېقې النؼې ؿاځي، تبيى نېمګړتيؿامنځته وى

بلتىنى ينى ليى ػ انصٍبؿي ٨ؼؿت ػ ؿاکمىلى په تـظه کې له ځيؼ ػ رشکتىنى او اتصبػيمىظې لپبؿه تب

ـاػو ته يڅعه کبؿ واظ ـاتـ يش، ػ ه١ى أالٜبتى تّميتعٍيص او ښىونمتل يش، ا٤ تىنه ت  نيق ٤ٌـ

ـاتـ بوو اويڇې په ظبيل تىظت ـاء کىم کبؿګـ ڇې ػ کبؿ په لټه کې ػی په لږ مرص٣ رسه ت ، ٔـس او اذ

ـ يلتو يش. کىم تصحىنه ڇې په وؿ   یى کلىنى کې کبمل التعؼام ته ػ ؿلېؼو لپبؿه تـرسه وىي ػي، ډې

ب په هکله له يي څېړنې ػي ڇې ػ مقػ او وفګبؿتى ى )ا. و. ٤ېلپن( ترـتا٨تٍبػپىهبنيس يې ػ انګلي

ې ػه ڇې ره اظيمتينه اظيل. لکه څنګه ڇې پىؿته وؿته اوبؿه ووىه ه١ه نتيؿواتٕى څعه رسڇ

، ه١ه ػوؿې ػي ڇې پىيل مقػ پکې یټ ػيب نـط ټيته ه١ه ػوؿې ڇې په ه١ى کې ػ وفګبؿت انګلمتبن

ـمنځ ؿاتٕه ښکبؿه يکىم منصني ڇې النؼې ػ وفګبؿت. یػ یبت وى يپه ڇټکه تىګه ف ب او پىيل مقػ ت

 بػېږي.يکىي، ػ ٤ېلپن ػ منصني په نبمه 

ـمنځ ؿواتٖ يػ ٤ېلپن ػ کبؿ له معې وؿولته ػ وفګبؿت ب ػ نـط او ٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې ت

ى ػواړو ػ٠ی. ػػ یڇې له مىبته منصني نه النؼې منصني اوت٩ب٧ وى  ،ىل وىليتـ څېړنې النؼې ون

ؼ له وا٨ٝي يبتىايل په ػوؿه کې، پىيل مقػونه تبيػ ٨ېمتىنى ػ ف ی،ج نه ػيٜر یمنصني ګبنى وؿته وال

ـته له ػې تهيه په ڇټکه تىګه ف٩ي( مقػ څعي)ش٩  ولـي. ی٩ي مقػ ښي لىؿ ته کمىاليش٩ بت يش. پ
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ػ لبٜتي مقػ ػ نـط 

 ت١يري په ٤يٍؼي

ي وفګبؿتيب نـط ػ لبٜت

 په ٤يٍؼي 

 «وکل 3- 16»
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ی ى ځبيب له وػې رسه يؿګـ ػ ګټىؿتله نږػې نه ػ کب یبتىالي٩ي مقػ فيپه اوږػ مهبل کې ػ ش٩

ـاوله پىؿې ف کبل ن 1947ته له  امـيکبب نـط يٝى کې ػ کبؿګـ ػ ګټىؿتيي ٌنبي. په کبؿ ظبنه یػ ه ت

ف کبل په پىيل  1962په کىمه ػوؿه کې ڇې ٨ېمتىنه جثبت لـونکي ػي، لکه  ،. پـ ػې البكیػ 3%

کل، ػ٠ه ممئله تأييؼوي. کله ڇې ػ ی ونپه شؼوػو کې وي. پىؿت %3ؼ ػ ي نـط تبيريمقػ کې ػ ت١

په انؼافه ػ  %3ل کىي، کبؿګـ ته په لږ ځنډ رسه په کبل کې ػ ي٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه په لىړېؼو پ

 ػالې ښکبؿي ڇې ػ ،بتىايل ٠ىښتنه وکړي او ه١ه ته اللته ؿاوړي. پـ ػې البكيپىيل مقػ ػ ف

ـمي٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې ػ ف ه١ه ػ  نځ ٨ىي ؿاتٕه وتىن لـي. ػ ٤ېلپن او ػبتىايل او ػ پىيل مقػ ت

ـګنؼوي ڇې يبنى کبؿ ػ ا٨تٍبػي ليپلى بلتىنى له پلىه ډېـ اؿفښت لـي، ځکه ڇې ػ ٤ېلپن منصني څ

نب، ػ کبمل ي. په تله وته رضوؿي ػی %4ب ػ نـط ا١ٌـي شؼ ته يىن نـط ػ وفګبؿتيان٥الل %3په کبل ػ 

نى ػ ٜمىمي لٕصې جثبت، په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ التعؼام ټبکيل ا٨تٍبػي اهؼا٣ او ػ٨ېمتى 

ـمنځ ٤بٌله تبجثبته وي، له ي ػ نـط او ػ وفګبؿتيري٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې ػ ت١ ى تل رسه ته يب ػ نـط ت

ې تـ يبلتىنه يلىنه او پېىنهبػي ليا٨تٍبػ پىه ڇې ػ ٤ېلپن ػ منصني تصل یلىمړن په تّبػ کې وي.

 یى لنډ مهبله منصني ػيي ڇې ػ ٤ېلپن منصني يډم  واي. ٤ـی  ػډميىل، مېلټىن ٤ـيىکې النؼې ونين

ډم  يـی يش ڇې وتىن ولـي. ػ ٤ب نـط، کىال يٝي وفګبؿتياو په اوږػه مىػه کې ٌؼ٧ نه کىي، ػ ٔث

ب په لىړ نـط کې ٜمل يره ګريي په النؼې التؼالل والړه ػه: ٤ُـ کړئ ڇې ا٨تٍبػ ػ وفګبؿتينت

ـاظت یػ یکړ  ب ٨ېمتىنه په ظپل شبل پبته کېږي يله کې يه ػاظلېږي. ػ ؿکىػ په پبب تياو اوك ڇټکې پ

مته لـي ڇې ػ٠ه شبلت په ؿاتلىنکي کې هم ػوام  ػ ػېی مىمي او هـ څىک ب وؿو وؿو کمىالياو 

بتىايل رسه ػ وفګبؿه کبؿګـو ػ وتىن پـ ٜلت ډېـ کبؿګـ په تبفاؿ کې ػ شبکم نـط يؼ په فيومىمي ػ تىل

ػ ٨ېمتىنى په  یب کمىاليبتېږي، ػ وفګبؿتيؼ نـط نه فيه ڇې ػ تىلياو له ه١ه ځب له معې التعؼامېږي

ـاظت ػ ػ٠ېت کې ي نه ؿاوړي. ظى په نهبيريلٕصه کې ت١ ؼ ػ اِبيف يرشکتىنه تب ػ ػوام لپبؿهب يپ

کېږي،  ٨ېمتىنه جبتت پبتهکبؿګـ ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه لىړ پىيل مقػ اؿائه کړي. کبؿګـ په ػې تبوؿ ڇې 

ـاتـ ػيف ٩ي مقػ لهياټکل وىي ش٩ ی ػبتىايل نـط ڇې ػ ه١ى يػ پىيل مقػ ػ ف ی ٨ثىلىي بتىايل رسه ت

بيي او مرص٣ کىونکي ته ػ اِبيف مرص٣ يپىؿته ت هنـظ ؼ مرص٣ لهيىيل مقػ ػ تىليې. ػ کبؿګـو پ

ېؼو رسه بتيمىمي. ػ ٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې په ف یبتىاليپه لېږػلى رسه، ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه ف

ب کمېږي ي ب جبتت پبته کېږيي٩ي مقػ يتص٩٪ نه مىمي، ش٩ یبتىاليف ی٩ي مقػوػو کې اټکل وى يپه ش٩

بلتىنى له الؿې يبت کبؿګـ التعؼامېږي. که مرمىٜي اِبيف ت٩بِب ػ انثمبٔي مبيل او پىيل لياو ف

ػوام  یب ػ نـط کمىالي٩ي مقػ او ػ وفګبؿتيبتىايل ته ػوام وؿکىي او ػ ش٩يولبتل يش. ٨ېمتىنه ظپل ف

ـػاوت مهم ٜبمل ػ ش٩يمىمي. ػ ٤ېلپن له منصني نه ػ ٤ـ ى ػ يبتىايل او ػ کبلي٩ي مقػ ػ فيډم  ػ ت

ـمنځ ػ وظت ځنډېؼل ػي. له ه١ه ځبي٨ېمت ػ ف ٩ي مقػ تبتٞ يه ڇې ػ کبؿګـو ت٩بِب ػ ش٩يبتىايل ت
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٩ي مقػ ػ تٝبػيل مقػ له يڇې ش٩بتىي يىافې په ه١ه ٌىؿت کې کبؿګـو ته ت٩بِب فيىن يػه، نى ان٥الل

ه په ڇټکه ى ٨ېمت له مقػ څعيډم  تبوؿ لـي ڇې ػ کبليلٕصې څعه په کم شؼ کې ولبتل يش. ٤ـ

نه ي٪ لپبؿه فمبين ٤بٌله اړيػ تٕث ،٩ىي. پـ ػې البكيىن رسه تٕثيتىګه ځبن له نه اټکل وىي ان٥الل

ڇې ػ کبؿګـو اټکل ػ ٨ېمتىنى ػ ب فمبين ٤بٌله تـ ه١ه وظته پىؿې ػوام مىمي يوي، ػ٠ه ځنډ 

ـه کبؿګـ په ظپلى تېـوتنى تبنؼې پىهېږي يډم  وايوي. ٤ـ  په هکله نبلميريلٕصې ػ ت١ ي ڇې تبآلظ

يس. په يپه پبم کې ون ِب په هکله په ظپل پىيل مقػ کېػ ت٩بته اټکل  بتىايلياو ػ ٨ېمتىنى ػ النؼېني ف

ب يته ت٩بِب تـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ػ وفګبؿت مىمي او کبؿګـو یبتىالي٩ي مقػ فيػې ٌىؿت کې ش٩

ـاتـ يش، کمىاليٝي وفګبؿتينـط ػ ٔث ـيډم  ي. ػ ٤ېلپن اوږػ مهبله منصني ڇې ٤مىم یب له نـط رسه ت

 ې وړانؼې کىي په النؼې تىګه ښىػل وىې ػه:ي

 

 

 

 

 

 

 

 «وکل 4- 16»

امکبن نه  ی رسه يى ځبيريله ت١ ىن ػ نـطي ػ ان٥الليريب ػ نـط ت١يپه اوږػ مهبل کې ػ وفګبؿت

ب په نـط کې په ا٩٤ي مصىؿ تبنؼې يٝي وفګبؿتيػ ٤ېلپن اوږػ مهبله منصني ػ ٔث ،لـي. پـ ػې البك

ـښه ػه. بوو ػ کمىايل په مىظه يي کمىايل کړنالؿه، ػ تبفاؿ ػ نېمګړتميب ػ ػايىافې ػ وفګبؿتي ٜمىػي ک

ـاء کىل ػي. که ػ٠ه ل بلتىنى ٔـسيػ ل ٝي نـط يب ٔثي، ػ وفګبؿتپه کبؿ واڇىل يشىنه بلتياو اذ

ـ يڼ اړط ته انت٩بل يش. اتى آوتبيکته مىمي او ػ ٤ېلپن اوږػ مهبله منصني  یکمىال رن  په ې  او ؿاذـ ت

ې ػ ينٙـ یبت وؿکړي ػي. ػ ه١ى يمنصني په هکله نىي نٙـ ى کې ػ ٤ېلپن ػ اوږػ مهبلهيػې وؿولت

ـکيډم  له تصليبوې ػ ٤ـيګړتلىنى ځبنيقو تصلي٤ېلپن ػ منصني ػ ػوػ رن ي  او تـيثىي. ػ آوتبيل رسه ت

0 4 
 ػ وفګبؿتيب نـط

 ػ کلني ان٥الليىن نـط

2,5 
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رن ي  او تـيه په کم نـط کې )ڇې مىنږ وؿته ػ آوتبب له نـط نيبتى له معې ػ إٌکبکي وفګبؿتيػ نٙـ

ه ٌؼ٧ نه کىي، ظى له ه١ه څعه په پىؿته نـظىنى کې ٌؼ٧ يډم  نٙـيى(، ػ ٤ـيوا -پېىنهبػي نـط

رن ػ ي  او تـينـط کې ػ آوتب %2,5 ػ ان٥الليىن په و په کبل کېې ګىؿ يکىي. لکه څنګه ڇې 

ـاتـ ػيٝي وفګبؿتيډم  ػ ٔثيب نـط ػ ٤ـيپىنهبػي وفګبؿت رن ػ ٤ېلپن ػ ي  او تـي. آوتبیب له نـط رسه ت

کې په لىػاګـۍ او ػ کبؿ په تبفاؿ کې ػ نب٨َ  امـيکبې په ياوږػ مهبله منصني په هکله ظپلې نٙـ

په ػې تبوؿ ػي ڇې ػ کبؿګـو انصٍبؿي  ی. ه١ى ی ػیې البك وؿته ايښيؿ٨بتت پـ ذىړښت 

ه ډېـ بتېؼو نيب له فيػ ګټىؿت ته مقػونه ب رسه رسهيبتې وفګبؿتيله ف یلـي ڇې شت وك ػ ػېې ياتصبػ

ؼ په يه پىؿته وي، ػ تىلب له نـط نيٝي وفګبؿتيػ ٔث ب نـطيبت کړي. تـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ػ وفګبؿتيف

بتىايل په وکل تبفاؿ ته نه انت٩بلېږي او ػا ػ يپه پىؿه تىګه ػ ٨ېمت ػ ف یبتىاليف یلمرص٣ کې ؿا٠

ـۍ پـ ٜلت او ػا ه١ه کړنالؿه ػه ڇې په ه١ه رسه ٨ېمتىنه ػ کبؿګـ ػ ي٨ېمت ګؾاؿۍ ػ انٕٝب٣ پؾ

ـمنځ ػ اظتال٤بتى ػ ذربان لپبؿه تٝؼ ب ػ نـط يلېږي. ػ وفګبؿتيوا٨ٝي مرص٣ او ػ اټکل وىي مرص٣ ت

بت مقػ ٠ىښتنه کىي او ػ ٨ېمت ګؾاؿۍ په تـظه کې مىذىػې يبتېؼو رسه کبؿګـي اتصبػيې ػ فيه فپ

ې تـظه بتېؼونکيبوې هم له منځه ځي. ػا په ػې مٝنب ػه ڇې ػ کبؿګـ ػ اِبيف مرص٣ فينېمګړت

ب نـط ته يٝي وفګبؿتيب نـط ػ ٔثيتـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ػ وفګبؿت ٨ېمت نه انت٩بلېږي. ػ٠ه منډه

مىمي. له  یبتىاليف ػ کبؿګـ له مرص٣ رسه متنبلج ٨ېمتلېږي، ػوام مىمي. په ػې وظت کې، ؿ 

ـاتـ ػيب نـط ػ إٌکبکي وفګبؿتيٝي وفګبؿتيه ڇې ػ ٔثيځب بت التعؼام ي، له ػې نه فیب له نـط رسه ت

ب يټىؿتػ کبؿګـ ػ ګ مقػ ػ مبفاػ نـط بت وىييىن نـط ػ فيپه ػ٠ه شبلت کې ػ ان٥الل ی.نه يش لىړېؼل

ـه ػیبتىايل يف ػ ـات ـتله رسه ت  بؿوي.ياو ػ ٤ېلپن منصني په ا٩٤ي مصىؿ ٜمىػي وکل اظت په پ

 اػتىنهز انفالػيىن ز له منځه وړلى ػي

 بلتىنه په ػؿې ډلى وېىل کېږي:يىن ِؼ ليػ ان٥الل

 .بلتىنهيپىيل ل -1

 .بلتىنهيمبيل ل -2

 .م کنرتوليممت٩ -3

ـکقي تبنک له ظىا ػ يه، ػ پىن ػ مهبؿ لپبؿ يػ ان٥الل :اػتىنهپىيل ػي -1 ې کنرتول ػ م مى ػ ِٜـ

ـانيمرؼػ تنق   ػي. له يبتى تـرسه کىل اړيمتي تبفاؿ ػ ٜمليل ػ نـط لىړول او ػ ػولت له ظىا ػ پ

ه کمىاليػې الؿې ػ پ ې  پبڼمى ِٜـ ى په پلىؿلى الك پىؿې کړي، ػ ی مىمي. که ػولت ػ ٨ِـ

ـکقي تبنيقو تبنکىنى ن٩ؼي ؽظبيلىػاګـ قو تبنکىنى له ظىا يک رسه کمېږي او ػا ػ لىػاګــ له م
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ـانيػ وړانؼې وى ې يمتي تبفاؿ ػ ٜمليى اٜتثبؿاتى شرم کمىي. که ػولت ػ پ بتى له الؿې ػ ٨ِـ

ې ػ پىؿتن پبڼې بتىايل له يى ػ پلىؿولى ا٠ېقه ولـي. ػ لىػ ػ نـط ػ فى پبڼيوپلىؿي، ػا ته هم ػ ٨ِـ

ې کمىالی تيالؿې ػ پ ىه شؼه پىؿې مرمىٜي ت٩بِب يڇې تـ  ،ه کمه کړيه پبنګىنمى ػ ِٜـ

ې کمىالياو ػ پ یبتىاليټىي. ػ لىػ ػ نـط فيؿاټ مى ت٩بِب کمىي، ظى يٜمال  ػ پ یمى ػ ِٜـ

ىالې ذګړې يمې نړهکې له ػو  انګلمتبن. په هنه ػ ېپېژنؼل وى  رسٜت او ػ ا٠ېقې انؼافه يې

ـه اوږػه بلتىنى ػ ا٠ېقې ػوؿه له ه١ه څيوؿولته ٜمال  ػ پىيل ل ه نه ڇې مٕلىته او ػ پبم وړ ػه ډې

ه يبلێ ػه. له ه١ه ځبيىن په مهبؿولى کې تـيبلتىنه په اوږػ مهبل کې ػ ان٥الليػه، او ٠بلثب  پىيل ل

ې ت١يڇې ػ پ ڇې له کبيف رسٜت رسه له لنډ مهبلى نىلبنبتى رسه  یات نه يش کىال يري مى ػ ِٜـ

 لى ػ شل لپبؿه تـ ټىلى منبلثه ػه.ياوږػ مهبلى ممب ػ ،پـ ػې البك م٩بتله وکړي. په ا٨تٍبػ کې

ىن منځته ؿاوړي، ػ ت٩بِب يىافې اِبيف ت٩بِب ان٥الليکه ػالې ٤ُـ کړو ڇې  :اػتىنهمايل ػي -2

ىن مهبؿ کړو. مرمىٜي ت٩بِب ػ ػولت مٍبؿ٣ او ػ يوى ڇې ان٥الل یپه کمىلى رسه کىال 

ىن ػ ػولت له معبؿذى څعه يان٥اللؼ يه ڇې ٠بلثب  وؼيظٍىيص تـظې مٍبؿ٣ ػي. له ه١ه ځب

 کېږي، ؿامنځته يش، ٠بلثب  ػ ػولت متٝبػله نيمى په انؼافه ؿامنځته کىلى رسه مبيل تأميڇې ػ پ

ڇې ٜمىمب  ػ ػولت ػ  یې ٜلت ػا ػي٤ِـ ػ ػ٠ېبلت ګڼل کېږي. يى منبلج مبيل ليتىػذه 

ې پهيىن ګڼل کېږي او ػ تىػذې کرس ػ پيتىػذې کرس ان٥الل نېږي. يبتىلى رسه تأميف مى ػ ِٜـ

ؼ منځته يپىيل ٜىا معبؿد ي مؤلؼ ػي. نٙبمريتله ممئله ػا ػه ڇې ٜمىمب  ػولتي مٍبؿ٣ ٠

ه وى بتىي. پـ ػې ٜلت ٠بلثب  ػ ينه ف یى تبنؼې څه ويى کبليؿاوړي، ظى په تبفاؿ کې په ِٜـ

لى لپبؿه لکه  مؤلؼو مٍبؿ٤ى ػ کمى ريػ ٠ يه١ه نښې ػي ڇې اظٕبؿ وؿکىونک یبتىالي٨ېمتىنى ف

ػ٤بٜي مٍبؿ٣ ڇې ػ جثبت لـونکى ٨ېمتىنى کبؿ لتىنقمنىي، ظى له تلې ظىا، ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى 

ـه پـ ه١ه، ػ ػولت یولى رسه ممک  نه ػيري نى په ت١يىافې ػ ا٨تٍبػي متصىليهم  یکمىال . رستې

ـ  مٍبؿ٣   يى ا٨تٍبػونى کې، اړيب مٍبؿ٣ په نننيمٍبؿ٣ لکه ػ ښىونې او ؿوفنې او ؿو٠ت یډې

ػ لبتنې لپبؿه ػ پبم وړ ؿول  ػي او په مرمىٜي تىګه ػ ػولت معبؿد په ټىلنه کې ػ التعؼام

ـ يػ ػولتي مٍبؿ٤ى ػ  کمىلى له الؿې ػ ان٥الل ،پـ ػې البك لـي. بيس او يل یىن مهبؿول ډې

ـت بت ػ مرمىٜي ت٩بِب ػ کمىلى مهمه يج، مبليا٨تٍبػي ممبئل له ځبن رسه ؿاوړي. په ػې ت

په پبم کې . که ػالې یبتى تبنؼې ممک  نه ػيىافې په مبلي نيه ػه. ظى ػ ػولتي مٍبؿ٤ى تأمليول

ل يؼ ػوه پىښتنى ته ځىاة وويبتى تبنؼې پىؿه يش، تبيپه مبل وي، ڇې ػ ػولت اِبيف معبؿد

 يش:

ؼ ػ ظٍىيص يؼ ػ ظٍىيص لکتىؿ مرص٣ او تـ کىمه شؼه پىؿې تبيتـ کىمه شؼه پىؿې تب -1

 ؿاکمه يش؟لکتىؿ پبنګىنه 
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 ؼتل يش؟يه کاض وادلى څذيس له کىمى وػايمىدې لپاضه ةا ز زغې -2

ٕى يڇې ػا په هـ وظت کې په مىذىػو رشا ،ل يشيؼ وويػ لىمړۍ پىښتنې په ځىاة کې تب

 ینې وظت ػ پبنګىنې ډېـ کمىالياو ځ ینې وظت ػ مرص٣ کمىالييش ځ یپىؿې تړاو لـي. کېؼا

ىه شؼه پىؿې يتـ کړو  ؼ ػ مبليې له الؿې کنرتوليٜىا ، پـی وى ڇې مرص٣مٕلىة وي. ٠بلثب  کىال 

 يري ڇې ػ التعؼام له لٕصې رسه ت١يريبتى او ػ انت٩بيل وؿکړو ت١يؼو تبنؼې ػ مبليبتېؼونکى ٜىايپه ف

ػ  رسه بتىايليىن او ٨ېمت په في. ػ ان٥اللی ويمتٝبػل کىونک یڇې ظپل رس  ی يشکىي کىال 

متٝبػل  یبتى په وکل اظيل، ظى ظپل رس يه تـظه ػ مبليى لىيؼو يابتى ذىړښت ػ ٜى يبتېؼونکى مبليف

په کبيف انؼافه ػ ت٩بِب له نىلبنبتى رسه په م٩بتله کې په ٌنٝتي ا٨تٍبػونى کې وك نه لـي  یکىونک

 یکىال  یبتىاليبتى ػ نـظىنى فيىيس. که څه هم ػ مبليڇې اِبيف ت٩بِب له منځه  یاو نه يش کىال 

بتى يىيس. ظى ممئله همؼالې لبػه نه ػه. ػ مبليله منځه  ىين لىړهيو ان٥الليش ڇې اِبيف ت٩بِب ا

ت انګېقه تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل او په اوږػ مهبل کې ػ ا٨تٍبػي يػ کبؿ او ٤ٝبل یلاػ نـظىنى لىړو 

بت( يى مبليبتى )په کبليمى مبلي ممت٩ريوى ڇې له ٠ یوػې نـط ؿاکمىي. ػ مرص٣ ػ کمىلى لپبؿه کىال 

ىه ځبنګړې تـظه يىافې ػ ا٨تٍبػ په ينې وظت اِبيف ت٩بِب ييش ڇې ځ یې کبؿ واظلى کېؼاله الؿ 

ؼ ي  وي، نه ػا ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ ظـيکې وتىن ولـي او په ػې تـظه کې ػ ت٩بِب مصؼوػول اړ

 بت ممک  مٕلىة وي.ي٨ؼؿت ؿاکم يش، په ػالې شبلت کې په ځبنګړي ظـڅالو مبل

ڇې  یبلتىنه ونه يش کړ ي: کله ڇې مبيل او پىيل لاػتيكېمت ػ س اويز غا -م کنرتولمؼتلي -3

ـه تىګه مهبؿ کړي، ػلته تيان٥الل بلتىنى څعه کبؿ يؼ له لينې ػولتىنه ػ ٨ېمت او ٜبيب ځيىن په مؤج

ب يػ ګټىؿت یبتىاليبلت له معې، ػولت م٩ـؿوي ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ مقػونى فيل ػ ػ٠هاظيل. 

ؼ ػ ييش ڇې ػ تىل یػ مقػ کنرتول هم کىال  ،. پـ ػې البكیؼلبتېيبتىايل څعه نه يش فيله ف

متىنکى ػ يوکړي او هم ػ مقػ اظ یى يىن معنيمرص٣ ػ کنرتول له الؿې ػ مرص٣ ػ ان٥الل

 43ى ته مىذىػه ت٩بِب جبتته ولبيت.ييش ڇې کبل یؼو ػ کنرتول له الؿې کىال يٜىا
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 یوه لؼم څپطکو ا

 اكتصازي نىػانات

بػېږي، يتىنى نىلبن ڇې ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى په نبمه يػ ا٨تٍبػي ٤ٝبلکې  په پبنګىال نٙبم

ـکت يؼه ػه. ا٨تٍبػي نىلبن ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليىه ؽايت پؼي ؼ، التعؼام، يٝنې ػ تىليتىنى ٌٝىػي ش

ـکت ؿاځي. ٜمىمب  يػ٠ى ٤ٝبلی، ڇې په ػې پمې ػؼو ٌٝىػي نىلبن ػي٨ېمتىنى او ٜىا تىنى نقويل ش

 ى کې نىلبنبت په څلىؿو ګـوپىنى وېىل کېږي.تىنيپه ا٨تٍبػي ٤ٝبل

ـګنؼوي.يري تىنى ػ ت١يػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل :وضه يا نىةتز -1  اتى اولٖ څ

په ټبکلې فمبين ٤بٌله کې ڇې ػی ڇې تىنى نىلبن ي٠بلثب  ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل :مىػمي ةسلىنىنه -2

ٖ يٝي رشائث بيٜبمل  یػ٠ى نىلبنبتى منځته ؿاوړونکىل کېږي. ػيپه پبم کې نػی ى کبل يٜمىمب  

تىنه په اوړي کې ډېـ او په يػ محبل په تىګه، لبظتامين ٤ٝبل ب ػ ظلکى ػوػونه او ؿواذىنه ػيياو 

ب ػا ڇې ظلک په ؿوژه کې ػ اظرت ػ نږػې کېؼو په ظبٔـ ظپلې ياو  ی مىميژمي کې کمىال

 بتىي.يپېـوػنې ف

 منٙمى او ريب ٠ي ٜبػي ري٠ هتىنى ػ٠ه نىلبن ليػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل :ا تصازيف نىػاناتي  منظمريغ -3

ػ٠ى نىلبنبتى منځته ؿاوړونکي ٜىامل ا٨تٍبػي ٜىامل تٍبػيف پېښى څعه ؿامنځته کېږي. ػ

نې وظت ي، ڇې په ځينى وظتىنى کې ډېـ ڇټک او ځیت ػالې ػيتىنى مبهيػي. ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل

 مىمي. یکمىال

 :ز اكتصازي نىػاناتى ډولىنه

 ٜمؼه نىلبنبتى او ه١ه نىلبنبت ڇې ري٠ مؼه نىلبنبتى،ا٨تٍبػي نىلبنبت په ػؿې ډولى؛ ٜ

 وي وېىل کېږي. یې لى ي یمىذي اوږػوال

ـانىنه وي. ػ يځبنګړت یػا ه١ه نىلبنبت ػي ڇې ٠بلثب  ػ ه١ى  :غمسه نىػانات -1 ب ذؼي او شبػ تص

، 1890، 1884، 1873، 1857، 1847، 1837، 1825، 1818، 1812 ا٨تٍبػ په امـيکبمحبل په تىګه، ػ 
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ـانىنى رسه مغ و. په اولٖ ډول په  1920، 1913، 1910، 1903، 1893 ف کلىنى کې له ػا ډول تص

ـان ؿامنځته کېږي.يهـو لمى کلىنى کې   ى ځل ٜمؼه تص

. ػ٠ه نىلبنبت په متنبوته تىګه یې کم ػيه١ه نىلبنبت ػي ڇې وؼت  : غمسه نىػاناتريغ -2

 ؿامنځته کېږي.

کلىنى پىؿې  60نه تـ  50ػ٠ه نىلبنبت له  :وي یلى ې ي یهغه نىػانات چې مىجي اوږزوال -3

په النؼې  کلىنى تبنؼې مىهىؿ ػي.ي٦ لبيکنى کې په کنؼؿاتييس او په ا٨تٍبػي ليوظت ن

 کلىنه ښىػل کېږي.ي٦ لبيوکل کې ٜمؼه نىلبنبت او کنؼؿات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «وکل 1- 17»

 ز اكتصازي نىػاناتى پړاوونه:

ى ا٨تٍبػي نىلبن څلىؿ تېالتېل پړاوونه لـي. يىل کېږي، ڇې يبم کې ناوك ػالې په پ

ـان او ؿکىػ.  وکى٤بيي، ؿون٪، تص

  

50 40 30 20 10 0 

 وظت

)کبل(   

 ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليتىنى انؼافه

 ٠ري ٜمؼه

 کنؼؿاتي٦

 ٜمؼه



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

214 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «وکل 2- 17»

 ةحطان:

ـان ټىلنې ته نبمٕلىة ل ـه، ممک  تص ق يبيس او ټىلنيپـ نبمٕلىتى ا٨تٍبػي ا٠ېقو رستې

ـان ػ ػوؿې په وظت کې، ت ـه ټيؼ، التعؼام او ٜبيىلٜىا٨ج ولـي. ػ تص ټه لٕصه کې وي. ػ يؼ په ډې

هم ػ  ؼ مرص٣يټىي. ػ تىلي٨ېمتىنه ؿاټ یى ت٩بِب ؿاکمىي او ػ٠ه کمىاليػ مرصيف کبل یټىاليؼ ټيٜب

ټېږي. ػ ظـڅالو ػ شرم په يؿاټ یانمبين ځىاک منبتٝى او نىؿو ػ وفګبؿه پبتې کېؼو ػ وتىن پـ ځب

 لىػ هم ؿاټيټېږي او پبنګىنه ؿاکمىي.کمىايل او ػ ٨ېمت په کمېؼو رسه 

ـان په لىمړن ى ػ يى مىذىػيى مىذىػي ػ پعىانيى پړاوونى کې کېؼا يش ػ کبليکه څه هم ػ تص

له مىذىػۍ څعه لږ لږ  ػوی ته ؿا٠يل ٠ىښتنې يب و٥بؿوبت ظبٔـ پىؿته وي، ظى پلىؿونکيوتىن په 

 کمىي.ؼونکى ته ظپلې ٠ىښتنې ينىي او تىليتأم

بتىايل يؼي واشؼونه ػ ظپلې پبنګې ػ في، تىلیټه لٕصه کې ػيؼ په ټيڇې تىل هيله ه١ه ځب

په بتېږي. يـ فيقو پىؿونى په کمىايل رسه، ػ تبنکىنى ؽظبيب نه لـي. ػ لىػاګـيمتلى ته اړتيلپبؿه پىؿ اظ

نه وال نه وي، ڇې يمتى ميکې، تبنکىنه ػ اٜتثبؿ ػ ډېـولى وك لـي ظى څىک ػ پىؿ اظ ػ٠ه شبلت

بتىي، ػ امکبن په ٌىؿت کې، يمى اؿفښت فيټېؼل ػ پيټىي. ػ ٨ېمتىنى ټيمئله ػ ګټې نـط ؿاټػ٠ه م

 وخت

 ميل تىليؼ

ـان  تص

 ؿکىػ

 وکى٤بيي

 ؿون٪
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ـاػ او ا٨تٍبػي مىلمې  ؼا کىي. پـ ػې البك، ػ يپ مى ته ميالنيى په تؼلىلى رسه پيوفګبؿو وتمنػ ا٤

ـان په پړاو کې په ټىلنه کې ػ ل ، ػ ؼ کمىلى په ظبٔـيمىمي. ػ ٜب یبتىاليف یت ٠ىؿه واليبليتص

ـ٤ یبتىاليالن فيمرص٣ نهبيي م ت يمىمي او ػ ټىلنې لپام ؿاکمىي. کله ڇې ا٨تٍبػ په اٜٙمي ٘

نىنى يػ٠ى مبوتؼلىلى هڅه هم نه تـرسه کېږي. ػ  آالتى ػنيى مبويرسه کبؿ نه کىي، نى ػ التهالک وى

تبٜخ  ػ ػېمتل کېږي. ػ٠ه ټىل ٜىامل ينىنى څعه کبؿ اظيى وفګبؿو مبويله اولن یػ تؼلىلى پـ ځب

 یؼ کمىاليى ت٩بِب کمه يش. په ا٨تٍبػ کې ػ تىليتبػوامه مرصيف کبل قو تىکى اوييپبنګه ػ ګـځي ڇې 

ـ٤ ټ وايل يؼ له ټيػ تىل تىنى ػ ؿامنځته کېؼو تبٜخ ګـځي.يپه مرمىٜي تىګه په ټىلنه کې ػ وفګبؿو ٘

ـ يتؼتپه اړه په ټىلنه کې ؼ، ٨ېمت او لىػ يالتعؼام، ٜب رسه ػ ؿامنځته کېږي. په ػ٠ى  ليي متبنبنه ٤ک

ىن او ان٩ثبيض ا٠ېقې ؿامنځته ي٠ه ممئله په ټىلنه کې ػ ان٥اللى کې پبنګىنه نه تـرسه کېږي او ػٕيرشا

 کىي.

 ضونم:

ـان څعه وکى٤ب ػ٠ه ٜىامل يش ڇې  یي؟ کېؼايبيته ت)٠ىړېؼو( ێ يکىم ٜىامل مىنږ له تص

ېـوين ٜىاملى له ػ٠ى تی ػبلتىنه وي. شتيو پىيل لب مبيل اي، ذګړه یبتىاليلکه ػ ن٥ىك ف تېـوين وي

ـته هم کېؼ ت ؿامنځته يش. پنځه ٜىامل ٠بلثب  ػ ؿون٪ ػ ػوؿې ػ ييش مٕلىة وِٝ یاوتىن پ

 ؿامنځته کېؼو تبٜخ ګـځي:

 تطمنځ ضاةطه: ز كېمت او مرصف -1

ـان څعه تېـېږي، ػ مرص٣ى څه وظت نيوؿولته له  ـه ښه  –ه ڇې له تص ـمنځ ډې ٨ېمت ت

اتى يري ات ػ ٨ېمت له ت١يري ت١ ىي اؿ٨بم ښکبؿه کىي ڇې ٠بلثب  ػ مرص٣يه ؿامنځته وىه. اشٍبئؿاتٕ

ـان پـ وظت، په لىمړي رس کې ٨ېمتىنه ف او ٠بلثب   ب مرص٣يبتېږي او تيڅعه وؿولته پبته کېږي. ػ تص

عکې څعه م ػ ٨ېمت ػ کمېؼو نـط ػ مرص٣ ػ کمېؼو له نـط څعه کم وي. ٨ېمت هم له مرض٣

ـ  ـاوله پىؿې مرص٣ا١ٌ ـکت( لـي. نهبرينقويل ل ي شؼ ته ؿلېؼلې وي ظى ت له  تب  مرص٣ي )ش

ـاؿ لـي او ػ کبلي٨ېمت څعه په ټ ؼ مرص٣ کىونکى ته ګټىؿ ګـځي. ٜمىمب  ٨ېمت يى تىليټ شؼ کې ٨

تىنى ػ يلىي. پـ ػې البك، ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليپ خبتىالينه ف ډېـ ژؿ او په لىړ نـط رسه له مرص٣

ـمنځ تىپري ف کت پـ مهبل ػ ٨ېمت او مرص٣ٝىػي شـ ٌ بتې يمىمي ڇې ػ لىػ او ػ ف یبتىاليت

ـ کل په اٜٙمي ن٩ٕه يپبنګىنې تبٜخ ګـځي. ػ لب اوله کې، ٨ېمت لىړ شؼ ته ؿلېږي او مرص٣ ال ت

ـکت ته ػوام وؿکىي. په ػې شبل ـمنځ ؿاتٕه کمىال ت کې ػ ٨ېمت او مرص٣ظپل ٌٝىػي ش  یت
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ٙه ې مصب٤ينې نىؿ يؼي واشؼونه له ا٤الك رسه مغ کېږي او ځينې تىليځ ؼا کىي او لىػ کمېږي.يپ

ـمنځ ؿاتٕه په النؼې وکل کبؿي ٠ىؿه کىي. ػ ٨ېمت او مرص٣  کې ښىػل کېږي. ت

 

 

 

 

 

 

 

 «وکل 3- 17»

ـان پـ مهبل وفګبؿه ظلک ػ تىظت ػ آفاػ ؿ٨بتت لته ؿاوړلى لپبؿه له ب ػ ال يپه ا٨تٍبػ کې ػ تص

، ػ تبفاؿ ػ یې ػ کمېؼو په شبل کې ػيکىي،  کىمې ا٨تٍبػي مىلمې ڇې لىػ  ى تل رسه ؿ٨بتتي

تبٜخ ګـځي ڇې ػ  ػ ػېى تل رسه ؿ٨بتت کىي. ػ٠ه ٜىامل يې تـظې ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه له يلى

ېږي او ا٨تٍبػي تب  مرص٣ په کبيف انؼافه له ٨ېمت څعه ډېـ کميؿاکم يش او نهب ؼ مرص٣يتىل

ـه ښه  ىې مىػې ػ ٨ېمت او مرص٣يګټىؿ ګڼي. وؿولته له  یبتىاليتىنى فيػ ٤ٝبل مىلمې ـمنځ ډې ت

 بتىي.يب فيؿاتٕه ؿامنځته کېږي او ګټىؿت

 :يريى کې تغيپه مىجىز -2

ى ي٩ه ػه. يى رسه ػ ڇل  ٔـيله مىذىػ ،لـي ليته متببتىايل يف ؼيػوهم ٜبمل ڇې ػ تىل

ـان په پړاو کې وي، مىذىػۍ پبی ته ؿلېږي ٍبػ ػوظت ػالې وي، ڇې ا٨ت . په ػ٠ه وظت کې تص

ى يتب  ا٨تٍبػي مىلمې ه١ې ن٩ٕې ته ؿلېږي ڇې ػ مىذىػيى څعه تأمينېږي او نهبيت٩بِب له مىذىػ

ې کمېږي او ػې ته مرثىؿېږي ڇې له ګىػام څعه ػ تبنؼې مىذىػۍ ذىړې کړي. په ػې يګىػامىنه 

بت کړي او په يؼ فييش ڇې ػ٠ه ممئله تىل یؼ تبنؼې ؿ٤ٞ يش. کېؼايؼ ت٩بِب په تىليشبلت کې تب

 ىه انګېقه ذىړه يش.يبتىايل لپبؿه يتىنى ػ فيټىلنه کې ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل

ؿم٩ؼا  

 ٜبيؼ او مرص٣

 مرص٣

 ګټه

 تبوان

 ٨يمت

 ګټه
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 ز ګټې نطخ: -3

ځينې  ـط ػ کمېؼو لپبؿه ٤ىبؿ ؿاوړل ممک ـو له ؿاټىلېؼو څعه او ػ ګټې ػ نيػ اِبيف ؽظب

 کړي.فيبت ؼ او التعؼام يبنګىنې ته اشتامال  تىلمتى ته اړ کړي. ػا ډول پيواشؼونه پىؿ اظ

 يض تلاطا:يتػى -4

ى څعه ؿامنځته کېږي. يقو کبلييبتىايل لپبؿه له پبنګه يتىنى ػ فيى تل ٜبمل ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبلي

ـاػ ػ پبنګه  ـان يى تٝىيى او ػ ػوامؼاه مرصيف کبليقو کبلييکه څه هم ا٨تٍبػي مىلمې او ا٤ ْ ػ تص

نىنه، يڇې ػ٠ه کبؿ ته تـ اتؼه پىؿې ػوام وؿکړي. فاړه مبو یيش کىال پـ وظت ځنډوي، ظى نه 

ـميىافې ػ ييش ڇې  یکىال  مېؼو رسه ظپل کبؿ ته ػوام وؿکړي. له ػې يى څه وظت لپبؿه په ت

ـ٤يى مبونىيوؿاظىا، ػ  نىنى ػ يى مبويپه نى ىلنىنى تؼليى مبويبتىي او ػ پعىانيت فينىنى ښه کېؼل ٘

ـمنځ هم ٌؼ٧ کىي. فاړه تىټبن تـ ؼ پـوله ا٨تٍبػي يتىل ىه يکىي. ػ٠ه ممئله ػ مرص٣ کىونکى ت

ـاػو او متل يش. ػ ايؼ نىي تىټبن واظيى څه وظت وؿولته تبيوى. له  یب ګنډليب تيوظته پىؿې ت ٤

نىنى په تـظه کې يلى او ػ مبويى، ػ کبؿ ػ ولبيکىم ڇې ػ تبػوامه کبل ا٨تٍبػي مىلمبتى مٍبؿ٣

ـ يتٝى بتىايل تبٜخ يتىنى ػ فيا٨تٍبػي ٤ٝبلاو ؼ يبتىي او ػا ػ تىليظه کې ت٩بِب فّېږي، په ػې ت

 ګـځي.

