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د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په
السته راوړلو ،ساتلو او خپرولو کې ډېر مهم رول لوبولی دی.
دريس کتاب د نصاب اسايس برخه جوړوي چې د زدهکړې د
کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت لري .له همدې امله د نړیوالو
پېژندل شویو معیارونو ،د وخت د غوښتنو او د ټولنې د اړتیاوو په پام کې نیولو رسه باید
نوي دريس مواد او کتابونه د محصلینو لپاره برابر او چاپ يش.
له ښاغلو استادانو او لیکواالنوو څخوه د زړه لوه کوومې مننوه کووم چوې دواموداره زیوار یوې
ایستلی او د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړونودو څوانګو کوې دريس کتابونوه لویکل او
ژباړل دي ،خپل مل پور یې ادا کړی او د پوهې موتور یې پوه ررکوت راوسوتی دی .لوه
نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخوه هوم پوه درنښوت غوښوتنه کووم چوې پوه خپلوو اړونودو
برخو کې نوي دريس کتابونه او دريس مواد برابور او چواپ کوړي ،چوې لوه چواپ وروسوته
ګرانو محصلینو ته په واک کې ورکړل يش او د زدهکړو د کیفیوت پوه لوړولوو او د پووهې د
انتقال پروسې په پرمختګ کې یې نېک ګام اخیستی وي.
د لوړو زدهکړو وزارت خپله دنوده بوول چوې د ګرانوو محصولینو د علمو ک وې د لوړولوو
لپاره د علومو په مختلفو څانګو کې معیاري او نوي دريس مواد برابر او چاپ کړي.
په پای کې د افغان ماشومانو لپاره د جرمن کمیټې او زمووږ همکوار ډاکو یحیوی وردګ
څخه مننه کوم چې د دې کتاب د خپرولو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.
هیلووهمن یوم چوې نوموووړې ګټووره پروسووه دوام وکوړي او پراختیوا وموووم چوې پووه نووژدې
راتلونک کې د هر دريس مضمون لپاره لږ تر لږه یو معیاري دريس کتاب ولرو.
په درنښت
پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب باالکرزي
د لوړو زدهکړو وزارت علم معین
کابل ۱۴۰۰ ،ل

د درسي کتابونو چاپول
قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کمووا ی او نشوتوا ی وه ویوو سوتونوو څخوه ګڼول
کېږي .یو زیات شمېر اسوتادان او محصولین نويوو مللوموا و وه سوی نوه وريپ پوه زاړه میتوود
دریس کوي او ه هغو کتابونو او چپرتونو څخه ګټه اخو چوې زاړه دي او پوه بوازار کوې پوه ټیو
کیفیت فو وکاپي کېږي.
موږ ر اوسه پورې د ننګرهارپ خوستپ کندهارپ هراتپ بلخپ ا بیروينپ کابل پوهنتونپ د کابل طبي
پوهنتون او د کابل پوو خنیوک پوهنتوون پوار  ۳۴۲عنوانوه مختلود دريس کتابونوه د طو پ
ساينسپ انجنیريپ اقتصادپ ژورنا ېوم او کرهنې پوهنځيو پار چاپ کړي دي ۹۶ .طبي کتابونوه د
آلان د علمي همکاریو ټو نې DAADپ  ۲۱۰طبي او غیر طبي کتابونه د افغان ماشوومانو پوار د
جرمنووي کمېټووې ))Kinderhilfe-Afghanistanپ  ۷کتابونووه د آلوواين او افغوواين پوهنتونونووو ټوو نې
DAUGپ  ۲کتابونه په موار شید کې د آلان فدرال جمهووري جولال کنسوو ګرۍپ  ۴کتابونوه د
Afghanistan-Schulenپ  ۲کتابونووه د سوولوا اېو پ  ۸کتابونووه د کوولاد ادنوواور شوټیفټونګ بنسو
( )KASپه ما مرسته چاپ کړي دي.
د یوادونې وړ د پ چوې نومووړي چواپ شووي کتابونوه د هېوواد ټو وو اړونودو پوهنتونونوو او یوو زیوات
شمېر ادارو او موسسا و ه په وړیا وګه وېشل شوي دي .ټول چاپ شوي کتابونه ه
 www.afghanistan-ecampus.orgاو  www.kitabona.comوی پاڼې څخه ډانلوډو ی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې ر کېږي چوې د افغانستان د وړو زد کووووړو وزارت د
( ۲۰۱۰و  )۲۰۱۴کلونو په م سرتا یژیک پالن کوې راغو دي چوې دا کړنوې پوه داسوې حوال
کې ر کېږي چووې د افغانسوتان د ووړو زد کوووووړو وزارت د ( )۲۰۱۴- ۲۰۱۰کلونوو پوه مو
سرتا یژیک پالن کې راغ دي چې