 :ضواين کتنه -5

ـان پـ وظت لم نٙـ ونه لـي،  یکه څه هم کېؼا ـاػ او ا٨تٍبػي مىلمې ػ تص يش ڇې ا٤

ـان ته تـ اتؼه پىؿې ػوام وکړي. ػو  ت کې ػ يته هم په نهب یظى ػالې ته ونه انګېـي ڇې تص

ـکت په مته وي. ځيلا٨تٍبػي ٤ٝب ىلى رسه ڇې يظربې په پبم کې ن ػ ػېنې کمبن يتىنى ػ ٌٝىػي ش

ؿاويل، ػ٠ه پـېکړه، په ټىلنه کې ا٨تٍبػي  یبتىاليکې ف ل يش، په ظپل مرص٣يؿون٪ ته ډېـ ژؿ پ

 بتىي.يتىنه في٤ٝبل

بتىايل تبٜخ ي ڇې په پنځه ګىنى تـظى کې ؿامنځته کېږي ػ التعؼام ػ فيريهـ ډول ت١

ـ  ـان څعه ػ ويمتلى لپبؿه کبيف نه وي،يځ یبتىاليځي. که څه هم ػ٠ه فګ ظى  نې وظت ا٨تٍبػ له تص

ـان له پړاوىي رسه، کىم ځى يػ ػه ػ ؿامنځته کىونکي ٜبمل ته په نه پبمن نه تبيس  اک ڇې ا٨تٍبػ ػ تص

په  بت يش.يؼ ته هم وؿرسه فيبت يش، ٔثٝب  ڇې التعؼام او ٜبيؼات في. که تىلیػ یبتىاليؼ فيػ تىل

بته يش. ػ ؿون٪ په لىمړي رس کې ٨ېمت يى او ظؼمبتى ته فيؼ رسه ته ػ ظلکى ت٩بِب کبليٜبلىړ  ډېـ

ې په فيتب یبتىاليجبتت پبتې کېږي او ػ ت٩بِب ف بتىايل رسه ؿ٤ٞ يش. ظى کله ڇې ت٩بِب په يؼ ػ ِٜـ

ټه لٕصه کې تب٨ي پبته يهم په ټ ی پيلېږي. ػ٠ه مرص٣بتىاليبته يش، ػ ٨ېمتىنى فيکبيف انؼافه ف
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ى پړاوونى کې، ځکه څىک ته ػ ه١ى منبتٝى لپبؿه ڇې ډېـې يپه ځبنګړي ډول ػ ؿون٪ په لىمړ کېږي،

بتېږي. ػ يبتىايل رسه لىػ فيبتې مىنؼل کېږي، ػ لىړ ٨ېمت پېىنهبػ ونه کړي. ػ ظـڅالو په فيف

تىايل تبٜخ ګـځي، ڇې ػا په بيػ پبنګىنې ػ ف یبتىاليى مىذىػي لبتل کېږي او ػ لىػ فيبتى کبليف

ې ػ يره کې يـ کمېږي او په نتيبتىي. مبفاػ ؽظبيمتلى ت٩بِب فيظپل واؿ رسه ػ تبنکي پىؿونى ػ اظ

 مىمي. یبتىالينـط ف ګټې

بتىايل په ظبٔـ، ػ لپام يؼ ػ فيکمىي. ػ ٜب یت ٠ىؿه والبلييػ ل یبتىاليى ػ ت٩بِب فيػ کبل

ـ٤يالن فيي مينهب  اِبيف پبنګىنه تـرسه کېږي او ؿون٪ پيلېږي. ه منځه ځي،ت ليبتېږي، وفګبؿ ٘

 شکىفايي:

ـه ٠بلثب  مٕلىة ټىلن ػ وکى٤بيێ پـ ـات هم لـي. يق او ليمٕلىتى ا٨تٍبػي ا٠ېقو رستې بيس أج

ؼو تبٜخ ګـځي لکه ينى پؼيت مٕلىة نه وي، ځکه ڇې ػ ځيظى په پىؿه تىګه ا٨تٍبػي وِٝ

ـاظتې مٍبؿ٤يؿوى کمثىػ، او تې يىن او ػ کبليان٥الل  ب وؿکىي.يى ته پ

 ضواةط: ز مرصفز كېمت  -1

ؼ تېـوين ٜىامل په ػالې ډول ٜمل کىي، يلېؼو رسه، التعؼام او ٜببتىايل په پييؼ ػ فيػ تىل

ـکت ڇټک کېږي. که څه هم ػ ؿون٪ ػ ػوؿې په لىمړ ى کې ٨ېمتىنه جبتت يڇې ػ٠ه ٌٝىػي ش

ؼ يهم پيلېږي. ػ تىل یبتىاليـکت رسه ػ ٨ېمتىنى فتىنى په ٌٝىػي شيپبته کېږي، ظى ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل

بته کېږي. ػ٠ه يپړاو ته کىىي او په ػې پړاو کې کبيل کم« تنګنبوو»تب  ا٨تٍبػ ػ ينهب یبتىاليف

لکه څنګه ڇې معکې اوبؿه وؿته ووىه، ٨ېمتىنه له  بتىايل تبٜخ ګـځي.يبيب ػ ٨ېمتىنى ػ فيکم

بتىايل تبٜخ يػ ف په ػوؿان کې ػ٠ه ؿاتٕه ػ لىػؿون٪ بتېږي. ػ يڅعه په ڇټکه تىګه ف مرص٣

ځته ؿاځي. ٠بلثب  ػ ه هم منيبت شرم رسه رسه، ػ لىړ لىػ شبويکـځي، ځکه ڇې ػ ظـڅالو له ف

بتېږي، ڇې ػ ٠ه انګېقه يبت نمثت رسه فيبتىايل څعه په فيکې لىػ ػ مقػ له ف ؿون٪ په پړاو

تىګه ٜمل په  بتىونکييى تل فياو ػ  44نکیکىو  بتىي. په اِبيف پبنګىنه تبنؼې ڇټکيپبنګىنه ف

 مىمي. یبتىاليامنه فيبته پيتىنه په فيکىي او ا٨تٍبػي ٤ٝبل

 نه:ى ضاټىلى يز مىجىز -2

ـ په ػ٠ه پړاو کې مهم ؿول لىتىي. ډ قو ػوؿويى ؿاټىلىنه هم ػ لىػاګـيػ مىذىػ  یې

ػه. ػا په ػې  ٍؼيينکي او لىػاګـ ػ مىذىػي کىم م٩ؼاؿ ڇې لبيت ػ ظـڅالو ځبنګړې ٤ؼو يتىل

                                                           
   ڇټک کىونکی، مرصيف کبليى ته ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل په تـڅ کې ػ پبنګه ييقو مٍبؿ٤ى فيبتىالی ػی. - 44
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تلکې ػ  يف ت٩بِب ػ ؿ٤ٞ کىلى لپبؿه وي،ىافې ػ مرص٣ کىونکى ػ اِب ي نه ؼيؼ تبيمٝنب ػه، ڇې تىل

ػ محبل په تىګه، ٤ُـ کړئ ڇې ٜمؼه پلىؿونکي  مىمي. یبتىاليف ۍمىذىػ ت٩بِب ػ ؿ٤ٞ کىلى لپبؿه

ـڅالو په ٍؼو په انؼافه ظـڅالو ػ مىذىػۍ له ځبن رسه لبيت او ٤ُـ کړئ ڇې ظي٤ 10ػ 

واشؼو ته وؿلېږي،  110000بوت کې ي. که ػ٠ه ظـڅالو په میواشؼه ػ 100000بوت کې يم

اِبيف واشؼونه په مرص٣ کىونکى تبنؼې ػ  10000ٝنې يواشؼه  110000ى يٜمؼه پلىؿونکي ػ کبل

ٍؼو په انؼافه ػ ي٤ 10واشؼو مىذىػي( ػ  110000 واشؼه اِبيف کبيل )ػ 1000پلىؿلى لپبؿه 

واشؼه وي  11000ته ػ ٜمؼه پلىؿنکي اِبيف ت٩بِب  ،ى لبتلى ت٩بِب ته ولـي. پـ ػې البكيمىذىػ

 مىمي. یبتىاليڅعه په ڇټکه تىګه فبتىايل يؼ ٜمىمب  ػ مرص٣ کىونکى ػ ت٩بِب له فياو تىل

ـه ؼوونکي يى ؿاټىلېؼو ته رسٜت وؿکىي. ځکه ڇې تىلي٨ېمت هم ػ مىذىػ ،پـ ػې رستې

البك، که کم اؿفښته  . پـ ػېیبتېؼو رسٜت له ٨ېمتىنى څعه کم ػيفػ  پىهېږي، ڇې ػ مرص٣

ؿاټىلې کړي ػ ٨ېمت په لىړوايل رسه ته ػ پبم وړ ګټه اللته ؿاوړي. ػ محبل په تىګه، که  مىػذىػۍ

ـته  ه ته يې وپلىؿي، ػ لىػ شبويو پىيل واشؼ 125و پېـوػلې وي او په پىيل واشؼ 100ې په يڇې

بته ګټه يؼوونکي ته فيو ته پىؿته يش، تىلپىيل واشؼ 150او  135، 130که ٨ېمت  ٍؼه وي.ي٤ 25

ګټه ؿاکمه  یبت يش او ػ٠ه ممئله ته ػ ه١ى يته ف ي ڇې مٍبؿ٣اللته ؿاوړي. لىػاګـ هم پىهېږ

ـته ػ ٨ېمت ف ى ػ ياټکل يش، له لىػاګـو رسه ته ػ مىذىػ یبتىاليکړي. پـ ػې البك، که ڇې

ـه، ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل ى پهيْ او ػ ګټې نـط ػ مىذىػيؼا يش. تٝىيؿاټىلېؼو انګېقه پ تىنى ينـط رستې

ـکت ته رسٜت وؿتعښي.  ى يى وتمنيالن ڇې کبؿول وىې وتمنێ ػې په نىيظربې م ػ ػېش

ـ٤يتبنؼې ػ تىل بتىي. په يتىنه فيْ يش، ػ٠ه ڇبؿه هم ا٨تٍبػي ٤ٝبليت ػ لىړېؼو لپبؿه تٝىيؼي ٘

پبنګىنې انؼافه ته ػ پبم  ػ ػ٠ېټ وي، يټ ڇې ػ ګټې نـطن٪ په لىمړي پړاو کې ځبنګړي ډول ػ ؿو 

ؼ ينکې ا٠ېقې له الؿې مرمىٜي ٜبؼو يبتىونکي او تىؼيى تل فيوړ وي. ػ٠ه اِبيف پبنګىنه ػ 

ـ   وي او ا٨تٍبػ ػ کبمل التعؼام شبلت ته ؿلىي.ډې

 کامل اػتذسام: -3

ې وي. ډېـ ؼ په لىړه لٕصه کيێ ػ ػوؿې پـ وظت، التعؼام او ٜىايؼ ػ وکى٤بيػ تىل

بتىايل تبٜخ ګـځي او په يبتىايل ػوام، ػ ٨ېمت ػ فيبتې ت٩بِب په مٝنب وي. ػ ت٩بِب ػ فيؼ ػ فيٜىا

ه وتىن ونه لـي، ٨ېمتىنه په رسٜت رسه ف هم ظپل  بتېږي، مرص٣يځبنګړي ډول، کله ڇې ِٜـ

ـکت ته ػوام وؿکىي، ځکه ڇې ػ انمبين ځىاک او نىؿو منبتٝى ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه  ٌٝىػي ش

مىمي. ػ ګىػام مىذىػي، پبنګىنه او ػ پىؿ لپبؿه ت٩بِب په پىؿته لٕصه کې ؿاځي،  یبتىاليؿ٨بتت ف

ـکت ته رسٜت يا٨تٍبػي ٤ٝبل بتىايل رسه کمېږي او ػيـو په فيػ اِبيف ؽظب تىنى ٌٝىػي ش
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ـ ، ډمى اؿفښت ؿالىېږي. پـ ػې البكيبتىايل رسه ػ پيوؿتعښي. ػ ٨ېمت په ف ـاػ او رش  یې کتىنه ا٤

ى او ظؼمبتى ته ػ ت٩بِب يى تبنؼې تؼلىي. ػا په ظپله کبليب نىؿو کبليتىنى او يى، ملکيمې په وتمنيپ

)او ػ  یبتىاليالن فيػ لپام ػ م ىين ٤ىبؿ ؿاکمىي.يپه ا٨تٍبػ کې مىذىػ ان٥الل بتىي اويف یکمىال

ـکت ػ تىنى ػ ٌي( منځته ؿاځي. ظى ػا په ا٨تٍبػ کې ػ ٤ٝبلیالن کمىاليمرص٣ ػ م ٝىػي ش

ت نه کىي. کله ڇې په ا٨تٍبػ کې ٤ى٧ الٝبػه ښه تبوؿ وتىن لـي )ڇې ػ يىي لپبؿه ک٥بيمعن

بتېږي. ػ يوکى٤بيێ په ػوؿه کې ػ٠ه ښه تبوؿ وتىن لـي( نى په ا٨تٍبػ کې مرص٣ او پبنګىنه ف

ىافې ي، وؿولته له ه١ه ڇې ا٨تٍبػ ػ کبمل التعؼام شبلت ته ؿلېږي یبتىاليتىنى فيا٨تٍبػي ٤ٝبل

 ىن منځته ؿاوړي.يان٥الل

 ضکىز:

ـکت پيلېؼل ػ نه منلى يوکى٤بيي تـ اتؼه پىؿې ػوام نه کىي، ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل تىنى ػ نقويل ش

ـکت ػ پيلېؼو ػ٨يظربه نه ػه. ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل . رسه له ػې ی٪ اټکل لتىنقم  کبؿ ػيتىنى ػ نقويل ش

ـاػ او ا٨تٍبػي مىلمې کىال  لېږي، يکله ڇې ؿکىػ پ يس.يه آمبػه ګي ونيش ڇې ػ٠ه پړاو ت یا٤

ـان پبيؼ ييش په ډېـ وؼ یکېؼا ٕى پىؿې يته وؿلېږي، ڇې ػ٠ه ممئله په مىذىػو رشا یب آؿام تص

 تړاو لـي.

 ضاةطه: مرصف -ز كېمت -1

ـمنځ ؿاتٕه ته نهب تب  په ػالې وکل يػ وکى٤بيێ ػ ػوؿې په اوږػو کې ػ ػؿوين ٜىاملى ت

ؼ په يؼ، التعؼام او ٜبي تبٜخ يش. کله ڇې تىلريتىنى ػ نقويل ليٝبلکړي، ڇې ا٨تٍبػي ٤ت١يري و 

نې يىه ٜلت له معې ػ مرص٣ کىونکي ت٩بِب ؿاکمه يش. ځياٜٙمي شؼ کې واويس، ممک  ػ 

ی يش ػ يش ڇې لتىنقه ؿامنځته کړي. کېؼا یبتىايل ػ نـط کمېؼل کىال يػ ت٩بِب ػ ف یوظت شت

ته  یوي. ػ ت٩بِب ػ٠ه کمىال یالن کمىاليي ميى ػ نهبػ مرص٣ کىونک کمىايل ٜلت ػ ػ٠هت٩بِب 

ـکت  ټ يش. ظى مرص٣يوػؿوي او ٨ېمتىنه ته ټ بتىايليت کې ػ ٨ېمتىنى فيپه نهب ظپل ٌٝىػي ش

ـکت ػ لىػ  ؿاوړلى ػ ؿ٨بتت له معې( ػ مرص٣ ته ػوام وؿکىي )ػ منبتٝى ػ اللته ػ٠ه ٌٝىػي ش

 ټىي.يه کمىي او پبنګىنه ؿاټيشبو

 :يريىجىزي تغز ګىزام ز م -2

ؼونکي، ٜمؼه پلىؿونکي او پـڇىن يت کېږي، تىليکله ڇې ت٩بِب ؿاکمه او ٨ېمتىنه تحث

نه له يپلىؿونکي ػ ګىػام مىذىػي کمىي. پـ ػې البك، ػ مرص٣ کىونکى ت٩بِب ته ځىاتى

ؼوونکي ته نه انت٩بلېږي. کله ڇې يپه وکل تىل (ل٥بؿه٠ىښتې )ى څعه تـرسه کېږي او ػ يمىذىػ
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ىافې اِبيف مىذىػۍ ؿاکمېږي، تلکې ٜمؼه پلىؿونکي ػ ظـڅالو يمىمي نه  یمىال٨ېمت ک

ـلته ػ ت٩بِب ځىاتىيٍؼي ؿاکمىي. ػ مىذىػي٤ ڇې ػا په ظپله ػ  ،ؼ ؿاکمىيينه، تىليى په م

 تىنى نقول ڇټک کىي.يلثج ګـځي او ػا٨تٍبػي ٤ٝبلػ کمىايل ؼ يالتعؼام او ٜب

ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ  یى ؿاټىلېؼنه او ػ ه١ه کمىاليى په نٙـ، ػ مىذىػا٨تٍبػپىهبننى يػ ځ

 ؿامنځته کىونکى ٜىاملى په ذمله کې ٜمؼه ؿول لىتىي.

 ةسلىلى تلاطا: یز ځا -3

بتې ت٩بِب تبٜخ ګـځي. لىػ کمېږي او يػ ؿکىػ پـ وظت ػ ف یؼ کمىاليالتعؼام او ٜب ػ

ى يؼي واشؼونه ػ کبؿول وىيپبنګىنه په ځبنګړې تىګه کله ڇې ػ ګټې نـط پىؿته وي ؿاکمىي. تىل

ـ٤ي رضوؿي تىيل او ػ تىلريقو تىکى تؼلىل ٠ييپبنګه  ت ؿامنځته کېږي. يؼ په ؿاکمىلى رسه وفګبؿ ٘

پـ  ىػ نىي ګبډي ػ پېـوػلوؿولته کىي.  ؼاؿييمرص٣ کىونکي هم ػ تبػوامه مرصيف تىکى ظـ

ـم يظپل ګبډ یځب ى څعه کبؿ ي کبلڇې وىنې وي له تبػوامه مرصيفشؼه مىي او تـ کىمه يت

ـه ڇې ػ پىؿونى ت ت يب وؿکړه لتىنقمنه کېږي، ػ اٜتثبؿ ت٩بِب کمېږي. ٨ېمتىنه په نهبياظيل. هـ څىم

ؼ، يى پېـوػلى ځنډول ڇټک کىي. ػا په ظپل واؿ رسه تىليکې ؿاکمېږي او ػ٠ه ممئله ػ کبل

 ؼ کمىي.يالتعؼام او ٜب

بتىي. يمى اؿفښت فياو ػ پ یت ٠ىؿه واليبليلػ  یػ ٨ېمتىنى کمىال :یت غمسه والياليز ػپام او ػ

ىين ا٠ېقه يبتىي. ػ٠ه ممئله ته په ا٨تٍبػ تبنؼې ان٥الليى ػ تؼلىلى هڅه فيمى تبنؼې ػ کبليپه پ

 الن ػ کمىايل تبٜخ وګـځي.يػ لپام ػ م ته له تلې ظىا یؼ کمىاليووينؼي ظى ػ ٜب

ؼ، التعؼام، لىػ، ت٩بِب او ٨ېمتىنه يٜب، یؼ کمىاليپه کيل تىګه، ػ تىل :یاتىونکيى ةل ظيمػکىغ 

بتىايل تبٜخ ګـځي. ػ پبنګىنې او ػ يى تل ڇټک کړي، ڇې ػا په ظپل واؿ رسه ػ پبنګىنې ػ فيته 

الن ي٥ٌـ ظىا ته م یتبٜخ ګـځي ڇې ڇټک کىونک ػ ػېی مرص٣ کىونکى ػ معبؿذى کمىال

په ا٨تٍبػ تبنؼې نبلم تبوؿ  ٕى کې تهيپه ػ٠ى رشا ی ٜمل مٝکىك يش.بتىونکيى تل فيػ وکړي او 

 مى تبنؼې ا٠ېقه وکړي.يونکى او مرص٣ کىونکى په تٍبمؼيؿامنځته يش او ػ٠ه من٥ي ا٠ېقه ته ػ تىل

 ی ػ مبلیاو ڇټکىال یوالڇې ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى اوږػ وى یکىال  :کىونکي غىامل یز ضکىز دنث

تىنه تـ ي. تهـين ٜىامل ا٨تٍبػي ٤ٝبلبلتىنى او ػ ؿواين ٜىاملى په کبؿولى رسه ؿاکم کړوياو پىيل ل

. ػ محبل په تىګه، ذګړه په ؿاوړي منځته او ځينې وظت ا٨تٍبػي نىلبنبت ا٠ېقې النؼې ؿاويل

ؼ او التعؼام يلى ت٩بِب، تىليتىنى تبنؼې ػ پبم وړ ا٠ېقه کىي. ػ وللى او ػ٤بٜي ولبيا٨تٍبػي ٤ٝبل
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بتې پبنګىنې تبٜخ يبتې ګټې او في، ڇې ػ فؼ او ډېـې ت٩بِب په مٝنب ػهيبت ٜبيبتىي. ػا ػ فيف

ؼ ػ يػ تىل تـظىؿػ ػ التعؼام لٕصه لىړوي، مګـ لى مت٩بتلمٜىا ګـځي. ػ ػاظيل او ظبؿذي

ـه هڅه ان٥الليف بلتىنى څعه پب الت٥بػې يىن ؿامنځته کىي ظى ػا ڇې له ا٨تٍبػي ليبتىايل ډې

 ىن مهبؿ يش.يان٥الل

ې في، ػ پیبتىاليىن فيػ ؿکىػ پـ مهبل ػ ان٥الل او ػ ػولت ػ تىػذې کرس  یبتىاليمى ػ ِٜـ

تٍبػ تبنؼې يش ڇې په ا٨ یهم ذګړې ته وؿته ا٠ېقه لـي. له تلې ظىا، ػ ذګړې ظتمېؼل هم کىال 

 بتىايل تبٜخ ګـځي.يؼ ػ فيځکه ڇې ػ تىل ؿکىػ ډوله ا٠ېقه وکړي،

 ل:فعيکي او ضواين زتاي -اكتصازي نىػانات

کلىنى څعه  60کنې له يېـې لڅه نب څه نىې ػه. په ػې اړه ډه، يػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى نٙـ

ى ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته ا٨تٍبػپىهبنوظت په اوږػو کې،  ػ ػ٠هؿاپؼېعىا تـرسه وىې ػي. 

ـمنځ ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ا٨تٍبػپىهبنپه تأل٦ رسه ڇې ػ  لى هڅه کړې ػه.يکېؼو ػ ػال  ى ت

ؿه تىګه ػ نىلبنبتى ػ ه هم په پى ينىته. هېڅ وړانؼې وىې نٙـ یلىوايؿامنځته کېؼو په هکله ػ نٙـ 

ب وي. ٠بلثب  ػ يٜلت ػ مىِىٛ پېڈلت ػ ػېی يش ڇې ل نه تىِېض کىي. کېؼايو ػال ؿامنځته کېؼ

ـک يش ڇې ػ٠ه ٜىامل په تېالتېلى اوکبلى رسه ػ ډېـو  یج نىلبنبت ؿامنځته کىي او کېؼايٜىاملى ت

ـلته تـ ا٠ ظبً نىلبنبت منځته ؿاوړي.  ؼې ؿايش. ممک  ػ ٜىاملى يىه لىيه ډلهېقې النپېښى په م

ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته کېؼو ػ ػاليلى په ؿاتٕه وړانؼې وىي نٙـيبت ػ پىهېؼنې ػ آلبنێ ػ 

 په النؼې ډلى وېىى:

ـ . 2. هيػ نىښت نٙـ -1 پىيل . 5 .هيؿواين نٙـ .4. هيػ ڇټک کىونکي نٙـ. 3 ې.يې نٙـهڼػ ک

 .هيػ نبکبيف پبنګىنې نٙـ .8. هيػ نبکبيف مرص٣ نٙـ. 7 .بته پبنګىنهيله شؼه ف .6. هينٙـ

 ه:ز نىښت نظطي

ه ػ لىمړي ځل لپبؿه ه١ه وړانؼې ي. ػ٠ه نٙـیې تـ ټىلى مهم مؼا٤ٞ وىمپېټـ ػينٙـ ػ ػ٠ې

 ې ػه.ياو لمه کړې  یػ یؿو پـې کبؿ کړ کړې ػه، ظى نى 

ـلته که ه١ه ػ نىې له معې، ا٨تٍبػي نىلبنبت ػ نينٙـ ػ ػ٠ې ى مصٍىالتى، يىښتىنى په م

ـلته وي ؿامنځته کېږي. ػ٠ه نىښتىنه تىليى تکني آالتى او نىنيى مبوي٩ى، نىيى ٔـينى ؼ يکىنى په م

ـاظىلى رسه التعؼام او ٜبيبتىي او ػ تىليف ػ٠ه نىښت ػ  ؼ په ا٨تٍبػ کې لىړوي. مګـيؼ په پ
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ـاظىايل رسه پبيا٨تٍبػي ٤ٝبل ـاظتيلېږي او ػ٠ه له شؼ نه فته ؿ  یتىنى په پ ب پـ وړانؼې يبتې پ

ؼ ؿاټيټىي. ظى ٠بلثب  يؼ التعؼام او ٜبي، ڇې تىلیػ یتىنى کمىاليٜکن الٝمل ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل

لبك، په ظبلٍه . پـ ػې ایبتىايل څعه ډېـ وؿو ػيله لىمړين ف یػالې تبوؿ کېږي ڇې ػ٠ه کمىال

بتېږي. په ػې شبلت کې، ا٨تٍبػ ػ تٝبػل او يؼ فيىله وؿولته په ټىلنه کې تتىګه له نىلبنبتى څع

ـمنځ ػ ه١ى  ـمنځ  یٜؼم تٝبػل ػ ػوؿو ت ى څى ينب، ا٨تٍبػ يى رس )پټ ؿاف( ترـته کىي. په تله ويت

 کې ښىػل کېږي. ته اظيل. ػ٠ه ممئله په النؼې وکلى ګبم وب )څټ( يمه وړانؼې ځي او ګب

 

 

 

 

 

 

 

 

کبمل التعؼام په شبلت او  لت کې ػالې ٤ُـ کېږي ڇې ا٨تٍبػ ػ تٝبػلػ نىښت په شب

ـ٤ي. په ػې پړاو کې ټىل انمبين ځىاک په کبؿ تىظت وي او ػ تىلکې ػی ت او منبتٝى يؼ له ټىل ٘

انؼافه ګټه اللته  ػې شبلت کې ا٨تٍبػي مىلمې ممبوي متل کېږي. پهيه په کبمله تىګه ګټه اظڅع

ى مىلمبتى يب ٌنٝتي څبنګى ته ػ نىيبتىايل او يبن ػ فيمى ػ ذـيى پيـ ػ نىؿاوړي. ػالې هېڅ کىم ٤ک

ـاؿ ولـي.يره کې ته يانګېقه وتىن نه لـي. په نت ػ وؿننىتى  ې ا٨تٍبػ ػ تٝبػل په شبل کې ٨

الله کىلى يپه ػې وظت کې، ا٨تٍبػي مىلمې ػ ظپلې ګټې ػ ف بتىايل لپبؿه ػ نىښت ػ ت

ونکې تٍؼۍ ته ػ لىړ ٨ېمت په ٠ىښتنې رسه ظپله ؼيؼ يش، تىليتىل لپبؿه هڅه کىي. که ښه مصٍىل

ـته ػ تىلياو  بتىييګټه ف بته يمتل مٍبؿ٣ ؿاکم کړي، ګټه ته فيه کبؿ اظ٩ى څعيى ٔـيؼ له نىيب که ڇې

ظبٔـ له تبنکىنى ه  لپبؿه ػ نىښت پنييش. ٠بلثب  ػالې ٤ُـ کېږي ڇې ا٨تٍبػي مىلمې ػ مبيل تأم

 وظت

 نب ظبلَ ميل تىليؼ

 تٝبػل

نىښت او ٜؼم 

 تٝبػل

 تٝبػل تٝبػل

نىښت او ٜؼم 

 تٝبػل

 «وکل 4- 17»
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 آالت ذىړ نيؼ نىې وػانێ او مبويل يش، تبيى تثؼيه ڇې نىښت په کبليه١ه ځبه پىؿ واظيل. له څع

ـه ؼ معبؿد په يى ػ تىليى کبلينىنه او وػانێ ذىړې يش. ػ نىيب پعىاين مبوييش او  ا٨تٍبػ تبنؼې ډې

ـته په ا٨تٍبػ کې کبمل ؿ٨بتت وتىن ولـي، نىؿې ف لږه ا٠ېقه لـي، بتې ا٨تٍبػي مىلمې يظى که ڇې

ه ڇې کىمې ي وکړي. له لىمړۍ ا٨تٍبػي مىلمې څعه پريو لىمړۍ ا٨تٍبػي مىلمې څعله ته هم 

نىنى، مىاػو او ػ انمبين ځىاک ػ التعؼام يته هم له تبنکىنى څعه ػ مبو یؼ کىي، ػو يتٍؼۍ ت٩ل

، یه ڇې ٤ُـ وىې ػه، تـڅى ا٨تٍبػ ػ کبمل التعؼام په شبل کې ػيلپبؿه پىؿ واظيل. له ه١ه ځب

پعىانيى مبوني آالتى ٨ېمتىنه ښه ى مىاػو او يته ػ کبؿي ځىاک، لىمړن یبتىاليبِب فػ ت٩په ػې وکل 

 ي.کړ 

ـ  ب تؼٜتينىښت  ػ ٨ېمتىنى په فيبتىايل رسه ػ٠ه ا٨تٍبػي مىلمې ػ نىي مصٍىل  یډې

ى يػ نى یبتىاليتىنى فيهڅىي. ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبلمتلى ته يه کبؿ اظ٩ى څعيى ٔـيې له نىي بياو  ؼيتىل

 بتىي.يتىنى شرم فيتىنى ػ کبؿولى ظٕـ کمىي او ډېـ نىښتىنه ػ ا٨تٍبػي ٤بليبلا٨تٍبػي ٤ٝ

ٝى کې ي، لىػ په ه١ى ٌنبیبتىاليى ػ ٨ېمت فيقو کبلييبتىايل په ظبٔـ ػ پبنګه يػ ت٩بِب ػ ف

ٝى ته ػ انمبين ځىاک او منبتٝى ػ انت٩بل تبٜخ يػ٠ه ممئله ػ٠ى ٌنب بتېږي.يفپبنګه ييق کبيل تىليؼوي 

ې ػ فيػ پګـځي.  او کبؿګـ ته ػ ت٩بِب په  بتىايليره کې ػ تبنکي اٜتثبؿاتى ػ فيبتىايل په نتيمى ػ ِٜـ

ـکت رسه په لنډ ٝى ته ػ انمبين ځىاک او منبتٝى پيقو تىکى ٌنبييبتېږي. ػ پبنګه يظبٔـ مقػ ف ه ش

 رسه يريب نه ت١ؼ په کمېؼو ييى ػ تىليؼ ػ مرصيف کبليټىي. لىړ ٜبيؼ ؿاټيى تىليمهبل کې ػ مرصيف کبل

مىمي ڇې ػا په ظپل  یبتىاليٝى کې فيلىػ په ټىلى ٌنب ،بتىي. پـ ػې البكيى ٨ېمت فيػ٠ى کبلػ

 واؿ رسه ډېـ نىښت هڅىي.

الله کىلى لپبؿه  ـه پـ ػې، تبنکىنه هم ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى په ٠ىښتنې رسه ػ پىؿ ػ ت رستې

ـه ګټه اللته ؿاوړي. ظى ػ پىؿ ػ  ي، ځکه ڇې ػ پىؿ په وړانؼې کىلى رسه تهيمحثت ځىاة وا ډې

الله کىلى او تبفاؿ ته ػ مرصيف کبل ـمنځ، يت ىه فمبين ٤بٌله وذىػ لـي. په ػ٠ه وظت کې يى ػ وؿوػ ت

ې کمثىػ وتىن لـي، ظى ځينې ا٨تٍبػي مىلمې له کىمى کبل ى ي٨ېمتىنه پىؿته ػي او تبفاؿ کې ػ ِٜـ

ؼ تبفاؿ ته واؿػېږي. ٜمىمب  يهم ػ تىله١ىی ػي، بن کې ػي، تـې ظرب نه يؼ په ذـيڅعه ڇې ػ تىل

ى ػ يى کبليؼ وىيؼ کىونکي ػ تىليکىمې ا٨تٍبػي مىلمې ڇې ػ نىښت ٜبمل وي او ځينې ت٩ل

ؼ يى په تىليظـڅالو وك لـي، په ػالې شبل کې ڇې کىمې ا٨تٍبػي مىلمې ڇې وؿولته ػ کبل

ـ الك پىؿې کىي ىې ا٨تٍبػي يکې وي. کله ڇې ػ  بنيؼ په ذـيى ػ تىلياوله پىؿې ػ کبل، ال ت

ـاظتيمىلمې کبيل تبفاؿ ته ځي، ػ تىل  ػؿېږي.ب يؼ پ
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ه له ت٩بِب څعه فيبتېؼو څعه، نهبيؼ له تې شؼه فيػ تىل  یبتىاليبتېږي او ػ ٨ېمتىنى فيتب  ِٜـ

ى ت٩بِب يقو کبلييػوام لـي، ګټه کمېږي او ػ پبنګه  نىؿ هم بتىايليػؿېږي، تـ اوله ال ػ مرص٣ ف

ـه کمىي. پـ ػې البك، يټېږي. تبفاؿ ته ػ ډېـو کبلؿاټي ى په ؿاتلى رسه، ٨ېمتىنه ډېـ ؿاټيټېږي او ګټه ډې

ؼ هم کمېږي ڇې ػا په ظپل واؿ رسه ػ يؼ په کمىايل رسه التعؼام او تىليپبنګىنه ػؿېږي. ػ تىل

تٍبػي ى ت٩بِب کمىي او ػ ٨ېمت او ګټې ػ ډېـ کمىايل لثج ګـځي. ػ٠ه ممبئل ػ ا٨يمرصيف کبل

ـکت تؼلىي. ػ نىښت ػ نٙـي٤ٝبل ـکت په نقويل ش ؼوونکي له يې له معې اوك تىليتىنى ٌٝىػي ش

ؼونکي او هم مرص٣ کىونکي يهم تىل ؼ ؿاکمىي. په ػې پړاو کېيبت ظپل تىليالفم شؼ څعه ف

ـته ػ تٝبػل شبلت ينبلم تبوؿ پ ې پـ البك، ػ ينٙـ ػ ػ٠ېته وؿګـځىي. نى ؼا کىي او ا٨تٍبػ تې

بؿ ي. نىښت ػ ظلکى ػ ژونؼ ػ مٝیتٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته کېؼو اٌيل ٜبمل نىښت او تؼٜت ػا٨

تىنى نىلبن هم له ځبنه يؼ او ٌنٝت ػ ښه کېؼو تبٜخ ګـځي، ظى له تلې ظىا ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبلياو ػ تىل

 ټک وي.ی يش ځينې وظت ډېـ ڇرسه ؿاوړي، ڇې کېؼا

يش، ظى نىښت ػ ټىلى ؿامنځته نىښت څعه  ڇې ځينې نىلبنبت له يش یکه څه هم کېؼا

ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته کېؼو ٜبمل نه وي. که ا٨تٍبػ ػ کبمل التعؼام په شبل کې نه وي، 

 نىښت ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى تبٜخ نه ګـځي.

 ات:ې نظطيز کطهڼ

ـنه ػ ا٨تٍبػ شبکمه تـظه 100څعه تـ  60له   کبله وړانؼې ػ نړۍ په اکرثو هېىاػونى کې ک

 ى هېىاػ ػ ن٥ىك يى ذګړو له ػوؿې وؿولته ػ يکې ػ کىؿن امـيکبوه. په 
 

 
ـان وو. په ه١ه  تـظه تقګ

ـنې ډېـ اؿفښت  ػ کې  امـيکبؿلىػ. په اوك وظت کې په ػوظت کې ته ػ هـ هېىاػ په ا٨تٍبػ کې ک

ـنه کې تىظت ػي٤ 6هېىاػ  ػ٠ه ػالې ٤کـ ٝي وه ڇې يرتب  په ه١ه وظت کې ٔثي. نتیٍؼه ن٥ىك په ک

ـن  ىې ټىلنه کې ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى تبٜخ ګـځي.يتىنه په يق ٤ٝبليويش، ڇې ک

لى ػ يى ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته کېؼو ػ ػال ا٨تٍبػپىهبنپه ه١ه وظت کې ته ځينى 

ـنيمىنؼولى لپبؿه هڅه کىله ڇې ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل ـتثٖ کړي. يقو ٤ٝبليتىنى شرم ػ ک تىنى له شرم رسه م

ې پـ ينٙـ ػ ػ٠ېه وړانؼې کړه. يمىهىؿه نٙـ« ملـ ػ مغ ػٟا»ف کبل کې الټبنيل ذىؿنن ػ  1875په 

ـنې يالبك، ػ ملـ مغ ػا٠ىنه ػ هىا شبالت تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل او ػ٠ه رشا ٖ په ظپل واؿ رسه ػ ک

 يل.شرم ا٠ېقه کىي، ڇې ػا هم په ظپل واؿ رسه ٌنٝت او لىػاګـي تـ ا٠ېقې النؼې ؿاو ؼ پهيػ تىل
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ـکت او ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى  45کبيئ ا٨تٍبػ پىه )مىؿ(يف کبل کې امـ 1914په  ػ لتىؿو ػ ش

ـمنځ ػ ؿواتٕى ػ ښىػلى هڅه وکړه. ػ مىؿ ػ نٙـ ـکت ػ تبؿان يې پـ البك، ػ )وينىك( يت ب فهـې ش

ـنې په تىليانؼافه تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل، ڇې ػا ت ـنې  ؼ ا٠ېقه کىي او ػيب په ظپل واؿ رسه ػ ک ک

ـنې ػ  46مى ونکى يف په لميقه کې ت 1930تىنى ػ نىلبن تبٜخ ګـځي. ػ يؼات ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليتىل ػ ک

ـن اتى ؿاتٕه له ا٨تٍبػي نىلبنبتى رسه وښىػه،يري ؼاتى ػ ت١يتىل  يريؼاتى کې ػ ت١يقو تىليظى ه١ه په ک

ې په يوړانؼې وىې نٙـ ؿامنځته کىونکي ٜبمل په اړه تىِېض وړانؼې نه کړه. که څه هم په ػې هکله

ـمنځ پيفړه پىؿې ػي او تـ  ـنې ت ىلتىن ښکبؿه کىي، ظى ػ يىه شؼه پىؿې ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى او ک

 .یٜلت او مٝلىل نه يش جبتتىل مىې ؿاتٕې وتىن کى ي

ـن یه انکبؿ نه وى کىال په مرمىٜي تىګه له ػې ظربې څع ؼاتى نىلبن په يقو تىليڇې ػ ک

تىنى لٕصه تـ ا٠ېقې النؼې يتىنى أجـ کىي. پـ ػې البك، ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليلقو او ٌنٝتي ٤ٝبيلىػاګـ

ـنيىه کبل په ذـيؿاويل. که ػ  الله کىلى  یبتىاليق مصٍىل ػ پبم وړ فيبن کې ک ومىمي، ػ ه١ه ػ ت

لى او ػ ي آالتى، ػ مصٍىل ػ انت٩بل لپبؿه ػ شمل او ن٩ل ډېـو ولبنيلپبؿه ډېـ انمبين ځىاک او مبو

ـنې فيته هم اړت یـ ځبګىػام ډې ؼ، ػ٠ې تـظې ته ػ ډېـو اٜتثبؿاتى وؿکړه ممکنىي. يبت تىليب ػه. ػ ک

ـانى ػ ٜىا تىنى تبٜخ يى او ظؼمبتى ت٩بِب ډېـوي او ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليهم ػ کبل یبتىاليؼو فيػ تقګ

 ګـځي.

ي ؼيټېؼو تبٜخ ګـځي. ڇې ػا په ٌنٝت کې تىليػ ٨ېمت ػ ټ یؼ ػ انؼافې ډېـوالينى ػ تىل

ـنيٝى کې ڇې په ظپل تىلي، په ځبنګړې تىګه په ه١ى ٌنبمرص٣ ى ينه ػ لىمړن قو تىکىيؼ کې له ک

 یټېؼل، کېؼايټ ټىي. ػ ظبمى مىاػو په ظبٔـ ػ مرص٣يؿاټ مرص٣ مىاػو په تىګه کبؿ اظيل، ػ ػو

ظپل ؽات کې ػ ا٨تٍبػي په يش ڇې ػا  یبته کړي. الثته کېؼايبته او پبنګىنه فييش ڇې ګټه ف

ـنيبتىايل پيؼ، ت٩بِب او لىػ ػ فيؼ، التعؼام، ٜبيتىنى، ٌنتٝي تىليٝبل٤ ؼات کم يق تىليالمه وي. که ک

ـن یپـ ٜکن ممئله ته پېښه يش. الثته کېؼا ػ ػېيش، الثته  ـانى ته ػ ک ؼاتى ػ يقو تىلييش ڇې تقګ

ػ نـط  ؼ ػ کمېؼو تبٜخ يش. ػ٠ه ممئله ته ه١ه وظت پېښه يش ڇې ػ ٨ېمتيػ ٜب ی٨ېمت کمىال

 بتىايل څعه لىړ وي.يػ ظـڅالو ػ نـط له ف یکمىال

 ه:ز چټک کىونکي نظطي

ى او ظؼمبتى ػ يبتىونکي په تـڅ کې ػ کبليى تل فيػ  ؼل، ډېـ مرص٣يلکه څنګه ڇې مى ول

ى ته يقاتى او وػانينىنى، ترهييش ڇې مبو یبتېؼو تبٜخ ګـځي، ڇې ػا په ظپل واؿ رسه، کېؼايف

                                                           
45

 - H. L. Moore. 
46

 - Timoshenko. 
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ؼ لپبؿه کبؿول کېږي. ػې ته ػ ڇټک کىونکي يى او ظؼمبتى ػ تىليبتى کبليف ت٩بِب لىړه کړي ڇې ػ

ى ػ ي٦ کړو. ػ مرصيف کبليب تٝـيوى ڇې ڇټک کىونکې ا٠ېقه په النؼې ډول ت یي، او کىال يا٠ېقه وا

 بتې ت٩بِب تبٜخ ګـځي.يقو تىکى ته ػ فييپبنګه  یبتىاليت٩بِب ف

ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته کېؼو  ػ یتبوؿ لـي ڇې ڇټک کىونک ا٨تٍبػپىهبنځينې 

 ا٨تٍبػي نىلبنبتى ؿامنځته کىونکی ى ممت٩ل ٜبمل په تىګه او ػيې ػ ي. که څه هم ډېـ لږ یٜبمل ػ

ـکت ػ ؿامنځته کىلى ميه١ه ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل هم ٜبمل ګڼي. له اشٍبئيىي تىنى ػ ٌٝىػي او نقويل ش

اتى يري ؼ له ت١يى ػ تىليؼ نىلبنبت ػ مرصيف کبليتىلى ػ يقو کبلييىػنه ڇې ػ پبنګه ممئلې ښ ػ ػ٠ېپلىه 

ـه آلبنه ظربه ػه. ڇټک کىونکيڅعه وؼ ٜمل په ډېـو تـظى کې په ا٨تٍبػ کې ػ پبنګه  یؼ وي، ډې

 .ؼو وړه ػیيؼ په څېـ مىذىػي ګبنې او تبػوامه مرصيف کبيل په ښکبؿه تىګه ػ ليى ػ تىليقو کبليي

 په ٜکن الٝمل کې يريى ته ػ ت٩بِب ػ ت١يمرصيف کبلؼ نىلبنبت يقو تىکى ػ تىلييػ پبنګه 

يش ڇې په  ی کىال نيى مبويمحبل ػ٠ه مٕلج ښکبؿه کىي. ٤ُـ کړئ ڇې  ینيؿامنځته کېږي. النؼ

کلىنى کې  10 په نيػ٠ه مبو ؼ کړي او ا٨تٍبػي تٍؼييواشؼه مرصيف کبيل تىل 500کبل کې 

شؼو په انؼافه وي، ػ٠ه ا٨تٍبػي مىلمه وا 100000التهالکىي. که ػ ا٨تٍبػي مىلمې ظـڅالو ػ 

ت٩بِب جبتته پبته يش، ا٨تٍبػي مىلمه ته په  ينىنى ته رضوؿت لـي. که ػ مرص٣ کىونکيمبو 200

ـته ػ مرص٣ کىونکي ت٩بِب ػ يمبو نىي 200کبل کې  ٍؼو په ي٤ 20نىنه نٍج کړي. ظى که ڇې

اِبيف واشؼه  20000ؼا کړي )يب پيړتنىنى ته اياِبيف مبو 40بته يش، ا٨تٍبػي مىلمه ته يانؼافه ف

واشؼو په انؼافه وي  60نىنى ته ػ يؼ لپبؿه( او په ػې کبل کې ته ػ ا٨تٍبػي مىلمې ت٩بِب مبويتىل

بتىايل لپبؿه يٍؼه في٤ 20بتىايل ٜکن الٝمل ػ يٍؼه ػ في٤ 200 ػ تؼلىلى لپبؿه، نيواشؼه ػ مبو 20)

ـلته ښىػل کېږي.ني يى ته وي( ػ٠ه ممئله ػ النؼيڇې مرصيف کبل  ذؼول ػ ال٦ او ة لٕـ په م

 

 

 

 

 

 ػ مرص٣ 

 کىونکي ػ 
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 - 20 - 20 200 100000 - ٦ال

 ٍؼهي٤ 200 60 40 20 240 120000 ٍؼهي٤ 20 ة

 ٍؼهي٤ 20 48 24 24 264 132000 ٍؼهي٤ 10 پ

 ٍؼهي٤ 40 26 - 26 264 132000 - ت
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٩بِب ػ ى ػ تيقو کبليينىؿ ػ پبنګه  یبتىاليٍؼو انؼافه ػ مرص٣ کىونکي ػ ت٩بِب في٤ 10ػ 

بتىايل تبٜخ نه ګـځي. ػ ذؼول ة لٕـ ػا ظربه واِض کىي، ڇې ػ مرص٣ کىونکي ػ ت٩بِب يف

بت کړي، او ػ ينىنه فيمبو 24ا٨تٍبػي مىلمه ػې ته مرثىؿوي ڇې  120000ب ي یبتىاليٍؼه في٤ 10

( 240ٍؼه ي٤ 10نىنى لپبؿه )يى مبويواشؼه ػ التهالک وى 24واشؼه ػه ) 48نىنى مرمىٜي ت٩بِب يمبو

پـ ػې  مىمي. یى مرمىٜي ت٩بِب ډېـ کمىاليقو کبلييى لپبؿه( ظى ػ پبنګه يبتى کبليواشؼه ػ ف 24او 

ى ت٩بِب اٜٙمي يش، يمرصيف کبلػ معکې له ػې ڇې  یقو تىکى ػ ت٩بِب کمىالييالبك، ػ پبنګه 

 مىمي. یکمىال

 او مىجىزي ګانې: یچټک کىونک

نؼې ػ ڇټکىايل ػ اٌل ا٠ېقه معکې وښىػل ػ مىذىػي ګبنى په کمىايل او ډېـوايل تب

ې ػ يٍؼو په انؼافې رسه ي٤ 10واشؼو په ظـڅالو رسه ڇې ػ  100000وىه، ا٨تٍبػي مىلمه ػ 

واشؼه مىذىػي لـي. که ظـڅالو په همؼې انؼافه  10000، په ګىػام کې یػ ینمثت لبتل مىذىػي

ړي، ڇې ػ مرص٣ نه )ل٥بؿه( وکواشؼه ٠ىښت 100000بوت کې يپبته يش، ا٨تٍبػي مىلمه ته په م

 یبتىاليواشؼو ته ف 110000ٍؼو په انؼافه او ي٤ 10کىونکى ت٩بِب پـې ؿ٤ٞ يش. که ظـڅالو ػ 

واشؼو په انؼافه  110000نې لپبؿه ػ يؼ ػ مرص٣ کىونکى ت٩بِب ػ ځىاتىيومىمي. ا٨تٍبػي مىلمه تب

ـه، ػا ڇې اوك ظـڅالو  ؼ ظپله مىذىػي يتب ی، تٍؼيواشؼه ػ 110000ل٥بؿه لېږي. پـ ػې رستې

، ته پـ ػې البك ٍؼه مىذىػي وپلىؿل يش.ي٤ 10ڇې  ،بته کړييواشؼو په انؼافه ف 1000ػ 

ٍؼو په ي٤ 10ػ  ،بتىي. پـ ػې البكيواشؼو په انؼافه ف 111000ل٥بؿه ػ  کبؿظبنې ته ػ تٍؼي

ػې وؿاظىا که ٨ېمت  بتىي. لهيٍؼو په انؼافه في٤ 11مرمىٜي ت٩بِب ػ  یبتىاليانؼافه ػ ظـڅالو ف

ڇې ػ٠ه مٕلج  ،ظـڅالو په نمثت ظپله مىذىػي اِب٤ه کړي ػ ی يش ڇې تٍؼيبت يش، کېؼايف

ته  ې ػ ممئلې تـٜکن هم ٌؼ٧ کىي. تٍؼيتب  ڇيبته کړي. ٔثٝيته هم ڇټک کىونکې ا٠ېقه ف

ړ ػ ت٩بِب له کمىايل رسه کم کړي، ڇې ػ ظـڅالو په نمثت ػ پبم و ته ظپل ل٥بؿوبتکبؿظبنې 

ـه، کېؼا ػ٠ه  یػ ٨ېمت ػ کمېؼو پـ مهبل شت يش ڇې تٍؼي یمىذىػي اللته ؿايش. پـ ػې رستې

ػ پـڇىن  یبتىاليقو تىکى ػ ظـڅالو فيينمثت هم ؿاکم کړي. په مرمىٜي تىګه ػ مرصيف او پبنګه 

ـ  ـ ت٩بِب  څالو په کڈه ػ کبؿظبنې په لٕصه ػظ و ؿامنځته کړي. ػ پـڇىن ظـڅال  یبتىاليه ډېـ فلتپه پ

ؿامنځته کړي. ػ٠ه  یؼاتى په کڈه کې نمثتب  ډېـ کمىاليته هم ػ کبؿظبنې ػ تىل یپه کڈه کې کمىال
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او په  هبتىايل ٜبمل و يتىنى ػ ڇټک فيى کې ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليف په لىمړ 1953ف او ػ  1952ؼه په يپؼ

ـه، په . پهتىنى ػ کمىايل ٜبمل و يکې ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل امـيکبف کلىنى کې په  1964 -1953 ـ ػې رستې

 تىنى په کمىايل کې مهم ؿول لىتبوه.يې ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليف کبل کې  1967او  1958

 او مرصيف کايل: یچټک کىونک

ؼ په نىلبنبتى او ځبنګړو يام  ػ ٜبيى په تـظه کې ممت٩يػ ڇټکىايل ػ اٌل ٜمل ػ تبػوامه کبل

ى څىک ظپل فوړ مىټـ په ي تى کې ممک تىګه په ٜبػي شبال ى په ػوام پىؿې تړاو لـي. ػ محبل په يکبل

ـميى ځل تيى ځل تؼل کړي، ظپل تىټىنه يکبلى کې  هـو ػوه ب ياو  ب تـې کبؿ وانعيليم کړي او تيب ت

ؼ يىه کن ٜبيىن تؼلىي. کله ڇې ػ يىن تبفاؿ ته ؿاځي، ظپل ټلىېقيمبډل ټلىېق یهـ کله ڇې نى 

ی يش له ظپلى ى څىک کىال يه ڇې يه١ه ځبى پېـوػل ځنډېږي. له يمرصيف کبل هکمېږي، ػ تبػوام

ىن او نىؿو څعه همؼالې کبؿ واظيل، کله ڇې ا٨تٍبػي يى، کىؿ، مىټـ، تىټىنى، ټلىېقيکبل تبػوامه

ـه ڇتکه تىګه ؿاټيټېږي. له تلې ظىا، ػ ٜبيػ٠ى کبلی مىمي، ػتىنه کمىالي٤ٝبل ؼ ػ يى ت٩بِب په ډې

بتېږي. ػ يه په ڇټکه تىګه فتىنى څعيا٨تٍبػي ٤ٝبل له ى ت٩بِبيمرصيف کبل بػوامهبتېؼو پـ مهبل ػ تيف

لى لپبؿه پىؿه يى ولبيظپله ت٩بِب ػ لىمړن رسه، په لىمړي رس کې مرص٣ کىونکی بتىايليؼ په فيٜب

ـ ک ـػ ػ ظپل ف یىي. ډې ؼ ػ پبم وړ يبت وىي ٜبيوظت ػ٠ه ا٨ؼامبت ػ ت٩بِب له پىؿه وؿولته، ٤

ف کبل کې له ؿکىػ  1958ا٨تٍبػ په  امـيکبحال  کله ڇې ػ م ى لګىييٍؼي په تبػوامه مرصيف کبلي٤

ى مىټـو ػ يٍؼ په وبوظىا کې کم وى. په همؼې وظت کې ػ نىي٤ 1ػ  ٜبيؼ٩ي ميل يرسه مغ وى، ش٩

ٍؼو په وبوظىا ي٤  6ػ  یبتىاليؼ فيف کبل کې ػ ميل ٜب 1959کم وى. په  27پـڇىن ظـڅالو اؿفښت 

 بتىايل تبٜخ وى.يػ ظـڅالو ػ ف ٍؼو په انؼافه ػ مىټـوي٤ 31کې ػ 

، ظى یػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته کېؼو ممت٩ل ٜبمل نه ػ یکه څه هم ڇټک کىونک

 ي.و ا٨تٍبػي نىلبنبتى ته رسٜت وؿتعښپه تېالتېلى تـظى کې پـ ا٨تٍبػ ا٠ېقه کىي ا

 اوې:ز چټک کىونکې نظطيې نيمګړتي

او ٠بلثب  له  یٜبمل نه ػ یکىونک ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ؿامنځته یهـومـو ڇټک کىونک

وى ڇې ػ ڇټک کىونکي ا٠ېقه نمثتب  اوږػه او  یلي٥ى نىلبنبتى رسه تړاو لـي. پـ ػې البك، ويظ٥

 وؿو ػه.



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

230 
 

 ه:ضواين نظطي

ؿواين ٜىامل هېڅ وظت په کبمال  ظپلىاکه تىګه ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته  که څه هم

، ظى ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى په تصحىنى کې ػ تل لپبؿه په پبم يومېـل وى  يکىونکي ٜبمل په تىګه نه ػ

ې په ا٨تٍبػي نىلبنبتى نښىػلې ػه ڇې ؿواين کړ  بتىايلي٪ في. په ػې اړه ػ تص٩يػ يىل وى يکې ن

 کې ډېـ اؿفښت لـي.

 ات:نګىالى غمليز مرصف کىونکى او پا

پـ البك ٤کـ  م يش، ڇې ػ کى ػې تٍىؿ تبنؼې  تنبء وىې ػه ه پهيپه لنډه تىګه ؿواين نٙـ

ظىا ته  ٖ ته منبلجيڇې ا٨تٍبػي رشا يلٝمل ښکبؿه کىي. که ػالې ٤کـ وکړ کىي، ظپل ٜکن ا

ـکت وکړي، په ػې ٜکن الٝمل ػ  یه ٜمل کې وکړي او له ػې کبؿ رسه ػ ه١ى ذهت کې ت ش

 یتىنى ػ لمېؼو تبٜخ ګـځي. پـ ػې البك، که پبنګىال ٤کـ وکړي ڇې ػ ػو يا٨تٍبػي ٤ٝبل

بت ومېـ کبؿګـ ته په کبؿ يبت فيه او فري ته په ؿاتلىنکي کې ډېـ يش، لىمړين مىاػ ته ؽظ ظـڅالو

ـاظتيوګىمبؿي، له تبنکىنى نه ته پىؿ واظيل او تىل ـتيؼي واشؼونى ته ته پ ج يب وکړي. په ػې ت

 بتىايليبتېږي. ػ ڇټکىايل او فيى مىاػو او کبؿګـو ته وؿکړې فيبتېږي او لىمړنيمرمىٜي پبنګىنه ف

بتىي. له تلې ظىا، که ػالې يؼ ډېـ فيج پـ ػ٠ى اِبيف معبؿذى ٜمل کىي او ػ پبنګىالى ٜبيرض

بته لبتل وىې او ػ لىػ نـط يوانګېـل يش ڇې ظـڅالو ته ؿاکم يش او ػ ګىػام مىذىػي له شؼه ف

ـاظتي، پبنګىال او کبؿوتبؿیټ ػيهم ټ ـامىنه ػؿوي، ػ ګىػام مىذىػي ؿاکمىييبن ظپل پ ، بيي پـوګ

اللهکبؿګـ له کبؿه ګىښه او  ـته وؿکىي. ػ٠ه کبؿونه ته په ټىلنه کې ا٨تٍبػي  ت کړۍ وىي پىؿونه تې

 تىنه ؿاکم کړي.ي٤ٝبل

اللهؼ ياِب٤ه کبؿي وکړي او ښه ٜب يکه مرص٣ کىونک مته وؿرسه وي،  ػ ػېکړي او  ت

ػ  کړي او ممک  نهمصؼوػ  ل معبؿدڇې ػ٠ه وِٞ ته په ؿاتلىنکي کې هم ػوام ولـي، ه١ه ته ظپ

ى په ييش ڇې ػ تبػوامه مرصيف کبل یبت کړي او کېؼايظپل ظـڅالو هم فرسه متى ياٜتثبؿ په اظ

تىنى کڈه لىړوي، که يؼ هم الك پىؿې کړي. ػ مرص٣ کىونکي ػ٠ه کبؿ هم ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليظـ

ې ين نې همکبؿايؼل ڇې ځيې وليڇې اِب٤ه کبؿ تـرسه کړي او که ػالې  یکبؿګـ ونه يش کىال 

په ډېـې مصب٤ٙه کبؿۍ رسه ته  ؼا کېږي اوينێ اشمبك وؿته پيې هم ػ تؼتوفګبؿ وىي ػي، نى په ػ

ـته وؿکو  مرص٣   ىي. په مرمىٜي تىګه که پبنګىال،کړي. اٜتثبؿ نه اظيل او ظپل پىؿونه تې

ٖ ته ښه يش. په ػالې تىګه ته يبن او مرص٣ کىونکي ػالې ٤کـ وکړي، ڇې ا٨تٍبػي رشايکبؿوتبؿ

ٕى ته ػالې ٤کـ او يبت يش. که ا٨تٍبػي رشايتىنه ته په ټىلنه کې فيٜمل وکړي ڇې ا٨تٍبػي ٤ٝبل
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ره کې يػ ٜمل په نت یتىنه ته ػ ه١ى يل ونه لـي، په ػالې تىګه ته ٜمل وکړي ڇې ا٨تٍبػي ٤ٝبليمتب

 ؿاکم يش.

 ز ضكاةت اغېعه:

ـاظتيى له شؼه فتىنيى ػ ظـڅالو په ظبٔـ ؿ٨بتت ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبلي٠بلثب  ػ کبل ب تبنؼې يبتې پ

ـ  یپب بت يى ځبنګړي ٌنٝت کې ظپل ٨ؼؿت له شؼه فيوظت ا٨تٍبػي مىلمې په  یته ؿلېږي. ډې

ؼ ته ػ ي٩ه تىګه اټکل نه کړي، مرمىٜي تىليىي. که څى تٍؼۍ ظپل ا٨تٍبػي ٨ؼؿت په ػ٨اټکل ک

ږي، ځينې تٍؼۍ ته په ػې بت وي. کله ڇې کبيل تبفاؿ ته ػاظلېينې له م٩ؼاؿ څعه فيت٩بِب ػ ځىاتى

ؼ يکې ته اړ يش ڇې ظپل تىل یپه پب ی،ې له اټکل وىي م٩ؼاؿ څعه لږ ػيپىه يش، ڇې ظـڅالو 

 ؿاکم کړي.

مبډل تبفاؿ ته  یپه هـ مني کې ڇې نى ػ کبل . یىه منىنه ػ مىټـو ٌنٝت ػيشبل  ػ ػ٠ه  

تـظې په هکله ػ تبفاؿ په  ػ ظپلې یؼونکي، ٌنٝت ػ ښه تبوؿ او اٜتامػ ښکبؿ کېږي. هـ تىليؿاوځ

ـته ػ ټىلى تىل بتېږي. له يه فڅع 100ونکى ونډه رسه ذمٞ کړو، ٜمىمب  له ؼياړه ظربې کىي. ظى که ڇې

ـام په لىړه کڈه کې ينکي رسٜت رسه پيلېږي. ػ هـې الؿې ػ تىلانى ري ؼ په شيػې رسه رسه تىل ؼ پـوګ

٦ کم وي. ظى ال يػ پېـوػلى لپبؿه تع٥ ى مىټـويبت وي او ػ نىيکىي، ظـڅالو ف هوي، کبؿګـ اِب٤

ڇې  یڇې ځينې تٍؼۍ په ػې ظربه پىهېږي ڇې کىم و یاميي پىؿې نه وي ؿلېؼليؼ کبل ته نيتىل

ؼ کڈه کمېږي او کبؿګـ يکې، ػ تىل یپه پب ې پلىؿي.يڇې و ی، نه يش کىال يؼو يتىل یػو 

 وفګبؿېږي.

ه. په ٜبػي تىګه ػ مىټـو ػ کې ؿامنځته وى  امـيکبف کبل کې په  1955ػ٠ه ممئله په  

 ىنه مىټـ وو.يليم 5 – 6ظـڅالو شرم په کبل کې نږػې 

ٍؼو ته وؿلېؼه. وؿولته له ي٤ 115ػ ونډې په هکله په تبفاؿ کې  ینکى اټکل ػ ػو ؼو يػ تىل

ىنه مىټـ تبفاؿ ته وړانؼې يليم 9,5ؼ په ػالې نـط وړانؼې ؿوان و، ڇې په کبل کې يبوتى تىليڅى م

ـه فؼ ػ٠ه لٕصه له ت٩بِب څعينى تبوؿ ػؿلىػ ڇې ػ تىليمتعٍٍکېؼل. ډېـو  بته ػه. تٍؼۍ هم يه ډې

ب له ا٤الك رسه مغ يونکي ؼيټه وىه، واړه تىليؼ کڈه ؿاټيکې ػ تىل یپه ػې ظربه پىه وىې او په پب

ى کې ػ مرص٣ کىونکى ت٩بِب نږػې ي. ػ کبل په وؿولتلوى  یى ځبيب له نىؿو رشکتىنى رسه يوىل او 

 ىنه مىټـ وه.يليم 7,2
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 ػى ز ضهربانى اغېعه:ز صناي

ـ   ی پـې ٜکن الٝمل وکبؿه وظت ظلک پـ ػې البك ڇې نىؿ کىم ٤کـ کىي ػو  یډې

التى له معې ٜکن الٝمل ښکبؿه يى رشکتىنى ػ ٤کـي متبيى ؿهربان ػ لىيى تٍؼيي. ٠بلثب  ػ کىڇنکى 

 ػي ؿهربانى له ظىا وټبکل يشا٨تٍبالت ػ څى تنه يځينې وظت ػ ټىلنې مرمىٜي متب کىي. ممک 

ا٨تٍبػي  امـيکبـ ظپل تبوؿ ػ يځينى ػوؿو کې ػ ذرنال مىټـو ٜبمل مؼ هػ محبل په تىګه، ػ ؿکىػ پ

ـګنؼه کړه، يوِٝ بؿػه ډالـ ػ يليم ڇې په ؿاتلىنکى پنځى کلىنى کې ته ػوهت ته اٜالن کړ. ه١ه څ

ـاظتيتىل ـامىنه اٜالن نى نىؿ يب لپبؿه په کبؿ واڇىي. ځيؼي واشؼونى ػ پ و رشکتىنى هم ػا ډول پـوګ

ـامىنه اٜالن کړل او په ا٨تٍبػ کې پبنګىنه يکې ډېـو کىڇ یکړل. په پب نى رشکتىنى هم ػا ډول پـوګ

 بته وىه.يف

. ػ یػ یى له ظىا پېژنؼل وى ا٨تٍبػپىهبنبتېؼونکې تىګه ػ يػ ؿواين ٜبمل اؿفښت په ف 

ـګنؼونى رسه له ؿواين پلىه مٕلىته او منبلثه ټىلنې ؿهربان په ػې هکله هڅه کىي ڇې په ظپ لى څ

 ٤ّبء منځته ؿاوړي.

 هز ػىزاګطيعو زوضو پىيل نظطي

ـ  څى پىيل نٙـيې وتىن لـي.ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى په اړه  ې يػ پ یوظت ػو  یډې مى ػ ِٜـ

ـاظت ـه ؿاټىلېؼنه او پ ړ په له ظپل  نٙـ څعه ػ مالت یػو تٍبػي نىلبنبتى ٜمؼه ٜبمل ګڼي. ب ػ ا٨يډې

ى ٌنٝتي ټىلنى کې، ڇې په ه١ى کې تبنکي يظبٔـ ػا ظربه کىي ڇې ا٨تٍبػي نىلبنبت البلب  په نى

ـ يل ـاظىايل وك لـي، ؿامنځته کېږي. ډې تبؿو لـي،  ا٨تٍبػپىهبن یمتم په لبػه ګێ رسه ػ اٜتثبؿ ػ پ

و ػ ه١ه ػ نه ا یل ػيتىنى ػ نىلبنبتى ٜمؼه ػليت ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليڇې ػ تبنکي اٜتثبؿاتى اؿتربٜ

ى له ډلې څعه ا٨تٍبػپىهبنػ٠ى ػ پېښېؼو په ٌىؿت کې ته ا٨تٍبػي نىلبنبت ؿامنځته نه يش.

کيل يبت ومېـ کتبتىنه او م٩بلې ليف ىه ڇې ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى په اړهيس ا٨تٍبػ پيانګل 47هبوتـي 

 ػي، ظپل نٙـ په النؼې تىګه وړانؼې کىي:

 ه:ز تػازل فططي

ى په څېـ، ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ تىِېض لپبؿه ظپل تصخ ػ ا٨تٍبػ يٙـه ػ نىؿو نيپىيل نٙـ

ه پکې جبتته وي پيلىي.يله تٝبػيل شبلت څعه ڇې ػ پ النؼې په  يهوى ڇې ػ٠ه نٙـ یکىال  مى ِٜـ

 وکل کې وښيى.
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 «وکل 5 – 17»

ه په ا٨تٍيبتى پـ البك، که ػ پيػ پىيل نٙـ بػ  کې جبتته وي، معبؿد، مٍبؿ٣ او مى ِٜـ

کې ا٨تٍبػ ته ػ تٝبػل په شبل   ؿانه يش،يريت١ کىم پبنګىنه هم جبتته پبته يش او که په لپام کې هم

ې په ػې تبوؿ ػي ييش، ظى پىيل نٙـ ی٩ى له منځه تليه تېالتېلى ٔـپبته يش. که څه هم ػ٠ه تٝبػل پ

ې ػ ت١ مى ػيڇې ػ تٝبػل شبلت ػ پ مى ػ ي٩ت کې ته ػ پييش. )په ش٩ یله ظىا له منځه تلاتى يري ِٜـ

ې نه ت١ ې نه ت١ي٩ت کې ػ پي له منځه والړ يش( په ش٩يريِٜـ  په ا٨تٍبػ کې ػ نىلبنبتى يريمى ػ ِٜـ

 ػ نه وتىن په مٝنب ػه.

 ل:يؼى ز غططې ز تغيري زتايز پ

ې ػ ت١يػ پ  ل وړانؼې وىي ػي:ي لپبؿه څلىؿ ػال يريمى ػ ِٜـ

 ي لټنډؿډ په نٙبم کې(.ي)ػ ٔال  یبتىاليې فري فؿو ػ ؽظ ػ هېىاػ ػ رسو -1

 .یبتىاليػ تبنکي اٜتثبؿاتى ف -2

 .یبتىاليى فػ لىػاګـو ػ ن٩ؼي مٍبؿ٤ -3

ب ػ ذبؿي لپاموو له کبؿونې ياو  ی له تېـو لپامبتىاليػ مرص٣ کىونکى ػ مرصيف لګښتىنى ف -4

 څعه.

 مرص٣ کىونکي ا٨تٍبػي تٍؼۍ

 ډالـ 100000ػ کبليى او ظؼمبتى ت٩بِب

 ػ کبليى او ظؼمبتىتصىيل

 وړانؼې وىي تىليؼي ظؼمبت

تىليؼ 

100000 

 واشؼه

80000 

100000 

 مرص٣

 نګىنهپب

20000 

 ډالر

ـه لپام 20000  ډال

 ډالـ 1000000ػ تىليؼي ظؼمبتى وؿکړې  پىيل ٜبيؼ
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 ا:ز اكتصازي فػاليتىنى پطادتي

ې فمى ػ يکه ػالې ٤ُـ يش ڇې ػ پ بتىايل تبٜخ يػ مرصيف لګښتىنى ػ ف یبتىاليِٜـ

ـګنؼونه کىي ڇې ػا څنګه له شؼ نه ف ػ ػېه يګـځي، ػ٠ه نٙـ ـاظتيڅ کې ػ  یب او په پبيبت، ػ پ

نګبؿ يل کې ػ ګىػام په مىذىػۍ تبنؼې ډېـ ټيتىنى ػ کمىايل المل ګـځي. په ػې تصليا٨تٍبػي ٤ٝبل

ب له تبنکي اٜتثبؿاتى څعه ػ يـو او يظپلى ن٩ؼي ؽظب ونکي لهؼيمعې تىل هې لينٙـ ػ ػ٠ې. کېږي

ې ػ فيبتىايل لپبؿه کبؿ اظيل. ػ پيؼ او ػ ګىػام ػ مىذىػۍ ػ فيتىل بتىايل ٜبمل ته په کتى، يمى ػ ِٜـ

ى او ظؼمبتى ػ يػ کبل یبتىاليػ ا٨تٍبػ مرمىٜي مٍبؿ٣ ػي. ػ ت٩بِب ػ٠ه ف بتىايليف ػ ػ٠ه

 .يبتىايل تبٜخ ګـځيف

ې ػ فيػ اِبيف کبل ؼ يونکي تبؼيبتىايل لپبؿه، ػ هبوتـي په ٤کـ، تىليى او ظؼمبتى ػ ِٜـ

ن٩ؼي مىذىػي ګبنې ظتمېږي، له تبنکىنى نه پىؿ  یبت کړي. کله ڇې ػ ػو يف ظپل ن٩ؼي مٍبؿ٣

 بت يش.ينکى پىؿ فو ؼيالمل ګـځي ڇې له تبنکىنى نه ػ تىل ػ ػېی بتىالياظيل، ػ لىػ او ٨ېمت ف

 انلتاض:

ـاظت ىن ګړنؼي کېؼل کله ڇې تبنکىنه نىؿ ػ اٜتثبؿ لپړنې وك نه لـي، يو ان٥اللب ايػ پ

او  یبتىاليتىنى فيڇې ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل ،ې له معې ػ٠ه ڇبؿه ه١ه وظت پېښېږييوػؿېږي. ػ پىيل نٙـ

. له ػې وؿاظىا، په ټ کړۍ يشيې مبفاػ ؿاټري ػ ؽظ یي او ػ ه١ى ټ کړ يت ؿاټيبليلىړ ٨ېمتىنى ل

النن له يبتى تيبت يش. ػ ظبؿذي تبػيبتېؼو رسه ته ٌبػؿات او واؿػات فيه فػاظل کې ػ ٨ېمت پ

ىن او ؿکىػ پـ يهېىاػه ػ رسو فوؿ ػ وتى تبٜخ ګـځي. ػ رسو فؿو پبيې نٙبم کې، ػ٠ه ممئله ػ ان٥الل

ػ تبنکىنى له ظىا ػ اٜتثبؿاتى مصؼوػول، پبنګىنه ٜمىمي  ې پـ البك،ينٙـ ػ ػ٠ې. ِؼ متبمېږي

ټه يش. کله ڇې يټېږي او ت٩بِب ته ؿاټينې کبؿګـ ته وفګبؿ پبته يش. ٨ېمتىنه ؿاټيېږي او ځؼ هم کميتىل

ـکت پ  ب ا٨تٍبػي جثبت ؿامنځته يش.يپىؿې ڇې ت ل يش، ػوام مىمي تـ ه١ىيػ٠ه مغ ښکته ش

 ىػى:شى چې نىػانات له منځه ي یګه کىتاڅطن

ې لهيه ڇې ا٨تٍبػي نىلبنبت ٜمؼتب  ػ پيله ه١ه ځب ػ  څعه ؿامنځته کېږي، يريت١ مى ػ ِٜـ

ؼو ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ له منځه وړلى ينىلبنبت ؿامنځته کىي. ظى ػ وؼ مېيپ ې پـ البك،ينٙـ ػ٠ې

ـکقي تبنک په يلپبؿه تب ې ػ مصؼوػولى يى ا٨تٍبػ کې ػ پيؼ تبنکي اٜتثبؿات کنرتول يش. م مى ػ ِٜـ

ـ٤  کنرتول کړي. ل٪ ډو يپه ػ٨ مې تبيؼيبن کې لىېؼلې پيپه ذـ، ت او وك لـي او پـ ػې البكي٘
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 ه:له حسه ظياتې پانګىنې نظطي

ي يه ڇې ػ اتـيبتې پبنګىنې نٙـيې تؼله وىې تڼه ػه. له شؼه فيه، ػ پىيل نٙـيػ٠ه نٙـ

 .ػی48کيمکتج له ظىا وړانؼې وىې ػه، ڇې ډېـ کبؿ پکې ػ هب

مى په يه نـط او ػ پؼ کې پبنګىنه ػ ګټې پيى په تىليقو کبلييػ پبنګىنې پـ تنمټ ػ پبنګه 

ې پىؿې تړاو لـي. په کىم ا٨تٍبػ کې ڇې ػ پ ه پکې جبتته ػه. پـ ػې البك، ػ پبنګىنې يِٜـ مى ِٜـ

ـلته مصؼوػېږي او ػ پبنګىنې م٩ؼاؿ، که ػ پ ې په م ه جبتته پبته يش، ػا يم٩ؼاؿ ػ لپام ػ ِٜـ مى ِٜـ

ـاتـ يش. پبنګه  ته ١ه شؼه پىؿې ڇې لپام وتىن لـي، ىافې تـ هيق کبيل ييػ لپام له م٩ؼاؿ رسه ت

ې يؼ يش. په کىم ا٨تٍبػ کې ڇې ػ تبنکي اٜتثبؿاتى له الؿې ػ پييش ڇې تىل یکىال  مى ػ ِٜـ

ـمنځ تٝبػل او ػ ټىلنې مياو مرصيف کبل قوييلپړېؼنه )تمٖ( امکبن لـي، ػ پبنګه  الن مرص٣ او يى ت

ـاؿېږي.يلپام ته په اتىمبت ـ٨  که تىګه نه ت

او  متى ته تىىي٩ېږييپىؿ اظ يونکؼيتىل او ػ ګټې ػ نـط ػ کمىلى له الؿې، بػريػ اٜتثبؿ ػ ا

ي. په لنډه ؼ کې پبنګىنه ػ ټىلنې ػ لپام ػ م٩ؼاؿ له انؼافې څعه ډېـېږيى په تىليقو کبلييػ پبنګه 

ه ػ مرصيف کبليمى له شؼه فيې په ظبٔـ ػ پتىګه، ػ اٜتثبؿ ػ لپړېؼن ػ پبنګه څعه ؼ يى له تىليبته ِٜـ

ب وړ يؼ ػ اړتيى تىليقو کبلييػ پبنګه  ،ؼ ته ػ منبتٝى ػ انت٩بل تبٜخ ګـځي. پـ ػې البكيى تىليقو کبليي

ى ػ يىافې ػ مرصيف کبلي یبتىاليؼ فيى ػ تىليقو کبلييه ڇې ػ پبنګه يبتېږي. له ه١ه ځبيانؼافې څعه ف

 یبتىاليى ػ٠ه فيقو کبلييؼ په کمىايل ممک  ګـځي، ټىلنه ػ مرص٣ کمېؼو ته اړ کېږي. ػ پبنګه يتىل

 ک، اذثبؿي لپام ونىمىله.يى ػ کمىايل له الؿې هبيڇې ػ مرصيف کبل

 ت:ز ګټې ز نطخ اهمي

قو تىکى ته ػ منبتٝى په انت٩بل کې ػ ييؼ څعه پبنګه يى له تىليه کې ػ مرصيف کبليپه ػې نٙـ

تبفاؿ او تٝبػل  نـظىنى، ٝي ګټې له ػؿېيىيه کې، ػ ٔثيت ظربې کېږي. په ػ٠ې نٙـيګټې ػ نـط په اهم

ى ػ کبؿونې لپبؿه ػ يقو کبلييب کې ػ پبنګه يٝي نـط په ګټىؿتيمتل کېږي. ػ ګټې ٔثيڅعه کبؿ اظ

ـاکتىؿ کبؿول ػ تىلیبك ػيػ انؼفه کىلى م٩ بتىايليظبلَ ف ؼ ػ ظبلَ ي. ػ محبل په تىګه که ػ ت

ٝي نـط ته يٌىؿت کې ػ ګټې ٔث ، په ػېبتىايل تبٜخ يشيټنه ٠نمى ػ ف 100بتىايل په کبل کې ػ يف

ى ػ کبؿونې يقو کبلييؼ ػ پبنګه يټنه ٠نم وي. ػ تبفاؿ ػ ګتې نـط، ه١ه ګټه ػه ڇې تب 100په کبل کې 

ه او ت٩بِب يقو کبلييمې( ػ پبنګه يؼ لپبؿه مىذىػې پيلپبؿه وؿکړل يش او ػ ه١ه م٩ؼاؿ )ػ ظـ ى ِٜـ
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ٝي نـط ػ تبفاؿ له نـط رسه يڇې ػ ګټې ٔثټبکي. ػ تٝبػل ػ ګټې نـط ه١ه وظت ؿامنځته کېږي، 

ـاتـېږي.  ت

 ېسنه:ػپړ  ز اكتصازي فػاليتىنى

ـاظتيبت وي، ا٨تٍبػي ٤ٝبليٝي نـط ػ تبفاؿ ػ ګټې له نـط څعه فيکه ػ ګټې ٔث ب يتىنه پ

ـاظتيمتل او پبنګىنه ګټىؿه وي. ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبليؼونکى ته ته پىؿ اظيمىمي او تىل ب په ػوام يتىنى ػ پ

بت يٝي نـط ؿاکم او ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط ته فيىاکىنه ته په کبؿ الك پىؿې کړي او ػ ګټې ٔثػالې ځ

ـمنځ تٝبػل ؿامنځته يش. په ػ٠ه پړاو کې، پبنګىنه جثبت  ػوه وو ػ ػې. تـ ه١ى پىؿې ڇې کړي ت

ٝي نـط ػ کمىايل اٌيل ٜبمل ػ نقويل يمىمي او ا٨تٍبػ ته ػ تٝبػل په شبلت کې يش. ػ ګټې ػ ٔث

ؼ په ه١ه ا٨تٍبػ کې يى ظـيقو کبلييػ پبنګه  یبتىاليمى ته ػ ت٩بِب في. له تلې ظىا، پیٌل ٨بنىن ػشب

ه پکې جبتته ػه، ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط فيڇې ػ پ بتىي. ػ٠ه ممئله ته ػ پىؿ او پبنګىنې ػ ګټې ػ يمى ِٜـ

ـاتـ يش، ػ پبنګىنې او پىؿ  متى انګېقه له ياظکمېؼو تبٜخ ګـځي. کله ڇې ػ٠ه ػواړه نـظىنه رسه ت

ٝي نـط ػ تبفاؿ ػ ګټې له نـط څعه يېؼنه ػؿېږي. که ػ ګټې ٔثتىنى لپړ يمنځه ځي او ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل

ونکي ته ظپله پبنګىنه ؿاکمه کړي ڇې ػا ؼيبته کړي، تلکې تىليىافې ػا ڇې پبنګىنه ته فيکمېږي، نه 

ـ يػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل  ي.ځتىنى ػ ان٩ثبُ تبٜخ ګ

ې ػ فمى يکه تبنکىنه ػ پ بتىايل وك ولـي، ػا وِٞ ته پـ ػې منىال پبته نه يش. ػ يػ ِٜـ

ې ػ فياٜتثبؿ او پ بتىايل يبتىايل له الؿې، ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط ته ؿاکم يش او ػ پبنګىنې ػ فيمى ػ ِٜـ

ـتله ػ ، پبنګىنه تهتبٜخ وګـځي. پـ ػې البك  بته يش.يله شؼه پىؿته ف وا٨ٝي لپام په پ

 :ؼى ز غططې ثتاتز پي

ه جبتته ػه، ػ مرصيف کبليپه کىم ا٨تٍبػ کې ڇې ػ پ پام ته ػ ؼ نمثت ليى ػ تىليمى ػ ِٜـ

ـتله ـ  مرصيف معبؿذى په پ ـات يش. کله ڇې ا٨تٍبػ ػ کبمل التعؼام په شبل کې وي،  هله پبنګې رسه ت

ـاتـ يش. په ػې شبلت کې، ػ٠ه منثٞ ته ػ پيػ ګټې ٔث قو ييبنګه ٝي نـط ته ػ تبفاؿ ػ ګټې له نـط رسه ت

ې له معې ػ٠ه ټىله يبتې پبنګىنې نٙـيف ی رسه، ػ ټىلنې لپام ػه. له شؼهؼ لپبؿه له ػو يى ػ تىليکبل

ـکله ڇې لپام له پىؿ څعه ف ، ځکهاو پبنګىنه ته پـې ويش لپام ته پىؿ يش بته وي، ػ تبفاؿ ػ ګټې يه

پبنګىنې م٩ؼاؿ ته له لپام  ػ ،. پـ ػې البكنـط ته ؿاټيټ يش تـڅى ټىله لپام په پىؿ واظيمتل يش

ـه يش. په پب ـات ؼ او مرص٣ يؼ هم ػ تل لپبؿه ػ مرمىٜي تىليى تىليقو کبلييکې ته ػ پبنګه  یرسه ت

ـاتـ يش.ريکىونکى ػ ټىلې ت٩بِب له تىپ   رسه ت
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بته وي. په ػې يب ػ ټىلنې له وا٨ٝي لپام څعه فيمتى اړتيونکي ػ پىؿ اظؼيل تىليکه په هـ ػل

ػ ته ىافې منبتٞ ته ػ وا٨ٝي لپام په واک کې وي. ػ٠ه اِبيف ت٩بِب ينه يش. ځکه  بيليکبؿ ته تـ

 ، ت٩بِب کمىي.یبتىاليبتىايل تبٜخ وګـځي او ػ٠ه فيتبفاؿ ػ ګټې ػ نـط ػ ف

ه جبتته وي، ػ پبنګه يپه کىم ا٨تٍبػ کې ڇې ػ پ يش  یىافې کىال يؼ يى تىليقو کبلييمى ِٜـ

ومىمي. په ػې  یبتىاليپـېکړې ػ مرص٣ ػ کمىايل په اړه فقې ييڇې ػ مرص٣ کىونکى په ډله 

متل او پبنګىنه ګټىؿه يبتىايل تبٜخ ګـځي او پىؿ اظيػ تبفاؿ ػ ګټې ػ نـط ػ ف یبتىاليف وکل ػ لپام

ه جبتتهيه ػ پګـځىي. ک ـکيى ػ تىليقو کبلييپبته يش، ػ مرصيف او پبنګه  مى ِٜـ  په يريج ت١يؼ ػ ت

ػ  یبتىاليؼ فيى ػ تىليقو کبليينبتى له ؿامنځته کېؼو ممک  ګـځي او ػ پبنګه ؼو نىلبيا٨تٍبػ کې ػ وؼ

 ا٨تٍبػ ػ وا٨ٝي لپام له م٩ؼاؿ رسه مصؼوػېږي.

 اجتاضي ػپام:

ه فييش ڇې ػ پ یپه کىم ا٨تٍبػ کې ڇې تبنکي اٜتثبؿات کىال  ػ  بته کړي، ٠بلثب  يمى ِٜـ

ـاظتيتىنى له شؼه فيا٨تٍبػي ٤ٝبل ته ؿامنځته يش. ػ تبنکي  یؼ کمىاليتىنى وؼيبلػ٠ى ٤ٝب او ػيبته پ

متى او يونکي ته پىؿ اظؼيتىل ،ؿاټيټ کړي او پـ ػې البك ی ته ػ تبفاؿ ػ ګټې نـطبتىالياٜتثبؿاتى ف

ى يقو کبلييىافې ػ پبنګه يپبنګىنې ته وهڅىل يش. که په ا٨تٍبػ کې کبمل التعؼام وتىن ولـي، 

نت٩بل الؿه ػه. په ػې ؼ ته ػ منبتٝى ػ ايى تىليقو کبلييپبنګه ؼ څعه ػ يى له تىليؼ ػ مرصيف کبليتىل

 ٌىؿت کې ػ پبنګه ييقو کبليى ٨ېمت فيبتېږي او ػػ٠ى کبليى تىليؼ ته ګټه ؿاوړونکی يش، ڇې ػ٠ه

 ته وهڅىي. ونکي ته فيبت ټىليؼؼيتىل

ې په کمىايل رسه ته ٨ېمتىنه فيبت يش او ػ٠ه تىليؼونکي ته  ػ مرصيف کبليى ػ ِٜـ

الله مرص  ـتيج، ػ ػوی ت٩بِب ته ػ تبنکي پىؿ ػ ت يف کبيل ػ تىليؼ فيبتىايل ته وهڅىي او په ػې ت

 کىلى لپبؿه فيبته يش.

بته( ټىلنه ػ مرص٣ يبته پبنګىنه )له وا٨ٝي لپام څعه فيې له معې، له شؼه فينٙـ ػ ػ٠ې 

 بتىي.يته اړ تبيس او اذثبؿي لپام ف اذثبؿي کمىايل

 انلتاض: تىنىز اكتصازي فػالي

ځکه ڇې مرص٣  ی،ب اذثبؿي لپام همؼالې ػوام نه يش مىنؼليبته پبنګىنه او يله شؼه ف 

ى يػ٠ى کبلؼ ٨ېمت او لىػ او ػيى ػ تىليکې ته ػ مرصيف کبل ی. په پبیػ یپه اذثبؿي تىګه ؿاکم وى 
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ػ ګټې ػ نـط کې ته تبنکىنه ظپل اٜتثبؿات ؿاکمىي او ػ تبفاؿ  یبت يش. له ػې وؿاظىا په پبيف ؼيتىل

ؼ څعه ػ يى له تىليقو کبلييػ پبنګه  یبتىاليى ػ ٨ېمت فيپبنګىنه ؿاکمىي. ػ مرصيف کبل یبتىاليف

بتىايل او ػ ګټې په لىړ نـط يؼ ته ػ منبتٝى ػ انت٩بل تبٜخ ګـځي. ػ مرص٣ په فيى تىليمرصيف کبل

ؼ څعه يى له تىليقو کبليي ؼ ػؿوي او منبتٞ ػ پبنګهينکي، ظپل تىلؼو يى تىليقو کبلييرسه، ػ پبنګه 

 آفاػېږي.

 ه:ز غري کايف مرصف نظطي

 ى تبنؼې وېىل کېږي.يې په لبػه او پېڈلى نٙـي کبيف مرص٣ نٙـريػ ٠

 ه:نظطي کايف ػازه نظطيې، ز دطيس غري

ى يته ػ کبل یڇې ه١ى  ،ؼ کبيف ٨ؼؿت نه وېيشيبتى پـ تنمټ، ا٨تٍبػ ػ ظلکى تـ منځ ػ ظـيػ٠ى نٙـػ

 کړي.ؿ و ـوػلى وك او ظؼمبتى ػ پې

تـظى وېىل کېږي. لىمړۍ ډله ال٦ ڇې  ې پـ البك، وؿکړې په ػوهي٤ِـ ػ ػ٠ېه: يػ ال٦ + ة ٤ِـ

ـاػو ته ػ مقػ، ش٩ى٨ى او ونډې ػ ل ېـو ا٨تٍبػي مىلمبتى ىػ په وکل وؿکړې ډي او ة ډله ڇې ډا٤

کې وؿکىل کېږي. م٩بتل مى ػ ګټې په يب ػ پي آالتى او نيڇې ػ ظبمى مىاػو، مبو ،وؿکړې ػي هت

ـلته ټبکل کېږي. ى اؿفښت ػ ياو پـ ػې البك ػ کبل مرمىٜي مرص٣  ػ ػ٠ې)ال٦ + ة( په م

ـاتـېږي.يؼ مرمىٜي ٨ؼؿت يػ ظـ ې پـ البك،ينٙـ ؼ يػ ظـ ،پـ ػې البك ىافې له ال٦ رسه ت

 .ػینه  ؼ ػ ذؾة لپبؿه کبيفي٨ؼؿت ػ ا٨تٍبػ ػ مرمىٜي تىل

 م وېش:س ز كسضت ناػز دطي :ېپېچلې نظطي

اللهؼ څعه ي، له تىلې پـ البكينٙـ ػ ػ٠ې  ؼ، نه لګىل کېږي، ځکه يمرمىٜي ٜب یوى  ت

اللهنې يؼ ځيڇې ػ ٜب ؼ وىي يکې، ځينې تىل یىه تـظه لپام کىي. په پبيؼ يکىونکي ػ ظپل ٜب ت

 .یکبيل نه يش ذؾتېؼل

 په پانګىنه کې لګىل شىې ػپاموې: -1

ـه  لرت تبوؿ لـي، ڇې٤ب وي، ػ ا٨تٍبػ ػ ل٩ىٓ تبٜخ ګـځي. ػ ه١ه په لپام ڇې هـ څىم

کې ػ٠ه لپام په پبنګىنه ی تـظه لپام کېږي. په پبيىه ؼ نه مرص٤ېږي او ػ ه١ه يتبؿو ػ تىلنې ټىل ٜب

ـ٤يتؼلېږي. ػ تىل ې تبٜخ ګـځي. په ػې يبتى مرصيف کبليتبفاؿ ته ػ ف یبتىاليت فيؼ ػ ٘ ى ػ ِٜـ
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ػ پېـوػلى لپبؿه په ذبؿي ٨ېمتىنى رسه تمنه نه کىي. ػا ؼ ياِبيف تىل ػ ػ٠هؼ ٨ؼؿت يوظت کې، ػ ظـ

 تىنه کمىي.يپه ظپل واؿ رسه ػ ٨ېمت ػ کمىايل تبٜخ ګـځي ڇې په ظپل واؿ رسه ا٨تٍبػي ٤ٝبل

 س ناةطاةط وېش:يز غا  -2

يس ا٨تٍبػ پىه له ظىا وړانؼې وىې ػه. ػ هبتمىن په تبوؿ يه ػ د. ا. هبتمىن انګليػ٠ه نٙـ

ـاظت ،بؿه مٕلىة شؼ وتىن لـيػ ټىلنې ػ لپام لپ ي. که لپام له ػ٠ه ب ممکنى يڇې ػ ا٨تٍبػ ػ٠ه پ

ى ػ يبته لپام ػ مرصيف کبليبته يش په ا٨تٍبػ کې اظتالل ؿامنځته کىي. له شؼه فيم٩ؼاؿ څعه ف

ى ػ ذؾة لپبؿه وړانؼې يػ٠ى کبلؼ ٨ؼؿت ػيؼ تبٜخ ګـځي. ا٨تٍبػ په کبيف انؼافه ػ ظـيبت تىليف

ى ذؾة ممک  يڇې ػ ټىلى مرصيف کبل ،ػ٠ه ٨ؼؿت په ػالې ډول نه وېىل کېږي ؼيکىي. ظى ػ ظـ

مې په واک کې نه لـي يمىظې لپبؿه پ ػ ػېنه وال نه ػي، يؼ ميى ػ ظـينې له ه١ى ڇې ػ کبليکړي. ځ

. پـ ػې البك، په ينه وال نه ػيى ػ پېـوػلى ميؼ لـي، ػ کبلياو نىؿ ډېـ کمبن ڇې کبيف انؼافه ٜىا

ؼ او يػ ٜب نىلبنبتى ػ اؿمنځته کېؼو ٜبمل بته لپام وتىن لـي، او ػ ا٨تٍبػييله شؼه فټىلنه کې 

  ٜبػالنه وېي وي.ري٠ جـوت

ـ  یهبتمىن پـ ػې تبوؿ ػ ؼ لـي او يظلک ػالې ػي ڇې نمثتب  کم ٜب یڇې په ټىلنه کې ډې

ولګىي. له تلې بتېؼنه ته هم يؼ ػ٠ه فيبت نه يش، ػ ٜبيؼ فيٜب یکه ػ ػو  ؼ مرص٤ىي.يظپل ټىل ٜب

ـه کىڇنێ ډله ڇې ػ ډېـ ف  یؼ ولګىي. ػو يظپل ٜب یڇې نه يش کىال  ه،ػ ؼ لـونکېيبت ٜبيظىا ډې

بتېؼو يؼ په فيه ڇې ػ ٜبيکىي. له ه١ه ځب ته پـې ىه تـظه لپام او پبنګىنهيؼ يته هـومـو ػ ظپل ٜب

بته پبنګىنه ؿامنځته يه شؼه فل یبتىاليؼ فيبتېږي، ػ ؿون٪ په ػوؿه کې ػ ٜبيالن فيي ميرسه ػ لپام نهب

ـ٤يې رسه، تىلنؼ لـونکى کمبنى په لپام او پبنګى يبت ٜبيکىي. ػ ف قو ييػ پبنګه  بتېږي.يت فيؼي ٘

بتىي او ػ اٜتثبؿاتى ػ لپعېؼو تبٜخ ګـځي او يتىنه فيا٨تٍبػي ٤ٝبل یبتىاليؼ ػ٠ه فيى ػ ظـيکبل

ـاظت بتېږي، ظى مقػونه په رسٜت رسه نه يفکې ٨ېمت او لىػ  یپه پب ب ؿامنځته کىي.يا٨تٍبػي پ

ؼ يؼ ػ پبنګىالى په تـظه کېږي، ڇې په لىړ ٜبياِبيف ٜب یبتېږي او له ؿون٪ څعه ؿامنځته وى يف

بتېؼو تبٜخ ګـځي او په يالن ػ فيي ميبتېؼل ػ لپام ػ نهبيؼ فيػ ٜب یلىؿنکى کمبنى کې ؿاځي. ػ ػو 

ـه ف یپب بتې پبنګىنې لپبؿه تبفاؿ ته ځي، کم يبيل ػ فؼ وىي کيبتىي. ځکه ڇې تىليکې پبنګىنه ډې

ـ يؼ لپبؿه کبيف ٜبيػ ظـ یؼ لـونکي کمبن ػ ه١ى يٜب اوله مقػونه نه ػي ؼ نه لـي، ځکه ڇې ال ت

 بت وىي.يف



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

240 
 

بتې يته ؿلېږي ڇې په ه١ه کې ػ له شؼه ف تکې ا٨تٍبػ ػالې شبل یپـ ػې البك، په پب

بن څعه لږ تبفاؿ ته کېږي. په يى له ذـييف کبلمرصيف لګښتىنه ػ مرص له شؼه فيبت لپام په ظبٔـ 

 ؼ ػ کمىايل تبٜخ کېږي.يؼ ٨ېمت او لىػ ؿاکمىي او ػ تىليبت تىليى ػ له شؼه فيػ٠ى کبلی کې ػپب

 ز نىػاناتى له منځه وړل:

ـاتـ او ٠ ؼ او جـوتيه ڇې ػ نىلبنبتى ٜمؼه ٜبمل ػ ٜبيله ه١ه ځب  ػ ی،  ٜبػالنه وېي ػرينبت

ـاتـي ؿاکمه يؼ ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ له منځه وړلى لپبؿه ػ ٜبي، تببكې پـ الينٙـ ػ٠ې ؼ ػ وېي نبت

ـاتـۍ ػ ؿاکمىلى لپبؿه څلىؿ لييش. هبتمىن ػ ٜب  .ػي يبلتىنه وړانؼې کړ يؼ په وېي کې ػ نبت

 بت.يؼو مبليپه تٍبٜؼي ٜىا -1

 بتىايل څعه مالتړ.يى ٠ښتيل کىل او ػ مقػونى له فيػ کبؿګـي اتصبػ -2

ػ ٨ېمتىنى په  یبتىاليؼ في٩ي ٜبيش٩ػ او ػ کبؿګـو  یى يبت لىػ له ان٩ثبُ څعه معنيف له شؼه ػ -3

 کنرتول رسه.

 .یبتىاليت فيق مبلکيټىلن لى ػيػ ولب49 ؼيػ تىل -4
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 یاتلؼم څپطک

 ه ػىزاګطيىالنړي

 ؼ ذىګه نهيؼ کړي ڇې تل هېىاػ ػ ه١ه ػ تىلييش ڇې کبيل تىل یى هېىاػ کىال ي کله ڇې

ىاله لىػاګـي ػ يىه شؼه پىؿې نړيتـ  ىپـ ػې البل لېږي.يونى تـ منځ لىػاګـي پوه هېىاػوي، ػ ػ

ـ يهېىاػونى تـ منځ ػ تىل ب يمحبل په تىګه، ػ ډتـو لکبؿه  ػ منځ له ت٥بوت څعه ؿامنځته کېږي.ؼ منبتٝى ت

ـو ب وړ ػ ډتيؼ ػ ظپلې اړتين٥ت په ځينى هېىاػونى کې وتىن نه لـي. پـ ػې البك، ػ٠ه هېىاػونه تب

اللهلکبؿه او ن٥ت له نىؿو هېىاػونى څعه  کړي او ػ ه١ه په م٩بتل کې ه١ه هېىاػ ته کبيل  ت

ـ  ـن یولېږػوي. ډې ؼ يش. په ػې ييش ڇې تىل یٕى کې کىال يىافې په ځبنګړو رشايق مصٍىالت يک

ؼ ػ٠ه ينه لـي او تب 50ىڇىمه کې وا٨ٞ ػي، کبئيلصبٗ کىم هېىاػونه ڇې په لړې هىا لـونکې ل

ـ نه واؿ ين مىاػ له تىػې هىا لـونکې هېىاػ لىمړ  ػ ى تثبػله يمنځ ػ کبلػ کړي. په ػې لصبٗ ػ هېىاػونى ت

ـاط ٔيالمل ګـځي ڇې ػ کبل ػې  الك ته وؿيش. ػ ظلکى٦ په تېالتېلى هېىاػونى کې يى پ

ػالې کبيل ڇې نىؿ  ی يشىافې په ه١ى مىاؿػو کې ڇې کىال ي ىاله لىػاګـييکه نړ 

ڇې په اولنێ  یشرم ته نه وى کىال  ې لىػاګـۍىالي، تـرسه کېؼه، ػ نړیؼولي تىلې نه يشيهېىاػونه 

ـلت ـمنځ ػ تثبػله کېؼونکى تىکى ٤ه ـ  انؼافه وای. که ػ هېىاػونى ت ـګنؼېږي ڇې ډې  یته وکتل يش څ

ې ػا ي؟ ٜلت یې څه ػي. ٜلت ایوى  یؼوليې هم تىليهېىاػونه ػالې تىکې واؿػوي ڇې په ظپله 

ػ کبؿ له وېي څعه  بتىي. پـ ػې البك،يت في٥يؼ کياله کڈه هم ػ کبؿ وېي، ػ تىلى يڇې په نړ یػ

ؼ يى تىليؼ الك پىؿې کىي او ػ نىؿو کبليى په تىليىافې ػ څى کبليمتنې په ظبٔـ، هېىاػونه يػ ګټې اظ

بتىايل تبٜخ يى ػ مرمىٜي فيىال وېي په نړۍ کې ػ ټىلى کبلينىؿو هېىاػونى ته پـېږػي. ػ کبؿ نړ

ـ   ځي.ګ

بوو له معې يؼ کې تعٍَ مىمي، ػ ه١ى ګټىؿتيى هېىاػ په تىليى ػ ډول انتعبة ڇې يػ کبل 

ؼ يى منمىذبتى په تىليى هېىاػ ػ وړيمحال   ؼ کې لـي، تـرسه کېږييى په تىليػ٠ى کبلې ػيى هېىاػ يڇې 

ـتـي  ؼ کې يتىل ى منمىذبتى پهيب لـي،  ػ٠ه هېىاػ ته ػ وړيب ګتىؿتيکې نٙـ نىؿو هېىاػونى ته ت

                                                           
ه١ه مبػه ػه ڇې ػ ځبنګړي انځـ له تنې څعه ڇې په الرتاليب او ػ ذنىيب آليب په ځينى  caouchoucيب کبئىڇىک  - 50

 ليمى کې فؿ٠ىنېږي الك ته ؿاځي.
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يش ڇې ځينې  یى هېىاػ ته وؿپه تـظه کېږي، که ه١ه هېىاػ وکىال يتعٍَ پيؼا کړي. ػ٠ه ښېګڼې 

په نبمه مىهىؿه وىې  ؼ کړي، ػ٠ه ممئله ػ نمثي مرص٣يه تىليکبيل نٙـ نىؿو هېىاػونى ته په اؿفانه ت

ـاظت ډوکبؿ يؿ ې ته ػ لىمړي ځل لپبؿهيػ٠ې نٙـىالې لىػاګـۍ يػه. ػ نړ ػ  کړه. نمثي مرص٣ب وؿ يپ

ؼ يې تىلي ؼ ػ ځبنګړو ٜىاملى ػ م٩ؼاؿ په کبؿولى رسهييش ػ تىل یى هېىاػ کىال يه١ه څه له معې ڇې 

 150ؼي ٜىاملى په کبؿونې رسه يواشؼه تىل 100ى هېىاػ ػ يکړي، انؼافه کېږي. ػ محبل په تىګه، که 

واشؼو(  100ؼ په همؼ٠ى ٜىاملى )يلى تل هېىاػ ػ تى يؼ کړي او يواشؼه ٠نم تىل 80ب يواشؼه ويؼې او 

ػ لىمړي هېىاػ کبؿايي ػ ويؼو په  کړي، ؼيواشؼه ٠نم تىل 60ؼې او يواشؼه و 100يش  یو کىال رسه 

. په ػې شبلت کې، په تىليؼ کې څى ځله په لىمړي هېىاػ کې ػ ٠نمى ػ تىليؼ له کبؿايێ څعه فيبته ػه

مٕل٪ ډول . که څه هم په یټ ػيټوهم هېىاػه له ػ مرص51٣ؼ نمثي يؼو ػ تىليلىمړي هېىاػ کې ػ و

 .یکم ػکې لىمړي هېىاػ ػ ػواړو کبليى ػ تىليؼ مرص٣ په 

ـاس په پبم کې ونيپه مٕلج تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه،   ی. ظى مئ ڇې ښه تب٠ىان هم ػيى ذ

ػ . کبؿ لپبؿه په کبؿ ګىمبؿي ػ ػ٠هى تب٠ىان يکىؿ ػ تب٠ڈې ظؼمت وکړي،  ی ڇې ػ ظپلپـ ځب ػ ػې

ـاس  یل ػا ػيکبؿ ػل ػې ـتل ػ ػ٠هل ڇې وى  یکىال  په ظپلهڇې که څه هم ػ٠ه ذ په ښه ه تب٠ىان پ

ـاشێ ولګىيو ظؼمت وکړ ا هتٟب ښه څبؿن تىګه ػ مې ڇې ينى کىمې پ ي، ظى که ػ٠ه وظت په ذ

 تب٠ىان التعؼامىل ػػ  ،ؼ اللته ؿاوړي. پـ ػې البكيبت ٜبيتب٠ىان ته وؿکىي له ه١ه نه ته ډېـ ف

ـاس په  پـ البك ػ نړۍ ػ هېىاػونى په  هم ػ نمثي مرص٣. په همؼې البك، ػ کبؿ وېي ی ػيځبذ

 ګټه ػه.

 :52ښېګڼې ىالې ػىزاګطۍز نړي

ىو ڇې په  ىالې لىػاګـۍيػ نړ ػ ښېګڼى په هکله ػ تصخ ػ لبػه کىلى لپبؿه، ػالې ٤ِـ

ته ػاظلېږي.  الې لىػاګـۍى يىافې ػوه ډوله کبيل نړيىافې ػوه هېىاػونه وتىن لـي او ينړۍ کې 

                                                           
ـتله ييق يب م٩بيمىي. - 51  پ

ې نړيىال تربؿت ڇې کىم ډول وکل ٠ىؿه اوك ػ ا٨تٍبػپىهبنى يىه ډله ػ کبؿ له نړيىال وېي رس معبل٦ ػي او تبوؿ لـي ڇ - 52

کړي ػ پـ معتللى هېىاػونى په ګټه او ػ وؿولته پبتې هېىاػونى په تبوان ػی. ػ مهؼي ت٩ىی، نړيىال تربؿت، ػ پېىربػ انتىبؿاتى ػ 

 ملـيق کبل له ظپبؿه وىي کتبة څعه مٝلىمبت واظلئ. 1366
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وى ڇې  ی٤ُـ کړئ ڇې ػوه نىمىړي هېىاػونه ال٦ او ة او ػوه کبيل، ذبمې او ٠نم وي. کىال 

 مى:يػؿې شبلتىنه په پبم کې ون

ى يله پىؿتن یى کبليىافې ييش ڇې  یڇې په ه١ه کې هـ هېىاػ کىال  یه١ه شبلت ػ -بلتش يلىمړ 

ؼ وك لـي ظى ٠نم نه يش يػ تىل ی هېىاػ ػ ذبمىړ ؼ کړي. ٤ُـ کړئ ڇې لىميى څعه تىليکبل ػوه

ؼولى وك نه لـي. که ييش او ػ ذبمى ػ تىل یؼوليىافې ٠نم تىليپـٜکن ته هېىاػ  ػ ػېی او ؼوليتىل

ـ يوه کبلػػ٠ى ػ ې ٠نمى او ػ ػوهم ته تې ذبمى پبته يش. تته هېىاػ  یمنځ تثبػله تـرسه نه يش، لىمړ ى ت

 ػ ػېه کړي، ى ٠نمى رسه په ة هېىاػ کې تثبػليؼ وىيتـظه له تىلىه يکه ال٦ هېىاػ ػ ظپلى ذبمى 

مىمي، ػ  یبتىاليلپبؿه ڇې اوك په ػواړو هېىاػونى کې مرص٣ کىونکى ته وړانؼې کېؼونکي کبيل ف

 بتېږي.يره کې ػ ػواړو هېىاػونى ؿ٤به فيتثبػلې په نت

 یى کبليى څعه يکبل ه ػوهی يش ڇې لڇې په ه١ه کې هـ هېىاػ کىال  یػا ه١ه شبلت ػ -ػوهم شبلت

ؼي ٜىاملى په يواشؼه تىل ٤100ُـ کړئ ڇې ال٦ هېىاػ ػ  ؼ کړي.يله تل هېىاػ څعه اؿفانه تىل

ـلته کىال  وك  ػ ػېؼ کړي. ة هېىاػ هم يواشؼه ٠نم تىل 50 يبواشؼه ذبمې او  100يش ڇې  یم

ـلته يواشؼه تىل 100لـي ڇې ػ  ؼ کړي. يؼه ٠نم تىلواش 100واشؼه ذبمې او  50ؼي ٜىاملى په م

. که هـ يػ يؼي ٜىاملى لـونکيواشؼه تىل 3000او ة هېىاػ ػ  ٤2000ُـ کړئ ڇې ال٦ هېىاػ ػ 

ؼ په کبؿ يې ػ ٠نمى په تىليمه تـظه يؼ او نيمه تـظه ػ ذبمى په تىليؼ ػ ٜىاملى نيهېىاػ ػ ظپل تىل

ـ  هېىاػونى ته ػ  ؼ او ػ٠ى ػوهيىلمرمىٜي ت يش، نىمنځ تثبػله تـرسه نه اڇىي او ػػ٠ى ػوه هېىاػونى ت

 وي. ذؼول کې ښىػل وىی ػی، 1- 18ى مرص٣ په ه١ه وکل ڇې په يکبل

 ز تىليس ملساض ز مناةػى ملساض هېىاز

 ٠نم  ذبمې

 500 + 1000 2000 الف

 1500 + 750 3000 ب

 2000 + 1750 5000 ټىل

 

 «ذؼول 1- 18»

ت لـي، تعٍَ واظيل، يه١ه کې نمثي مقؼ کې ڇې په يى په تىلياوك که هـ هېىاػ ػ کبل

ؼ يؼ لپبؿه وکبؿوي، ػ تىليې ػ ٠نمى ػ تىليؼي ٜىامل ػ ذبمى او ة هېىاػ يال٦ هېىاػ ظپل تىل

 ذؼول کې ښىػل کېږي. 2- 18ت ته په ػ٠ى هېىاػونى کې په ػالې ډول وي ڇې په يوِٝ
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 س ملساضيز تىل ز مناةػى ملساض هېىاز

 ٠نم  ذبمې

 0 + 2000 2000 الف

 3000 + 0 3000 ب

 3000 + 2000 5000 ټىل

 «ذؼول 2- 18»

واشؼو  1750ؼ له يې ګىؿئ، ػ کبؿ ػ وېي په تـڅ کې ػ ذبمى ټىل تىليلکه څنګه ڇې 

ى يمىمي. که ی بتىاليواشؼو ته ف 3000څعه  2000ؼ له يواشؼو ته او ػ ٠نمى ټىل تىل 2000څعه 

ى تل رسه تثبػله يواشؼه کبيل له  900و ػوه هېىاػونه ى واشؼ ذبمى رسه تثبػله يش ايواشؼ ٠نم له 

ى ػ مرص٣ انؼافه ػ کبؿ له وېي او تثبػلې وؿولته په ػالې يکړي، په ػواړو هېىاػونى کې ته ػ کبل

 ذؼول کې ښکبؿي. 3- 18وکل وي ڇې په 

 س ملساضيز تىل ز مناةػى ملساض هېىاز

 ٠نم  ذبمې

 900 + 1100 2000 الف

 2100 + 900 3000 ب

 3000 + 2000 5000 ټىل

 «ذؼول 3- 18»

واشؼو  1000ره کې په ال٦ هېىاػ کې ػ ذبمى مرص٣ له يػ کبؿ وېي او ػ تثبػلې په نت

. په همؼې یػ یبت وى يواشؼو ته ف 900واشؼو څعه  500واشؼو او ػ ٠نمى مرص٣ له  1100څعه 

و ته او ػ ٠نمى مرص٣ له واشؼ 900واشؼو څعه  750وکل په ة هېىاػ کې هم ػ ذبمى مرص٣ له 

ـتیػ یبت وى يواشؼو ته ف 2100واشؼو څعه  1500 ػ کبؿ وېي او تثبػله په نړۍ کې  ،جي. په ػې ت

واشؼو په انؼافه ػ ٠نمى ػ  1000بتىايل او په نړۍ کې ػ يواشؼو په انؼافه ػ ذبمى ػ مرص٣ ػ ف 250ػ 

 .یػ یبتىايل تبٜخ ګـځېؼليمرص٣ ػ ف

ـ تل هېىاػ  ى هېىاػ ػواړه کبيل ػي، ڇې په ه١ه کې یه١ه شبلت ػ -ػؿېيم شبلت ه اؿفانه لتپه پ

واشؼه  100ؼ ٜىاملى په کبؿولى رسه ال٦ هېىاػ يواشؼه تىل 100ؼوي. اوك ٤ُـ کړئ ڇې ػ يتىل
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يش. پـ ػې  یؼوليواشؼه ٠نم تىل 80ب يواشؼه ذبمې او  40واشؼه ٠نم او ة هېىاػ  100ب يذبمې او 

ـه، ػالې ٤ُـ کړئ ڇې ؼي ٜىاملى يواشؼه تىل 3000واشؼو او ة هېىاػ ػ  2000ال٦ هېىاػ ػ  رستې

ى په يې ػ کبليمه تـظه يؼ او نيمه تـظه ػ ٠نمى په تىليؼي ٜىاملى ني. که هـ هېىاػ ػ ظپلى تىلیمبلک ػ

ت او مرص٣ ته په يؼ وِٝيىي او که ػ کبؿ وېي او تثبػله وذىػ ونه لـي، ػ تىلؼ په کبؿ واڇيتىل

 ذؼول کې ڇې ښکبؿي. 4- 18نى کې ػالې وي لکه په ػواړو هېىاػو 

 س ملساضيز تىل ز مناةػى ملساض هېىاز

 ٠نم  ذبمې

 1000 + 1000 2000 الف

 1200 + 600 3000 ب

 2200 + 1600 5000 ټىل

 «ذؼول 4- 18»

ؼ يه اؿفانه تىلی يش ڇې ػواړه کبيل له ة هېىاػ څعه پپه ػې شبلت کې، ال٦ هېىاػ کىال 

. په ػې شبلت کې هم ػ کبؿ وېي او یت څعه تـظم  ػيؼ کې له نمثي مقيػ ذبمى په تىل کړي، ظى

ؼ کې تعٍَ اظيل او يى په تىلػه. پـ ػې البك، ال٦ هېىاػ ػ ذبم تثبػله ػ ػواړو هېىاػونى په ګټه

ؼي ٜىاملى په کبؿ يپه ػې شبلت کې، ػا ڇې ة هېىاػ ػ ظپلى ټىلى تىل ؼ کې.ية هېىاػ ػ ٠نمى ته تىل

کبمله تىګه ة تىليؼپه   ؼ وك لـي، ال٦ هېىاػ ػ ٠نمىيواشؼه ٠نمى ػ تىل 2400ىافې ػ يى رسه اڇىل

ؼ يى ػ تىليکبل المل ګـځي ڇې ػ ػوه ػ ػېشبلت کې، ػ کبؿ وېي او تثبػله  ته پـېږػي. په ػېهېىاػ 

 ذؼول کې ڇې ښکبؿي. 5- 18ت ػالې يش لکه په يوِٝ

 اضس ملسيز تىل ز مناةػى ملساض هېىاز

 ٠نم  ذبمې

 200 + 1800 2000 الف

 2400 + 0 3000 ب

 2600 + 1800 5000 ټىل

 «ذؼول 5- 18»



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

246 
 

ې يمىمي، لکه څنګه ڇې  یبتىاليؼ فيىال مرمىٜي تىليى نړيکبل شبلت کې، ػ ػوه په ػې

 2200ؼ له يواشؼو ته او ػ ٠نمى تىل 1800واشؼو څعه  1600ؼ له يذؼول ښکبؿه کىي، ػ ذبمى تىل

واشؼه ٠نمى  1000واشؼه ذبمې له  700مىمي. که ٤ُـ کړو ڇې  یبتىاليواشؼو ته ف 2600څعه 

 6- 18ت په ػالې وکل وي لکه ڇې په يهېىاػونى کې ته ػ مرص٣ وِٝ ه تثبػله کېږي، په ػوهرس 

 ذؼول کې ښکبؿي.

 س ملساضيز تىل ز مناةػى ملساض هېىاز

 ٠نم ذبمې

ب يواؿػات  ؼيتىل

 ٌبػؿات

ب يواؿػات  ؼيلتى    ټىل

 ٌبػؿات

 ټىل

 200   +  1000 =1200 + 1800   +    700 -   =    1100  2000 الف

 2400 + 1000- =1400 + 0     +      700      =        700 3000 ب

 2600 + 1800 5000 ټىل

 «ذؼول 6- 18»

ػ ې ګىؿئ په ػې شبلت کې هم ػکبؿ وېي او تثبػلې يپـ ػې البك، لکه څنګه ڇې 

 بتىي.يبتىايل رسه فيپه فػ تىليؼ ػواړو هېىاػونى ػ ظلکى مبػي ؿ٤به 

 تازلې ضاةطه:ز ت

ى هېىاػ يڇې په ه١ه تبنؼې ػ  ی،ه١ه نـط ػ نږ مىظه ػ تثبػلې له ؿاتٕې څعهفمى 

ـه ٠نم ػ ال ٦ هېىاػ له ذبمى مصٍىالت ػ تل هېىاػ له مصٍىالتى رسه مثبػله کېږي. ػ ة هېىاػ څىم

لکه څنګه ڇې ذبن لتىؿات مېل اوبؿه کړې ػه، ذبمى ته ػ ة هېىاػ ػ ت٩بِب  ي.رسه مثبػله کېږ

ـتله ػ ال٦ هېىاػ  تياؿتربٜ تړاو لـي. ػ تصخ وړ پىؿتني  یت ڇې ٠نمى ته ػيػ ت٩بِب اؿتربٜپه پ

واشؼه  70واشؼه ٠نم له  100 ڇې یت ػالې ػيػؿېيم شبلت کې مى ٤ُـ کړل ڇې ػ ت٩بِب اؿتربٜ

واشؼه ٠نمى رسه  100بته وي، له يېږي. هـ ډول ڇې ػ ال٦ هېىاػ ت٩بِب ٠نمى ته فثبػله کذبمى رسه ت

بت يش ػ ال٦ هېىاػ په رص٣ ػه ڇې ظپل ځبن يه فػ ٠نمى م٩ؼاؿ له ػې څع ثبػله يش، ځکه کهت

ـه ػ ة هېىاػ شبرض ػيب وړ ٠نم تىليته ػ اړت ڇې له ال٦ هېىاػ  یؼ کړي. ػ ػې پـٜکن که هـ څىم

ځکه  واشؼه ذبمى په م٩بتل کې تثبػله کېږي. 100واشؼ ٠نم ػ  200پبؿه وؿکړي، ې ػ ذبمى ليڅعه 

 ؼ کړي.يبمې تىلب وړ ذيبت يش، ػ ة هېىاػ په رص٣ ػه ڇې ظپله ػ ځبن ػ اړتيکه ٨ېمت له ػې نه ف
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لىػاګـۍ  ىالېيى په ٨ېمت پىؿې تړاو لـي ڇې نړيثبػلې ؿاتٕه ػ ه١ى کبل، ػ تپـ ػې البك

ې ػ واؿػاتى له ٨ېمت څعه يى هېىاػ په ګټه ػه، که ػ ٌبػؿاتى ٨ېمت يلې ؿاتٕه ػ ثبػته واؿػېږي. ػ ت

ی بتىاليى هېىاػ ػ ٌبػؿاتى ػ ٨ېمت فيکه ػ واؿػاتى ٨ېمت جبتت ٤ُـ کړو، ػ  ،پـ ػې البك کم وي.

تى ػ ٨ېمت لىړېؼل ػ ى هېىاػ ػ ٌبػؿايثبػلې ػ ؿاتٕې ػ ښه وايل تبٜخ ګـځي او ػ ه١ه هېىاػ ته ػ ت

ـاتېؼو څعه رس ټکىي، ځکه تبوؿ لـي ڇې په نړهېىاػ ػ ته١ه  ىالى تبفاؿونى کې يثبػلې ػ ؿاتٕې له ظ

مىمي. په مٕلج  یبتىاليلىي، فيٌبػؿات تىک ٨ېمت ڇې ػ وؿولته پبته هېىاػونى ىيػ مٍنىٛ کبل

 تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه، النؼې محبل ته پبم وکړئ:

ـ يملـ ٤1360ُـ کړئ ڇې په  تىکى تېلى په م٩بتل کې له ذبپبن  100ان ػ ق کبل کې ػ اې

اللهىټب مىټـ يى ټيه څع تىکې تېل  150ؼ يق کبل کې ػ همؼ٠ه مىټـ لپبؿه تبيملـ 1366کبوه، ظى په  ت

ـان په تبوان ت١  ی کړ يريذبپبن ته ٌبػؿ کړي. په ػې شبلت کې، ػ٠ې ؿاتٕې ػ ذبپبن په ګټه او ػ اې

ىټب مىټـ په يڇې ػ ذبپبين ټ یػ یلى ػ ٨ېمت کمىالڇې ػ تې ی. په ػې شبلت کې ٜلت ػا ػیػ

 .یػ یم٩بتل کې ؿالىېؼل

 ات:فططي ز نړيىالې ػىزاګطۍ

ـ ينٙـ ي مرص٣ػ نمث ـګنؼوي ڇې ػ ػوه هېىاػونى ت منځ تثبػله ػ ه١ى هېىاػونى په ګټه ه څ

 بتى تنبء مىنؼلې ػه:يبتى په النؼې ٤ِـيته ػاظلېږي. ػ٠ى نٙـ ىالې لىػاګـۍيػه، ڇې نړ

 واړو هېىاػونى په تبفاؿ کې کبمل ؿ٨بتت وتىن لـي.ػ ػ -1

 .یؼ ػ ٜىاملى کبمل التعؼام مىذىػ ػيپه ػواړو هېىاػونى کې ػ تىل -2

 ت نىته.يپه ػواړو هېىاػونى کې الٝبؿي اؿفي مصؼوػ -3

ـ٤ه او ػالې نىؿثبػلې لپبؿه مٍنىٜي مىانٞ نىتى ػ تيػ کبل -4 ـکي تٝ  .ه لکه ګم

 ؼوي.يىافې ػوه ډوله کبيل تىلياو ػ٠ه هېىاػونه  ىافې ػوه هېىاػونه ػييپه نړۍ کې  -5

 نىته. ى ػ شمل و ن٩ل مرص٣يه تل هېىاػ ته ػ کبلى هېىاػ څعيله  -6

 تىنه:يمحسوز ز ػىزاګطۍ

 لى په کبؿونې رسه مصؼوػېږي:يػ النؼې ولب ىاله آفاػه لىػاګـيينړ

ـکي ش٩ى٧ په واؿػايت کبل :ګمطکي حلىق -الف ڇې مرص٣  بت ػي،يى ډول مبليى تبنؼې يګم

ى ت٩بِب کمىي او ػ واؿػاتى ػ کمېؼو يػ٠ى کبلى ػ ٨ېمت په لىړولى رسه ػيى کبليکىونکى ته ػ تبنؼن

 تبٜخ ګـځي.
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ى ه١ه اکرث شؼ ڇې يى کبيل ػ مربف واؿػاتى انؼافه ټبکي او ػ کبليله ػ يػ٠ه ول :هيواضزايت ػهم -ب

او له ػې الؿې ػ واؿػاتى شرم  ى څعه واؿػ کړي، ټبکيييش له ػ٠ى کبل یې کىال ي یهـ واؿػونک

 مصؼوػوي.

ين ٌبػؿونکي ػ وؿکړې ػولت ػ ظبؿذي الٝبؿو ػ م٩ؼاؿ په ټبکلى رس ػ تبنؼ :ز اػػاضو کنرتول -ج

ل ػ واؿػاتى ػ مصؼوػلى لپبؿه څه يى وؿاػات مصؼوػوي، ظى ػ ػولتىنى ػال يػا هم ػ کبل لپبؿه پېـي،

 :ل په النؼې ډول ػييػي؟ په لنډه تىګه ػ٠ه ػال 

ثبػله ػ مٝبملې ػ ػواړو ىال وېي او تيکه څه هم له ا٨تٍبػي پلىه ػ کبؿ نړ :لي اكتصازي زتا ريغ -1

ثبػلې په مصؼوػولى الك پىؿې ې وظت ػولتىنه ػ کبؿ ػ وېي او ػ تنيظىاوو په ګټه ػه، ظى ځ

يس.کله ڇې يڇې ػولتىنه ا٨تٍبػي ممبئل په پبم کې نه ن ی؟ ٜلت ػا ػیې څه ػيکىي، ٜلت 

منبلج کبؿ نه  یبتىاليؼ فيمغ وي، که څه هم ػ وللى ػ تىله ګىاښ رسه ىاػ ػ ذګړې لى هېي

ؼ يىه تـظه ػ وللى تىليڇې ػ ا٨تٍبػي منبتٝى  ی، ظى ػ هېىاػ ػ ظپلىاکێ ػ لبتلى لپبؿه اړ ػیػ

ـت ـته په اړونؼ هم له ا٨تٍ ې لىػاګـۍىاليج، ػ نړيته ځبنګړې کړي. په همؼې ت بػي مالشٙبتى پ

په مصؼوػولى الك  ګـځي ڇې ػولت له ظبؿد رسه ػ لىػاګـۍتبٜخ  ػ ػېٙبت نىؿ مالش

ـاظت ـنې ػ تـظې پ ب يپىؿې کړي. ػ محبل په تىګه، امکبن لـي ڇې ػولت ػ ا٨تٍبػ ػ لکتىؿ ػ ک

ػ ا٨تٍبػ په ګټه  ه پلىهې ليػ نٙـ ىؿت کې، رسه له ػې ڇې ػ نمثي مرص٣و٠ىاړي، په ػې ٌ

ـن ه ػ ػ ا٨تٍبػي ظىػک٥بيێ لپبؿه له تهـ څعاؿػ کړي، ظى ػ ػولت ق تىکي له تهـ نه و يػه ڇې ک

ـن ىې يثىل، ػ ي. ػ ا٨تٍبػي ظىػک٥بيێ ػ مىظې ت٩ٝق لګىييپه واؿػولى تنؼقو مصٍىالتى يک

 .یل ػيػل ي ا٨تٍبػريثىل ػي او ػ واؿػاتى ػ مصؼوػلى لپبؿه ٠يبيس مىظې ت٩ٝيل

لى يى له ا٨تٍبػي ػال يػ مصؼوػلى لپبؿه  ػ لىػاګـۍ :ػى رسه مطػتهيله ماشىمى او ځىانى صنا -2

تتى ى کې ػ لىړو جبين په لىمړي. ٠بلثب  ػ تألیٝى څعه مالتړ ػيػ مبوىمى او ځىانى ٌنب څعه

ـنی ڇې له مىبتٞ نه يش کىال يځىانې ٌنب مٍبؿ٤ى په ظبٔـ ٝى رس ؿ٨بتت وکړي او يى ٌنبيه ته

 .یام نه يش وؿکىلي، ظپل کبؿ ته ػو ٞ څعه مالتړ ونه کړ يٌنب ػولت له ػ٠ىکه 

په کىمى هېىاػونى کې ڇې ػ ظلکى  :اض ػاتنې مالتړيمػز په هېىاز کې ز دلکى ز ژونس  -3

، یټ ػيه کبيل له ه١ى هېىاػونى څعه ڇې ػ کبؿ مقػ پکې ټي، که اؿفان تیؼ لىړ ػي٩ي ٜبيش٩

ػ کې )ڇني( ځ يټېږي. ػ محبل په تىګه، لکه په لـې ظتيبؿ ؿاټيواؿػ يش، ػ ظلکى ػ ژونؼ مٝ
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ـاظت ؼ يى ػ تىليه ٌنٝتي کبليمه کې ػ اؿفان تيټ مقػ په ظبٔـ په ػې ليب، ػ کبؿګـ ػ تيٌنٝت پ

نى په آنؼ په ػ٠ى ي٠ـة ٌنٝتي ا٨تٍبػونى ته واؿػ يش، ػ ځ تبٜخ ګـځي. که ػ٠ه کبيل ػ

ى يػ٠ى کبلږي )ػ٠ه تصخ ښبيي په ػې ٤ُـ ڇې ػټېيبؿ ټيهېىاػونى کې ػ ظلکى ػ ژونؼ مٝ

ـتله ټيى کبليؼ وىيه ٌنٝتي هېىاػونى کې ػ تىلپت ػ ٠ـة ي٥يک ی يش ٌؼ٧ ، کىال یټ ػيى په پ

 ى وؿوػ مصؼوػوي.يػ٠ى کبلػولتىنه ػ ٠بلثب   ؿهبؿ لبتلى لپبيػ ظلکى ػ ژونؼ مٝ وکړي.

و ػ تبفاؿ ػ اللته ؼوونکى ػ مبتىلى ايپه تل هېىاػ کې ػ ه١ه هېىاػ ػ تىل 53:ډمپنګ -لينىض زتا  -4

 ()متبم وؼله ؼ يپه ػالې ٨ېمت رسه ڇې ػ تىل یشتػه، ػ ٌؼوؿ په مٝنب ى يػ کبل ؿاوړلى په هؼ٣

يش  یىي په ظبٔـ ػولتىنه کىال يټ وي. په ػالې شبالتى کې ػ ډمپنګ ػ معني٨ېمت څعه ټ

ـکي ش٩ى٨ى او واؿػايت لهم په ػالې مىاؿػو کې ػ ا٨تٍبػ ػ  ې الك پىؿې کړي.يڇې په ګم

ٝنې واؿػات له يو واؿػاتى شمبة له کرس رسه مغ وي )ٝنې ػ ٌبػؿاتى ايالنن يبتى تيظبؿذي تبػ

ب له ظبؿد څعه ػ ا٨تٍبػ ػ يکرس ػ له منځه وړلى  ػ ػ٠هبت وي(، ػولتىنه يٌبػؿاتى څعه ف

 .يپىؿړوي کېؼو لپبؿه ػ واؿػاتى په مصؼوػولى الك پىؿې کى 

 ػوهه په يىه ٤ِـيې يػ نٙـ اوبؿه وؿته وکړه، ڇې ػ نمثي مرص٣ لکه څنګه ڇې مى معکې

ى هېىاػ کې ػ يې پـ ظال٣ په ي٤ِـ ػ ػ٠ېٜىاملى کبمل التعؼام و. کله ڇې ؼ ػ يهېىاػونى کې ػ تىل

نې ٜىامل وفګبؿ وي، ػولت ته هڅه وکړي يؼ ځيٝنې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى التعؼام کبمل نه وي، يتىل

 ړي.بت کيؼ ػ ٜىاملى التعؼام فيتـڅى ػ واؿػاتى ػ مصؼوػولى له الؿې په کىؿ ػننه ػ تىل

 النؽ:ياتى ةز داضجي تازي

بتى يىال پىؿوړي کېؼل منځته ؿاوړي. ػ ظبؿذي تبػيهېىاػونى ته نړ ىاله لىػاګـيينړ

 ؼ ٌىؿت او ػيالنن ػ ٜبيػ٠ه ت 54ى هېىاػ ؿاکړې وؿکړې ښکبؿه کىي.يالنن له ظبؿد رسه ػ يت

ـ ي. نړیى شمبة ػظبؿذي هېىاػ په شمبة کې ػ مٍبؿ٤ ظى وېىل ىالې ؿاکړې وؿکړې په ػؿې ت

 کېږي:

 ثبػالتى شمبة.ؼو وړ تيػ ل -1

 ثبػالتى شمبة.ؼونکى تيػ نه ل -2

                                                           
53 - Dumping. 

ـنؼوی  -م٥ٍل تصخ ػ مهؼي ت٩ىی، نړيىالې مبليې کتبةػ ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن په هکله  - 54  1366پېىربػ ظپ

 ملـيق کبل کې ؿا٠لی ػی.
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 ق ن٩ل او انت٩بالتى شمبة.ييػ پبنګه  -3

. يٝنې ٌبػؿات او واؿػات ػي ،ى پىؿې اړونؼ ؿاکړې وؿکړېيپه کبل النن کېيبتى په تيػ ظبؿذي تبػ

 منٝکن کېږي. ؼونکي شمبة کېيپه ٌبػؿاتى او واؿػاتى پىؿې اړونؼ ا٨الم ػ تثبػلې په ل

النن کې نىؿ يبتى په تيي. ػ ظبؿذي تبػيوا شمبة پبته تـظې ته لىػاګـيقه پبته ػ ػ٠ه 

بػېږي. ػ٠ه ا٨الم ػ ظؼمبتى په ٌبػؿاتى او واؿػاتى يؼونکى ا٨المى په نبمه يا٨الم هم ؿاځي ڇې ػ نه ل

 ػي: ې په النؼې ډوليپىؿې تړاو لـي او تـ ټىلى ٜمؼه 

اللهى ػ ظؼمبتى ػ ياو ػ کىتظؼمبتى ي ينه ػ هىا له تهـ -بتمظؼ ىيهىايي او ػ کىت -1 کىلى لپبؿه  ت

ـن ػ ظؼمبتى په م٩بتل کې ى ياو ػ کىت ظؼمبتى ييله ظىا ػ هېىاػ ػ هىاى کمبنى يوؿکړې او ػ ته

الله  ىه تـظه ػه.يؼونکى ا٨المى يؿاکړې، ػ نه ل وىې ت

 ړو وؿکړو پىؿې تړاو لـي.مىي ؿاکيػ ظؼمبتى ػ٠ه ډله په تبنکي او ت -مبيل ظؼمبت -2

ـن -3 ػ هېىاػ او ػ هېىاػ ػ تهـ مېىتى اولېؼونکى له ظىا له پبنګىنې څعه  -ؼيى پبنګىنى ٜىايػ ته

الله ـنيوىي ٜىا ت ػ اولېؼونکى ػ پبنګىنې له  یى هېىاػونى او ػ ه١ى يؼ او په هېىاػ کې ػ ته

اللهشبٌل څعه   ػ ػ٠هړوي. ٠بلثب  ىه تـظه ذىيؼونکى ا٨المى يػ٠ى لؼ هم ػيوىي ٜىا ت

او ػ وؿولته پبته هېىاػونى لپبؿه من٥ي وي. ػ  وت ػ ٠ـة ٌنٝتي هېىاػونى ته محثتشمبة ت٥ب

ـنێ لىػاګـۍ محبل په تىګه په ػې ذؼول کې ښىػل  7- 18ؼ په يٜب انګلمتبنڅعه ػ  اړه له ته

 کېږي.

 ىن لرتلېنګ لېـې(يليپه م -)اؿ٨بم

 پبته وؿکړه ؿاکړه کبل

1870 - - +50 

1891 - - +100 

1907 - - +140 

1913 - - +200 

1938 205 35 +175 

1950 271 117 +154 

1960 634 455 +179 

1964 866 461 +405 

 «ذؼول 7- 18»
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ـنيٜىا انګلمتبنػ  . ؼ ػييىاهېىاػ ػ پبنګىنى ٜ ػ ػېى هېىاػونى کې يؼ په ػې تـظه کې په ته

ـان په تېلى، او ػ ذ پبنګىنه  انګلمتبنػ ٩ب ػ اوؿګبډي پټلێ په ذىړولى کې ينىيب ا٤ـػ محبل په تىګه ػ اې

ىالې ذګړې ػ مٍبؿ٤ى ػ يې ػ ػوهمې نړينى پبنګىنى ميل کېؼل او ظـڅالو يػ٠ى ځاو نىؿ ػي. ػ

ف کبل نه ؿاپؼېعىا ظبؿذي  1952ػ٠ى ؿاکړو ػ کمىايل تبٜخ وى. له ته ػ انګلمتبن په ظبٔـ، نيتأم

. پـ ػې یػ یمىنؼل یبتىاليپبنګىنى( کې فپه کب يبنګړې تىګه ػ امـپبنګىنى په ػ٠ه هېىاػ )په ځ

 .یبتىايل تبٜخ وى يؼ ػ وؿکړې ػ فيتهـ ته ػ ٜب ،البك

ـن :ونکي اكالمل کېسسينىض ډېط نه ل -4 ـ يػ٠ه ا٨الم په هېىاػ کې ػ ته ه تهـ کې او پ و مٍبؿ٣ى ممب٤

ـنىنږ فم ناميي ٤لمىنى ػ اذبفې مٍبؿ٣،ي، ػ لػ هېىاػ ػ ممب٤ـو مٍبؿ٣ ى يپه هېىاػ کې ػ ته

ذؼول په  7- 18ػي.  کې فمىنږ ػ هېىاػ ػ ډېپلىمبټبنى مٍبؿ٣او په تهـ  بنى مٍبؿ٣ډېپلىمبټ

 النن ښکبؿه کىي.يبتى تيػ ظبؿذي تبػ انګلمتبنمنىنىي تىګه ػ 

 رسه ػ ېؼونکي ا٨الم پىؿته له تهـؼل کيؼل کېؼونکي او نه ليټىل ل -ېػ پبنګې ػ ن٩ل او انت٩بل ا٠ېق 

ـه ػ پبنګه يبتى تيؿان١بړي. ػ ظبؿذي تبػ ؼ او مٍبؿ٣يهېىاػ ذبؿي ٜىا ق ييالنن پـ ػ٠ى ا٨المى رستې

ـنێن٩ل او انت٩بالتى تـ ا٠ېقې  اللهپبنګىنې څعه  النؼې هم ؿاځي. که څه هم له ته ؼ يٜب یوى  ت

ـن ق ن٩ل او ييبلثب  پبنګه ىه ؿاکړه ػه. ٠يالنن له پلىه، يبتى ػ تيى تبػيؿاکړه ػه، ظى لىمړۍ پبنګىنه ػ ته

ؿي شمبة  تبنؼې ٤ى٧ الٝبػه ا٠ېقه لـي. که ػ ذبالنن په مبفاػ او کرسيبتى ػ تيتبػ انت٩بل ػ ظبؿذي

النن ټىل ت٥بوت يبتى ػ تييش ػ ظبؿذي تبػ یػ پبنګې انت٩بل کىال  ت٥بوت محثت وي، له هېىاػ څعه

. ػ یلى مهم او مؤجـ ٜبمل، ػ ګټې نـط ػى تـ ټى يىاله کڈه ػ پبنګې ن٩ل او انت٩بل يمن٥ي کړي. په نړ

له ه١ه هېىاػه نىؿو هېىاػونى ته ػ پبنګې ػ انت٩بل  یکب کې ػ ګټې ػ نـط کمىاليمحبل په تىګه، په امـ

کب ته ػ پبنګې ػ يله نىؿو هېىاػونى څعه امـ یبتىاليکب کې ػ ګټې ػ نـط فيتبٜخ ګـځي او په امـ

ذؾة په ظبٔـ ػ ؿېګ  ػ واکمنێ پـ مهبل، ػ٠ه هېىاػ ػ  کب ته ػ پبنګې ػيانت٩بل تبٜخ ګـځي )امـ

 بت کړ(.يظپلې ګټې نـط ف

بتې يالنن کې وؿکړې له ؿاکړو څعه فيبتى په تيکله ڇې ػ ظبؿذي تبػ :النؽ تفاوتياتى ز ةيز تاز

النن مبفاػ لـي. کله ڇې يبتې وي، تيالنن کرس لـي او کله ڇې ؿاکړې له وؿکړو څعه فيوي، ت

 لى څعه په الت٥بػې ذربان يش:يؼ له النؼې ولبيـي، ػ٠ه کرس تبالنن کرس وليت

ـلته. -1  له نىؿو هېىاػونى څعه ػ پىؿ په م

ـلتې په يمى له نړيػ پ -2 اللهىال ٌنؼو٧ څعه ػ م  کىلى. ت

ـلتې په  -3 اللهله نىؿو هېىاػونى څعه ػ م  کىلى. ت
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 په تهـ کې ػ پبنګىنې په ظـڅالو. -4

 ػ رسو فؿو ٌؼوؿ. -5

ـهيليم وؿکړې  ىن لې

             1964             1963           1938 

 ؼل کېؼونکي ا٨الم(يواؿػات )ل -1

 :ؼل کېؼونکي ا٨المينه ل -2

 په تهـ کې ػ هېىاػ مٍبؿ٣ -ال٦

ـښېيتېړۍ ڇلىنه او هىا -ة  ي ک

 ؼيػ پبنګىنې ٜىا -د

  يممب٤ـ -ػ

 نىؿ ا٨الم -هې 

             5005            4366             835 

  

 

             483               422                16 

              836               775                80 

2494     461   2280     441    173      30 

             261                241               40 

             453                401                 7 

 1008          6646              7499             ټىلې وؿکړې

  ؿاکړې               

             4471             4287             533 

 

 

             838                788              100 

             866                 828             205 

             2616              2464              405 

             190                188                28 

              722               660                 72 

 ؼل کېؼونکي ا٨الم(يٌبػؿات )ل -1

 :ؼل کېؼونکي ا٨المينه ل -2

ـښې -ال٦  تېړۍ ڇلىنه او هىايي ک

 ؼيػ پبنګىنې ٜىا -ة

  يمب٤ـم -د

 نىؿ ا٨الم -ػ

 938             6751              7087             ټىلې وؿکړې

 70-             105+               412-             ت٥بوت )پبته(

 
ـه په ميليىن -ذؼول، ػ انګلمتبن ػ تبػيبتى تيالنن 8- 18»  «لرتلېنګ لې
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متنه په ؿاتلىنکي کې ػ ګټې ػ وؿکړې په ٜلت په اوږػ يلپبؿه ڇې له پىؿ څعه کبؿ اظ ػ ػې

ـلته ٠ىښتنل هم لمهبل کې ػ هېىاػ لپبؿه   -بيسيلتىنقې ؿاوالړوي او له نىؿو هېىاػونى څعه م

ـو ػ کمېؼو تبٜخ يؽظب ييب )واتمتګي( ؿاوړي او ػ رسو فؿو ٌؼوؿ ػ هېىاػ ػ ٔال يا٨تٍبػي تړلت

ـاتـولى لپبؿه هڅه کىي.يبتى ػ تيګـځي، ٠بلثب  هېىاػونه ػ ظپل ظبؿذي تبػ  النن ػ ت

 ػا ػي: اػتىنهطولى لپاضه ز زولت ػيز داضجي تازياتى ز ةيالنؽ ز ةطاة

بلتىنى ته اوبؿه وکړه، ػ يپه معکې ٥ٌصى کې مى ػ٠ى ل: اػتيػ يز واضزاتى محسوزونک -الف

ـکي ش٩ى٨ى ف ػ واؿػاتى مصؼوػونکي  بلتىنه اوينؼي او الٝبؿي لتمه ي، ػ واؿػاتى لهیبتىاليګم

 بلتىنه.يل

قې ػ وؿکړې له ي٩ىلى رسه ػ ذبينکى په تىىػولت ػ ٌبػؿو  نه:اػتى ياتىايل ػيز صازضاتى ز ظ -ب

اللهبلتىنى ٌؼؿو لکه له ٌبػؿاتى څعه يالؿې ػ الٝبؿي ل وىي الٝبؿ په لىړ ٨ېمت اظيل، ڇې  ت

 بتىايل تبٜخ ګـځي.يػا ػ ٌبػؿاتى ػ ف

م ييش ڇې له ا٨تٍبػ څعه ػ پبنګې ػ وتلى په ممت٩ یکىال  لتػو نه: اػتى يز پانګې ز جصب ػ -ج

بتىايل يبتىايل رسه ا٨تٍبػ ته ػ پبنګې ػ وؿوػ ػ فيوکړي او ػ ګټې ػ نـط په ف يى يکنرتول رسه معن

ـکي کې ته په ػې اړه پىؿه تصخ وکړو.  تبٜخ يش. په نىلمم څپ
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 ینىلؼم څپطک

 اتى نظامز نړيىالى تازي

ـکي کې مى نت ـته ػ ظپلى تىلره واظيمتيپه معکې څپ ى مبفاػ له يى کبليؼ وىيه، ڇې که ڇې

ى او ظؼمبتى ٌبػؿات يتثبػله کړي، ټىله نړۍ ته له ػ٠ې تثبػلې څعه ګټه پىؿته کړي. ػ کبل ى تل رسي

النن کې منٝکن يبتى ػ وؿکړې په تيىال مثبػالت ػ ه١ه ػ ظبؿذي تبػياو واؿػات او ػ هېىاػ نىؿ نړ

ړې النن له ه١ه څعه ػ ؿاکړو شمبة او نىؿو هېىاػونى ته وؿکيبتى تيکېږي. ػ هېىاػ ػ ظبؿذي تبػ

 ػي. ػ٠ه شمبة په څلىؿو تـظى وېىل کېږي:

 ذبؿي شمبة. -1

 ق ن٩ل او انت٩بل شمبة.يى اړظيػ  -2

 ػ پبنګې شمبة. -3

 پىيل شمبة -4

 ى تىِېض کېږي.يػ٠ى شمبتىنى هـ په النؼې ډول ػ

 جاضي حؼاب:ـ 1

شمبة وېىل کېږي. ػ  ؼل کېؼونکىيؼل کېؼونکى او نه ليل ذبؿي شمبة ته ػوه تـظى؛ 

ؼل کېؼونکې تثبػلې په شمبة ي. ػ نه لیى شمبة ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى شمبة ػيؼل کېؼونکى کبليل

. يوبمل ػ بشت او نىؿيمه، تبنکؼاؿي، ليو پلىؿ اړونؼ ا٨الم لکه شمل و ن٩ل، تاکې ػ ظؼمبتى ػ پېـ 

ىن په شمبة کې او وؿکړې ػ ٔلثبتى ػ شمبة په تـظه کې ؿاوړل يپه ذبؿي شمبة کې ؿاکړې ػ مؼ

 ذؼول ػ شمبة په وکل ښىػل کېږي. 1- 19ه تىګه ذبؿي شمبة ػ کېږي. په لنډ
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 وي، ذبؿي شمبة کرس لـي.  B>Aوي، ذبؿي شمبة مبفاػ لـي او کله ڇې A>Bه ڇې لک

 ٔلثبت ىنيػ

 ؼل کېؼونکې مثبػلهيل -ال٦

  ى ٌبػؿاتيػ کبل

 ؼل کېؼونکې تثبػله:ينه ل -ة

 شمل و ن٩ل

 مهيت

 بشتيل

ـنێ پبنګىنې څعه الله له ته  ت

 ؼيوىي ٜىا

________ 

 تىة مرمىٜهيذبؿي شمبة پىؿوړ Aػ 

 ؼل کېؼونکې تثبػلهيل -ال٦

 ى واؿػات                               يػ کبل

  ؼل کېؼونکې تثبػله:ينه ل -ة

 شمل و ن٩ل  

 مه  يت

 بشتيل

 ػ پبنګىنې په ظبٔـ تهـ ته وؿکړل

  ؼيوىي ٜىا

_________ 

 ٔلثبتى مرمىٜهػ ذبؿي شمبة  Bػ 

 «ذؼول، ذبؿي شمبة 1- 19»

 ع نلل او انتلاتات:يى اړديـ 2

ب تهـ ياو  یى لېږػ ػيػ٠ه ن٩ل او انت٩بالت ػ هېىاػ اولېؼونکى ته له تهـ څعه ػ تالٜىِه کبل

ى په څېـ ا٨الم، ػ ت٩بٜؼ ش٩ى٧ ه١ى کمبنى ي. لکه ػ ډالیى لېږػ ػيته ػ اولېؼونکى له ظىا تالٜىِه کبل

ـلتې او اٜبنې په ػ٠ه ډله کې ګـوپ تنؼي کېږي. ته ڇې له  هېىاػه تهـ ژونؼ کىي، م

 ز پانګې حؼاب:ـ 3

ػ پبنګىنې په مىظه ػ لنډ مهبلى او اوږػ مهبلى ؿاکړو وؿکړو شمبة ته ػ پبنګې شمبة 

ـانيوايي. ػ محبل په تىګه، که  ـن یى اې مې له يمى په تؼلىلى رسه ػ٠ه پيمى تبنؼې ػ ظپلى پيى پيپه ته

ې له هېىاػه تهـ ػ وظت لـونکې لپبؿنې په تڼه لپام کړي، ػا تهـ يىه تبنک کې يمحال  په  ېىاػه تبيسه

ـان ػولت او ػ پبنګې ػ شمبة ػ ٔلثبتى په شمبة ک یته ػ پبنګې انت٩بل ػ ې منٝکن کېږي. که ػ اې

ـاٜٙم ٩بيا٤ـ ػ ه اړط کې جثتېږي. بة ػ ٔلثبتى پى هېىاػ ته پىؿ وؿکړي، ػا هم ػ پبنګې ػ شميکې  په ت

ـن ػ ػې ـان ػولت ته پىؿ وؿکىي او يبن ظپلې پيپـٜکن، که ته ـان تبنکىنى ته ولپبؿي، ػ اې ب يمې ػ اې

ـان ػ ظبؿذي تبػ ـان کې ػ کبؿظبنې په ذىړولى کې پبنګىنه کىي، ػ٠ه ا٨الم ػ اې النن ػ يبتى ػ تيپه اې

b1 

b2 

b3 

b4 

b5 

a1 

a2 

a3 

a4 

a5 
. . . . . . 
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ـ ىنيػػ ٔلثبتى او ى په اړط کې جثتېږي، ػ پبنګې ػ شمبة ىنيػپبنګې ػ شمبة ػ  منځ ت٥بوت ػ ى ت

 بن ٌبػؿه او واؿػه ػه.يا٨تٍبػ ػ پبنګې ػ ذـ

 پىيل حؼاب:ـ 4

ق ن٩ل او انت٩بالت او يى اړظيىنى مرمىٜه، يپه ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ذبؿي شمبتىنى ػ ػ 

او  ا٨تٍبػ ته په نىؿې نړۍ ٔلثبت ولـي بته وي،يػ٠ى شمبتىنى ػ ٔلثبتى له مرمىٜې څعه فپبنګه ػ

 هيى ډول تمىيؼ په ياو پىؿ تب ٔلج وي، ڇې ػ٠ه يه ڇې کم وي، ا٨تٍبػ ته له نىؿې نړۍ نه پىؿوړ کل

. په ه١ه ٌىؿت کې یػ یې مىعَ کىونکيى ډول تمىيػ او پىؿ  ٔلج ػ ػ٠هيش. پىيل شمبة 

ـو ػ کمىايل يوي، ٔلج ػ الٝبؿو ػ انت٩بل په وکل )ػ الٝبؿي ؽظب يڇې ا٨تٍبػ ػ نىؿې نړۍ پىؿوړ 

ب ٔلج لـونکى هېىاػونى ته ػ رسو فؿو په ي( او یکمىال الٝبؿو ػ مىذىػي يػ ا٨تٍبػ ػ ظبؿذٝنې ي

ب رسه فؿ اللته ؿاوړي. پـ ػې يهېىاػ ته  یالٝبؿو ٠ىښتىنکه کېږي. ػ ظبؿذي يانت٩بل رسه تمى

ه ب ػ هېىاػ ػ رسو فؿو مىذىػي اِب٤ه کېږي. ښکبؿه ظرب يمىمي او  یبتىاليـ فيب الٝبؿي ؽظبي ،البك

النن کې کرس ولـي، يه تبتى تيڇې په ػوامؼاؿه تىګه ػ ظبؿذي تبػ یى هېىاػ نه يش کىال يػه ڇې 

ـ ظتمېږي. پـ ػې يب ػ هېىاػ ػ رسو فؿو ؽظبيـ او يى څه وظت نه الٝبؿي ؽظبيځکه ڇې وؿولته له 

ني تصخ کې يؼىې الؿې ٠ىؿ وکړي. په النيلپبؿه پـ  النن ػ تٝؼيلىلىيبتى ػ تيؼ ػ تبػيالبك، هېىاػ تب

لتىنقې ػ شل لپبؿه  ػ ػ٠ېيل نٙبمىنى کې هېىاػونه څه ډول په ػې ظربې کىو، ڇې په تېالتېلى پى 

ـاتـۍ ػ نـط )ػ الٝبؿو ػ نـط( په هکله ظربې کىو.يهڅه کىي او ه١ه وظت لږ څه ػ تېالتېلى پ  مى ػ ت

 عم:يکانياتى ميىالى تازيظ کاله پىضې ز نړ 1944تط  -الف

ي البك و. په ػې نٙبم يبتى تبنؼې شبکم نٙبم ٔال يىالى تبػينه معکې په نړ ف کبل 1944له 

ى ػ ٌبػؿولى په م٩بتل يته کبيل ٌبػؿول، ػ کبل انګلمتبنـ ته کبيی لىػاګيى امـيکې، کله ڇې محال  

کب ييس ٌبػؿونکي امـيى انګليى له پىيل اؿفښت رسه لم ډالـ ٠ىښتل. کله ڇې ته يې، ػ کبليکې ته 

ـه ٠ىښتله. پـ ػې البكيپه م٩بتل کې ته  ػ ػېٌبػؿول ته کبيل  يس واؿػونکي يانګل ،ې رسلېنګ لې

ـه اللته يبتى لپبؿه تبيکبيي واؿػونکي ػ تبػيکبيي ډالـ او امـيبتى لپبؿه امـيته ػ تبػ ؼ لرتلېنګ لې

 .یؿاوړې وا

ل کې ػ ه( پېـوػل. په ػ٠ه محبب وړ الٝبؿ ػ )الٝبؿو له مبؿکېټ څعيواؿػونکي ته ػ اړت

ـه تبنؼې ػ ډالـو ػ نمثت په تؼ الٝبؿو نـط پ ـه په ډالـو ػيلېؼو ه لې . اوك ػ الٝبؿو ػ٠ه نـط څه یب لې



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

257 
 

مې ػ رسو يبؿ، ػ هـ هېىاػ پيمٝ یيب ٔال ياو  یه لـونکيډول ټبکل کېږي؟ پىهېږو ڇې ػ رسو فؿو پب

ـه يفؿو له ټبکيل م٩ؼاؿ رسه تٝـ ـه ٥ېږي. ػ محبل په تىګه، که ػ لرتلېنګ ه رسه ممبوي اؿفښت  7,5لې

ـاتـ وي، ػ لرتلېنګ  2,5کبيي ډالـ اؿفښت له يولـي او ػ هـ امـ ـامه رسو فؿو رسه ت ـه ته ػ يګ ىه لې

ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې،  انګلمتبنکبيي ډالـ ػؿې ڇنؼه اؿفښت ولـي. ػا په ػې مٝنب ػه ڇې ػ يامـ

ـه له  یکىال  یواؿػونک يسيانګل ـه لې کبيي ډالـو رسه تثبػله کړي او ػ يامـ 3يش ڇې ػ لرتلېنګ ه

ډالـ له لرتلېنګ لېـې رسه تؼل  3يش ڇې  یکىال  یي واؿػونکيکبيکب ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې امـيامـ

 کړي.

لېـو ػ ب يمى ػ نرشولى ػ ډالـو او يػ پ ې لـونکي نٙبم کېيي پبيپبم مى وي ڇې ػ ٔال 

لم وړانؼې کىونکى ته ػ رسو فؿو ظښتې ػ٠ى ػواړو له اؿفښت رسه وړانؼې کىلى په ٌىؿت کې ػ

ـته ػ امـيوؿلپبؿي. په ػ٠ه نٙبم کې پ کب ػ يمې په ډالـو تبنؼې ػ تثبػله کېؼو وړ وي. اوك که ڇې

ه ػ ػواړو ػ ټىلى وؿکړو له مرمىٜې رس  انګلمتبنرسه ػ  انګلمتبنالنن مرمىٜه له يبتى ػ تيتبػ

ه کېږي. اوك ػالې يى تل رسه تمىيشمبة له  ػ٠ى ػواړو هېىاػونىهېىاػونى لپبؿه ممبوي ػه او ػ

 انګلمتبنکب ته ػ يډالـو په انؼافه او امـ 400واؿػات ػ  انګلمتبنه ػ کب څعي٤ُـ کړئ ڇې له امـ

ډالـو کرس او ػ  350النن يکب ػ وؿکړو تيلېـې وي. په ػې ٌىؿت کې ته ػ امـ 250ٌبػؿات 

ـه مبفاػ ول 350النن ته يبتى تيػ تبػ انګلمتبن کب ػ ياو امـ انګلمتبنـي. په ػې ٌىؿت کې ته ػ ډال

ـنێ لىػاګـۍ ـنګه تمى ته  350يش ڇې  یکىال  انګلمتبن؟ په ػې شبلت کې، يه کېږيشمبة څ

ـه مبفاػ په امـ ته رسه فؿ وؿوګـځىي. که ػ رسو فؿو له  انګلمتبنکب کې په رسو فؿو تؼل کړي او يډال

ـا 875(2,5×250)مى اؿفښت ٤ُـ يش، يشمبته ػ پ ته  انګلمتبنه کب څعيمه رسه فؿ ته له امـګ

بتې وي. ػ پىؿتني يکب ؿاکړې ػ ه١ه له وؿکړو څعه فيولېږػول يش. په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ امـ

 .ته لېږػول کېږي انګلمتبنکب نه يٝنې رسه فؿ ته له امـي، بن پـٜکن شبلت ته پېښ يشيذـ

کې ػ الٝبؿو نـط وته، رسو فؿو ې نٙبم يلکه څنګه ڇې پىؿته اوبؿه ووىه، ػ رسو فؿو په پب

ې من٥ي يب ػ٠ه نـط جبتت پبته کېږي؟ ځىاة يمى کې ټبکل کېږي. ظى آ يته په کتى ػ هـ هېىاػ په پ

ې او ت٩بِب تـ یػ . ػ الٝبؿو ٨ېمت ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې ػ هـ کبيل په ډول په هـ تل تبفاؿ کې ػ ِٜـ

ه او ت٩بِب په ػ٠ه ػ الٝبؿو ػ تبفاؿ ل انګلمتبنا٠ېقې النؼې ؿاځي. ػ  پبؿه ػ ډالـو ٨ېمت ػ ډالـو ِٜـ

 تبفاؿ کې مىعَ کىي:
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و. اوك  (3)پـ  (1)ٝنې ػ لېـې ػ اؿفښت نمثت ډالـو ته ي ،کې ػ ډالـو ٨ېمت محبلپه فمىنږ 

ه او ت٩بِب او  ػ  بيب ػ ډالـو ٨ېمت او ي وکړي، آ يريػ الٝبؿو نـط ت١ انګلمتبنب ػ يکه ػ ډالـو ِٜـ

بته ػه. که ي. په ډالـو تبنؼې ػ لېـې له ت٩بِب څعه فی وکړي؟ ځىاة محثت ػيريالٝبؿو نـط ته ت١

کب ته ػ يډالـ او امـ 400واؿػات  انګلمتبنکب نه ػ يڇې ٤ُـ کړه په ه١ه کې له امـ پىؿتنی محبل

په تبفاؿ کې(  ػ الٝبؿو انګلمتبنلېؼو ته اړ يش )ػ يلرتلېنګ لېـو تبنؼې تثؼ 250ٌبػؿات  انګلمتبن

ه  يش. اوك  لېـو رسه ممبوي 250ت٩بِب ته له  ډالـو او ػ لېـو 750په ػې ٌىؿت کې ػ ډالـو ِٜـ

کبيي ډالـ تؼلې يامـ 400لرتلېنګ لېـې په  133ؼ يبنى ته ػ وؿکړې لپبؿه تبيکبيامـ می لىػاګـيانګل

ه ته ػ  ،. پـ ػې البكکړي ې نه فواشؼو ته په انؼافه او ػ ډال 133ػ لېـې ِٜـ بته يـو ت٩بِب له ِٜـ

ؼ ػ ي. نى تبیالنن مىذىػ کرس او مبفاػ ػيبتى ػ تيػ تبػ انګلمتبنکب او ي ٜلت ػ امـيريت١ ػ ػ٠هػه او 

ـه له يبت يش. اوك ػالې ٤ُـ کىو، ڇې يډالـو اؿفښت ؿاکم او ػ لېـې اؿفښت ف ډالـو رسه  6ىه لې

لېـې کېږي. په ػې ٌىؿت کې ػا  1/6تبفاؿ کې  ب ػ ډالـو ٨ېمت ػ لنؼن ػ الٝبؿو پهيېږي او ممبوي ک

ـه له  6ڇې  ـامه رسو فؿو رسه ممبوي ػي 15ډال ـامه رسو فؿو تبنؼې تثبػله  15کب کې په ياو په امـ ګ ګ

 انګلمتبنکب کې په رسو فؿو تؼل کړي او رسه فؿ يکب ته رص٣ کىي ڇې ډالـ په امـييش، امـ یکېؼا

ـه واظيل او ػ٠ه ػ تبنؼې  رسو فؿوته انت٩بل کړي او په  ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې په  انګلمتبنلىمړۍ لې

 ډالـو تثبػله کړي.

ـت ـه په ډالـو( ؿاکم  انګلمتبنج، کله ڇې ػ الٝبؿو نـط ػ يپه ػې ت ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې )لې

ته ته واؿػ يش او ػا مٝبمله ػ ػې المل ګـځي ڇې ػ  انګلمتبناو  کب څعه تهـييش، رسه فؿ له امـ

ه ػ لېـې  المل ګـځي  ػ ػې یبتىاليبته يش. ډالـو ته ػ ت٩بِب فيفػ الٝبؿو په تبفاؿ کې  انګلمتبنِٜـ

ـه په ډالـو( ف ه څع انګلمتبن ، کله ڇې په کىم ٜلت لهبته يش. پـ ػې البكيڇې ػ الٝبؿو نـط )لې

 ػ ډالـ م٩ؼاؿ
 ت٩بِب

ه  ِٜـ
 ػ الٝبؿو نـط

)تٝبػل په شبلت کې)ػ   

ـه  ډالـ/ لې
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ـته تبفاؿ ػ  ه څع تبنانګلمکې، ػالې ٤ُـ وىه ڇې له  تٝبػل شبلت ته وؿګـځىي. په پىؿتني محبلتې

 امـيکبته له  انګلمتبن. ی وا٨ٝي ػريته ػ رسو فؿو انت٩بل هېڅ مرص٣ نه لـي، ػ٠ه ٤ُـ ٠ امـيکب

 لـي: ػ رسو فؿو انت٩بل النؼې مٍبؿ٣ هڅع

  کىي. رين٩ل مرص٣ ڇې ػ رسو فؿو ػ وفن او شرم له معې تىپ ػ شمل و  -1

 مې مرص٣.يت ػ  -2

 .لرتګې پټىلى مرص٣ ه ػګټې څع لىلى په تـڅ کې لهيتثؼ ډالـو ػ په رسو تبنؼې ػ  -3

ـمنځ اظتال٣.ارسو فؿو ػ پېـ  ػ -4  و پلىؿ ػ ٨ېمت ت

ـته ػ٠ه مٍبؿ٣ ـامه رسو فؿو لپبؿه وومېـو، په  100ډالـو په انؼافه ػ هـو  4محال  ػ  که ڇې ګ

ـامه رسه فؿ 240وى محال   یډالـو تبنؼې کىال 100 ـ  ګ ـامه رسه فؿ ته په  240و ڇې وپې  204لېـو او  34ګ

ته ػ  انګلمتبنکب نه يىافې ه١ه وظت له امـيلېؼو وړ وي. ػ٠ې ممئلې ته په کتى، يلـو تبنؼې ػ تثؼډا

اللهرسو فؿو په واؿػولى ا٨ؼام کېږي، ڇې له ػ٠ه انت٩بل څعه  ن٩ل له مرص٣ وىې ګټه ػ شمل و  ت

ا٨تٍبػ ته  نمتبانګلبته وي. ػ الٝبؿو نـط + ػ انت٩بل ټىل مرص٣ ته ػ يى څعه فاو ػالې نىؿو مٍبؿ٤

ته ػ  ټىل مرص٣ى. په تـٜکن شبلت کې هم ػ الٝبؿو نـط + يوا یوؿتګ ټک رسو فؿو ػمىنږ ػ 

ى يػ کبل انګلمتبنبػېږي. اوك ٤ُـ کړئ ڇې يه ػ رسو فؿو ػ ٌؼوؿ په نبمه له ا٨تٍبػ څع انګلمتبن

ته ػ  انګلمتبنڇې  پـ ٜلت ػه، ػ ػېبتى له کرس رسه مغ کېږي. ػا يکب رسه ػ تبػيپه تثبػله کې له امـ

. په ػالې شبلت کې ته یبت ػيه فانګلمتبن له ٌبػؿاتى څعکب ته ػ يامـ ٌبػؿاتى اؿفښتکب ػ يامـ

کب ته ػ رسو يه امـانګلمتبن څعکب ته وؿکړي. له يه ػ رسو فؿو په وکل امـيب ت٩بيػ٠ه کرس انګلمتبن 

ه فيکب کې ػ پيالمل يش ڇې په امـ ػ ػېفؿو وؿتګ ته  مى ػ يکب کې ػ پييش، او په امـبته يمى ِٜـ

ې ف ى او ظؼمبتى ػ مرص٣ ػ يىين ا٠ېقه لـي. ػ لىػ ػ نـط ػ کمېؼو او ػ کبليان٥الل یبتىاليِٜـ

ـه ػ کبليف کمېؼو او کب ػ ٌبػؿاتى ػ يػ امـ یبتىاليى او ظؼمبتى ػ ٨ېمت فيبتېؼو تبٜخ ګـځي او تبآلظ

پـ  انګلمتبنه ػ رسو فؿو وتل ػ انګلمتبن څعه بتېؼو تبٜخ ګـځي. اوك ليهېىاػ ػ واؿػاتى ػ ف ػ ػ٠ه

ې ػ کمېؼو تبٜخ ګـځي، په ا٨تٍبػ تبنؼې ػ ان٥الليا٨تٍبػ کې ػ پ ىين يىن ِؼ ان٥الليمى ػ ِٜـ

بتېؼو المل ګـځي او ػ٠ه يؼ ػ مرص٣ او ٨ېمت ػ کمېؼو، او ػ لىػ ػ نـط ػ فيا٠ېقه کىي، ػ تىل

هېىاػ  ػ ػ٠هه کب څعيبت او له امـيٌبػؿات ف بنانګلمتالمل ګـځي ڇې ػ  ػ ػېىين ا٠ېقه يان٥الل

 یبت وى يمتبن کې فلپه انګ کب کې ػ ګټې نـط ؿاکم اويڇې په امـ واؿػات ؿاکم يش. له تلې ظىا، ػا

ـکت وکړي. نى ػلبتې ګټې ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه ػانګيف ، لنډ مهبله پبنګې ته ػیػ  متبن ا٨تٍبػ ته ش

ػ تى بيى په آنؼ ػ ظبؿذي تبػا٨تٍبػپىهبنک يکالل ځبنګړې تىګه ػپه  ى په آنؼ اوا٨تٍبػپىهبننى يځ

رسو فؿو تګ ؿا تګ ػ ٨ېمت او ػ لىػ ػ  ه تل هېىاػ ته ػى هېىاػ څعيٜؼم تٝبػل په ٌىؿت کې، له 
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النن کې ته يبتى په تيک وکل ػ تبػيبتېؼو )ػ پبنګې وتل او ننىتل (، په اتىمبتينـط په کمېؼو او ف

 ىيس.يمنځه مىذىػ ٜؼم تٝبػل له 

 اػاغ نظام(: اػػاضوز رسو ظضو او اػػاضو اػاغ نظام )ز  -ب

ىل هېىاػونه، په ػ رسو فؿو نٙبم و. ػ نړۍ ټ بمپىيل نٙ ىالې ذګړې معکې،يله لىمړۍ نړ

په رسو فؿو تؼلېؼلې. لکه څنګه ڇې مى  ې په جبتت نـطيمې ي٠ـيب هېىاػونه، پ ځبنګړې تىګه لىی

ې ٌبػؿول او يکرس ػؿلىػ، رسه فؿ يې النن کې يبتى په تيػ ظبؿذي تبػاوبؿه وکړه، کىم هېىاػ ڇې 

الله او واؿػول يکىم هېىاػ ڇې په ظبؿذي تبػ او ػ رسو فؿو ٌؼوؿ يې بتى کې مبفاػ ػؿلىػ، رسه فؿ ت

ې، ٨ېمتىنى او ػ ګټې په نـط ياو وؿوػ ػ ه١ې ا٠ېقې له معې ڇې ػ پ ې ٠ىؿځىي، په يمى په ِٜـ

ـايػ تبػ ېيک ډول ته ياتىمبت ـات په اوږػو کې، لعت  ىالې ذګړېيوه. ػ لىمړۍ نړبتى کرس او مبفاػ ت

مى تؼلېؼل نبوىين يش. ػ نړۍ ډېـو هېىاػونى يالمل وى ڇې په رسو فؿو تبنؼې ػ پ ػ ػېىن يان٥الل

نى يځ ى کېيقې په وؿولتيفلم  1920مى ػ تؼلېؼلى وك له الله وؿکړ. ػيپه رسو فؿو تبنؼې ػ پ

هېىاػونى په ځينى مې له رسو فؿو رسه په تثبػله اٜالم کړې، ظى يم ځل لپبؿه ظپلې پػوههېىاػونى، ػ 

ـه ينګ لېـې په ټىلىلى پـلېػې پړاو کې ػ لټ ـمى رستې ـمې يل وکړ، ڇې ػ رسو فؿو په فې ې ػ پىيل فې

ـت و متم )ػ رسو فؿو مالتړ( ػ رسو فؿ يج، ػ رسو فؿو البك ليپه تىګه له ځبن رسه ولبيت. په ػې ت

البك نٙبم ػ له منځه تلى  رسو فؿوب ػ الٝبؿو نٙبم ونىمىل وى. ػ يمتم تؼل وى، ڇې تياو الٝبؿو په ل

ىن پـ يکمښت ٜلت ػا و، ڇې ػ پىيل اؿفښت ػ ان٥الل ػ ػ٠هاو  یـو کمىاليٜلت ػ رسو فؿو ػ ؽظب

ې نه ڇټک ف ل کې کله ڇې ف کب 1931ؼاکړ. په يپ یبتىاليٜلت ػ هېىاػونى تثبػلې ػ رسو فؿو له ِٜـ

ـل یػ نىؿو هېىاػونى له ظىا وړانؼې وى  یونه وى کىال  انګلمتبن نګ په رسو فؿو تثبػله کړي، ػ يلټ

 وپـځېؼ.متم هم ؿايالبك ل الٝبؿو

ـان په اوږػو کې يف لم1930ػ  پـ ٜلت ڇې ػ نړۍ هېىاػونى ػ  ػ ػېقې ػ ا٨تٍبػي تص

ـاظتبتىايل يؼ ػ فيب ػ له منځه وړلى او ػ ميل تىليوفګبؿت مى يب په مىظه ػ ظپلى پيلپبؿه، ػ ٌبػؿاتى ػ پ

ـ٤ه يټ او ػ واؿػايت کبلياؿفښت ؿاټ ـکي تٝ ى جثبت لـونکي پىيل نٙبم په لىؿ يبتىله، ػ يې فيى ګم

ػ رې تؼلىنىنه يوؿګـځېؼل نبوىين وىل. په ػ٠ې ػوؿه کې ػ الٝبؿو په نـط کې ػوامؼاؿه او تې نت

ىال جثبت لـونکي پىيل يى نړيلې ته وؿلېږي تـڅى ػ يػې پب ا٨تٍبػپىهبنالمل وىي، ڇې ډېـۍ  ػې

ى هېىاػ ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى يؼ ػ الٝبؿو نـط جبتت وي. کله ڇې ػ يتب متم ػ ؿامنځته کىلى لپبؿهيل

ه ي يش، کىم هېىاػ ڇې محال  ػ پيريالمل يش، ڇې ػ الٝبؿو نـط ت١ ػ ػې يريت١ ې ػ الٝبؿو يمى ِٜـ

ه ؿاکمىي او يػه ػ ظپلى پبته وىې يپه تبفاؿکې ف مى په پېـوػلى رسه ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې ِٜـ
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نب، ػولتىنه ته په ػ٠ه نٙبم کې ػ الٝبؿو ػ نـط ػ يکىي. په تله و یى ي نه معنيريػالٝبؿو ػ نـط له ت١

نبلتې  یت ممئىل وو. په ػې شبلت کې، ػ ػولت ػظبلت ػ رسو فؿو ػ ٌؼوؿ او وؿوػ ػ ځبيتحث

ت لپبؿه ػ الٝبؿو ػ يت لپبؿه تـرسه کېږي. ػولت ػ الٝبؿو ػ نـط ػ تحثيػ نـط ػ تحثلپبؿه ػ الٝبؿو 

 و پلىؿ ا٨ؼام کىي.ا مى په پېـيه ػولت ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې ػ ظپلى پيتحثت ػ ٌنؼو٧ ځب

  ثاةتى )کږېسونکى( نطدىنى نظام:ريز غ –ج

ه ؿلمي نـط نىته او په هـ په هېڅ تبفاؿ کې ػ الٝبؿو لپبؿ  په نٙبم کېػ کږېؼو وړ الٝبؿو 

ه او ت٩بِب مىعَ کړي. په اوږػ  وظت کې ته ػ الٝبؿو مى يػ هـ هېىاػ تـ پ مهبل کېنـط ِٜـ

ه او ت٩بِب ػ ه١ه هېىاػ ػظبؿذي تبػ ت پىؿې تړاو لـي. ػ ه١ى هېىاػونى يوِٝ النن پهيبتى ػ تيِٜـ

ه ڇې ػ تبػيػ پ  یبتىاليبؿو په تبفاؿ کې فې کرس مىذىػ وي، ػ الٝيالنن کې يبتى په تيمى ِٜـ

ټېږي او ه١ه ػ کږېؼو وړ الٝبؿو په نٙبم کې، په هېڅ تبفاؿ يمى اؿفښت تيې ػ پيره کې يمىمي او په نت

ـ  النن کې يبتى په تيهېىاػونه ڇې ػ ظپلى ظبؿذي تبػ .يکې ػ الٝبؿو لپبؿه ؿلمي نـط وذىػ نه ل

مى ػ اؿفښت ػ يػ پ یکې ػ ه١ى  یږي او په پببتېيمى ت٩بِب، ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې فيمبفاػ ػ ه١ى ػ پ

ىالى ذګړو په اوږػو ينړ ې ػ ػوهىافې په ػې پېړۍ کي جبتت نـط نٙبم نه ريبتېؼو المل ګـځي. ػ ٠يف

ـانن نه وؿولته له ػ٠ه نٙبم څع ف کبل ػ تـېټ  ووډف له1944ل وى او په يکې هم وآفمب ه کبؿ کن٥

 الٝبؿوپه ػې تبوؿ وو، ڇې ػ  ا٨تٍبػپىهبن٠ـيب  ډېـیقه کې يف په لم  1970متل منمىط وىل. ػياظ

کبل نه  ف 1970لتىنقې ؿاکمې کړي. له  ىالېييش ڇې نړ ی جبتت نـط ته وؿګـځېؼل کىال رينـط ٠

 جبتت نـط ريمې المثىفنې کړې او ػ الٝبؿو ٠ينى هېىاػونى لکه ذبپبن او آملبن ظپلې پيوؿولته هم ځ

ـانن پـېښىػ او ػ يه وؿلتف کبل پ1973 تب  ػ ينهب .ې وټبکهي ى کې ټىلى هېىاػونى ػ تـېټ  ووډف کن٥

 ې وټبکه.يبػ کږېؼو وړ نٙبم يالٝبؿو المثىفن نـط 

 اغېعه: ةې ګټېغازي اغېعه او 

ه١ې  فؿو وتل او ؿاتګ ػمتم کې، ػ رسو يؿته مى اوبؿه وکړه ڇې ػ رسو فؿو البك لى پ

ې ٠ىؿځىي ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى يٜمىمي کڈه  مى په شرم او ػ ٨ېمتىنى پهيا٠ېقې له الؿې ڇې ػ پ

ک وکل له منځه وړي. ػ ٠ري جبتت يبتى ػ تېالنن ٜؼم تٝبػل په اتىمبتي رسه ػ ظبؿذي تبػيريپه ت١

ې او ت٩بِب ت١ النن له کرس او مبفاػ نه يبتى ػ تي ڇې ػ ظبؿذي تبػيرينـط په نٙبم کې هم ػ پيمى ِٜـ
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 المل ګـځي او په ٌبػؿاتى او واؿػاتى يريالٝبؿو ػ نـط ػ ت١مى ػ اؿفښت او ػ يؿامنځته کېږي، ػ پ

 النن ػ لمېؼو المل ګـځي.يبتى ػ تيتبنؼې په ا٠ېقې رسه ػ ظبؿذي تبػ

ـم  ؿاتېنمىن ػ آکم٥ىؿډ پىهنتىن التبػه تبوؿ لـي، ڇې نه  ىافې ػا ڇې ٜبػي ا٠ېقه يمې

اػ ب مبف يالنن ػ کرس او يتى ػ تبييش ڇې ػ ظبؿذي تبػ یات کىال يري ٜمل وکړي، ػ الٝبؿو ػ نـط ت١

ب يىافې کرس او ي نه يريا٠ېقه ٜمل کىي، ػ الٝبؿو ػ نـط ت١ ېتې ګټکله ڇې  ػ لمېؼو تبٜخ يش.

ٜمل ٜبػي أجـ  d1+d2>1نب، کله ڇې ػ يپه تله و ي هم.يکىي  ینه وړي، تلکې ګړنؼ مبفاػ له منځه

 له تهـ d1نبمٝبػلى کې،  ػوه ىيىؿتنا٠ېقه ٜمل کىي. په پ وي، تې ګټې d1+d2<1 وکړي او کله ڇې

ـػ d2ت او ينه واؿػاتى ته ػ ا٨تٍبػ ػ ت٩بِب اؿتربٜ  .یت ػيى ػ ت٩بِب اؿتربٜيػ هېىاػ ٌبػؿاتى ته ػ پ

       :کمېسنهؼى ز اضظښت پيز 

ې له ه١ه يش رسه ڇې ٜمال  يکي تصخ و او ٠بلثب  نٙـيىؿيبػ وىل، تيڇې پىؿته  یکىم و

ىنږ مىظه په ػې تـظه کې ػا ػه ڇې ػا وڅېړو ڇې محال  په ػالې ا٨تٍبػ کې  لـي. فمريږي، تىپېپېښ

 یب کىال يمى ػ اؿفښت ؿلمي ٠ىؿځېؼل څه ا٠ېقې ؿامنځته کىي. آ يلکه فمىنږ ػ هېىاػ ا٨تٍبػ، ػ پ

بتى تيالنن متٝبػل کړي؟ يبت او واؿػات کم کړي او فمىنږ ػ تبػييش ڇې ػ محبل لپبؿه ٌبػؿات ف

 نؼي؟يؿفښت ٠ىؿځېؼل ته ػ هېىاػ په ػاظل کې کىمې ا٨تٍبػي ا٠ېقي ووفمىنږ ػ پيمى ػ ا

ـان ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى يپه مٕلج تبنؼې ػ پىهېؼو لپبؿه تب ؼ په لىمړي رس کې ػ اې

ـان ػ وظت ل ه ڇې يبلتىنى ته پبم وکړو. له ه١ه ځبيذىړښت او ػ پبنګې ػ وتى او ننىتى په اړونؼ ػ اې

ه تـظه ػ ظبمى ن٥تى ي، فمىنږ ػ هېىاػ ػ ٌبػؿاتى لىی ا٨تٍبػ  ػى تک مصٍىيليفمىنږ ا٨تٍبػ 

ػ ٠ړو له ظىا  OPICٝنې ػ ن٥تى ٨ېمت او انؼافه ػ ي تبفاؿ لـي،ګىپىيل يلىي، ڇې اوليٌبػؿات تىک

ې په ډالـو ټبکل کېږي، فمىنږ هېىاػ په ډالـو يټبکل کېږي. ػ ن٥تى ػ ٌؼوؿ په م٩بتل کې ڇې ٨ېمت 

الله کىي. په اوك وظت کې فمىنږ ب ػ ن٥تى ػ ٌبػؿ ياو  ولى په ٌىؿت کې په تبؿتـي وکل کبيل ت

  مرصيف يب ډېـ اړيب وړ کبيل او يٝى ػ اړتيبٌنب ػ يٝنې ػ هېىاػ واؿػات او ي  کبيل ػي. يواؿػات اړ

   ظىؿاکي تىکي( وي.يا٨الم )ػ محبل په تىګه ػؿمل او اړ

ـه، ػ پبنګې ػ ٌؼوؿاو وؿوػ له پلىه ػ پـ ـ ولت هم ػ پبنګې ػ ٌبػؿولى او ػ ػې رستې نێ ته

ـ ب لـي، ځکه ڇې ػ يپبنګې ػ وؿوػ ػ مصؼوػولى لېىالت ب ؿامنځته کىي او ينێ پبنګې ؿاتګ تړلتته

ـ ىافې ػ يػولت نه  ـته وؿکړې رسه ینىال نه ػينێ پبنګې ػ ؿاتګ مته ـان ػ پىؿونى په تې ، تلکې ػ اې

ـ اې  . متلې ػييوې هم له ا٨تٍبػه ينه معکې وې ػا نێ پبنګې ڇې له ان٩الة ـان ته واؿػې وىې ته
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ـان ا٨تٍبػي ذىړښت او ػ ػولت ا٨تٍبػي ل  ،بلتىنى ته په کتى رسه ٤ُـ کړئياوك ػ اې

ـان ػولت په ؿلمي تىګه ػ ؿ ـ بل اؿفښت ػ يڇې ػ اې ى پيمى محال  ػ ډالـو او لرتلېنګ لېـې په يننىؿو ته

ـ يټىي او ػ ؿيم٩بتل کې ؿاټ بلى يؿ160 ػی، ممبويىه ډالـ رسه يبله له يؿ 80و ڇې بل ؿلمي نـط په ډال

ٌبػؿاتى او واؿػاتى ػ پبنګې په ن٩ل و   پهيريوي. ػ اؿفښت ػ٠ه ت١يري ىه ډالـ په م٩بتل کې ت١يته ػ 

انت٩بل او په ػاظيل ا٨تٍبػ څه ا٠ېقې کىي؟ په لىمړي رس کې په ٌبػؿاتى تصخ کىو. ػ ن٥تى ػ ٌؼوؿ 

ىالى تبفاؿونى کې ػ ن٥تى ي نه ؿاويل. که څه هم په نړيريپه ٌبػؿاتى کې ت١ ، ػ ن٥تىيريله پلىه، ػ٠ه ت١

ىالى تبفاؿونى کې ػ ن٥تى په ٨ېمت ا٠ېقه نه ي په نړيريبلى ػ اؿفښت ت١ينى ػ ؿ ټبکل کېږي،٨ېمت په ډالـو 

ـان ػ ن٥تى ػ ٌبػؿاتى ػ انؼافې ت١ ځکه ڇې ػ  ی هم له ٨ېمت نه ممت٩ل ػيريکىي. له تلې ظىا، ػ اې

ـان نىؿ ٌبػؿايت کبيل هم يک له ظىا په ټبکل وىې لهمٌبػؿاتى انؼافه ػ اوپ   ې پىؿې تړاو لـي. ػ اې

 ىي ػ ٠بليرينه کم وي. ػ اؿفښت ػ٠ه ت١%15ى او ظؼمبتى ػ ٌبػؿاتى له يپه ډېـې ظىاؿۍ ػ کبل

بػؿات ى ٌييش ڇې ػػ٠ى کبل ی، پمتې او کىملى ػ الٝبؿي ٨ېمت په کمېؼو رسه محال  کىال )٨بلينى(

بيل اؿفښت يبل ػ اؿفښت ؿاکمىلى په ظبٔـ، ػ واؿػاتى ؿي ػ ؿيريت١ یـ کړي. ػ اؿفښت نىمىړ ډېلږ 

ى واؿػات ػي او ػ واؿػايت ا٨المى ػ ت٩بِب ينى کبليه ڇې فمىنږ واؿػات ػ اړيبتىي، ظى له ه١ه ځبيف

ىافې ػ يګـځي   ػ واؿػاتى ػ کمېؼو لثج نهيريالن کىي، ػ ٨ېمت ػ٠ه ت١يت ٥ٌـ ظىا ته مياؿتربٜ

ـ ؼ کې ليى ٨ېمت ڇې ػ ه١ى په تىليى ٨ېمت او ػ ه١ى ػاظيل کبليواؿػايت کبل نىنى يى مىاػو او مبوينه ته

 و ٨ېمتؼې، ډوډۍ او نىؿ يـ، ػؿمل، وڇې وې، پنینب پېـو يبتىي. په تله ويمتل کېږي فيه کبؿ اظڅع

ـه هم ػ پبنګې ػ وؿو بتېږي. ػ پبنګې ػ وؿوػ ايف بلت يظـود ػ مصؼوػولى ل ػ اوو ظـود له ن٩ٕه نٙ

ـه او ظنح بليػ ؿ  کىي. یػ اؿفښت کمېؼل تې أج

پـېږػي. لکه  ل ته په ػاظيل ا٨تٍبػ کې څه ا٠ېقېاوك ګىؿو ڇې ػ اؿفښت ػ٠ه کمېؼ

ػ  بلي٨تٍبػ ػ اتکبء په ظبٔـ، ػ ؿوکړه، ػ ظبؿد په واؿػاتى تبنؼې فمىنږ ػ ا وؿته اوبؿهڇې پىؿته مى 

ته ولـي. ػ  ىين ا٠ېقهيبتىي، ان٥اللي٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه په ػاظل کې فاؿفښت کمېؼل ػا ڇې ػ 

ڇې  ته کم کړي، په ځبنګړي ډول ه١ه کمبن ؼ ٨ؼؿتي، ػ مرص٣ کىونکى ػ ظـیبتىالي٨ېمتىنى ف

ىن او ػ ه١ه ٤ىبؿ ته په ياو مىذىػ ان٥الل متىنکييمتىنکي او ش٩ى٧ اظيؼ لـي لکه مقػ اظيجبتت ٜب

ى يه ػ اؿفښت له ػ٠ه کمىايل څعه ګټه پىؿته کړي ڇې ػ کبلنې تيکړي. ځؼه ٔث٩ې ګړنؼۍ يکم ٜب

واشؼه  10000ټېؼو نه معکې يػ اؿفښت له ټ بليه تىګه، ه١ه ڇب ڇې ػ ؿػ محبل پ ګىػامىنه ولـي.

بله و، يؿ 100ټېؼو څعه معکې يمى ػ اؿفښت له ؿاټيې ػ پياو ٨ېمت  يه کړ ري کبيل په ګىػام کې ؽظ

بله ګټه يؿ 300000بلى ته لىړ يش، يؿ 130ټېؼو وؿولته يمى ػ اؿفښت له ؿاټيػ پى ٨ېمت يػ٠ى کبلکه ػ

 ته وکړي.
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مى يت کې ػ پيه په کتى ڇې معکې تېـ وىل، فمىنږ ػ هېىاػ ػ ا٨تٍبػ په اولني وِٝه١ه څ

 ن٥تي ريپه ٌىؿت کې ػ ٠ ىيي ن٥تي ٌبػؿات لىړوي، ظى ػ نه پبمنريػ اؿفښت کمېؼل که څه هم ٠

 .هػ پبم وړ نه ػ ىين ا٠ېقهيي او همؼا ؿاف ػ ه١ه ان٥اللٍؼيٌبػؿاتى ٤

 1944- 1947:ؼتم نړيىال پىيل ػي

ىال تبجثبته پىيل يف کبل کې ػ نړ 1944ه معکې په متم له ؿاپـځېؼو نيې ليػ الٝبؿو ػ پب

ـانينٙبم ػ ا ـانن ته ػ تـؿيسربػ لپبؿه په تـېټ  ووډف کې کن٥ لپبؿه ػوه ٔـشې  ن ذىړ وى. ػ٠ه کن٥

ى يې ػ ي٩ت کې ي، ڇې په ش٩ىه ػ کېنق له ظىا وړانؼې وىهيوه ٔـشى څعه انؼې وىې. له ػوړ 

ـکقي تبنک او ػ تبنکىؿ په نبمه ػ ينړ ىال پىيل واشؼ ؿامنځته کىل پېىنهبػول او تله ه١ه يى نړيىال م

ف  1944ه ڇې په يوايټ له ظىا وړانؼې وىې وه. له ه١ه ځب کبيي ا٨تٍبػ پىهئـشه وه، ڇې ػ امـ

ټ ٔـشه ػ يٝنې ػ وايکب ػ مالتړ وړ وه، يکب ډېـ ٨ؼؿمت  هېىاػ و. کىمه ٔـشه ڇې ػ امـيکبل کې امـ

ـانن له ظىا ومنل وىه. ػ وايټ په ٔـشه کې، ػ٠ه ػؿې نړ ىه يٝنې ػ تبؿتـ ي ،ىال لبفمبنىنهيکن٥

ف کبل  1994، ڇې له وو  يوى  ربػ پېىنهبػيتبنک ا ى لىػاګـيقيى تبنک او ػ يه، ػ پبنګىنې ياتصبػ

ـاظتيػ نړ بيىال ٌنؼو٧ او ػ پبنګىنې تبنک يمى نړيٝنې ػ پي ،هيوؿولته، تبؿتـي اتصبػ ب او يىالې پ

ـم ـ  ميربػ وى، او ػؿېيا ىال تبنک نىم ظپل کړيې ػ نړيم تبنک ڇې وؿولته يت اوله پىؿې لبفمبن ت

ه وؿګـځېؼل پېىنهبػ ې نٙبم تي٩ت کې ػ الٝبؿي پبيټ په ٔـشه کې په ش٩ي. ػ واینه ػ یربػ وى يا

ٝبؿي نٙبم ته وؿګـځېؼل ٩ت کې اليټ په ٔـشه کې په ش٩يوىي وو، او ػ لرتلېنګ لېـې ډالـ ػ وا

ىالى مثبػالتى کې ػ رسو يؼ په نړيپېىنهبػ وىي او لرتلېنګ لېـې ډالـ ػ ه١ى الٝبؿو په تىګه ڇې تب

لـ او لرتلېنګ ػ رسو فؿو ػ ډا یمتل يش، وټبکل وىل. ػ لرتلېنګ پـ ځبيفؿو په څېـ تـې کبؿ واظ

ـ يـو کمثىػ ذربانبوه. ػ تـېټ  ووډف په پېىنهبػي ليؽظب  ط جبتت و.متم کې ػ الٝبؿو ن

نٙبم کې ػ مىذىػو په بتى يىالى تبػيټ پېىنهبػي ٔـشه او ػ نړيقې پىؿې ػ وايف لم1960تـ 

ىالى يبيل وو. ػ نړيـبت تيىال وذهي ٌنؼو٧ ٜمليبوو په تـظه کې ػ نړيلتىنقو ػ ؿ٤ٞ کىلى او البنت

ـ٤ې ؿاکمې وىې او ػ يمثبػالتى شرم ف ـکي تٝ ى کې اٌيل يقې په وؿولتيف لم 1950بت وى، ګم

 مې په آلبنێ رسه په ظبؿذي الٝبؿو ػ تؼلېؼو وړ وې.يپ

ف کبل په لىمړيى کې ػ٠ې ممئلې ته ڇې ػ منځګړو الٝبؿو ؿاټىلېؼو او ترمٞ )ډالـ  1960ػ 

ـه( په ځ متم جثبت په ظٕـ کې واڇىي، اوبؿه يىال پىيل ليهېىاػونى کې ته ػ نړ نىياو لرتلېنګ لې

ڇې نىمىړو  ربػ تبٜخ وىه،يالنن کې ػ کرس ػ ايبتى په تيووىه. ػ٠ه ترمٞ ػ ه١ى هېىاػونى ػ تبػ

بالت. ػ ډېـو هېىاػونى ػ يکب متصؼه ايػؿلىػ، په ځبنګړي ډول ػ امـ ی پىؿې تړاوالٝبؿو په ه١ى 
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ـتله ـو پين٩ؼي پىؿونه ػ رسو فؿو ػ ؽظب انګلمتبنکب او يبتىايل رسه، ػ امـيـو په فيالٝبؿي ؽظب ه پ

ې وىې او ػ٠ه ممئله په رسو فؿو تبنؼې اٌيل الٝبؿو )ډالـو او رسو فؿو( ػ تثؼلېؼو ػ يډېـې لى

او ػ  یامکبن په کمېؼو رسه، ػ ٠ه ػوه الٝبؿ ډېـ کمقوؿي کړل. له ػې وؿاظىا، ػ الٝبؿو ػ نـط جبتتىال

متم کې مىذىػ اظتال٤بت ػ وظت په تېـېؼو رسه وؼت پيؼا کړي. پـ ي١ه ٜؼم انٕٝب٣ ڇې په له

ـه، ػ الٝبؿو ػ نـط جبتتىال متم تبنؼې يتبٜخ وى تـڅى ل٥ته تبفان او اشتکبؿ کىونکي په ل یػې رستې

ػ واؿػه ؼ وى او په ډالـو تبنؼې يى کې په ډالـو ٤ىبؿ وؼيقې په وؿولتيف لم 1960بت کړي. ػ ي٤ىبؿ ف

بتىايل په ٜلت و )ػ يىن ػ نـط ػ فيبالتى په ا٨تٍبػ کې ػ ان٥الليکب ػ متصؼو اي٤ىبؿ وؼت ػ امـ

 (.یبتىالياو ػ واؿػاتى ف یٌبػؿاتى کمىال

په نىؿو الٝبؿو تبنؼې ػ ډالـو ػ تؼلېؼو او په رسو فؿو تبنؼې ػ تؼلېؼو ػ مصؼوػولى لپبؿه ػ 

ـکقي تبنکىنى په و  ې تـرسه وىې. په ى هېىاػونى ػ م٩بمبتى له ظىا مى٩٤له ػ ټىليلنړۍ ػ هېىاػونى ػ م

 (SDR)ش٪  یمتنې ځبنګړ يف کبل کې په ډالـ تبنؼې ػ واؿػ وىي ٤ىبؿ ػ کمىلى لپبؿه ػ اظ 1967

ـاد او کىمې ري ىاله ن٩ؼي ؽظيىه نړي٩ت کې يربػ وى ڇې په ش٩يا ه ػه، ڇې ػ رسو فؿو ػ التع

ش٪  متنې ځبنګړيي. په کيل ډول ػ اظیي له ه١ه نه ظبيل ػربػو يې ايـ يلتىنقې ڇې الٝبؿي ؽظب

 ربػ و.يت ايبليبت ليػ ا٨تٍبػونى ػ ف انګلمتبنبالتى او يکب متصؼو ايربػ هؼ٣ ػ امـيػ ا

بتى ػ يکب ػ تبػيمتم، کله ڇې ػ امـينېټه ػ تـېټ  ووډف ل 15ف کبل ػ اوت  په  1971ػ 

په رسو فوؿ تبنؼې ػ ډالـ ػ ڇې  يبالت اړ وى ياکب متصؼه يؼ کرس په تـڅ کې ػ امـيالنن ػ وؼيت

ـ يف کبل ػ اوت له م 1971ب ل١ىه کړي، له منځه والړ. ػ يتثبػلې وړت هېىاػونه ػ  یبوتې وؿولته، ډې

کب متصؼه ينګبؿ کبوه ڇې ػ امـيب نىؿو هېىاػونى ټيبتىلى ته وهڅىل. ػ ػنيمى ػ اؿفښت فيػ پ یػو 

 ف کبل په ػلمرب کې 1971مى اؿفښت ؿاټيټ کړي. ػ يظپلى پ ؼ ػ رسو فؿو په م٩بتل کې ػيبالت تبيا

ـانک اؿفښت جبتت پبته وى او تـ ټىلى يػ ډالـو اؿفښت ؿاټ ـانمىي ٤ ټ وى، ػ لرتلېنګ لېـې او ٤

ـتله فيې آملبين مبؿک، ذبپبين نٝي٨ىي الٝبؿ  ـانک اؿفښت ػ رسو فؿو په پ بت ي  او ػ لىئيس ٤

 وى.

متم نب٨َ يىل يش ڇې ليپه پبم کې ون ؼ ػ٠ه ټکیيکې تبمتم په تـؿيس يػ تـېټ  ووډف ل

ربػ نه وى. په يى لبفمبنىنى څعه ػؿېيم لبفمبن ايټ په ٔـشه کې له ػؿې وړانؼې وىيو، ځکه ػ وا

ىکې مىذىػې ػي. ػ يبتى کې ډېـې نينى ٜمليپه ځ یمتمىنى تبنؼې هم ػ ػو يى ليربػ وىيػوه ا

مىذىػ و او  ینى الٝبؿو کميته په ٌنؼو٧ کې ػ ځنې وظت يه تنؼي ػالې وه، ڇې ځيٌنؼو٧ لهم

ې يبته وىه، ظى ػ لهميمه فيف کبل کې ػ ٌنؼو٧ له 1959نى نىؿو کې ته مبفاػ مىذىػ و. په يپه ځ
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ف کبل کې ػ ٌنؼو٧ په 1952. په  ی ؿان١يريلتىنقې ػ له منځه وړلى لپبؿه ت١ ػ ػ٠ېپه ذىړښت کې 

تـڅى ٌنؼو٧ ػ پىؿ وؿکىلى پـ مهبل ػ ه١ى هېىاػونى ات ؿا٠لل ڇې تبٜخ وى، يري البلنبمه کې ت١

 وؿکړي. کې ته له کرس رسه مغ يش، تـذېضالنن يبتى په تينه کېږي ڇې ػ تبػيلپبؿه ڇې وړانؼو

ـاظتيىال تبنک او يپه نړ ـميب ػ پ نې ډلې يىکې وته. ځيىال تبنک تبنؼې هم ډېـې نيم نړيب او ت

 ینـط ػ ى لىػاګـيقيػ وؿکړې لپبؿه ٠ىاړي، ػ ګټې ې ػ پىؿ يتبوؿ لـي ڇې ػ ګټې نـط ڇې تبنک 

ـه لعته ػه. ػ٠ه ن ػا ډول ګټې وؿکړه ػ ػؿېيمې نړۍ او ػ ىکې تبٜخ وىې تـڅى ػ يهېىاػونى لپبؿه ډې

ـاظت ـه شؼه ػ ټىلنې په اذتامٜي فېـتنبوو کې ػ يىال لبفمبن ايب نړيپ ربػ يش. ػ٠ه لبفمبن ڇې تـ ډې

ـته وؿګـځېؼلى  پبنګىنې لپبؿه او نه ػ ا٨تٍبػي ه کىي، ػ تې فېـتنبوو ػ ٔـشه کىلى لپبؿه پىؿونه ِٜـ

ـلتې لپبؿه يثب  ګټه هم نه ٠ىاړي. ػ ػؿېيمې نړۍ هېىاػونى ػ فياو ت٩ـ یې ډېـ اوږػ ػيوظت  بتې م

بته تـظه ػ يؼ له ه١ه نه فيش٪ ػ وېي پـ مهبل تب متنې ځبنګړيي، ڇې ػ اظیػ یق کړ يډېـو وړانؼ

، ه١ه ػا ڇې یىال ٌنؼو٧ نب٨َ ګڼليمى نړينى ػ پيَ يش. ځيى لپبؿه تعٍهېىاػون ػؿېيمې نړۍ

ىکې په تـڅ کې و، ڇې ٌنؼو٧ ػ ػؿېيمې ين ػ ػ٠ېی. ممک  ه کمبنى کلج ػيػ٠ه ٌنؼو٧ ػ تډا

ـته وؿګـځىلى وظت و٠ځبوه )ٜبػي وظت ػ  نىنړۍ هېىاػو  ـمنځ ػ 5او  3لپبؿه ػ پىؿ ػ تې  (.یکلىنى ت

. یت تـ پىښتنې النؼې ؿا٠يـو ک٥بيىالى ؽظبيځله ػ نړ قه کې څى څىيف لم1960په 

ـه، ػ ٌنؼو٧ ػ ٨ؼؿت ممئله ڇې وؼيىالى ؽظبيپـو٤ېمىؿ ټـې٥ې  په نړ ؼا  ډالـي او لرتلېنګي يـو رستې

ې ؿاولت. ه١ه په ډاګه کړه ڇې ػ ي، تـ پىښتنې النؼې يبتىايل متکي ػيٝبن په فيىال ميىن ػ نړيػ

ـه ٠يډالـي او لرتلېنګي ػ یـ ػ ه١ى يونى کې ؽظبپه هېىاػ انګلمتبنکب او يامـ  ريىنى ته په کتى ډې

له ڇې کېنق يمتم په وليى مىبته ليمتم ػ ػالې يلووډف ق وکړ ڇې ػ تـېټ  ي. ه١ه وړانؼکبيف ػي

 ْ يش.يو، تٝى یپېىنهبػ کړ 

ـانمې نه هم ػ تـېټ  ووډف ل  یىکې النؼې ؿاولتيمتم تـ لعتې نيښب٠يل ژاک ؿئى٣ له ٤

ىالى پىيل يبتىي، ڇې ػ نړي. ه١ه فیىانې نٙبم ته وؿګـځېؼو تبنؼې تبوؿي ػيو فؿو پىتاو ػ رس 

ـه يش.يلتىنقو ػ کمىلى لپبؿه تب ـات قه کې ػ يف لم 1970ب وؿولته په يت ؼ ػ رسو فؿو ؿلمي ٨ېمت ػوه ت

 بتىلى ػ ژاک ؿئى٣ نٙـ تأييؼ کړ.يپىيل لتىنقو ػ کمىلى لپبؿه ػ رسو فؿو ٨ېمت ف

 عې تجطةې:ؼيظ ل 1960ز 

ػ ا٨تٍبػي ٨ؼؿت کبمل نمکىؿېؼل ػي. کې  په نړۍ يريت١ یمقه کې تـ ټىلى لى يپه ػې ل

ې او په ري  ظبلٍې ؽظريپه ه١ه کې ػ رسو فؿو ٠ ، ڇې ػ ؿاتلىنکي مغ ذؼول ته په کتىيريػ٠ه ت١
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ګډ . ػ٠ه ذؼول، ػ اؿوپب ػ ـ ښىػل وىي ػي، ػ پىهېؼو وړ ػیيلېؼو وړ ؽظبيرسو فؿو تبنؼې ػ تثؼ

ف  1950 ی. پهػ یت ػ کمىايل ښکبؿنؼو يبالتى ػ اهميکب متصؼو ايبتىايل او ػ امـيت ػ فيتبفاؿ ػ اهم

ىې ٤ٝبلې الٝبؿي يقه کې، ػ يقه کې نړۍ ػ ډالـ له کمښت رسه مغ وىه. تله مهمه ممئله په ػې لميلم

ى يالتى لپبؿه ػ بيکب متصؼو ايؼ ػ امـيې په تىګه ػ لرتلېنګ لېـې ل٩ىٓ و. ػ لېـې ل٩ىٓ تبري ؽظ

ت ڇې په ٠ـيب اؿوپب کې په يبليبالتى ظپل ليکب متصؼو ايب ػ امـي، ظى آ یظربػاؿي په تىګه وا

ه ري ې وکړ او ػ ٠ـيب اؿوپب تبنکىنى ػ ډالـو تې شؼه ؽظيي و، ػوام ينګبؿ او ػ وېتنبم تعـيپبنګىنې ټ

ـه ژۍ ته ييل له کىل تبٜخ وىل ڇې ػ نړۍ پى ري ػوام وؿکړ او ػ٠ه تې شؼه ؽظ هکىلى ت متم ػ کم

له ا٨تٍبػي  انګلمتبنف پىيل لتىنقې ػ  ٩1960ت کې تبوؿ لـي ڇې ػ يىه ډله په ش٩ينږػې يش. 

ـانمه وه يب ػه. ي٠ـيب آملبن نه لېىالت بلتىنى تبنؼې لهيبالتى په ليکب متصؼو ايامـػ کمقوؿۍ او  ىافې ٤

ـو په تؼلىلى رسه نىؿ ػ تـېټ  ووډف يظبف کبل کې يې په رسو فؿو تبنؼې ػ ظپلى ډالـي ؽ 1964ڇې په 

ـػه پىؿته کړه.ليمتم   له کمـوفۍ پ

ـه  1961ل وىه. په يؼ ٤ىبؿ رسه پيقه پـ لرتلېنګ لېـې تبنؼې په وؼيػ٠ه لم ف کبل کې په لې

کلىپ )ػ  ی٤ىبؿ په ػې انؼافه و، ڇې ػ لرتلېنګ لېـې ػ لتىنقو ػ شل لپبؿه لمګىن یتبنؼې واؿػ وى 

ـانن( ذىړ وى. ػ امـنړۍ ػ لمى هېىاػ ـکقي تبنک )٤ؼؿال ؿيونى پىيل کن٥ بؿک کې يىيقؿو( په نيکب م

ـاتى وړانؼو 1962په   ػ ػ٠هې ډالـ ګىاښل، او ينه وکړه ڇې په ؿاتلىنکي کې يف کبل کې ػ ه١ى ظٕ

ـکقي تبنکىنه يظٕـ ػ کمىلى لپبؿه  ـلتې ته ؿاوتلل. ػې ػ نړۍ ػ ٌنٝتي هېىاػونى م ػ٠ى تبنکىنى يې م

ـلت ـکقي او ػ  انګلمتبنىن ډالـو ته وؿلېؼه. ػ يليم 10980ه م ـلته ػ ذبپبن ػ م ـکقي تبنک م ػ م

ـه وه، له ډالـ رسه ػ ال ف ـات ـلتې ػوه ت ـلتي٠ـيب آملبن ػ ټىلى تبنکىنى ػ م کب يپه ظبٔـ، ػ امـ ېبتې م

ـکقي تبنکىنى تبنؼې ػ ػولتي پىؿونى پبڼيمتصؼو ا ل يى په پلىؿلى پبالتى ػ نړۍ ػ نىؿو هېىاػونى په م

بتې يې فيىال ٌنؼو٧ لهميمى نړيف کبل کې ػ پ 1964بتىايل لپبؿه په يبته الٝبؿو ػ فيوکړ. ػ کم

 کړې.

 ػ اؿوپب ګډ تبفاؿ غيتبؿ

 ٍؼيي٤

 انګلمتبن

 ٍؼي(ي)٤

 کبيامـ

 ٍؼي(ي)٤

ټىل 

 ٍؼي(ي)٤

 100 57,89 8,63 33,48 31ػ ػلمرب 1958ػ 

ػ ػلمرب  1966 ػ

31 

53,35 8,19 38,46 100 

 100 36,82 8,01 55,17 31ػ مێ  1967ػ 

 «لېؼو وړ الٝبؿتؼ  ـ او ػيذؼول ػ رسو فؿو نبظبلَ ؽظب 1»
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ف  1964بت کړي وو، په يف ې په تهـ کې ظپل مٍبؿ٣يڇې په پعىا کلىنى کې  انګلمتبن 

ـه منځګړ  ػ ػېکبل کې پـ ػې ٜلت او  م ې ػ پبيالنن يبتى تيلٝـ و، ػ تبػ یلپبؿه ڇې لرتلېنګ لې

بتىلى او ػ يتـڅى ػ ٌبػؿاتى په ف ،ڇې ػ لېـې اؿفښت ؿاکم کړي یپـ ځب ػ ػېؼا کړ. يوړ کرس پ

ىال پىؿونه يې ظپل نړيق يبالتى په وړانؼيکب متصؼو ايػ امـ رسه کرس ؿاکم کړي. واؿػواتى په کمىلى

ـه تبنؼې واؿػه ٤ىبؿ ف کبل کې په ل 1967بت کړل )ػ پبنګې وؿوػ( په يف کړ، تـڅى ػ  اړ انګلمتبنې

ه کېؼونکي لٝـ په ري ب ؽظيلېـې اؿفښت ؿاکم کړي. په ػ٠ه کبل کې لېـې ظپل ؿول ػ منځګړي 

٩ؼاؿ رسه ػ٠ه م رسو فؿو تبنؼې ل٥ته تبفي په ډېـ ف کبل کې په 1968او  1967تىګه له الله وؿکړ. په 

ـ يې رسه تيؼه پىؿې وه، ڇې ػ لنؼن ػ رسو فؿو تبفاؿ ل٥ته تبفي تـ ه١ه ش ف  1969ک کړ او ػ ت په ت

ـانک اؿفښت ؿاکم کړ. ػ اؿفښتىنى ػ٠ه کمىايل ته په کتى ػ آملبن  ـانمې ػ ظپل ٤ په اوت کې ٤

نه ػ اکتىتـ تـ  30ف کبل ػ لپتمرب له  1969بته وىه. ػ آملبن ػولت ػ يمبؿک ته ػ ل٥ته تبفانى ت٩بِب ف

ـاتـ نـط نى  26کړ او ػ اکتىتـ په  یمبؿک ٠ىټه وهىنک 26  ړ.نرش کمبؿک  یت

ٝبن په اړه ډېـ تصحىنه يىال ميت او نړيـو ػ ک٥بيقې په اوالٕى کې ػ ؽظبيف لم 1960ػ 

ـانمى ـ کبيف ػي او که لتىنقې ؿامنځته يش ػ رسو فؿو ػ يىال ؽظبيبنى تبوؿ ػؿلىػ ڇې نړيووىل. ٤

ـاتـ کىل ته لتىنقې له منځه  ػونه تبوؿي ( هېىاانګلمتبن -کبيىيس. ػ انګلى لبکمىن )امـي٨ېمت ػوه ت

متم له لتىنقو رسه يىال ليمى نړيلى تبوؿ ػؿلىػ ڇې ػ پ کبيف ػي. ػواړو ډريـ ٠يىال ؽظبيوو، ڇې نړ

ش٪  یمتنې ځبنګړ يىالى لتىنقو ػ لـې کىلى لپبؿه ػ اظيى کې ػ نړيف کبل په وؿولت1876. ػ یمغ ػ

قې په يف لم 1960. ػ یػ ی، منځته ؿا٠لیله ػيػ کېنق په ول ی٩ت کې تبنکىؿ ته وؿته ويڇې په ش٩

ـته  یػ اؿوپب ػ ګډ تبفاؿ له الله تلل ی کېپب الله٨ؼؿت تې ي کې ػ پبم وړ کمقوؿي يکبيکړ او په امـ ت

 ؿا٠له.

 ةحطان: 1979 -1971ز 

ـه يممئلې په منلى رسه پ ػ ػ٠ې٩ت کې يقه په ش٩يف لم1970  ل وىه، ڇې ډالـ او لرتلېنګ لې

کب ػ رسو فؿو ياو ػ امـ بتىايليالنن ػ ذبؿي کرس فيبتى تيتبػ کب ػ ظبؿذيييش. ػ امـ ؼ المثىفنيتب

ف کبل کې ٠ـيب آملبن ته ػ  1971ې کمىايل ػ ډالـو ل٩ىٓ شتمي کړ. په ري او الٝبؿو ػ ؽظ

بن مـتىٔه اؿ٨بم يآملبن ته ػ ډالـو ػ ذـ 9ف کبل ػ مێ په  1971بت وى، ػ يکبيي ډالـو وؼت فيامـ

ـکقي تبنک کبيي ډالـ ػ پبم وړ ډېـ ډېـ م٩ؼاؿ وپېـي. ػ ينبڇبؿه و، ڇې ػ امـ نرىمي وىل. ػ آملبن م

ـکقي تبنک په ول 4بوتې په يف کبل ػ مێ م 1971 ډالـ ػ ؿلمي نـط ػ  يله پېـوػل وى يػ آملبن م
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بن وؼت تبٜخ وى، تـڅى ػ ي. ٠ـيب آملبن ػ ډالـو ػ ذـلبؿػ ډالـو ته وؿلېؼيليى ميلبتلى لپبؿه 

ـکقي تبنک ػ امـ بوتې يبت وػؿوي. ػ مێ له ميکبيي ډالـ ػ مالتړ په ظبٔـ ظپل ٜمليآملبن م

ه  و لپبؿهوؿولته، په نىؿو الٝبؿو ػ ډالـ ػ تؼلېؼ ې ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې په وؼت رسه يػ ډالـو ِٜـ

ه په وؼت ري کب ػ رسو فؿو او الٝبؿو ؽظيې کړې. ػ امـنډ او آملبن ظپلې پيمې المثىفنبته کړه. هبليف

تـېټ  ػ ىل ڇې يم ونيکمىن ػولت ػالې تٍبميػ ن 15ف کبل ػ اوت په  1971ىه. ػ رسه ؿاکمه و

مى څعه تـ ټىلى مهم، يته ؿلېؼو تبٜخ وى. له ػ٠ى تٍبم یمتم ػ ل٩ىٓ او ػ ه١ه ػ ٜمـ پبيووډف ل

ذبؿي  النن ػيبتى تيکب ػ تبػيو. ػ امـو کىل  نه تؼلېؼل او ػ ډالـو المثىفنپه رسو فؿو تبنؼې ػ ډالـو 

ج يبت تٍىيٍؼه اِبيف مبلي٤ 10کمىن ػولت په واؿػاتى تبنؼې يػ ن بة ػ کرس ؿاکمىلى لپبؿه و.شم

ې يکب ته يبت م٩ؼاؿ ػؿلىػ، امـيې په رسو فؿو تبنؼې ػ نه تؼلېؼو ډالـو فيکړل. ٠ـيب اؿوپب ڇې اوك 

ې ػ يبنؼې کب ػ٠ه ٠ىښتنه ؿػ کړه او په ذبتبن تيق وکړ. امـيػ ډالـو ػ ؿلمي نـط ػ کمىايل وړانؼ

بت کړي. ػ ػلمرب په ي  اؿفښت فيبيس ٤ىبؿ په ؿاوړلى رسه ػ٠ه هېىاػ اړ کړ، تـڅى ػ ذبپبين يل

کب ػولت ػ يبوت کې ػ امـيکې په ػې م یکمىن ٤ىبؿ ؿاوړ او په پبيبوت کې ژوؿ ژپمپيؼو په نيم

 ډالـو اؿفښت ؿاکم کړ.

ت يبفاؿ ػ ٠ړو ػ الٝبؿو نـط تحثڇې ػ ت ه،ى يم ونيف کبل کې ػ اؿوپب ګډ تبفاؿ تٍم 1972په  

 تبٜخ نه يش، هىکړه ووىه ڇې يريمى ػ اؿفښت ػ ت١يت ػ پيػې لپبؿه ڇې ػ ل٥ته تبفانى ٤ٝبل کړي. ػ

ـکقي تبنکىن بوت يف کبل ػ ذىن په م 1972ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې مؼاظله وکړي. ػ  هػ ٠ړو هېىاػونى م

ـه تبنؼې يؽظب ػ رسو فؿو او الٝبؿو انګلمتبنکې رسه له ػې ڇې ػ  ـ ػ پبم وړ وو، په لرتلېنګ لې

ـکقي تبنکىنى  ـه په وؼت رسه تـ ٤ىبؿ النؼې ؿايش. ػ ٠ړو هېىاػونى م ل٥ته تبفي تبٜخ وىه تـڅى لې

ـه تبنؼې  ـکقي تبنک په ظپله هم ػ  انګلمتبنواؿػه ٤ىبؿ ػ کمىلى لپبؿه ػظبلت وکړ او ػ ػ په لې م

ـکقي تبنک ػ مرؼػ تنق 22ا٨ؼام وکړ. ػ ذىن په  الٝبؿو په تبفاؿ کې ػ لېـې په پېـوػلى  5ل نـط له يم

ـه  23٪( او ػ ذىن په يٍؼو ته لىړ کړ )ػ پبنګې ػ وؿوػ تىىي٤ 6ٍؼو نه ي٤ کړه او له  ې  المثىفنهيلې

ـه ػ اؿوپب ػ ګډ تبفاؿ يڅعه  انګلمتبن مه نه وه يىافېنێ پيې ػ پبنګې وتل مصؼوػ کړل. ػ لرتلېنګ لې

ـه هم ػ ذىن ػ مي، ػ اېټبلی و٠لڇې ٤ىبؿ پـې ؿا بوتې په اوږػو کې په وؼت رسه کمقوؿې وىه. يب لې

ـلتې ػ اېټبل ـه تبنؼې ػ ٤ىبؿ ػ کمىلى لپبؿه م ـه تبنؼې واؿػه ٤ىبؿ فيپـ لرتلېنګ لې بت کړ. ػ يب په لې

ـ يليم 3009بوت کې ػ ياؿوپب ػ ګډ تبفاؿ ٠ړو ػ ذىن په م ـلتې رسه په لرتلېنګ لې ه ىن ډالـو په م

ـلتې لپبؿه کله ڇې پيتبنؼې ٤ىبؿ ؿاکم کړ. په همؼې م ـانمې ػ ٠ړو هېىاػونى ػ م مې تـ يبوت کې، ٤

بوتې په اوږػو کې ډالـو يم ی ػق وکړ. ػ ذىن او ذىال يربػ وړانؼي٤ىبؿ النؼې ؿاځي ػ ٌنؼو٧ ػ ا

ـکقي تبنک ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې ػ  ـ يليم 600تله لعته رضته وظىړه. ػ آملبن م و په پېـوػلى ىن ډال
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ـکقي تبنک  ـانمې م ـکقي تبنک ىنه ډالـ، ػ لىييليم 150ا٨ؼام وکړ. ػ ٤ ىنه ډالـ، ػ هبلنډ يليم 400ن م

ـکقي تبنک  ـکقي تبنک يليم 78م ـکقي تبنک يليم 20ىنه ډالـ، ػ تلژيک م  400ىنه ډالـ او ػ آملبن م

ـانمې اويليم ـان ؿ٤ٞ کىلى لپبؿه ػ ٤ ـکقي تبنکىنى ػ  ىنه ډالـ وپېـل. ػ ډالـ ػ تص ظپلې ٨بنىين آملبن م

 بت کړ.يې نمثت فري ؽظ

ـان په لنؼن کې رسه يػ اؿوپبيي هېىاػونى ػ ا٨تٍبػ وف 18او  17په  یف کبل ػ ذىال  1972ػ 

ػ ظربې اتـې وکړې. اته النؼې ټکي ې رسه يربػ په هکله يمتم ػ ايى نىي پىيل ليؿاټىل وىل او ػ 

 له وه:ي٠ىنؼې پب ػ٠ې

 ؼ ػ الٝبؿو نـط جبتت وي ظى لږ انٕٝب٣ ػې ولـي.يمتم کې تبي لپه نىي پىيل -1

ـته يؼ په رسو فؿو تبنؼې ػ تؼلېؼو وړتيمتم کې الٝبؿ تبيپه ػې ل -2 اللهب تې  کړي. ت

ې لپبؿه تبيبليپه نړۍ کې ػ ل -3  ىال م٩ـؿات منځته ؿايش.يؼ مؤجـ نړيت ػ ِٜـ

  ا٨ؼامبت اټکل يٝبػل کىلى لپبؿه اړالنن ػ متيبتى تيؼ ػ هېىاػونى ػ تبػيمتم کې تبيپه نىي ل -4

 يش.

 يس.يپه پبم کې ون یو کمىالبن ػ ا٠ېق يؼ ػ لنډ مهبله پبنګې ذـيمتم تبيل -5

 ؼ ٠ړي هېىاػونه ممبوي ش٩ى٧ او ژمنې ولـي.يمتم کې تبيپه نىي پىيل ل -6

ـمعتيمتم تبيل ینى  -7 ـنه وکړي.يت ته اړيي هېىاػونى وِٝيبيؼ ػ پ  نه پبمل

ى له اهؼا٤ى رسه يػ ګډ تبفاؿ ٠ړو هېىاػونى ػ ا٨تٍبػي او پىيل اتصبػ ؼ ػ اؿوپبيمتم تبيل ینى  -8

 .ی ویهم١ږ

ىال يمى نړيؼ ٦ِٝ ته په کتى ػ پيبوت کې ػ ډالـ وؼيف کبل ػ لپتمرب په م 1973ػ 

ـه کړه. په همؼې وظت کې، ښب٠يل ٤بلکـ ػ يىه نرشيىالى پىيل لتىنقو په اړه يٌنؼو٧ ػ نړ ه ظپ

قونه اؿائه کړل. په همؼې ينې وړانؼيمتم ػ اٌالس لپبؿه ځيى څعه ػ پىيل لبالتيکب له متصؼو ايامـ

ربػ په اړه هىکړه وکړه. کله يې ػ ٌؼوؿ ػ اري وظت کې ػاؿوپب ػ ګډ تبفاؿ ٠ړو ػ ګډ تبفاؿ ػ پىيل ؽظ

ـانک ػې المثىفنف په ذنىؿي کې لىي 1973 ڇې ػ ډالـ تله نى يش،  ن اٜالن وکړ ڇې ػ لىين ٤

ـکقي تبنکىنه ى کې ػ اؿوپبيييبوتې په لىمړيمػ . ػ ٤ربوؿي لعته رضته وظىړه  هېىاػونى او ذبپبن م

ىن ډالـو يليم 700ڇې له ػ٠ى  ،ىنه ډالـ پېـوػليليم 700ػ ډالـ پېـوػلى ته اړ وىل.  تبنکىنى ػا ځل 

ـکقي تبنک په وليليم 250څعه،  له او يىنه ډالـ ػ تلژيک په وليليم 60له، يىنه ډالـ ػ ٠ـيب آملبن ػ م

ـکقي تبنک په وليليم 80 ىنه يليم 1200وؿځ  2له وپېـوػل وىل. ػ ٤ربوؿي په يىنه ډالـ ػ ذبپبن ػ م

ـکقي تبنک ونډه  ـکقي تبنکىنى له ظىا و پېـوػل وىل. ػ آملبن ػ م ىنه ډالـ، ػ يليم 750ډالـ هم ػ م

ـک ـکقي تبنک ونډه يليم 170ه قي تبنک ونډذبپبن ػ م ىنه ډالـ او ػ يليم 100ىنه ډالـ، ػ هبلنډ ػ م
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ـکقي تبنک ونډ انګلمتبن ـکقي تبنک ػ يليم 200ه ػ م ىنه ډالـ وه. په همؼې وظت کې ػ آملبن م

ت ػ آملبن ػ ډالـو ػ واؿػېؼو لپبؿه کبيف نه و. ػ يآملبن ػ پبنګې وؿوػ مصؼوػ کړ. ظى ػ٠ه مصؼوػ

ـکقي تبنک ػ ډيت ػؿلىػ ڇې ػ امـي٠ـيب آملبن ػولت وکب نه التړ لپبؿه ٤ٝبالنه ٜمل الـو ػ مکب م

ـکقي تبنک  6کىي. ػ ٤ربوؿي په  ىنه ډالـ يليم 1700نېټه  8ىنه ډالـ، ػ ٤ربوؿي په يليم 1200ػ آملبن م

ىنه ډالـ وپېـوػل. ػ ٤ربوؿي يليم 800نېټه  10ىنه ډالـ او ػ ٤ربوؿي په يليم 1000نېټه  9او ػ ٤ربوؿي په 

ـت ػ هبلنډ 10او  9په  ـکقي تبنک په ت ىنه ډالـ وپېـوػل. په ذبپبن تبنؼې ػ يليم 250او  200رسه  جيم

ـه ػ ٤ربوؿي يبتىايل لپبؿه ػ امـي  ػ ؿلمي اؿفښت ػ فيربػ رسه ػ يبيس ٤ىبؿ په ايل کب ػولت تبآلظ

ـه ي  او اېټبلي یبت کړ. په همؼې وؿځ ذبپبنيٍؼه في٤ 10ػ ډالـ اؿفښت ؿلام   13- 12په  ىۍ لې

بن ونه ػؿاوه. ػ مبؿچ ي، نىؿو هېىاػونى ته ػ ډالـو ذـػ اؿفښت ػ٠ه کمىايلوىه، ظى ػ ډالـو  المثىفنه

ـکقي تبنک ػ يکب متصؼو ايبوتې په ػوهمه ػ امـيػ م بالتى تـ ٤ىبؿ النؼې په ذربي ډول ػ آملبن م

ـانمېيليم 2700- 3000 ـکقي ىنه ډالـو، ػ ٤ ـکقي يليم 300- 400تبنک ػ  م ـمنځ او ػ هبلنډ م ىنه ډالـو ت

په  بتىايليىنه ډالـ وپېـوػل )په ډالـو تبنؼې ػ واؿػه ٤ىبؿ ػ کمىايل لپبؿه ػ ت٩بِب فيليم 600تبنک 

ـته ػ اؿوپب ػ ګډ يهمؼې وظت کې ػ الٝبؿو تبفاؿونه ػ  ىې اوونێ لپبؿه ؿظٍت وىل او له ځنډ پ

ػې ٠ىنډه په تـوکمل کې ٠ىنډه ذىړه کړه، په  4ف ػ مێ  1973ى ػ ـانيتبفاؿ ػ هېىاػونى ػ ا٨تٍبػ وف

ـانمې ػ ا٨تٍبػ او وتمنێلى په هکيممب ػ ػېی کې ه١ى  ـ له ظىا پېىنهبػ وىي وو يػ وف له ڇې ػ ٤

 تصخ پـې ووى.

ـه او ػ اېټبل -1 ـه تبيػ لرتلېنګ لې  وي(. ٝنې المثىفنهيؼ ػ جبتتى نـظىنى نٙبم ته وؿوګـځي )يب لې

 ه مالتړ وکړي.کې له ځبن څع ـط ػ کمىايل په م٩بتلؼ په ګډه ػ ډالـو ػ نيػ ګډ تبفاؿ ٠ړي تب -2

ـ يپ 55(Hotػ تبفاؿ ٠ړي هېىاػونه ػ تىػو ) -3 ى مصؼوػ کړي. له ػې ميمى ػ ډالـو وؿوػ په ػؿنى ذ

مى څعه ػ ػ٤ٛب يؼ له ظپلى پيبالتى ته ػ ٠ه ممئله ڇې تبيکب متصؼو ايوؿاظىا، ػ٠ې ٠ىنډې ػ امـ

 ت په ٠بړه واظيل، ٠ىږ وهنه وکړه.يممئىل

ـانمتل وىل. ػ ډالـو ػ اؿفښت له کمىايل رسه ػ ػ الٝبؿ  19ػ مبؿچ په  ـته پ و تبفاؿونه تې

ذؼول کې اؿوپبيي هېىاػونى او ذبپبن ته ػ 2- 19مثبؿفې په ظبٔـ، آملبن ػ مبؿک اؿفښت لىړ کړ. په 

 ـ منٝکن وىي ػي.يػ٠ى هېىاػونى ؽظببن وؼت ػيډالـو ػ ذـ

  

                                                           
55 - Hot money  تىػې پيمې إٌالشب  ه١ى پيمى ته ويل کېږي ڇې ػ اؿفښت ػ وؼيؼ کمىايل لپبؿه ظلک ٠ىاړي

 ژؿ تـ ژؿه ػ ه١ه له رش نه ظالً يش.
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ـانمه:     ٠ـيب آملبن:    ٤

 4459 4426 3980 ه فؿرس  3826 3825 3533 رسه فؿ

متنې يػ اظ

 ش٪ یځبنګړ 

متنې يػ اظ 630 378 171

 ش٪ یځبنګړ 

258 493 983 

 14837 12302 8455 ډالـ 5059 3577 1257 ډالـ

    :انګلمتبن    ن:يلى

 800 842 1349 رسه فؿ 5059 3094 2705 رسه فؿ

متنې يػ اظ

 ش٪ یځبنګړ 

متنې يػ اظ - - -

 ش٪ یځبنګړ 

266 642 656 

 4521 5099 1212 ډالـ 3209 2688 1932 الـډ

    ذبپبن:    ب:ياېټبل

 801 738 532 رسه فؿ 3130 3121 2887 رسه فؿ

متنې يػ اظ

 ش٪ یځبنګړ 

متنې يػ اظ 371 247 77

 ش٪ یځبنګړ 

146 307 461 

 16483 13783 3188 ډالـ 2220 3030 2113 ډالـ

«19 -2 ـکقي تبنکىنى ؽظريې په ميليىن   «ډالـذؼول ػ م  

 :ىال ةاظاض او اصالحي ةطنامهز پيؼى نړي

مى يىافې ػ پيبوتى په اوږػو کې ػالې پېښې ووىې ڇې نه يى ميف کبل ػ ػوه لىمړ 1974ػ 

ل ػؿلىػ، تلکې ػ ػوه تېـو کلىنى ي ته متبيريت ت١يې ػ تصىالتى ػ مبهيمتم په ٌصنه کې يىال ليػ نړ

 ې هم ژوؿه کړه.ي٩ه ئـ

ـان  ې ښىػله ڇې يبمننېؼل ښکبؿه کړل او ويهېىاػونى ػ ډېـو ا٨تٍبػونى ف ػ ٠ـيب ػ ن٥تى تص

و، تـ کىمه شؼه پىؿې  یې ډېـ ٨ؼؿت مىنؼليقه کې يف لم 1960ڇې په  ىوايليػ اؿوپب ګډ تبفاؿ 

 .یاو لمت ػ یمبتېؼونک

ـه مهمه او ٜبذله کړه، ػ لى يمتم اٌالس ته اړتيىال پىيل لينى نىؿو ٜىاملى هم ػ نړيځ   یب ډې

النن و. کىمه ممئله يبتى تيبفاػ تـ ټىلى مهم ٜبمل ػ ن٥تى ٌبػؿونکى ٠ـيب هېىاػونى ػ ظبؿذي تبػم

نې ٠ـيب يب کىمې مىلمې ته ولپبؿل يش. ځيه کىم هېىاػ ه، ػا وه ڇې ػ٠ه مبفاػ تڇې ؿامعکې وى 



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

273 
 

ه ػې نې پيه يش. ځري په تبنکىنى کې ؽظ یىه تـظه ػ ه١ى يمبفاػ  ػ ػ٠هله م  وو، ڇې يهېىاػونه ه

ىال ٌنؼو٧ ته يمى نړيى م٩ؼاؿ ػ پيمبفاػ  ػ ػ٠هػ ن٥تى ٌبػؿونکي ٠ـيب هېىاػونه ٤کـ کې وىل ڇې 

تىنى له منځه وړل، يکب ته ػ پبنګې ػ وؿوػ ػ مصؼوػينى نىؿو ػا تٍىؿ وکړ ڇې امـيپه پىؿ وؿکړي. ځ

ـکت وکړي او ػ٠ه ښبؿ ته تته بؿک ظىا يىيتبٜخ ګـځي تـڅى ػ٠ه مبفاػونه ن مى ػ مهم يپب ػ يش

ـته يىال تبفاؿ په تىګه ظپل اهمينړ اللهت تې  کړي. ت

مبفاػ ڇې ػ ن٥تى ػ  یالنن کې لى يبتى په تيػ ن٥تى ٌبػؿونکى ٠ـيب هېىاػونى ػ ظبؿذي تبػ 

ـمعتللى ٌنٝتي هېىاػونى او ػ ػؿېيمې نړۍ هېىاػونى  یبتىايل څعه ؿامنځته وى ي٨ېمت له ف و، ػ پ

بمن  نه يبتىايل څعه ډېـ فيڇې ػ ن٥تى ػ ٨ېمت له ف ړلې. کىم هېىاػونهه ډېـې لتىنقې منځته ؿاولپبؿ 

کې ػ  یف کبل په پب 1973بالت وو. آملبن ػ يکب متصؼه ايوىل، ػوه هېىاػونه، ٠ـيب آملبن او ػ امـ

ې رسه يې ډالـ او پبته نىؿ يبؿػه مبؿک يليم 70ه ػؿلىػه ڇې ري انىونکې ؽظري بؿػو په انؼافه شيليم 94

 نيب تأميٍؼه ن٥تي اړتي٤ 90ؼ رسه ظپل يپه ظپل ػاظيل تىل ی وىایبالتى هم کىال يتصؼه ا. موفؿ و 

 کړي.

ـه تـ ٤ىبؿ النؼې ؿا٠له. ػ ياېټبل  ف کبل ػ ػلمرب له  1974ب ػ ٠ـة له اکرثو هېىاػونى څعه ډې

اؿ څعه ػ ىال تبف ينړله مى يىنه ډالـو په انؼافه ػ پيليم 1800ف کبل تـ ذنىؿي پىؿې ػ  1974نه ػ  31

اللهپىؿ  ـانک المثىفن کړ او ٤ىؿ  20ف کبل ػ ذنىؿي په  1974کىلى ته اړ وىه. ػ  ت ـانمې ٤ ا  ػ ٤

ـانک اؿفښت  ـانمې له ځنډ وؿولته له نړيٍؼه ؿاټي٤ ٤5 بؿػه يليم 1,5تبفاؿونى څعه ػ  ىىاليټ وى او ٤

بؿػه ډالـو په يليم 1,5ب هم ػ يټبلف کبل ػ ٤ربوؿي په لىمړۍ اې 1974ډالـو ػ پىؿ په مىنؼلى ا٨ؼام وکړ. ػ 

اللهىالى تبفاؿونى څعه ػ پىؿ يانؼافه له نړ . په اؿوپبيي هېىاػونى تبنؼې واؿػ وىي هکىلى ته اړ وى  ت

، ػ لنؼن په 25ف کبل ػ ٤ربوؿي  1974بتېؼل )ػ يؼ ٤ىبؿ او په آفاػ تبفاؿ کې ػ رسو فؿو ػ ٨ېمت فيوؼ

ـه و، ػ رسو فؿو ؿلمي ٨ېمت ډېـ ف 170تبفاؿ کې ػ رسو فؿو ٨ېمت هـ اونن  ټ و(، تبٜخ يبت ټيډال

بتىايل يوى تـڅى ػ اؿوپب ګډ تبفاؿ ػ اؿفښت لـونکى ٤لقاتى، په ځبنګړي ډول ػ رسو فؿو ػ ٨ېمت ػ ف

، ػ ٌنٝتي بتىايليذؼول ته په پبم رسه ػ رسو فؿو ٨ېمت ػ ٨ېمت ف 3- 19کړي.  ٠ىښتنه ٠ىښتنه

ـه پيهېىاػونى الٝبؿي ؽظب  بت کړل.يامنه فيـ په ډې
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ه کې ػ رسو فؿو ري په ټىله ؽظ ىن ډالـيليه په مري ټىله ؽظ هېىاػ

 م٩ؼاؿ

 4966 34132 آملبن

کب متصؼه يػ امـ

 بالتيا

14373 11652 

 891 13196 ذبپبن

ـانمه ٤ 8550 4261 

 3513 7220 نلىي

 900 6646 انګلمتبن

 2294 6208 هبلنډ

 3483 6084 بياېټبل

 1731 4977 تلژيک

 «ذؼول 3- 19»

بتىايل لپبؿه ٤ىبؿ، په ډالـ تبنؼې ػ اٜتامػ په له منځه تلى او په يػ رسو فؿو ػ ٨ېمت ػ ف

ـانک او رسه فؿ فلىل، لىييى ډالـو تثؼيه وىري آملبين مبؿک تبنؼې ػ ؽظ بت وىل. ػ ن٥تى ػ ييس ٤

ـمعت بتىايلي٨ېمت ف ې ػ ػؿېيمې نړۍ يلې يبمن  کړل، ظى پبيي هېىاػونه ډېـ فيبيکه څه هم پ

ـلتې په مىظه، ػ ن٥تى تىليمٍ یهېىاػونى لپبؿه ډېـ لى  ؼونکى هېىاػونى يثت و. له ػؿېيمې نړۍ رسه ػ م

ـاظتيب او ا٤ـينې ٔـشې وړانؼې کړلې. ٠ـيب هېىاػونى په آليځ ربػ په يب ػ ػوه تبنکىنى په اي٩ب  کې ػ پ

ـه يله تأميپبنګه ڇې ػ ٜـتبنى په ولػ٠ى ػوه تبنکىنى لىمړنێ کې رسه هىکړه وکړه. ػ ظپلى منځى نېؼله ه

 ىنه ډالـو ته ؿلېؼله.يليم 500ىه ي

ـان ډېـ ٠ىؿه وړانؼ ىال يکىم ٌنؼو٧ ڇې ػ نړ ىق وکړ، تـڅيق وکړ. ػ٠ه هېىاػ وړانؼياې

ې له ػ٠ه ٌنؼو٧ يىال ٌنؼو٧ تـ نٙـ النؼې ٜمل کىي، منځته ؿايش او ظپله يمى نړيتبنک او ػ پ

ـلته وکړه او وړانؼ بؿػ ډالـيليى ميرسه  نه  2ې وکړ تـڅى ػ ن٥تى ٌبػؿونکي هېىاػونه هـ کبل له يق يم

ـان په وړانؼيليم 3تـ  ـلته وکړي. ػ ٌنؼو٧ منبتٞ ػ اې ق ػ يبؿػه ډالـو پىؿې له ػ٠ه ٌنؼو٧ رسه م

ـمنځ ڇې ػ ن٥تى ػ ٨ېمت له ف ب يبمننېؼل وېىل کېؼه. لېثيبتىايل څعه فيػؿېيمې نړۍ ػ هېىاػونى ت

 ک  ػېمې نړۍ هېىاػونى لپبؿه ػ ن٥تى ٨ېمت له نىؿو هېىاػونى څعه کم وي. ليق وکړ تـڅى ػ ػؿېيؼوړان

 ق رسه مىا٩٤ت ونه کړ.يف کبل تـ ٤ربوي پىؿې ٜـيب هېىاػونى له ػ٠ه وړانؼ 1974
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ـ  ـه پـ ه١ یډې اٌالشبتى ڇې ټـې٥ې  ى اوك هم تٍىؿ کىي ڇې ػ کېنق ٔـشه او رستې

ـنبمه ىاي، ػ نړپېىنهبػ کړي ػي ـه اٌالشي ت لى پىيل لتىنقو ػ شل لپبؿه تـ ټىلى ٠ىؿه ٔـشه ػه. ظى ه

 ؼ النؼې ځبنګړنې ولـي.يب ٔـشه تبي

مې نړۍ ځينى هېىاػونى لپبؿه يٌنٝتي هېىاػونى او ػ ػؿېػ ت يبليىال ليٝبن رسٜت او نړيپه م -1

ػ٠ى هېىاػونى ی يش ػکىال  یبتىاليبت کړي. ػ ٌنتٝي هېىاػونى په اړه ػ رسو فؿو ػ ٨ېمت فيف

 په اړه، ػ٠ى هېىاػونى ته ػمې نړۍ هېىاػونى يت اِب٤ه کړي. ػ ػؿېيبليل یـ او ػ ه١ى يؽظب

ـلتې له الؿې ؼيَ او ػ ن٥تى تىليبت م٩ؼاؿ ػ تعٍيش٪ فڅبنګړي متنې ياظ ونکى هېىاػونى ػ م

 .یممک  ػ

 ىال پىيل واشؼ )لکه ػ کېنق تبنکىؿ( منځته ؿايش.ينړ یؼ ټىلى ته منليتب -2

ؼا يش، ڇې په ه١ه کې ػ الٝبؿو نـط په ػالې ډول ڇې ػ ٨ېمتىنى يقم ؿاپيکبنيؼ ػالې ميتب -3

  وکړي او ل٥ته تبفي هم ؿاکمه يش.يرييس ت١يپه پبم کې ن ات او مرص٣يري ت١

 بن او ل٥ته تبفي کنرتول کړي. يمى اشتکبؿي ذـيمتم ػ پيل یؼ نى يتب -4

 وکړي )لکه ػ يريبوو له معې ت١يړتىال پىيل واشؼ م٩ؼاؿ ػ ذهبن ػ ا٨تٍبػي ايؼ ػ نړيتب -5

 ىن ػ کنرتول لپبؿه ؿاکم يش(.يان٥الل

له وړانؼې وىې ٔـشې رششه يپىؿته پنځى ټکى ته په کتى، اوك ػ ژاک ؿئى٣، وىلتق او ٤ىلکـ په ول

 کېږي.

ڇې که مىنږ ػ تـېټ  ووډف نٙبم ته وؿ وګـځى، ظى هڅه ويش  ی،ؿئى٣ تبوؿي ػ یښب٠ل

متم ينرش کړي، ل مې ػي، تې له کىمې ظربې کب٠ؾي پيمېيې البك پي مېيڇې کىم ػولتىنه ڇې پ

ـو يىالى ؽظبيػ نړ یربػ نه کړي. له ػې وؿاظىا، ػ ػو ييش په ښه ډول ٜمل وکړي او لتىنقه ا یکىال 

بالت يکب متصؼه ايبت يش. په ػې ٌىؿت کې ته ػ امـيق کىي ػ رسو فؿو ٨ېمت فيلپبؿه وړانؼ

اللی وی ق کىي ڇې ػ هـ يلېؼونکي اٜالم کړي. وىلتق او ٤ىلکـ وړانؼيرسه تثؼ ، ډالـ له رسو فؿوت

ىال ٌنؼو٧ کې ػ هېىاػ يمى په نړيه ته ػ پري ڇې ػ٠ه ؽظ ،ه وټبکل يشري ى البك ؽظيهېىاػ لپبؿه 

بت يش. په يش٪ هېىاػونى ته فځبنګړی متنې ياظی يش ػ کىال  وې ته په کتى ټبکل کېږي ايلهم

ـکله ڇې ػ يې لپبؿه ري ؽظ همؼې شبلت کې ػ هـ هېىاػ ػ ى هېىاػ ػ يى اٜٙمي شؼ وټبکل يش، ه

ـو ػ کمىلى لپبؿه کىم ا٨ؼام ونه کړ، يبته وىه او نىمىړي هېىاػ ػ ظپلى ؽظبيـو انؼافه له ػې نه فيؽظب

ـ  ى په وِٞ کىلى رسه ػ ه١ه هېىاػ کبليهېىاػونه ػ وؼ یډې ـکي ٜىاِؿ ى لپبؿه ػ ه١ه هېىاػ يؼو ګم

ټ وىل او هېىاػ يى ټبکيل شؼا٨ل څعه ټيـ له يى هېىاػ ؽظبيله تلې ظىا، که ػ  واؿػات مصؼوػ کړي.

ش٪ ځبنګړي متنې ياظؼو٧ محال  ه١ه هېىاػ ته ػ وِٝې ػ اٌالس لپبؿه ا٨ؼام ونه کړ، ٌن ػ ػ٠ېظپله 
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ـمنځ )شؼا٨ل او شؼاکرث( ػ  هػ٠ى ػو ه، هېىاػ تـ ٤ىبؿ النؼې ؿاويل. ػَ رس يپه ٜؼم تعٍ شؼونى ت

مى ػ اؿفښت يب ػ پيمى ػ اؿفښت په ؿاکمىلى يىال ٌنؼو٧ په تىا٤٪، هېىاػ ػ پيػ پىؿ ػ نړ ظٕـ ٤بٌله

کىل په  مى المثىفنيق کې ػ پيت اٌالس کړي. په ػ٠ه وړانؼيـو وِٝيبتىايل رسه ػ ظپلى ؽظبيپه ف

 .يبف ػؿو هېىاػونى ته ٌؼمه ونه ؿلىي، مره١ه ٌىؿت کې ڇې نى 

 :ػيؼتم /ز دپل په دىښهيى آيسه ال

 یؼ څه ځبنګړنې ولـي؟ نى يمتم وي، تبيؼه ال ليى آ يلپبؿه ڇې  ػ ػېمتم، يىال پىيل لينړ

ـاشي يش ڇې په پيمتم تبيل ت يبليب ليٝبن يمته کړي او ميمى تبنؼې ل٥ته تبفي له منځه ايؼ ػالې ٔ

و نه مې نړۍ ه١ى هېىاػونى ڇې له نىؿ يػ ػؿې ربػ کړي.يمې نړۍ هېىاػونى ته ايپه ځبنګړې تىګه ػ ػؿې

بن ه١ه يمى ذـيبمن  وىي ػي، کىم هېىاػونه ڇې ػ پيه ډېـ فبتىايل څعيبت ػ ن٥تى ٨ېمت له فيف

ـکت کىي، ػ مبل ـ يبتى په وِٞ کىلى يلىؿي ته ش بن ػ ػؿولى لپبؿه هڅه يذـ ػ ػ٠هې رسه ميب په ذ

ؿانه مى اشتکبيب ػ پيبن يىه شؼه پىؿې ػ ل٥ته تبفۍ ذـيتـ ته ې ػ نـط هم١ږي کىل وکړي. ػ ګټ

الل یمتم وکىال يل یلپبؿه ڇې نى  ػ ػېبن ؿاکم کړي. يذـ ؼ ػ ن٥تى ػ ٨ېمت ػ ييش تب یيش ت

ش٪ ػ ځبنګړي متنې ياظـمنځ تىا٩٤بت تـرسه يش. ػ وؿکړې په هکله ػ ن٥تى ٌبػؿونکى هېىاػونى ت

 ػ ػېبت کړي. يت فيبليىال لييش نړ یىه شؼه کىال يبتىايل رسه هم تـ يَ ظپـولى په فيتعٍ

متنې ياظ ې ولبيت، ػيې په تىګه ري ش٪ ومني او ػ ؽظځبنګړی متنې ياظه ڇې ػ نړۍ هېىاػونه ػ پبؿ ل

ـمنځ اؿتثبٓ کىال ځبنګړي متنې ياظګټې وؿکړه او ػ ـو ته ػ يش٪ ؽظبځبنګړی   یش٪ او ػ رسو فؿو ت

ت يبتلىه شل الؿه په ډالـو ػ رسو فؿو تؼلېؼو ٨يمتم ػ جثبت لپبؿه يى شل الؿه وي. ػ نىي لييش ڇې 

 بتىايل له الؿې ممک  ػه.يته وؿګـځېؼل ػي، ڇې ػ٠ه ڇبؿه ػ رسو فؿو ٨ېمت ػ ف

 لپه اػػاضو پىضې نىض مطةىط مؼاي

 :ضاز ػلف اػػاضو ةاظ  -الف

ى ػ الٝبؿو يوى په ػوه تـظى ووېىى.  یػ الٝبؿو تبفاؿ ڇې معکې اوبؿه وؿته ووىه کىال 

تىا٤٪ کىي ڇې  یاو پېـوػونک یتبفاؿ کې پلىؿونک بفاؿ او تل ػ الٝبؿو لل٦ تبفاؿ. په لل٦ٜبػي ت

ل يش. ػ الٝبؿو نـط په ػې شبلت کې ػ لل٦ يبوتې وؿولته تصىيػؿې مػې  پېـوػل وىي الٝبؿ

 ڇې ػ ٜبػي الٝبؿو له نـط رسه ت٥بوت لـي. یالٝبؿو نـط ػ

ڇې  ی، ڇې کىم پېـوػونکی٩ت کې ػا ػيػ لل٦ الٝبؿي مٝبمالتى ػ وتىن ٜلت په ش٩

لىنکي کې ػ الٝبؿي وؿکړې ژمنه لـي، په اوك وظت کې ػ الٝبؿو پېـوػلى رسه ظپل ځبن ػ په ؿات



 ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 

277 
 

ڇې الٝبؿ په لل٦ ډول  یمه کىي. کىم پلىؿونکيالٝبؿو ػ نـط ػ آيت نىلبنبتى په م٩بتل کې ت

ڇې ػ  یټىي. ه١ى يپلىؿي ه١ه هم په همؼې ٌىؿت ػ الٝبؿو ػ نـط ػ کمىايل ظٕـ ػ ځبن لپبؿه ؿاټ

ب يپىؿ  یب لىػاګـ ػي ڇې په ظبؿذي الٝبؿو وٜؼه لـونکيو په تبفاؿ کې مٝبمله کىي لل٦ الٝبؿ 

 له په ػ٠ه تبفاؿ کې په کبؿ اڇىي.يل په هيب ه١ه کمبن ػي ڇې ظپله پبنګه ػ لىػ ػ تصٍئلج لـي 

 ز ػلف اػػاضي مػامالت په زضې ةطدى وېشل کېږي:

قو مثبػالتى لپبؿه ػ يىالى لىػاګـينړ په ػ٠ه ډول الٝبؿي او لل٦ وکل کې ػ مٝبمالتى هؼ٣ ػ -1

ـان ػؿې می ػنيوؿکړې ػ منثٞ تأم ى مثل٢ يؼ په ډالـو تبنؼې يتب بوتې وؿولتهي. ػ محبل په تىګه اې

او ػ ډالـو ػ  یبل ػ اؿفښت کمىاليامکبن لـي ڇې ه١ه ػ ؿ ى ظبؿذي ٌبػؿونکي ته وؿکړي.ي

لپبؿه ڇې ػ الٝبؿو ػ نـط له  ػ ػېی وي. په ػې ٌىؿت کې ني کړ يپېىث یبتىالياؿفښت ف

ـانينىلبن څعه ف  یبمن  نه يش، ػ لل٦ ډالـو په پېـوػلى ا٨ؼام کىي. امکبن لـي ڇې اې

وظت هم ػؿې  یاو ػ وؿکړې ټبکل یڇې له ظبؿذي واؿػونکي څعه ٔلثکبؿ ػ یٌبػؿونک

ل يثؼبل تبنؼې ػ ډالـ لل٦ په تي، ػ ډالـ ػ اؿفښت ػ کمىايل له وېـې په ؿیبوتې وؿولته ػيم

ل ولـي. ػ٠ه ػواړه ػ الٝبؿو ػ نـط ػ نىلبن ػ ظٕـ ػ کمىايل په يتبنؼې په اوك وظت کې متب

 ى تل رسه ػ لل٦ الٝبؿي مثبػلې ته واؿػېږي.يظبٔـ له 

الله کىلى لپبؿه ػ پبنګې انت٩بل ػ ي٩ت کې ػ ګټې ػ فيرتاژ په ش٩يآؿت :رتاژيآضة -2 بت نـط ػ ت

  څعه ؿامنځته وىييريػ الٝبؿو نـط له ت١ یى ځبيؿ رسه ب پلى يالٝبؿوو له وٜؼه لـونکي پېـ 

 ى محبل تصخ ال نىؿ هم لبػه کىي.ي. یػ یى يبن څعه معنيف

 5ې بالتى کيکب په متصؼو ايٍؼه او ػ امـي٤ 8کې  انګلمتبن٤ُـ کړئ ڇې ػ ګټې نـط په 

بت لىػ يٍؼه في٤ 7ې وؿکړي، يکب ته ولېږػوي او په پىؿ يظپله لپام امـ یميى انګلي. که یٍؼه ػي٤

ىن رسه ػ ٜبػي الٝبؿو په تبفاؿ کې يليى ميمىظې لپبؿه ظپله پبنګه  ػ ػېی کن مياللته ؿاوړي. انګل

ـاتـ ػ 0,5لىي او په ػې ٤ُـ ڇې هـ ډالـ له يپه ډالـو تثؼکې( تبفاؿ )نه په لل٦   2، یلېـو رسه ت

بت لىػ اللته ؿاوړي يف 140000، ػ کب ته په پىؿ وؿکىي او له ػې الؿېيىنه اللته ؿا٠يل ډالـ امـيليم

ـته وؿګـځىلى پـ مهبل ػ ډالـو ي(. اوك کله ڇې پىؿ التهالکېږي، یى کل  ػي)پىؿ  ٝنې ػ پىؿ ػ تې

ـاتـ يش، کله 0,4اؿفښت ؿاکم يش، ػ محبل په تىګه ډالـ له  بل يډالـ په ؿ 2300000 ڇې ه١ه لېـو رسه ت

ـه اللته ؿاوړي. 920000لىي يتثؼ بته ګټه يو، ڇې ف یې ػ پبنګې انت٩بل تبٜخ وى که څه هم ڇ لې

يې يس کن ته يىوړه تلکې انګليىافې ګټه له منځه ياللته ؿاوړي، ظى ػ ډالـو ػ اؿفښت کمىايل نه 

 .بن هم وؿپه تـظه کړيق فييپبنګه 
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کې  یػ کبل په پب یوا ېى کل ( لېـې په تبفاؿ کې پېـوػلييس کن ػ لل٦ )ينګلاوك که ا

اللهػ ګټې له  الله کىله. پـ ػې  150000ډالـو په م٩بتل کې  2300000ې ػ يکىلى وؿولته  ت ـه ت لې

اللهرتاژ ػ ګټې ػ يآؿت ،البك ىي يبن څعه ػ معني په تـڅ کې له فيريکىلى او ػ الٝبؿو ػ نـط ػ ت١ ت

ـػ په لىمړي رس کې پ لىي او ظبؿذي الٝبؿ په يمې په ظبؿذي الٝبؿو تثؼيپه مىظه تـرسه کېږي. ٤

مى ػ ډالـ يوؿکىي او په همؼې وظت کې ػ ظبؿذي الٝبؿو ػ لل٦ په پلىؿ او ػ ظپل هېىاػ پپىؿ 

 مه کىي.يلل٦ په پېـوػلى رسه ظپل  ځبن ػ الٝبؿو ػ نـط ػ نىلبنبتى په م٩بتل کې ت

ـػ ل٥ته تبفي په ػ٠ه شبلت کې -3 متنې په مىظه، يػ ګټې اظ اتىيري ىافې ػ الٝبؿو ػ نـط ػ ت١ي، ٤

بوتې ينه کىي ػ آملبين مبؿک اؿفښت محال  ػؿې ميکىم ل٥ته تبف ڇې وړانؼو لل٦ الٝبؿ پېـي.

بوتې وؿولته ػ مبؿک ػ يمىمي، ػ مبؿک لل٦ په پېـوػلى ا٨ؼام کىي او ػؿې م یبتىاليوؿولته ف

اللته ؿاوړي. کىم ل٥ته تبف ڇې ػ آملبين مبؿک ػ اؿفښت  ى م٩ؼاؿ ګټهياؿفښت په لىړېؼلى رسه 

 یى يبن څعه معنيلپبؿه ڇې له ف ػ ػېني کىي، ه١ه هم يؿولته پېىثبوتې و يػؿې م یکمىال

وکړي، ػ مبؿک لل٦ په پېـوػلى ا٨ؼام کىي. ٜمىمب  ػ لل٦ الٝبؿو نـط ػ ذبؿي الٝبؿو له نـط 

 .یبت ػيى څه م٩ؼاؿ فيڅعه 

 ؼتم:يز اػػاضو ز کنرتول ػ -ب

متم يػ پېـ او پلىؿ ل له ػ الٝبؿوي٩ت کې ػ ػولت په وليمتم په ش٩يػ الٝبؿو ػ کنرتول ل

ـته يپه وىؿوي کې کبؿ واظمتم څعه ػ لىمړي ځل لپبؿه په ي. له ػ٠ه لیػ متل وى، وىؿوي له ځنډ پ

متم يمتم پـېښىػ او ػ الٝبؿو ػ انصٍبؿ ليان٩الة څعه وؿولته ػ رسو فؿو ل یف کبل له لى  1917ػ 

لېؼو له منځه تلل، ػ يػ تثؼمتم کې، په کب٠ؾي پيمى تبنؼې ػ رسو فؿو يې انتعبة کړ. په ػې لي

 ػؿېؼيل او له ظبؿد رسه هـ ډول ظٍىيص الٝبؿي مٝبمله ممنىٛ ګـځي.بت يالٝبؿو ػ تبفاؿ ٜمل

 ؼ کرس رسه مغيالنن کې له وؼيبتى په تيف کبل کې آملبن ڇې ػ ظپل ظبؿذي تبػ 1931په 

مى ػ اؿفښت يپلى پػ ظ .ڇې له ظبؿد رسه ظپلې ؿاکړې وؿکړې متٝبػلې کړي ،ې نه وىي یو او کىال 

ې ػ الٝبؿو ػ پېـو او پلىؿ په ػولتي انصٍبؿ ا٨ؼام وکړ. ػ آملبن ػالٝبؿو يىي لپبؿه يػ کمىايل ػ معن

ىافې ػ ظبؿذي الٝبؿو لـونکي اړ وو، ڇې ػ٠ه الٝبؿ ػ الٝبؿو ػ مثبػلې يمتم کې يػ کنرتول په ل

ه وؿکىله. ځکه کىم يالٝبؿي لهمى واؿػونکى ته هم ينى کبليػولتي لبفمبن ته پـېږػي. ػولت ػ اړ

ػولتي لبفمبن کې مىذىػو الٝبؿو ته په کتى پلىؿل په الٝبؿ ڇې ػولت پلىؿل ػ الٝبؿو ػ مثبػلې 

څعه النن متٝبػل کېؼه،  ځکه ڇې له ٌبػؿاتى يبتى تيپه ػې رسه هـومـو ػ ظبؿذي تبػ کېؼل.

ـ   وىي الٝبؿ ػ واؿػاتى له الٝبؿي وؿکړو رسه ممبوي وو. لهال ت
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متم ػ ډېـو هېىاػونى په يىالې ذګړې په اوږػو کې ػ الٝبؿو ػ کنرتول ليػوهمې نړ ػ

نى هېىاػونى کې تب٨ي پبتې وى. ػ٠ه يىالې ذګړې وؿولته هم په ځيله وکبؿول وى او له ػوهمې نړيول

ـاتـوي:يل  متم النؼې ګټىؿو اهؼا٤ى ته ػ ؿلېؼو امکبن ت

ـاؿ  ی وى ڇې له ا٨تٍبػ څعهت٥بػې کىال متم څعه په اليػ الٝبؿو ػ کنرتول له ل -ال٦ ػ پبنګې ػ ٤

 وکړو. یى يمعن

النن له کرس يت ػ بتىيوى ػ ظبؿذي تبػ یمتم څعه په الت٥بػې کىال يػ الٝبؿو ػ کنرتول له ل -ة

 وکړو. یى يڅعه معن

ـه ګټىؿ وي، ػ الٝبؿو په کنرتول رسه کىال  یکله ڇې ػ ٌبػؿاتى کمىال -د وى  یمحال  له ا٨تٍبػي نٙ

الله وىي الٝبؿ ال اؿفانه واظلى او ٌبػؿات کم کړو. تـٜکن ػ واؿػاتى ػ يبلػ ک ى له ٌؼوؿ څعه ت

ـانه ت یکنرتول لپبؿه کىال   ه وپلىؿو.يوى الٝبؿ په واؿػونکى تبنؼې په ګ

يش، څى نـظىنى واال  یمتم کې ػولت ػ ا٨تٍبػ ػ وػې لپبؿه کىال يػ الٝبؿو ػ کنرتول په ل

ـان کې نى الٝبؿو يمتم ػ ځيى کې ػوه نـظىنى واال ليق کبل په لىمړيملـ 1358ػ  ؿژيم ولـي )په اې

ـله تـ  حبل په تىګه، کىمى ممب٤ـو ڇې تهـلپبؿه وکبؿول وى. ػ م تىمبن پىؿې  20000ته ػ تلى اؿاػه ل

څعه ډېـ ډالـ له ځبن  20000ې له يپه نـط رسه واظيل، که ٠ىښتل  بليؿ 71ې وىل ډالـ ػ ي یکىال 

 (.یوا یبل په ٨ېمت پېـوػليؿ 81ې له تبنکىنى څعه ػ ينه وه مبفاػ يىيس، اړي ته رسه تهـ

يش واؿػات کنرتول  یکىال رسه متنې يڅى ګىين نـط څعه په ګټې اظله ػولت ػ الٝبؿو 

نه ػ ظىؿاکي تىکى ػ واؿػاتى  ی او له تهـى ػ واؿػاتى کمىاليکړي. که ػ ػولت هؼ٣ محال  ػ لىکمى کبل

بل په ٨ېمت ػ ظىؿاکي تىکى يؿ 100ى واؿػونکى تبنؼې ػ ييش ډالـ ػ لىکمى کبل یوي، کىال  یبتىاليف

 بلى په ٨ېمت رسه وپلىؿي.يؿ 50په واؿػونکى ػ 

 ز اػػاضو ز کنرتول آثاض:

 په الٝبؿو تبنؼې ػ کنرتول وتىن آجبؿ په النؼې ډول ػي:

ـن :غېعهاز غعلت  -1 واؿػات(  -يل رسه )ٌبػؿاتمثبػالتى له کمىا ىيپه الٝبؿو کنرتول ػ ا٨تٍبػ  ته

ـکت وؿکىي او په اوږػ مهبل کې ػ٠ه هؼ٣ ته ؿلېؼل په  ا٨تٍبػ ته ػ ظىػک٥بيێ په لىؿي ش

ـه ڇې په الٝبؿو تبنؼې کنرتول وؼ بته يؼ يش، هېىاػ په فيکبمل ډول ممک  ګـځىي. هـ څىم

 ىال وېي له ښېګڼى څعه لرتګې پټىي.يانؼافه ػ کبؿ ػ نړ
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ـنپه الٝب ه:ع غېاز مالتړ  -2 ڇې ه١ه ته وؿته  ،ى ػ واؿػاتى له مصؼوػولى رسهيکبل ىيؿو کنرتول ػ ته

ىه الؿه وي. يٝى ػ مالتړ ييش ڇې ػ ػاظيل ٌنب یؼېږي، کىال يکبيل ػ هېىاػ په ػاظل کې تىل

 هم ا٠ېقه لـي. بتىايليم ډول ػ التعؼام او وػې ػ نـط په في ممت٩ريپه ٠

يش ػ مثبػلې ؿاتٕې ته ښه  یبؿو کنرتول کىال په الٝ :غېعهاز متازلې ز ضاةطې ز ښه کېسو  -3

ـت یوال  کىي. ىنى هم ا٠ېقهيم ډول ػ ا٨تٍبػ په ظبؿذي ػي ممت٩ريج په ٠يوؿوتعښي. په ػې ت

متم کې له څى نـظىنى څعه يالٝبؿو ػ کنرتول په ل ې ػپه ه١ه ٌىؿت کې ڇ :غېعهايض يتتػ -4

ب څى يى او يله ظپله وټبکي.  انؼافهيش له هېىاػونى رسه ػ مثبػلې  یالت٥بػه ويش، ا٨تٍبػ کىال 

يش ڇې په ػې وکل رسه مصؼوػه يش او له نىؿو هېىاػونى رسه  یهېىاػونى رسه مثبػله کېؼا

ـاظت  .56ب ومىمييمثبػله پ

  

                                                           
ـان. وامؿه هبی نرشيهء انرم  شمبتؼاؿ  -مبهنبمهء شمبتؼاؿ - 56  م٩بالت مهؼي ت٩ىی. 32، 31، 30ان ظربهء اې
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 یشلم څپطک

 زولت او اكتصاز

 ريؼو تـ تأجيى لکه آػم لمېت ػ ٩ٜبا٨تٍبػپىهبنکى يپه نىلممه پېړۍ کې ػ کاللػولت 

 بػي ڇبؿو کې ػ ػولت له مؼاظلېتىنى کې مؼاظله نه کىله. په ا٨تٍيه ا٨تٍبػي ٤ٝبلالنؼې ػ ټىلنې پ

ى يى نىې ٔـشه وه، ڇې ه١ه له ځبن نه ػ معکنياو ػ ه١ه مصکىمىلى رسه ػ آػم لمېت معبل٥ت 

ـها٨تٍبػپىهبن ـانى له نٙـ رسه ػ م٩بتلې لپبؿه وړانؼې کىله. وؿو وؿو په نىلممه ي ،ى له نٙ ٝنې ػ لىػګ

رسه ٜال٨ه بلت يلله بته وىه او ػ ٜؼم مؼاظلې يکې ػ ػولتىنى مؼاظله په ا٨تٍبػي ڇبؿو کې ف پېړۍ

م له الؿې، په يىنى او کبنىنى کې ػ ښځى او مبوىمبنى ػ التعؼام ػ م٩ـؿاتى ػ تنٙيپه کبؿځب منؼي،

ـ يل کړه. ػولت وؿو وؿو مبوىمبنى ته ػ وړيا٨تٍبػي ڇبؿو کې مؼاظله پ ـات ى ػنؼه په ولب فػه کړو ػ ت

ىنى کې ػ کبؿ په يکې په کبؿځب انګلمتبنف کبله پىؿې په ځبنګړي ډول په  1914مته. تـ ي٠بړه واظ

 ػؿلىػ. او منځنێ فػه کړو ډېـ لږ مرص٣ب وې ي ؿامنځته وىي وو، لىمړنێ فػه کړې وړنياړونؼ ٨ىان

ـه، ػ کبؿ په ڇبپېـ مه يػ نبؿو٠ێ ت مه،يب تي، ػ وفګبؿتنيتىة ٨ىانيبل کې ػ ظىنؼيپـ ػې رستې

ػولت ػ اوؿګبډي ػ الؿې ػ  انګلمتبنربػېؼو وو. په نىلممه پېړۍ کې ػ ياو ػ ت٩بٜؼ ش٩ى٧ هم په ا

يې ربػ څعه يت او ػ تبؿ او ممب٤ـو ػ شمل و ن٩ل نـط کنرتول کړ او ػ انصٍبؿاتى له ايرشکتىنى ٤ٝبل

نى تڼه ٠ىؿه کړه او ػ ي٨ىان کې په لهبمي رشکتىنى پىؿې اړونؼ تب  په ػې وظتيکبوه. نهب یى يمعن

له مصؼوػ وىل، ظى ػ ظبؿذي لىػاګـۍ په يف کبل کې ػ ٨بنىن په ول 1844مى ظپـول په يکب٠ؾي پ

ـاوله ػ آفاػې لىػاګـۍ   شبکم وو. په ػې وکل و، ڇې ػولت ػ ظلکى ػ يػکرت تـظه کې ال ت

په  ڇبؿو کې ٤ٝبله ونډهتٍبػي ټىلنې په ا٨ قو ګټى ػ ظىنؼي کىلى په تـظه کې ػيا٨تٍبػي او ټىلن

 مته.يواظ٠بړه 

ـمنځ په ا٨تٍبػي ڇبؿو کې ػ ػولت مؼاظله فينړ ػ ػوه ف  1932بته وىه. په يىالى ذګړو ت

ىې ظىا يو، ػ٠ه تٍىؿ  يمالتړ  ىالې آفاػې لىػاګـۍيڇې ػ نړ انګلمتبن یػ محبل لپبؿه شت کبل کې

 ته پـېښىػ.
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ـه شؼه ػ ػولت ىالى ذګړو په اوږػو کې ػ ښکېلى هېىايػ ػوه نړ ػونى ا٨تٍبػي ژونؼ تـ ډې

ـنێ لىػاګـيېؼه. ػ الٝبؿو اک ميله تنٙيپه ول ػ ػولت په کنرتول رسه  و واؿػاتى ػ کنرتول له الؿې، ته

ـکت ػ ولت تـ کنرتول النؼې ٌنب یؼ کمىاليتىل يې ٝى ظىا ته وى. په يومىنؼ او ػ کبؿي ځىاک ش

ـکت څعه ػ ه١ى ذګړه کې په ښکېلى هېىاػونى کې پبنګىنه هم  تـ کنرتول النؼې وه او ػ منبتٝى له ش

ـه په لىمړيٌنب کېؼه. په همؼې وظتىنى کې و،  یى يتىة کې نه و، معنيٝى په لىؿ ڇې ػ ذګړې له نٙ

ت په ټىلنه کې ٨ثىل کړ. په اوك وظت کې هم په اکرثو يڇې ػولتىنى ػ التعؼام ػ کبملىلى ممئىل

له يتىنه هم ػ ػولت او هم ػ ظٍىيص لکتىؿ په ولي٤ٝبلبلمتي هېىاػونى کې ا٨تٍبػي ي لىلري٠

 .یب اؿوبػي ا٨تٍبػ ػي، تلکې معتلٖ یتـرسه کېږي او ا٨تٍبػ نىؿ ظبلَ پبنګىال ا٨تٍبػ نه ػ

 ل:ز صنايػى ميل کى 

له، ػ يى وليلى څعه يبتىايل له تـ ټىلى مهمى ولبيپه ا٨تٍبػ کې ػ ولت ػ مؼاظلې ػ ف

لى پـ البك ښه کڼل يٝى کنرتول ػ النؼې ػال يب ػ ٌنبيت يولتي مبلکٝى ميل کىل ػي. ٜمىمب  ػيٌنب

 کېږي:

 لى په تىګه.يػ مالتړ ػ ولبػ انصٍبؿاتى په م٩بتل کې ونکي کى  مرص٣ -1

په ه١ى مىاؿػو کې ڇې ؿ٨بتت ػ منبتٝى ػ له منځه تلى تبٜخ ګـځي، ممک  ػه ڇې ػ ػولتي  -2

 ربػ ػ ػولت په ګټه وي.يانصٍبؿاتى ا

په ٞ ػ ػولت يٞ لکه ػ ٤ىالػو او شمل و ن٩ل ٌنبينؼې ٌنبيػه ڇې اٌيل او م ػ ټىلنې په ګټه -3

 ي.کنرتول کې و 

لکه  ـلته اللته ؿاوړيپه ه١ى مىاؿػو کې ڇې ٌنٝت ػ کلىنى لپبؿه له ػولت څعه ػ مرص٣ م -4

ـښې، ٠ىؿه ػه ڇې ػولت ظپله ػ ه١ه په ايهىا  ربػ کبؿ وکړي.يي ک

ـه له ٜؼم کبؿاپه ه١ى مىاؿػو کې ڇې ٌنٝت له ټکنبلىژ -5 ێ رسه الك و ګـېىان وي او ييکي نٙ

ٌنٝت  یب نه لـي، ٠ىؿه ػه ڇې نىمىړ يت ػ ښه کىلى لېىالتيظٍىيص پبنګىال په ه١ه کې ػ وِٝ

 ميل يش.
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 یب ظؼمت ڇې کىال ي( په ظبٔـ، کبيل ێيبك پبرسې )رص٤ه ذىيپه ه١ى مىاؿػو کې ڇې ػ م٩ -6

ػي لکه ػ  ٝى ميل کىل ػ ټىلنې په ګټهي، ػ ٌنبؼ يشيێ رسه تىليبتې کبؿاييش په ميل لٕصه په ف

 تـېښنب ٌنٝت.

ٝى ي، ػ ٌنبي  و ي٪ لپبؿه اړيبلتىنى ػ تٕثيپه ه١ى مىاؿػو کې ڇې ػ ٌنٝت کنرتول ػ ػولت ػ ل -7

 ػ محبل لپبؿه تبنکىنه. يل کىل ٠ىؿه ػيم

ػ  له ػ ٌنٝت کنرتول ػ ټىلنې په ګټه نه وي،يپه ه١ى مىاؿػو کې ڇې ػ ظٍىيص لکتىؿ په ول -8

 ي انـژي.يمحبل لپبؿه همته 

ٝى ػ ٨ېمت ګؾاؿۍ او لىػ يى ٌنبيػ ميل وى :اػتيػى کې ز كېمت او ػىز ػيى صنايپه ميل شى

ـه ډېـ اهميل ت لـي. ٠بلثب  ػ ه١ى رشکتىنى په البلنبمى کې ڇې ميل وىي يبلتىنه له ا٨تٍبػي نٙ

ـ نګبؿ وى يرشکتىنه اػاؿه کىي، ټ ربػ وىي. پـ يپه مىظه نه ػي ا لهال ی ڇې ػ٠ه رشکتىنه ػ لىػ ػ ت

ٝى يػ٠ى ٌنبی، ڇې ػػ یممئلې ښکبؿنؼو  ػ ػېت يٝى ٜمىمي مبلکيى ٌنبيػ ميل وى ،ػې البك

اللهوي، نه ػ لىػ  یبتىاليؼ ػ ميل ګټى فيهؼ٣ تب ـ  ت ا٨تٍبػپىهبن تبوؿي ػي ڇې په  یکىل. ډې

ډول وټبکل يش ڇې ػ٠ه  ېى او ظؼمبتى ػ ظـڅالو ٨ېمت په ػاليؼ ػ کبليٝى کې تبيى ٌنبيميل وى

 له مرص٣ رسه ممبوي يش(. ېيٝنې شبٌل يرس په رس ن٩ٕه کې ؿايش ) رشکتىنه

ٞ ڇې کىم کبيل او ظؼمبت يؼ پبم وؿته ويش، ػا ػه ڇې ميل وىې ٌنبيتله ممئله ڇې تب

يش، هـ ٨ېمت  یٞ کىال ي. پـ ػې البك، ػ٠ه ٌنبیټ ػيت وؿته ډېـ ټيؼوي ػ ت٩بِب اؿتربٜيتىل

ٞ، والٕه يې اللته ؿاوړي. په ػې ڇې ٠بلثب  ميل وىې ٌنبيکىونکى څعه  له مرص٣ڇې و٠ىاړي 

 يش ػ ډېـو یکىال  یبتىاليى او ظؼمبتى ػ ٨ېمت فيٝى کې ػ کبليپه ػ٠ى ٌنب ٞ وي.ينؼې ٌنبيي او مي

ٝى ػ يػ٠ى ٌنبنې تصخ کىي، ػيځ یل ػه، ڇې شتيه ػې ػلبت کړي. پيؼ مرص٣ فيٝى ػ تىليٌنب

وګبيل، هم تبوان ٞ يپه ػې وکل ڇې تبٜخ يش ػ٠ه ٌنب یػ ٨ېمت ټبکلى لپبؿه شت ى او ظؼمبتىيکبل

 ښه ګڼل کېږي.

ب ػ ػولت ػ تىػذې په هکله يؼو او مٍبؿ٤ى يتصخ ػ پىؿه کىلى لپبؿه، اوك ػ ٜىا ػ ػ٠ه

 57تصخ کىو.

                                                           
الله کىلى لپبؿه: ػ اتى ٔبلج مهنؼك - 57 مهؼي ت٩ىی،  -ػ ػولت ػ ٜىايؼو او مٍبؿ٤ى په هکله ػ فيبتى أالٜبتى ػ ت

 وګىؿئ. 1366 -ػ ٤ـوؿػي  انتىبؿات -ٜمىمي مبليه
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ٍبؿ٤ى ؼو او ميب ػ ػولت ػ ٜىايؼو او مٍبؿ٤ى يى کبل لپبؿه ػ ٜىايػ ػولت تىػذه ػ  :ز زولت ةىزجه

لې په تىګه کبؿ يلپبؿه ػ ول ٪يبلت ػ تٕثي. ػولتىنه ٜمىمب  له تىػذې څعه ػ ا٨تٍبػي لیاټکل ػ

بلتىنى ػ يمتنې په مىاؿػو کې ػ ا٨تٍبػي لياظيل. په النؼې تـظه کې له تىػذې څعه ػ ګټې اظ

 لى په تىګه اوبؿه کىو:يولب

ـته له ه١ى مىاؿػو ڇې ا٨ت :له اكتصازي ضکىز رسه ملاةله -1 ب هېىاػ په ذګړه کې وي، يٍبػ پ

ؼو اټکل يٝنې ػ ػولت ػ ٜىايؼ هـ کبل متٝبػله وي، يٜمىمي ٨بٜؼه ػا ػه ڇې ػ ػولت تىػذه تب

نى يػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى له اټکل رسه ممبوي وي. ظى ػ ا٨تٍبػي ؿکىػ په ػؿول کې ػ ځ

بلت ڇې ػ يل  متٝبػله يش. ػ٠هريه ٨ٍؼي ډول ٠ؼ پيه تبی، ڇې تىػذا٨تٍبػپىهبنى تبوؿ ػا ػ

ـان څعه ، له ؿکىػ او یبلت تبنؼې مىهىؿه ػي لنييل تأمبتىػذې له کرس رسه ػ م ا٨تٍبػي تص

او ػ  یبتىاليېىنهبػ کېږي. په ػې شبلت کې ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى فمتلى لپبؿه پيػ ا٨تٍبػ ػ ؿاو

 بتىايل لپبؿه پېىنهبػېږي.يتىنى ػ فيػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل یبتى کمىاليمبل

او  یػ یؼ ػ ٨ؼؿت کمىاليىن ِؼ تىػذې هؼ٣ ػ ظلکى ػ ظـيػ ان٥الل :رتولىن کنيز انفالػ -2

ربػ يبتىايل له الؿې تـرسه کېږي او ٠بلثب  ػ ػولت په تىػذه کې ػ مبفاػ ػ ايبتى ػ فيػ٠ه کبؿ ػ مبل

 تبٜخ ګـځي.

متم له الؿې يبتى ليؼو تبنؼې ػ مبليپه تٍبٜؼي ٜىا :یؼ کې ز ناةطاةطۍ کمىاليس په تىظيز غا -3

ـهيؼ په تىفيىه شؼه ػ ٜبيوى تـ  یال کى  ـاتـي ؿاکمه کړو. پـ ػې رستې او  ػ جـوت ،ٞ کې نبت

ؼ کې ػ ييش په ٜب ی٩ىل هم کىال ياث په ن٩ل او انت٩بالتى تبنؼې ػ تٍبٜؼي نـظىنى تٕثري م

ـلته وکړي. ـاتـۍ ػ کمىلى په تـظه کې م  نبت

 یبتىاليب في یـکي ش٩ى٨ى کمىالػ ګم :النؽ ز متػازل کىلى لپاضه مطػتهياتى ةيز داضجي تاز -4

النن ػ يبتى ػ تيره کې ػ ظبؿذي تبػيبتىايل او په نتيب فييش ػ واؿػاتى ػ کمىايل  یهم کىال 

 کرس تبٜخ يش.

 اتى اصىل:ز مالي

مې يػا ڇې کىم م٩ؼاؿ پ یبتى ؿاټىلىلى لپبؿه څلىؿ اٌله پېىنهبػوي. لىمړ يآػم لمېت ػ مبل

ـاػ  ڇې  ی٩ت کې ػ ه١ه م٩ٍؼ ػا ػيپه ش٩ ؼ ممبوي وي.يؿکىي، تببتى په تىګه و يې ػ مبليڇې ا٤

ـاػ ڇې کىم مبل ـػ ڇې ػ  ؼويله ٜىا یؼ ػ ه١ى يبت وؿکىي، تبيا٤ رسه متنبلج وي او هم ػا ڇې ٤

په ظپله ظىښه  یبتى ؿاټىلىنکينه ػالې ڇې ػ مبل ؼ مىعَ وي.يبتى کىم م٩ؼاؿ وؿکىي، تبيمبل

او اللته ؿاوړل لبػه وي. څلىؿم ػا  بتى ؿاټىلىليؼ ػ مبليتب م ػا ڇېي کړي. ػؿېيرييش ه١ه ت١ یوکىال 
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بتى يٝنې ػ مبليىل يش، يي( په پبم کې ونيؼ ا٨تٍبػ او پبرسه )رص٤ه ذىيبتى په ؿاټىلىنه کې تبيڇې ػ مبل

بتى منل وىي اٌىل ي. اوك په لنډ ډول ػ مبليڅعه ډېـ نه و  بيت ٜىايؼويؼ له مبليؿاټىلىلى مرص٣ تب

 ض کىو:يتىِ

ـػ ڇېياٌل له معې، که  ػ ػې :اتى اصلينؼتي مالز  -1 و په انؼافه پىيل واشؼ 350000ػ  ى ٤

ـػ ڇې ػ يمبل پىيل واشؼه 35000ؼ لـي، يٜب يکلن  پىيل واشؼو کلني 500000بت وؿکړي، تل ٤

 بت وؿکړي.يه مبلپىيل واشؼ 50000ؼ يتب ی،ػ یؼ لـونکيٜب

ـاػو ٜباٌل له معې، که ػ ا ػ ػې :اتى اصليز تصاغسي مال -2 بت يؼ کىم مبليبت يش، تبيؼ في٤

ـػ ڇې ييش. ػ محبل په تىګه که  بتيې فيڇې وؿکىي، نـط  ؼ يٜب یه کلنپىيل واشؼ 350000ى ٤

ـػ ڇې ػ يٍؼه ػ مبلي٤ 10ؼ يلـي، ػ ظپل ٜب و پىيل واشؼ 500000بتى په وکل وؿکړي، تل ٤

ـه تي٤ 10ؼ له يؼ ػ ظپل ٜبي، تبیػ یؼ لـونکيٜب يکلن بتى په تڼه ػولت ته يـظه ػ مبلٍؼو څعه ډې

 وؿکړي.

 ات:مؼتليم او غري مؼتليم مالي

نې يبت. ځيم مبلي ممت٩ريم او ٠يبت په کيل ډول په ػوه اٌيل ډلى وېىل کېږي؛ ممت٩يمبل

بت لکه لګـټ يى تبنؼې ػ ظـڅالو مبلي، په کبلتىګه هػ محبل پ ېږيى او ظؼمبتى وِٞ کيبت په کبليمبل

ى يم ډول ػ کبلي ممت٩ريبت په ٠يمنن ش٪ او نىؿ. په ػ٠ى ټىلى مىاؿػو کې، مبلياو ػ مىټـ ڇلىنې ػ ال 

په ػې نه پىهېږي ڇې ػ وؿکړل  یه وؿکىونکيىې تـظې په تىګه وؿکىل کېږي او مبليػ ٨ېمت ػ 

ې په يى څىک يې م٩ؼاؿ ڇې يه ػه. ػ مبليى او ظؼمت لپبؿه مبليى ډول کبليوىي ٨ېمت څه م٩ؼاؿ ػ 

بتى کې په وبملى ظؼمبتى يب په مبليپه انؼافې  متنېيى څعه ػ ګټې اظيکىي، له کبلػ٠ى شبالتى کې وؿ 

بت ٠بلثب  په يم مبليبت ػي. ممت٩يؼو، ګټې او جـوت تبنؼې مبليبت پـ ٜىايم مبليته متنبلج وي. ممت٩

 ريى څعه ٠يؼ له کىمى کبليبت ػي. ظى تبيؼو او جـوت مبليبت پـ ٜىايم مبليبت او ممت٩يمعبؿذى مبل

اللهبت يم مبليممت٩ ه وانه يى څعه مبليؼ له رضوؿي کبليت تبوؿ لـي، ڇې تبي٠ىڅ اکرث يش؟ ت

ى څعه ي رضوؿي کبلريىافې له لىکمى او ٠يؼ يبت تبيم مبلي ممت٩ريمتل يش. په ػې ٌىؿت کې ٠يظ

الله الله کېؼونکي مبل ػ ػېيش او  ت ؼ ػ ت٩بِب ػ ٨ېمت يبت ػ پبم وړ وي، تبيلپبؿه ڇې ت

 ټ وي.يى لپبؿه نمثتب  ټيػ٠ى کبلت ػيبٜاؿتر
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 :غېعېاز مالياتى 

 بتى ا٨تٍبػي ا٠ېقې په النؼې ډول ػي:يػ مبل

 ېبت په لىړ نـط رسه، په ځبنګړي ډول په ه١ى مىاؿػو کيم مبليممت٩ :یز کاض ز غططې کمىال -1

ی يش ػ کىال  ؼا کىي، ٠بلثب  يبت په ډېـ نږػې ډول له ذبؿي اللته ؿاوړنى رسه اؿتثبٓ پيڇې مبل

ؼ م٩ؼاؿ ؿاکم کړي. که په يبتېؼو او کبؿ ته ػ کبؿګـو ػ ٜال٨ې په کمىايل رسه ػ تىليت په فثي٠

ـانى لپبؿه کم يبل څعه ٠يمتم تٍبٜؼي وي، ػ کبؿ له ڇبپېـيبتى ليؼو تبنؼې ػ مبليٜىا ثت ػ کبؿګ

ـانى ٜال٨ه ػ کبؿ له يمرص٣ کىي او په ػې ٌىؿت ه١ه ف ـه، ػ کبؿګ اِب٤ه بتىي. پـ ػې رستې

رس ته  ۍؼي واشؼ ػ اِب٤ه کبؿ يمىمي او په ه١ى مىاؿػو کې ڇې تىل یانؼافې څعه کمىال

بتى يؼا کړي، له لتىنقې رسه مغ کېږي. پـ ػې البك، ٠بلثب  کله ڇې ػ مبليب پيؿلىلى ته اړت

 بت لىړوي.يم مبلي ممت٩ريرضوؿي کېږي، ػولتىنه ٠ یبتىاليف

 یب کمىي، ځکه ػ ه١ى يظلکى ػ لپام کىلى وړتبت ػ يواِض ػه ڇې مبل ی:ز ػپام کمىال -2

بت په ا٨تٍبػ يؼو مبلي. په ػې ٌىؿت کې تصخ کېږي، ڇې پـ ٜىاټىييؼ ؿاټيٜب يمرص٤ېؼونک

هم  یبتىاليبتى ػ نـظىنى فيکې ػ لپام ػ کمېؼو تبٜخ کېږي. ٠بلثب  ػ رشکتىنى په ګټه تبنؼې ػ مبل

ب يػ پبنګىنې وړت یې الؿې ػ ه١ى ې ػ کمىايل تبٜخ ګـځي او له ػري ػ ګټې ػ ؽظ یػ ه١ى 

 ؿاکمىي.

ـکى کې وؿته اوبؿه ووىه، لىػ يمعکنپه هام٠ه ډول ڇې په  :یس کمىاليز پانګىنې او تىل -3 ى څپ

ـمب )متٍؼي( ػ کبؿ تؼله ػه، ڇې ػ ؿ مک )ظٕـ( ػ منلى لپبؿه ػ ه١ه په تـظه کېږي. پـ يػ کبؿ٤

انګېقه ؿاکمىي. په ػې  مک منلىيتؼلې په کمېؼو رسه ػ ؿ ػ ػ٠ېه يلىػ مبل ، پهػې البك

ؼ په کمىايل رسه ػ ا٨تٍبػي وػې ػ نـط ػ کمىايل يبت ػ پبنګىنې او تىليلىػ مبل ٌىؿت کې په

 تبٜخ ګـځي.

ىن ػ مهبؿولى لپبؿه يپه هام٠ه ډول ڇې معکې وؿته اوبؿه ووىه، ػ ان٥الل: ىنيات او انفالػيمال -4

بتى له يکبؿ هؼ٣ ػ مبل ػ ػ٠هکىل ػي. ػ مبفاػ ؿامنځته  بلت، ػ ػولت په تىػذه کېيى لي

. ظى که په ا٨تٍبػ کې یػ یؼ ػ ٨ؼؿت کمىاليػ مرص٣ کىونکي ػ ظـ یى ځبيلىړېؼو رسه 

بتىي او په يلپبؿه ت٩بِب ف بتىايليػ مقػ ػ ف یبتىاليبتى فيمى مبلي ممت٩ريالتعؼام کبمل وي، ػ ٠

ٜمىمي  بتى کېيمى مبلي٩ ممتريګـځي. په ٠ ىن ػ ؿامنځته کېؼو تبٜخيکې ػ ان٥الل یپب

ـػه ٤ـووێ ٨ېمتىنه فیبتىاليف  بتىايل تبٜخ ګـځي.يي فري نځبتىي او ػ مقػونى ػ ځي، ػ ظ
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ىافې په ه١ى مىاؿػو کې ڇې کبمل ؿ٨بتت ي :صيات او ز اكتصازي مناةػى نامطلىب تذصيمال -5

ل ػ وتىن ولـي او ػولت ػ ټىلنې په ا٨تٍبػي ڇبؿو کې مؼاظله نه کىي، منبتٞ په ػالې وک

ـمنځ وېىل کېږي مرص٣ کىونکى له  ؼ شبٌل ػيى او ظؼمبتى ػ تىليڇې ػ کبل ،معتل٥ى مىب٠لى ت

بتىايل په څېـ يؼ ػ مرص٣ ػ في٩ت کې ػ تىليبت په ش٩يى مبليکېږي. په کبل ٠ىښتنى رسه هم١ږی

ې  یبت کىال يمبل ،ا٠ېقه لـي. پـ ػې البك کړي. په ٨ېمت او  يريت١ یځب ػ منصنييش ػ ِٜـ

ػ ه١ى ػ ت٩بِب په  ،بت وِٞ وىييى ڇې مبليپه ه١ى کبل  ػ٠ه ا٠ېقهيريت١ یځب کې ػؼ يتىل

ػ ټبکيل م٩ؼاؿ بتى يؼ او ٨ېمت تبنؼې ػ مبليکې په تىل وکل 1- 20ت پىؿې تړاو لـي. په ياؿتربٜ

 ا٠ېقه ښىػل وىې ػه:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ى په هـ واشؼ تبنؼې ػ ينګړو کبلې ښکبؿه کىي، ػ ځبيوکل  1- 20په هام٠ه ډول ڇې 

ؼ ػ کمىايل تبٜخ ګـځي. په ه١ه ٌىؿت يى ػ تىليبتىايل او ػ ه١ى کبليف ػػ ٨ېمت  یبتىاليبتى فيمبل

اللهٍؼۍ په تىګه يى ػ ٨ېمت ػ ٤يبت ػ کبليکې ڇې مبل ې ػالې ػه لکه څنګه ڇې په ييش، ا٠ېقه  ت

ؼ يبتىايل او ػ تىليبت ػ ٨ېمت ػ فيى مبليبلوکل کې ښىػل وىې ػه. په ػواړو شبالتى کې په ک 2- 20

بتىايل انؼافه په هام٠ه ډول ڇې اوبؿه وؿته ووىه، ػ يػ انؼافې ػ کمىايل تبٜخ ګـځي. ػ ٨ېمت  ػ ف

 ت پىؿې تړاو لـي.يى ػ ٨ېمت ػ ت٩بِب په اؿتربٜيکبل
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بت ػ يبت وي مبليت ډېـ فيػ ت٩بِب اؿتربٜى ػ ٨ېمت يىافې په ه١ى مىاؿػو کې ڇې ػ کبلي

 وکل کې ښىػل وىې ػه. 3- 20وي. ػ٠ه ممئله په يري ى ٨ېمت نه ت١يکبل
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ې منصني ٠ ؼ يػ تىل یبتىاليبتى فيػ مبل اؿتربٜي وي، ريپه ه١ى مىاؿػو کې ڇې ػ ِٜـ

 م٩ؼاؿ نه کمىي.

يش منبتٞ ػ ه١ى  یبتى ػ انؼافې ت٥بوت کىال يى مبليى تبنؼې ػ وِٞ وىيپه ا٨تٍبػ کې په کبل

ى په لىؿ منبتٞ يي ػ ه١ى کبلبت نمثتب  لىړ و يؼ څعه ڇې په ه١ى تبنؼې وِٞ وىي مبليى له تىليکبل

 بت پـې لږ او ػ پبم وړ نه وي.يٞ وىي مبل، ڇې و58ِانت٩بل کړي

 :59اػتىنهز زولت مايل ػي

تى ٔـشه کېږي. ػ ػې لپبؿه ػ ا٨تٍبػي بلتىنه ػ ػولت ا٨تٍبػي اهؼا٤ى ته په کيا٨تٍبػي ل

ؼ په لىمړي رس کې اهؼا٣ وپېژنى. ػ ػولت ا٨تٍبػي اهؼا٣ په ػوه ډلى؛ يبلتىنى ػ پېژنؼلى لپبؿه تبيل

اوږػ مهبلى اهؼا٤ى وېىل کېږي. ػ ػولت لنډ مهبله اهؼا٣  ػ ٨ېمتىنى جثبت او په ټىلنه لنډ مهبلى او 

ؼ  ي. پـ ػې البك، ػولت تبيالنن تٝبػل ػيبتى تيذي تبػکې ػ کبمل التعؼام ظىنؼي کىل او ػ ظبؿ 

 ب ػ کمىايليمتلى، ػ وفګبؿتيػ ؿااىن ِؼ، له ؿکىػ څعه ػ ا٨تٍبػ يىن ػ مهبؿولى او ػ ان٥الليان٥الل ػ

بلتىنه ڇې لنډ مهبلى اهؼا٤ى يالنن ػ تٝبػل لپبؿه هڅه وکړي. ه١ه ا٨تٍبػي ليبتى ػ تياو  ظبؿذي تبػ

بلتىنه ػي. ػ ػولت تـ ټىلى مهم اوږػ مهبله هؼ٣ ي، لنډ مهبله ا٨تٍبػي لته ؿلېؼل ممک  ګـځىي

بلت يبؿ لىړول ػي. پـ ػې البك کىم ليب ػ ظلکى ػژونؼ ػ مٝي بتىايليپه ټىلنه کې ػ وػې ػ نـط ف

 .يبلت ػيڇې نىمىړي هؼ٣ ته ؿلېؼل ممک  ګـځىي، اوږػ مهبله ا٨تٍبػي ل

بلتىنى تبنډې وېىل کېږي. ػ ػولت پىيل يپىيل لبلتىنه په ػوه ډلى؛ مبيل او يا٨تٍبػي ل

ـاء کې ػ ػولت ػ کبؿ و يبلتىنه ه١ه ډول ا٨تٍبػي ليل ل ػ يلببلتىنه ػي، ڇې ػ ه١ه په ٔـشه او اذ

ـکقي تبنک ػ ػنؼو په اړه پىيل ليا٨تٍبػ پىيل او تبنکي ل بلتىنى ته اوبؿه يمتم وي. په تصخ کې ػ م

ـ يووى. ػ ػ٠ى ل ل نـط، ػ ٨بنىين يل، ػ مرؼػ تنقياء کې ػ ػولت ػ کبؿ ولببلتىنى په ٔـشه او اذ

ـانمتي تبفاؿ ٜملري ؽظ  بت وو.يې نمثت، ػ آين او ػ پ

بلتىنى ػ پيل يؼو او مٍبؿ٤ى څعه ػ ػولت مبيل ليٝنې له ٜمىمي ٜىايله ظپلې تىػذې 

ه امىالى ب ػ ػولت ليؼ يؼ په ػې ډول ػي: ػ ػولت ظبلَ ٜىايکىلى لپبؿه الت٥بػه کىي. ٜمىمي ٜىا

الله وىي ٜىا ـان کې ن٥ت، ػ انصٍبؿاتى او ػ ػولتي رشکتىنى ٜىايڅعه ت ؼ(، يؼ )ػ محبل په تىګه په اې

ـاُ او پىيل ٜىايمبل ؼ. ػ ولت مٍبؿ٣ هم په ػؿې تـظى؛ اػاؿي مٍبؿ٤ى )ػ ػولت يبت ػ ػولت الت٩

                                                           
58 - J. L. Hansen, A Textbook of Economics, Ch. 30. 

ـکی وګىؿئ. 20ٜمىمي مبليه،  -مهؼي ت٩ىی -اتى ٔبلج مهنؼك - 59  څپ
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ػولت وؿکړې ڇې ػ  ى ملقومبتى مٍبؿ٣(، انت٩بيل مٍبؿ٣ )ػيػ کبؿ کىونکى ش٩ى٧ او ػ پېـوػل وى

اللهه١ه په م٩بتل کې کبيل او ظؼمت نه  ـاػو او رشکتىنى رسه ػ يډي ګبنې يکېږي لکه لثمب ت ب له ا٤

ـاين پبنګىنې مٍبؿ٤ى تبنؼې وېىل کېږي. ـلته( او ػ ٜم  مٍبؿ٤ى م

ـاُ، اػاؿي او انت٩بيل او ػ پبنګىنى له مٍبؿ٤ى څعه ػ ياوك که ػولت له مبل بتى، الت٩

ـاء کې الت٥بػه وکړي، ػولت مبيل لبيا٨تٍبػي ل ، هؼ٣ ته ػ بلتىنهيلت په ٔـشه کىلى او اذ

بلتىنى په هکله ػ يبلت ػ ښه پىهېؼو لپبؿه، په لنډ ډول ػ ػ٠ى ليؿلېؼو لپبؿه په کبؿ اڇىي. په مبيل ل

 ػولت ػ هـ هؼ٣ ػ الرسيس لپبؿه تصخ کىو:

ب ػ يب ػ ت٩بِب له مبفاػ يىن ي، ان٥اللپه هام٠ه ډول ڇې مى اوبؿه وؿته وکړه :ىن مهاضليز انفالػ -1

بتىايل څعه يىن ػ ت٩بِب له فيبتىايل څعه منځته ؿاځي. په کىم شبلت کې ڇې ان٥الليؼ له فيتىل

ؼ اِبيف ت٩بِب له منځه يىي لپبؿه، ػولت تبيبتىايل څعه ػ معني، ػ ٨ېمت له فی ويمنځته ؿا٠ل

ـنګه بوت ب ػ ييش ػ ت٩بِب ػ کمىايل  یت کىال هؼ٣ لپبؿه ػولت ا٨ؼام کىي؟ ػول ػ ػ٠هيس. څ

ب ظپل مٍبؿ٣ ؿاکم يبت کړي يؼ فيؼ ػ ٨ؼؿت لپبؿه ظپل ٜىايمرص٣ کىونکى ػ اِبيف ظـ

ې اوؿا٨ى پلىؿل، ػ اػاؿي او انتي یبتىاليبتى فيکړي. ػ مبل قو مٍبؿ٤ى يي٩بيل او پبنګه ب ػ ػولتي ٨ِـ

ؼو يپه ػې شبلت کې ػ ٜىا ؼ ػ ٨ؼؿت ػ کمىايل تبٜخ ګـځي.يمرص٣ کىونکى ػ ظـ ی ػکمىال

ڇې ػ  هؼا کىي. په ػې ٜلت ػيمٍبؿ٤ى ػ کمىايل پـ ٜلت، ػولت مبفاػ پػ او ػ تىػذې  یبتىاليف

 .یػ یبلت په تىګه تٍىؿ کړ يىن ِؼ ليې ػ ان٥الليتىػذې مبفاػ 

محال  له  یبتىاليؼي واشؼونى ػ مرص٣ فيٜبمل، ػ تىل یىن منځته ؿاوړونکيکه ػ ان٥الل

ـانى لىمړنظبؿد څعه ػ ډ ګـو ػ مقػ په ظبٔـ وي، ػولت يب ػ کبؿيى مىاػو ػ پېـوػلى په ظبٔـ يېـو ګ

ـلتې ػ يبتى په کمىلى رسه يؼي واشؼونى ػ مبلييش ػ تىل یکىال  ب له ػ٠ى واشؼونى رسه ػ مٍبؿ٤ى ػ م

او ػ ػولت ػ  یؼو کمىاليکړي. په ػې شبلت کې ػ ٜىا یظنح یبتىاليبتىايل په ظبٔـ ػ مٍبؿ٤ى فيف

ـاء څعه يل ػ ػ٠هکه او واِض ػه ڇې  یبلت ػيىن ِؼ ليػ ان٥الل یبتىاليٍبؿ٤ى فم بلت له اذ

ـاء وؿولته تىػذه ته کرس ولـي. معکې  ػ ػولت تىػذه متٝبػله وي، ػ ه١ه له اذ

 یب منځته ؿاوړونکيىن ِؼ، ؿکىػ او وفګبؿتيػ ان٥الل :ا مهاضوليىن، ضکىز او وظګاضتيز انفالػ -2

ؼ ػ ت٩بِب کمښت له يى لپبؿه تبينبؿو٠ ، ػولت ػػ٠ى ػوه. پـ ػې البكیػ ٜبمل، ػ ت٩بِب کمښت

٪ کړي. ػ ټىلنې ػ ي٨ؼؿت تقؿ ا٨تٍبػي ؼ ټىلنې ته ػ ظـيؼي. په ػې مىظه ػولت تبيسبوتمنځه 

ب يى ػ تػ ػولتي پىؿونى پبڼبتى ػ کمىايل، يله ػ مبليػ ػولت ػ تىػذې په ول یبتىاليؼ ػ ٨ؼؿت فيظـ

ؼو ييش تـرسه يش. ػ ٜىا یقو مٍبؿ٤ى له الؿې کىال ييؿي، انت٩بيل او پبنګه پېـوػلى او ػ اػا
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بتىايل رسه ػ يؼ ػ ٨ؼؿت په فيمرص٣ کىونکى ػ ظـػ   یبتىالياو ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى ف یکمىال

بلت مهبؿوي، ا٨تٍبػ له ؿکىػ يىن ِؼ ليکې ػ ان٥اللی له منځه وړي او په پب یت٩بِب کمىال

معکې ػولت ؿاکمه کړي. واِض ػه ڇې په ػې ٌىؿت کې ڇې که  ب تهيڅعه تبيس او وفګبؿت

ـله،  نى ػ ػولت ػ تىػذې  بلت په پيل کىلى رسه ته په کرس اظته يش.يل ػ ػ٠همتٝبػله تىػذه ل

ىونکي ته ک بتىايل رسه، مرص٣يؼ ػ ٨ؼؿت په فيٝنې ػ ظـي ی،بلت ػيکرس إٌالشب  انثمبٔي ل

وؿکړي، په ػالې شبل کې ڇې ػ ػولت ػ  یبتىاليته فتىنى شرم يپه ټىلنه کې ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل

 یؼ ػ ٨ؼؿت ػ کمىايل او په پبيىونکي ػ ظـک او ػ مرص٣ یبلت ػيتىػذې مبفاػ ان٩ثبيض ل

 تىنى ػ کمىايل تبٜخ ګـځي.يکې په ټىلنه کې ػ ا٨تٍبػي ٤ٝبل

ب په يىن النن کې ػ کرس وتيبتى په تيٜمىمب  ػ ظبؿذي تبػ :النؽ تػازلياتى ز ةيز داضجي تاز -3

قو ن٩ل او انت٩بالتى په شمبة کې ػ کرس وتىن ييب ػ پبنګه يالنن کې ػ کرس وتىن او يذبؿي ت

بلتىنى يؼ له پىيل لين٩ل او انت٩بالتى په شمبة کې له کرس رسه ػ م٩بتلې لپبؿه تب قيي. ػ پبنګه یػ

کې ػ ګټې نـط په ا٨تٍبػ رسه متنې يبلتىنى څعه په ګټې اظيمتل يش او له ػ٠ى ليڅعه کبؿ واظ

. ػ ذبؿي شمبة او په ځبنګړي ډول )ػ مـيئ شمبة( ٪ يشيبت او ػ پبنګې وؿوػ وتىن تىىيف

يش ڇې له مبيل  یى ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى شمبة له کرس رسه ػ م٩بتلې لپبؿه ػولت کىال يکبلػ 

ـلته واظيل.يل رس ى ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى شمبة کيپه ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ کبل بلتىنى څعه م

ـتله کم ػي. ػ کرس ػ له منځه  ولـي، ػا په ػې مٝنب ػه ڇې ػ ا٨تٍبػ ٌبػؿات ػ ه١ه ػ واؿػاتى په پ

ډي ػ يبت او واؿػات ؿاکم يش. ٠بلثب  ٌبػؿات، ٌبػؿونکي ته ػ لثمبيؼ ٌبػؿات فيوړلى لپبؿه تب

ې په مىظه او ػيوؿکړې له الؿې په ظبؿذي تبفاؿونى کې په ټ ـکي  ټ ٨ېمت رسه ػ کبلى ػ ِٜـ ګم

ى ػ يتـرسه کېږي. ٌبػؿونکى ته ػ کبل یبتىايل له الؿې ػ واؿػاتى کمىاليبتى( ػ فيش٩ى٨ى )مبل

ـلتې يٌبػؿولى ػ ذب بتىايل کې ي، ػ ٌبػؿاتى په فیى ډول ػيقې وؿکړه هم ڇې ػ مرص٣ ػ م

 يش مؤجـ وي. یکېؼا

ػ نـط  هام٠ه ډول ڇې اوبؿه وؿته ووىه، ػ ػولت ػ اوږػ مهبل هؼ٣ ػ ا٨تٍبػي وػې

ك په ومېـ ؼ ڇې ػ ن٥ى يٝنې ميل تىلي ،بتىايليؼ په فيىافې ػ لړي رس تىلياو ػ٠ه کبؿ  یػ یبتىاليف

 بتىايل رسه ممک يػ پبنګىنې په ف یبتىاليؼ في. واِض ػه ڇې ػ ميل تىلتبنؼې ووېىل يش ممک  ػی

 وي. یبتىاليف ؼ په ا٨تٍبػ کې ػ پبنګىنېيبلت مىظه تبيػ اوږػ مهبله مبيل ل ،. پـ ػې البكیػ

په ا٨تٍبػ کې ظبلٍه پبنګىنه ػ ګتې په نـط او ػ پبنګې په نهبيي شبٌل پىؿې تړاو لـي. ػ 

ؼ ػ يبلت تبيػي. نى ػ ػولت مبيل ل ٪ له الؿې ممک يبلتىنى ػ تٕثيل ات ػ پىيليري نـط ت١ػ ګټې 

ؿې ػ پبنګې ػ بتى ػ کمىايل له ال يبت کړي. ػ رشکتىنى په ګټې تبنؼې ػ مبليي شبٌل فيپبنګې نهب
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ـلتې ػ فيي شبٌل ينهب ـه، ػ  ته یبتىايل له الؿې ه١ى يب ػ مرص٣ ػ م ممک  ګـځي. پـ ػې رستې

بتىايل رسه، ظٍىيص پبنګىنه ييش ػ ػولتي پبنګىنى په ف یبتىايل لپبؿه ػولت کىال يپبنګىنې ػ ف

 ٪ کړي.يتىى

ـمنځ نهؼ په ممبوي ډول ػ معتل٥ى ليميپه ه١ى هېىاػونى کې ڇې ٜب او  یوېىل وى  یػ ى ت

ـتله وؿولته پبتې وي، ممک  ػه ڇې ػ ػولت ػ لينى نىؿو ليمې ػ ځينې ليځ بلت هؼ٣ نه يمى په پ

ـمنځ ػ پبنګىنې ال ډېـ مٕلىتىل وي. په يتلکې ػ معتل٥ى ل یبتىالييىافې ػ پبنګىنې ػ انؼافې ف مى ت

ـلتې ف ػ او یبتى کمىاليػې ٌىؿت کې هم ػ مبل ی وي. ػ محبل په تىګه، ـ ځبته پ بتىايليمٍبؿ٤ى ػ م

ـان بت کړي، تلکې په يىافې په ټىلنه کې ػ پبنګىنې م٩ؼاؿ فيػولت ٠ىاړي نه  ٤ُـ کړئ ڇې ػ اې

ـػلتبن، ليپبم کې لـي، ڇې ػ پبنګىنى م٩ؼاؿ ػ هېىاػ مصـومى ل او متبن، تلىڇمتبن يمى لکه ک

ـمقګبن ته ولېږػوي. ػ٠ه کبؿ ت يمى کې ٤ٝبليپه ػ٠ى ل ت ڇېيته ػ ګټې پـ مٝب٤ه١ى رشکتىنى  ه

ـلتې ػ وړانؼې کىلى يب ػ تىليى کلىنى لپبؿه يت ػ څى لىمړيبتى څعه ػ ٤ٝبليکىي، له مبل ؼ ػ مرص٣ ػ م

ـه پـ ػې جـ وي.بتىايل کې مؤ يػ وػې نـط په ف مى کې ػ ػولت ػ پبنګىنى يپه مصـومى ل ،رستې

 په هېىاػ کې ممبوي پبنګىنه يش یهم کىال  یمى کې ػ ه١ه کمىالي مصـومى لرياو په ٠ یبتىاليف

 ممک  کړي.
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 یشتم څپطکيىوي

 س وېشز ميل غاي

 ناةطاةطي او فلط:

ـنګه ػ ظلکىيؼ تبيػ٠ه ممئله ڇې ميل ٜب  ـاػو ؼ څ ـمنځ ووېىل يش ډېـ وظت کېږي،  ػ ا٤ ت

ـه يوړ ممئله ػه.  ا٨تٍبػ او ٤لم٥ه کې ػ تصخ او منب٨ىې ڇې په ـاتـي تـ ډې ىه ډله تصخ کىي ڇې ت

ـکت ىه ډله تبؿو لـي يب ػه. له تلې ظىا يىنې معکنێ اړتې اڇػ پبنګ شؼه ـاتـي ظىا ته ش ڇې ت

 نٙبم ل٩ىٓ او نبتىػۍ ته کىىي. پبنګىال

ـکي کې، مىنږ ػ ٜىا  او پـ  ؼو ػ وېي په ؿاتٕه أالٜبت او ػ ه١ه په پلىۍيپه ػې څپ

ؼ يب له ٩٤ـ رسه ػ مثبؿفې او ػ ٜبيتب ػ ٩٤ـ په ممئلې تصخ کىو او هلته يت وړانؼې تصحىنه وړانؼې کىو.

ـان په  1- 21بلتىنى په اړونؼ تصخ وکړو. يٜبػالنه وېي لپبؿه ػ ػولت ػ لػ ؼ ياو ػ ٜب ذؼول ػ اې

ؼ لـړونکې ډلې او ػوهمه يت ښکبؿه کىي. لىمړۍ لنت ٜبيوِٝ يېؼ ػ و يا٨تٍبػ کې ػ ميل ٜب

 2- 21وى ڇې  یذؼول څعه کىال  1- 12له  ؼ څعه مىعَ کىي.يلنت ػ هـې ډلې ونډه له ټىل ٜب

 ى.ره واظلينت

 

ؼ يله مرمىٜي ٜب ؼ لـونکې ډلهيٜب

 ٍؼييڅعه ٤

ـاکم وىې ٤  ٍؼييت

ې کىؿنێ ري )ػ تـ ټىلى ٩٤ یلمی لىمړ 

 ٍؼي(ي٤

1,3 1,3 

 4,1 2,8 یػوهم لم

 8,1 4 یػؿېيم لم

 13,3 5,2 یڅلىؿم لم

 19,8 6,5 یپنځم لم

 27,3 8 یوپږم لم

 37,7 9,9 یاووم لم

 50,2 12,5 یاتم لم

 67,1 16,9 ینهم لم

 100 32,9 یىولمم لمي

ـان ػ  ذؼول 1- 21» ـان ػ ذؼول، ػ اې  «کبل ػ ٜبيؼ وېي 1363، ػ اې
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 ٍؼيؼ ٤يػ ٜب ٍؼييػ کىؿنێ ٤

ـاػوريػ تـ ټىلى ٩٤ ـاػو ونډهي٤ 40 ا٤  13,3 ٍؼه ا٤

ـاػو يػ متىلٖ ٜب  36,9 ٍؼه ونډهي٤ 40ؼ لـونکى ا٤

ـاػو يػ ډېـ ٜب  49,8 ٍؼه ونډهي٤ 40ؼ لـونکى ا٤

 «ذؼول 2- 21»

 

 

 

 

 

 

 

 

 60«وکل 1- 21»

ـاتـۍ ښکبؿنؼوی ػی، يٝنې په ه١ه شبلت  1- 21ظٖ په  OBػ  وکل کې ػ ٜبيؼ ػ کبملې ت

الله کړي، ػ  10کې ڇې ػ ٜبيؼ وېي په ػې ډول وي، ڇې هـ لمی ػ  ٤يٍؼو په انؼافه ميل ٜبيؼ ت

ـاتـۍ انؼافه ػ OBلىؿنق منصني ػ  ـمنځ ٤بٌله ڇې په  په وکل ؿاځي. په ٜبيؼ کې  نبت لىؿنق منصني ت

ـه ػ٠ه نبشيه کىڇنێ وي ػ  وکل کې ظٖ ظٖ وىې ػه، مىعَ کېږي. واِض ػه ڇې هـڅىم

ـاتـۍ انؼافه ته فيبته وي. ظٖ  ـه ڇې لىيه وي، ػ ٜبيؼ په وېي کې ػ نبت ـاتـۍ انؼافه کمه او هـڅىم نبت

ـان  کبل 1363ػ ا٨تٍبػ لپبؿه په ظٖ وىې لٕصه ػ ذيني ػ رضيج په وليله انؼافه کېږي، ڇې ػ اې

ـه ڇې  0,45کې  ـاتـۍ په ٌىؿت کې ته ػ٠ه رضيج له ٥ٌـ رسه ممبوي وي او هـڅىم ػه. ػ کبملې ت

ـاتـي فيبتىالی مىمي، م٩ؼاؿ ته يې له ٥ٌـ نه فيبت يش.  نبت

                                                           
 ػ٠ه منصني ػ لىؿنق منصني په نبمه يبػېږي. - 60
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 ل:طۍ ز مىجىزيت زتايس په وېش کې ز ناةطاةز غاي

ـاتـۍ ػ يله هؼايپه ولقم يکبنيى آفاػ ا٨تٍبػ کې ڇې ػ ٨ېمتىنى ػ ميپه   ت کېږي. ػ نبت

 ت ٜلتىنه په ػې ډول ػي:يمىذىػ

ـمنځ وېىل وىې ػي. يکي وړتي٤کـي او ٤ق -ايشايت وړت -1 ـاػو ت بوې په ٨ؼؿيت ډول ػ ظلکى ػ ا٤

کې ػ  یپه ه١ى  .بتى لـونکي وييب ػ نىؿو ظٍىٌيوي بؿ ينى نىؿو نه ډېـ هىښينې کمبن له ځيځ

 بت نه لـي.ينې نىؿ ػ٠ه ظٍىٌيؿاوړي او ځ ب منځتهيربػ وړتيؼ ػ ايډېـ ٜب

ـػي ظٍىٌ -ظزه کړې او مناػث فطصتىنه -2 ت ػ ٤ ـاظتي٤ٌـ ب لپبؿه په ممبوي ډول ػ يبتى ػ پ

ـاػو په واک کې ب يؼ لـونکى مىب٠لى ته ػ وؿتلى لپبؿه فػه کړې ته اړتي. ډېـ ٜبینه يش وؿتل ټىلى ا٤

الله کىل ډېـ مرص٣  ػ ػ٠ېػه او کله هم  ـ فػه کړې ت ې کىؿنێ نه يش ري ٩٤ ی٠ىاړي. ډې

له ظپلى مبيل منبتٝى څعه ػ پبم وړ مثبل٢ ػ ظپلى مبوىمبنى په فػه کړو مرص٣ کړي. په  یکىال 

. یټىايل پـ ٜلت، کىم شبٌل ڇې اللته ؿاوړي، ډېـ ټيټ ػيانمبين منبتٝى کې ػ پبنګىنې ػ ټ

ـػي ظٍىٌ یشت ـاػ هم له مىبته ٤ ػ٠ى پبؿه ڇې ػل ػ ػېبتى څعه تـظم  وي، يکه ا٤

ـاظتيظٍىٌ ت ػ ټىلى په واک کې نه وي، ػ ٜب ب لپبؿهيبتى ػ پ ؼ په وېي کې يممبوي ٤ٌـ

ـاتـي  ػه. شتمي نبت

الله وى يت او نهبيػ منبتٝى مبلک :ثطوت )شته( -3 ـه يٜب یتب  له جـوت او پبنګې څعه ت ـات ؼ هم نبت

ىه کىڇنێ ډله ػ يڇې  ب جـوت ظبونؼې نه ػي، په ػالې شبل کېي. ډېـې کىؿنێ ػ منبتٝى یػ

کب ػ ا٨تٍبػ لپبؿه ؿاټىل وىي أالٜبت يف کبل ػ امـ 1962پبم وړ امالک او وتمنێ لـي. په 

ـاػ ػ ٥ٌـ په انؼافه ػ جـوت ظبونؼان وو، ريٍؼه تـ ټىلى ٩٤ي٤ 25ښکبؿه کىي، ڇې  ٝنې ػ ي ا٤

ـاػ يبت ٜبيٍؼه تـ ټىلى في٤ 20له پىؿونى رسه ممبوي وې او  یوتمنێ ػ ه١ى  یه١ى  ؼ لـونکي ا٤

ـه ى لـونکي وو.يٍؼه وتمني٤ 75په ػ٠ه ا٨تٍبػ کې ػ  ؼ يبت ٜبيٍؼ تـ ټىلى في٤ 1، پـ ػې رستې

ـاػو پىؿې متٝل٩ ـاػو په ػ٠ه هېىاػ کې په ا٤ ٍؼه وتمنێ په ظپل متلک کې ي٤ 26 ېلـونکى ا٤

ـله.  ل

ى له ه١ى ٜىاملى يب هم يپه تبفاؿ تبنؼې ػ أجـ ٠ىؿځىلى وړت :ايپه ةاظاض ةانسې ز أثط غىضځىلى وړت -4

ـاتـۍ ػ ايڅعه ػه، ڇې ػ ٜب ربػ تبٜخ ګـځي. کىم رشکتىنه ڇې انصٍبؿي يؼ په وېي کې ػ نبت

الله کىي، ػ ه١ى تىظت ى ډول ه١ه مملک يبوو ظبونؼان ڇې په ي٨ؼؿت لـي، ٤ى٧ الٝبػه ګټې ت

بوو ظبونؼان يب ػ ه١ى تىظتيؿلمي ژتبړونکي  ػ مصکمېتىګه، ه ږي. ػ محبل پته وؿتلل مصؼوػې

لـي ټىل او  ذىاف ی ڇې ػ لىػاګـۍوي، ه١ى  ڇې ه١ى ته ػ وؿتلى لپبؿه ػ مملک ذىاف الفم
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په تبفاؿ أجـ  ت په ظبٔـ، ڇې لـي يېييش ػ انصٍبؿي مى٨ٝ یپه ظبٔـ ڇې کىال  ػ ػېټىل 

 ؼ اللته ؿاوړي.يو٠ىؿځىي، لىړ ٜب

نبؿو٠ێ، نبوړه پېښې، ػ کىؿنێ ػ ٠بلثب  ا٨تٍبػي لتىنقې لکه وژونکې  :ناةطاةط وېش ز ةسةذتێ -5

ـلت وفګبؿېؼل ػ کىؿنێ ٜىايمرش او ډوډۍ ګټىنکي مړ ػ٠ه  ؼ ؿاکمىي.ينه او ػ کىؿنێ ػ رسپ

ـمنځ وېىل کېږي او په همؼې ظبٔـ ػ ٜبيمٍ ـاػو ت ـاتـ ډول ػ ظلکى ػ ا٤ ؼ په يثتىنه هم په نبت

ـاتـۍ تبٜخ ګـځي.  وېي کې ػ نبت

ؼو په يبيس واتمتګي او نىؿ هم ػ لىړو ٜىايتعت، ل نىؿ ٜىامل لکه ڇبنن او :نىض غىامل -6

الله کىلى کې مؤجـ ػي.  ت

 او په هغه ةانسې مؤثط غىامل: ز غايس ز ناةطاةطۍ ضونس

. ػ یػ یوؿکړ  یبتىاليؼ مٕل٪ م٩ؼاؿ ته ػ نړۍ په اکرثو هېىاػونى کې فيا٨تٍبػي وػې ػ ٜب

بتىايل رسه مل ػ يؼو له فيىي، ڇې ػ ٜىانړۍ ػ اکرثو هېىاػونى لپبؿه أالٜبت او اشٍبئيې ښکبؿه ک

ـکت کړ يٜىا ج يني رضيػ ذتىګه، ه ی. ػ محبل پػ یؼو وېي هم ػ ال ٜبػالنه کېؼو په لىؿي ش

 مصبلثه النؼې اؿ٨بم ښکبؿه کىي:

 م٩ؼاؿ کبل

1356 0,53 

1362 0,454 

1363 0,453 

ـان ػ ا٨تٍبػ لپبؿه ػ ذيني رضيج»  61«ػ اې

  ات او انتلايل وضکړې:مالي

ـان کې په مبلييش ػ ٜب یبت کىال يمبل :اتيمال -1 بيت يؼ ػ وېي الګى تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل. په اې

بت ڇې ػ يٝنې ه١ه مبلي ،بتيت په ظبٔـ، ٠بلثب  ػ ش٩ى٨ى او مقػ مبلينٙبم کې ػ لتىنقو ػ مىذىػ

ى او يلڇې ػ کب ،بتيم مبلي ممت٩ريؼو پىؿې تړاو لـي او ٠يکبؿ کىونکى او کبؿګـو په جبتتى ٜىا

الله کېؼو وړ ػي. په ػالې شبل کې ڇې ػ يظؼمبتى په پلىؿ مبل بت ػي، په آلبنێ رسه ػ ت

ڇې په  یبت په مٝمىل ډول ػولتىنه نه يش کىال يبوو مبليبت او پـ تىظتيرشکتىنى پـ ګټې مبل

الله کړي. پـ ػې البك ـان کې ٠بلثب  ډېـ مبل ،آلبنێ رسه ت ؼ يػ متىلٕى او لږ ٜب بتيپه اې

                                                           
ـاتـی تىفېٞ ػؿآمؼ - 61 ـان، وبظٍهبی نبت ـکق آمبؿ اې  .64  مهـ مبه 6تـؿلی وامؿهء  -م
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ـ  بتى له وؿکړې يؼ څعه ونډه ػ مبليله ټىل ٜب ونکى له ظىا وؿکىل کېږي. په ػې شمبة کهل

ؼ ػ يبتى له کرس وؿولته تبيؼ وېي ػ مبليؼ لـونکى ډلى لپبؿه مىعَ کړو، ػ ٜبيوؿولته ػ ٜب

ـه وي. په نىؿو ا٨تٍبػونى کې ڇې ػ يبتى له کرس نه معکې ػ ٜبيمبل ـات ؼ له وېي څعه ال هم نبت

بتى نـظىنه يبت ؿاټىلىي او ػ مبليبنى څعه ش٩ه مبليب( رسه له مىډيێ )وړتيٙبم په کبؿابتى نيمبل

 ؼو وېي ال نىؿ هم ٜبػالنه کىي.يبت ػ ٜىايتٍبٜؼي وي، مبل

ـلتې وؿکړه، ػ  :انتلايل وضکړې -2 ٠بلثب  ػ ػولت انت٩بيل وؿکړې لکه وفګبؿو ظلکى ته ػ مرص٣ ػ م

ؼو په وېي کې ػ يډي ګبنې ػ ٜىايې کىل او لثمببيي او ػؿمبين ظؼمبتى وړانؼيب ؿو٠تيوړ

الله کىونکي  ـاتـۍ تبٜخ ګـځي، ځکه په ػې ڇې ت ؼ لـونکې کىؿنێ ػي. پـ يې ٠بلثب  لږ ٜبيت

ؼو په وېي يپه ا٨تٍبػ کې ػ ٜىا یبتىاليى ا٨المى لپبؿه ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى فيػ پىؿتن ،ػې البك

ـاتـۍ تبٜخ ګـځي.  کې ػ ت

 ل:وړانسې زتايز غايس ز ناةطاةطۍ پط 

ـاتـۍ ػ مىذىػ ؼ په وېي کېي٠بلثب  ػ ٜب  ل وړانؼې وىې ػي:يت ػ نبمٕلىة وايل لپبؿه ػوه ػال يػ نبت

ـاتـي ػ يل کېږي ڇې ػ ٜبي٠بلثب  و :ت او دىشالێ اغظمي کىليز ضطا -1 ؼ په وېي کې نبت

. یت ػ اٜٙمي کىلى په مغ کې ظنډ ػيله له ظىوبلێ رسه ػ مٕلىتيمرص٣ کىونکي په ول

ت ػ ػوامؼاؿه کمىايل په ٨بنىن کې هم وبمل يي مٕلىتيؼ هم ػ نهبيڇې پىيل ٜب یٜلت ػا ػ

ت يؼ لىړ واشؼونه ته ػ مرص٣ کىونکي لپبؿه ال نىؿ لږ مٕلىتيػ پىيل ٜب ،. پـ ػې البكیػ

 100000بوتې ياو مصمىػ، ػ م پىيل واشؼه 500000بوتې يولـي. ٤ُـ کړئ، ڇې اشمؼ، ػ م

ـ يٜب پىيل واشؼه ـه يش، ؼ وېي ػيي. اوك که ػ ٜبؼ ل ـات ـمنځ نبت  50000ٝنې که يػ٠ى ػواړو ت

ؿکړو، ػ ٤ُـ کړۍ وىې ې و يؼ څعه واظلى او اشمؼ ته يبوتنې ٜبيه ػ مصمىػ له مپىيل واشؼ

ې يڇې مصمىػ  یت نه لږ ػيت ڇې اشمؼ ته اِب٤ه کېږي، له ه١ه مٕلىتي، کىم مٕلىتمحبل پـ تنب

ت ي ػ اشمؼ او مصمىػ مٕلىتيريؼ په وېي کې ػ٠ه ت١يػ ٜبله الله وؿکىي. پـ ػې البك، 

متل يش او مصمىػ ته يواظ پىيل واشؼه 50000ؼ څعه يؿاکمىي. تـٜکن که ػ اشمؼ له ٜب

ڇې  یت څعه کم ػيې له الله وؿکىي له ه١ه مٕلىتيت ڇې اشمؼ يوؿکړل يش، کىم مٕلىت

نه کېؼل ػاشمؼ او مصمىػ ؼ ػ وېي ٜبػال يې اللته ؿاوړي. په ػې ٌىؿت کې ػ ٜبيمصمىػ 

 بتىي.يت فيمرمىٜي مٕلىت

ـه پـ ػې تصخ کېږي، ڇې ػ ٜب :(ممرثیتکاضايي ) -2 بته يؼ په وېي کې ٤ى٧ الٝبػه فيرستې

ـاتـي ػ کبؿ  ؼ لـونکې ي، کبؿګـ ڇې تـ ټىلى لږ ٜبتىګه هايێ ػ کمىايل تبٜخ ګـځي. ػ محبل پنبت
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په  یل ػ ظىؿاکي تىکى او اولېؼنځبپه ځبنګړي ډو  ى او ظؼمبتى،يډله ذىړوي، ممک  ػ کبل

اليس نه يش. پـ ػې البك بوې يکي وړتيڇې ظپلې ٤کـې او ٤ق ینه يش کىال  ،پېـوػلى ت

ؼ يبت ٜبيمىمي. له تلې ظىا، ٤ى٧ الٝبػه ف یي کمىاليکبؿا یػ ه١ى  ،ظىنؼي کړي. پـ ػې البك

ـاػ ممک  ػ لىړو ٜىا الله کىلى په ظبٔـ له ه١ه نه کيلـونکي ا٤ يش کبؿ  یم ڇې کىال ؼو ػ ت

ـاػو ػ ريؼ ػ وېي ٠يىې ډلې په تبوؿ ػ ٜبيوکړي. په لنډ ډول ػ   ٜبػالنه کېؼل په ټىلنه کې ػ ا٤

 ێ ػ کمىايل تبٜخ ګـځي.يکبؿا

 ل:ز غايس ز ناةطاةطۍ په مالتړ زتاي

ـاتـي ګټىؿه ػه، النؼې ػال يه١ه کمبن ڇې تبوؿ لـي ڇې ػ ٜىا  ل وړانؼې کىي:يؼو په وېي کې نبت

ـاتـي ػ لپام ػ فيػ ٜب :ليانګې تشکز پ -1 بتىايل تبٜخ ګـځي. تصخ کېږي ڇې يؼ په وېي کې نبت

ـاػو ػ ژونؼ مٝيبت ٜبيػ ف ـاػو لپام ػه ڇې ػ وظت په تېـېؼو رسه ػ ټىلنې ػ ا٤ بؿ ػ يؼ لـونکى ا٤

په   ٜبػالنه کېؼو ػ ا٠ېقېريؼ ػ وېي ػ ٠يل کې ػ ٜبيلىړولى تبٜخ ګـځي. ػ پبنګې په تىک

ـه کړ يپه ٨ٍؼي ډول ػ ٜب نى هېىاػونى لکه ذبپبنيعىا ځل، پيػل ـات  .یػ یؼ وېي نبت

ـاتـۍ يىه ډله ػ ٜبي :غېعېالي يتشى -2 ـاتـي ػ  ،څعه پـ ػې البكؼ په وېي کې له نبت ڇې ػ٠ه نبت

ګـو او يبتىي، مالتړ کىي. ػ کبؿيڇې ػ ا٨تٍبػ مصـک ځىاکىنه ف ؼ، کبؿ او نىښت انګېقه،يتىل

٪ يب مبيل تىىيقه يؼ لپبؿه منځته ؿاوړي. ذبيؼ ػواړه انګېقې ػ کبؿ او تىليٜب بتيپبنګىالى لپبؿه ف

ؼ ػ وېي ػ ي. که مبيل تؼلې ػ ٜبیٜبمل ػ يکىونکپه پبنګىال ا٨تٍبػ کې تـ ټىلى مهم انګېقه وؿ 

ـاتـولى لپبؿه ؿاکمې يش، ا٨تٍبػي کبؿا  ي ته ؿاکمه يش.يت

 فلط:

ـ  ـاتـۍ رسه کبؿ نه يظلک ػ ٜب یډې ػ پبم وړ ػه  یلـي، تلکې کىمه ممئله ڇې ػ ه١ى ؼ له نبت

ـنه ځبن ته ذلثىي، ػ ٜب یاو ػ ه١ى  ـاػو ٜبيت ممئله ػه. آ يؼ ػ ٜؼم ک٥بيپبمل ػ ژونؼ  یؼ ػ ه١ى يب ػ ا٤

بلتىنى څعه ػ ٩٤ـ په ؿاکمىلى ي پېژنؼل کېږي؟ او له کىمى لري؟ کىم کمبن ٩٤یتېـولى لپبؿه کبيف ػ

 يش؟ یکې الت٥بػه کېؼل

 ؟یز څىک فلري

ى، ه١ه کىؿنێ په ٩٤ـ کې يوى ووا ی. په کيل ډول کىال ی٥ىليتٝـوى ٪ ډول نه ي په ػ٨ري٩٤

بوو ػ پېـوػلى لپبؿه تکب٤ى نه کىي. يػ اٌيل اړت ڇې له ه١ه رسه مىذىػې منبتٞ ػ ه١ىیژونؼ کىي 

ـښې النؼې ٜبيالثته ػ ٜب ملى لکه ػ ه ډېـو ٜىاؼ پېژين پيؼ مٕل٩ه انؼافه ڇې له ه١ه نه کم ػ ٩٤ـ تـ ک
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لپام  ٠ړو ٜمـ )ل (، له ػولت څعه انت٩بيل اللته ؿاوړنې او په پعىانێػ  ، ػ کىؿنێکىؿنێ انؼافې

وو ٥ٌـ ٤ُـ کىل او له ػولت ى لپاميت، ػ پعىاني، ػ ٨ېمتىنى وِٝتىګه هپىؿې تړاو لـي. ػ محبل پ

پىيل  600000بل کې له ىه کىؿنێ ڇې ػوه ٠ړي لـي، په کيانت٩بيل اللته ؿاوړنى ته په کتى، که  څعه

ـښېيڅعه په لږ ٜب واشؼو ـه ڇې ػ کىؿنێ انؼافه ف ؼ رسه ػ ٩٤ـ تـ ک بته يالنؼې ؿاځي او نىؿ. هـڅىم

  کړي.نيبوې تأمييش ظپلې البيس اړت یؼ ولـي تـڅى وکىال يؼ ډېـ ٜبيوي، تب

 زوه متظازې فلؼفې:

ىلى رسه آ يپه ټىلنه کې ػ ٩٤ـ ػ مىذىػ له منځه وړلى لپبؿه ا٨ؼام ولت ػ ه١ه ػ ب ػيت په ٤ِـ

 ى تل رسه ػوه کبمال  مت٥بوت نٙـونه مىذىػ ػي.يوکړي؟ په ػې هکله له 

ت کې ڇې يې کىؿنێ ظپله په کىم وِٝري ىه ډله تبوؿ لـي ڇې ا٠لج ٩٤ي :فطزي کمتىزۍ -1

تىنى څعه ګټه نه ػه يرسه له مىذىػه ښىون ی٠بلثب  له ػو  یػي. ػو  ېاويس ػ ه١ه ممئىل قو ٤ٌـ

ـنبمى کې نىم ل له ػې ڇې کىم ظبً مهبؿت نه لـي په مرؼػو ښىونى ب رسهيمتې، ياظ کنه نه يت

ې کړې ػي. تله يه ظـڇې يؼ ػؿلىػ تېځبيې منبلج ٜبيبن لـي او کله ڇې يکىي. ٠بلثب  ډېـ تڈ

انه ژونؼ ته لېىاله ػي. په لنډ ډول، ري ه او تنثله ػه او ځينې نىؿ ٩٤لټه ػه، په ػې ظبٔـ ڇې ري ډله ٩٤

ـػي لټ یو ػ ػ نى مىاؿػو کې يؼلىؿي او په ځيى، ٜؼم تصـک، لنډ ٤کـۍ او لنډ ليپه تبوؿ ٩٤ـ له ٤

ـاػ ػ ظپل ٩٤ريل وي. پـ ػې البك، په ػې ڇې ٩٤يت په ػليکىؿنێ ته ػ ٩٤ـ ػ اؿذص وايل ري  ا٤

ـاء ته اړتيمتلى لپبؿه ػ ا٨تٍبػي ليممئىل ػي، ػ ػولت له ظىا ػ ٩٤ـ ػ ذـړې ا  ب نىته.يبلتىنى اذ

قو او يڇې ٩٤ـ له ټىلن ،تله ډله له پىؿتني نٙـ رسه معبل٥ه ػه او تبوؿ لـي :انيز ټىلنې كطةان -2

ـهنګي کمثىػ ـاػ نه يش کىال ي٤ اليس يش. پـ ػې  یى څعه ؿامنځته کېږي، ڇې ا٤ په ه١ى ت

ـاػ ػريالبك، ٩٤ ـهنګي نبؿلبيػ٠ى ټىلن ا٤  له ڇټکى ونى نىؿ يبن ػي. ځيى ٨ـتبنييقو او ٤

ؼا کړي، په يڇې ځبن ته کبؿ پ ینې نه يش کىال ياتى څعه رضته ظىړلې ػه. ځيري ي ت١ټکنبلىژيک

ت نه ػ یػې ڇې ټىلنې ػ ه١ى  ې ػ يلپبؿه  یب ػ ه١ى ي یوؿکړ  یپه واک کې ػ ښىونې ٤ٌـ

ت نه ػيتىظت ڇې ظپله ػ ه١ه ػ  ،تىنه لـييکي او ؿواين مٝلىلينې نىؿ ٤قي. ځيربػ کړ يا یب ٤ٌـ

ٝه ػه او پـ ػې البك، يىه اذتامٜي ِبيوو او نه ػي. په لنډ ډول ٩٤ـ منځته ؿاوړلى ممئىل نه 

 متلى ممئىل وي.يه١ه ػ ذـړې اػ ػولت 

متلى کىوي کىي. يې ػ ٩٤ـ ػ ذـړې ايػولتىنه ٠بلثب  له ػوهم نٙـ رسه مىا٤٪ ػي او اکرثه 

ـلتې ظپله په ػې ممئله کې يػ ػولت ػ انت٩بيل وؿکړو، لثمب . په یل ػيػلډي ګبنى او ػ مٍبؿ٤ى م

ـان کې کبؿګـځينى هېىاػونى کې وفګبؿ ظلک له ػولت څعه ػ مرص  ـلته اللته ؿاوړي. په اې ػ  ٣ م
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الله کىي. ػ نړۍ په يمې( له لبفمبن څعه پىيل ولبي )تنيمبب پـ مهبل ػ اذتامٜي تيوفګبؿت ل نه ت

ـان کې هم ػواړه ښىون ظؼمبتى وړانؼې کىل تـ ي يبيق او ؿو٠تياکرثو هېىاػونى کې له ه١ې ذملې په اې

ـلته کىي. په ٜيىه شؼه پىؿې ػ ٩٤ـ ػ کمىايل او ػ ٜبي ـاتـۍ رسه م  شبل کې، ػ نيؼ ػ وېي له نبت

ؼ پـ ٜبػالنه وېي او ػ ٩٤ـ يډي ګبنى له منځه وړل ػ ٜبينى لثمبيػولت ػ مبيل مىکالتى په ظبٔـ ػ ځ

ـل متلى نبمٕلىته ا٠ېقهيپه ذـړې ا  .هػ ېل

 ات:په منفي غايس مالي

ؼ له يىه ډله، په ځبنګړې لٕصه کې ػ ٜبيى کې يپه ػې وؿولت ،ته په کتى تصخ پىؿتني

ىافې له يڇې ػولت نه  ،او تبوؿي ػي ی٦ کړ يؼ تٝـي  ٜبيلږ تـ لږه اړ یجثبت څعه مالتړ کىي. ػو 

ـاػ ػ ٜبيبت وانعيل، تلکې تبيؼو ظبونؼانى څعه مبليټى ٜىايه١ه ػ ټ ب ػ يؼ په هام٠ه ت٥بوت رسه يؼ ا٤

ؼ ػ ٜبػالنه کىلى او ػ ٩٤ـ ػ يبت( په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ٜبيؼ شؼا٨ل ه١ه ته وؿکړي )من٥ي مبليٜب

ـاشي يش، تب  ؼ النؼې ځبنګړنې ولـي:يله منځه وړلى لپبؿه ػا ډول نٙبم ٔ

ـاػو لپبؿه شؼا٨ل ٜبري ؼ په ټىلنه کې ػ ٩٤يتب -1   کړي.نيؼ تأميو ا٤

ـاػو ػ يکړي،  ؼ په کبؿ ػ تىظتېؼو انګېقه ؿاکمه نهيتب -2 ىې ډلې يٝنې ٔـشه ػالې نه وي ڇې ػ ا٤

الله کىل ذؾاتله ػولت ػ بوو پـېښىػل او يلپبؿه ػ تىظت ـلتې ت ت يػلتګبه څعه ػ مرص٣ ػ م

 ولـي.

ـاء يشولـي، تـڅى په  ؼ ٤ى٧ الٝبػه لىړه وړتيبئـشه تب -3  .62تـ ټىلى لږ مرص٣ رسه اذ

  

                                                           
62

 - C. R. Mc Connell, Economics, 1978, Mc Graw Hill, pp. 760 -777. 
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کارتو گرافی با اساسات  

 توپوگرافی

پوهنوال دوکتور  

 محمد طاهر عنایت
 ننګرهار

 خوست پوهنمل بهرام امیری  د موادو مقاومت ۴۰ ننګرهار اسد الله ملکزی  انرژي سمپا کوونکي ودانۍ ۳۹

۴۱ 
فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی  

 ترمودینامیک
 ۴۲ ننګرهار پوهاند خیر محمد ماموند 

اطالعاتو ته د الرسيس الرې  

 چارې 
 ننگرهار دانش کړوخیل 



 

 ننګرهار زملی خالقی   د فاضله اوبو انجنیري ۴۴ ننګرهار هاند لطف الله صافی  پو    حیاتی جغرافیه  ۴۳

 ۵۶ ننګرهار سالطان احمد نیازمن  د ریايض په هلکه خربې اترې ۴۵
  ولوجيیاقتصادي ج

 فلزي کانونه( -)کانپوهنه

پوهاند دوکتور   

 ف الله سهاکیرش
 ننګرهار

۴۷ 
ګروه های اجتامعی بسته )مطالعه  

 سکتها( جامعه شناختی  
 داکرت احمد سیر مهجور 

کابل 

 پوهنتون
 بلخ  محمد نعیم نسین ګرم شدن کره زمین  ۴۸

۴۹ 
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه  

 برخه 
 ۵۰ ننګرهار سلطان احمد نیازمن 

اعامر ساختامنها )اساسات، مواد و  

 سیستم ها( 

پوهندوی دیپلوم انجنیر  

 امان الله فقیری 

کابل 

 پولیتخنیک

۵۱ 
نجنیري کې د اټوکډ په سیول ا

 استعامل 

پوهنوال میا پاچا  

 میاخیل 
 وترنری عمومي پتالوژي ۵۲ ننګرهار

پوهندوی محمد  

 طاهر کاکړ
 ننګرهار

 انجنیري جیودوزی )رسو(  ۵۳
پوهندی ګل حکیم شاه 

 سیدی
 ننګرهار پوهنوال عزت الله  جیومورفولوژي ۵۴ ننګرهار

 د تلویزیوين خپرونو تولید ۵۵
اسرت پوهنوال داکرت م

 واحدی
 ۵۶ خوست

اوسپنیز کانکرېټي عنارص ،  

 لومړی برخه 

پوهنوال ديپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی غیرفقاریه  ۵۸ ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی فقاریه   ۵۷

 بلخ  داکرت عبدالله مهمند  الجرب معارص ۶۰ ننګرهار پوهاند انجنیر زملی خالقی    د تهداب انجنیري  ۵۹

۶۱ 
در   یحفظ انرژ  تیرهنمود موثر

 راتیتعم

داکرت انجنري محمد عمر  

 تيموری
 خوست داکرت عبدالله مهمند  معارص الجرب  ۶۲ کابل

۶۳ 
د افغانستان د پوهنتونونو د  

 درسی کتابونو چاپول )پشتو( 
 ټولو ته  وردک  داکرت یحیی آملاين د افغانانو لپاره  ۶۴ ټولو ته  داکرت یحیی وردک 

 ۶۶ ټولو ته  داکرت یحیی وردک  آملانی برای افغانها به دری  ۶۵
د پروژې مدیریت په عمل 

 کې

محمد داود علم او يو 

 اف . ګهل
 ننګرهار

 صنعتي اقتصاد  ۶۷
پوهاند محمد بشیر  

 دودیال 
 نبايت فزیولوژي لومړی جلد  ۶۸ ننګرهار

پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 خوست

 ژي دوهم جلد نبايت فزیولو ۶۹
پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 ۷۰ خوست

د ساختامنونو تحلیل )لومړی 

 برخه(

پوهاند محمد اسحق  

 رازقی
 ننګرهار

۷۱ 
د ساختامنونو تحلیل )دویمه  

 برخه(

پوهاند محمد اسحق  

 رازقی
 ۷۲ ننګرهار

د پاره   سانوډد مهن

 هړ زده ک کیساختامين ستات 

  ریانجن  پلومید

 ی اسدالله ملکز 
 رهارګنن

۷۳ 
د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )لومړی برخه(

پوهاند انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ۷۴ ننګرهار

د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )دوهمه برخه(

پوهاند انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ننګرهار

 سیټونه او هرڅه د هغوی په هکله ۷۵
لیف بوکوفسکی/  

 سلطان احمد نیاز من 
 ۷۶ ننګرهار

و  د لویو الرو د هنديس عنارص 

 ډیزاین 

پوهنیار انجنیر محمد 

 شاکر فاروقي 
 ننګرهار

 د رسخالصو کانالونو هایدرولیک ۷۷
پوهنوال میاپاچا  

 میاخیل 
 ۷۸ ګرهارنن

)لومړی   لو تحلید جوړښتون

 برخه(

یسور حفیظ الله  پروف

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 خوست

۷۹ 
د جوړښتونو تحلیل )دوهمه 

 برخه(

  پروفیسور حفیظ الله

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 ننګرهار سطان احمد نیازمن  د ریايض منطق ۸۰ خوست

۸۱ 
 ونه انجنیري دريس کتاب ۴۵

 ټول پوهنتونونه 
 ننګرهار

 رسولو انجنیري د اوبو  ۸۲
پروفیسور انجنیر  

 محمد عیسی تنها
 ننګرهار

۸۳ 
اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین  

 )دویمه برخه، لومړی ټوک(

م انجنیر  ند دیپلو پوها

 عبادالرحمن مومند

 ګرهارنن

۸۴ 

اوسپنیز کانکریټي عنارص  

ډیزاین )دویمه برخه، دوهم 

 ټوک(

اند دیپلوم انجنیر  پوه

 عبادالرحمن مومند
 ننګرهار

 ننګرهار خان حساس  ېرش لم اساسات قتصاد د عد ا ۸۶ ننګرهار سید شیر اقا سیدی  د تحلیلی هندسه لومړی برخه  ۸۵

۸۷ 
  د انجنیری اساسی ریاضی

 ه(خړی بر لوم)

پوهندوی عبدالغفور    

    نیازی
 ۸۸ ننګرهار

  د انجنیری اساسی ریاضی

 )دوهمه برخه(

پوهندوی عبدالغفور    

    نیازی
 ننګرهار

 ي تیور  پرمختیا يد اقتصاد ۹۰ ننګرهار   پوهیالی فضل اکرب  عمومي تخنیکي رسم ۸۹
پوهاند محمد بشیر  

 دویال 
 ننګرهار

 کيد او ګرافیک ۹۲ ننګرهار پوهاند عزت الله سایل  پوهنهاقلیم  ۹۱
پوهنوال دیپلوم انجنیر  

 والدین جاليل بها 
 ننګرهار

 جنایي ارواپوهنه  ۹۳
پوهنیار راز محمد  

 فیض 
 ننګرهار احسان الله آرینزی  نړیوالې ټولنې ۹۴ ننګرهار



 

۹۵ 
و  ښتپ -د طبیعي علومو انګلیيس

 قاموس

 پوهنوال ډاکرت نظر

 محمد سلطانزی ځدران
     ننګرهار
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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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