"د وړو زد کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او زد کوونکو ه د نویوپ کر او علمي مللوما و د
برابرو و پار اړینه د پ چې په دري او پښتو ژبو د دريس کتابونو د یکلو فرصت برابر يشپ د
للیمي نصاب د ریفورم پار ه انگریوي ژبې څخه دري او پښتو ژبو ه د کتابونو او دريس
موادو ژباړل اړین ديپ ه دغو امکانا و پر ه د پوهنتونونو محصلین او استادان عرصيپ نویوپ
از او کر مللوما و ه سی نه يش پیدا کو ی".
موږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرو و

د هېواد ه پوهنتونونوو

مرسوته وکوړو او د چپټور

او کچرنوټ دوران ه د پای ټکی کېږدو .د دې پار اړینوه د چوې د افغانسوتان پوهنتونونوو پوار
هر کال ږ ر ږه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو درنو استادانو څخه هیله کوو ،چ ې پ ه لول و ي لو

ل و ک ې ن وک کتا ون ه ولیو  ،وي ې

ژ اړک او یا هم لو پ پخ وا لیو پ ش وک کتا ون ه ،لو نوټون ه او چوټ ون ه ای ټ

او د چ ال لو ار

تیار کړک ،زيوږ په واک کې یې راکړک چ ې پ ه ښ ه کیفی ت چ ال او وروس ته ی ې د اړون پوهنځي و،
استادانو او يحصلینو ته په واک کې ورکړو .هم ارنګه د یادو ټو و پ ه اړه لو پ وړان یزون ه او نظ ی ات
له يوږ رس شیک کړک ،چې په ګټه په دې له کې اغېزين ګايونه پورته کړو.

د یکوا نو او خپروونکو وه خووا پوور زیوار ایسوتل شووی دیپ چوې د کتوابونو محتویوات د نړیوا وو
علمي ملیارونو پر اساس برابر يشپ خو بیا هم کېدای يش د کتاب په محتوا کې ځینوې ېرو نوې
او ستونوې و يدل يشپ نو ه درنو وستونکو څخه هیله رو چوې خپول نرریوات او نیووکې یکو ول
او یا موږ ه په یکلې بڼه راو ېږيپ چې په را لونکي چاپ کې اصالح يش.
د افغان ماشومانو پار د جرمني کمېټې او د هغې ه مرش ډاکرت ایروس څخه ډېر مننه کوو
چې د دغه کتاب د چاپ ګښت یې ورکړی دیپ دوی ر دې مها ه د ننګرهار پوهنتون د ۲۱۰
عنوانه طبي او غیر طبي کتابونو د چاپ ګښت پر غاړه اخیستی دی.
د جوي آی زیو ( )GIZوه دفورت او )CIM (Center for International Migration & Development

څخهپ چې زموا پوار یوې وه  ۲۰۱۰نوه ور  ۲۰۱۶زېږدیوو کا وه پوورې پوه افغانسوتان کوې د کوار
امکانات برابر کړي ووپ هم د زړ ه کومې مننه کوم.
د وړو زد کوړو وه علموي ملوین پوهنمول دیپلووم انجنیور عبودا تواب بوا کرزيپ د موا او اداري
ملوین ښواغلې نووور احموود درویوشپ د وووړو زد کوړو وزارت سووالکار ډاکوورت ګول رحویم صووا پ د
پوهنتونونو رییسانوپ د پوهنځیو رییسانو او استادانو څخه مننوه کووم چوې د کتوابونو د چواپ وړۍ
یې هڅو ې او مرسته یې ور کړې د  .د دغه کتاب ه یکوال څخه ډېر مننودوی يوم او سوتاينه
یې کومپ چې خپل د کلونو  -کلونو زيار یې په وړيا وګه ګرانو محصلينو ه وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت ه همکارانو هر یو؛ ښاغ حکمت ا له عویو او ښاغ فهویم حبیبوي څخوه هوم
مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې یې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي.
ډاکرت یحیی ورد پ د وړو زد کړو وزارت سالکار
کابلپ مېپ ۲۰۲۱
د دفرت ټیليفون ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰پ ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴
امييل textbooks@afghanic.org
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ډالێ!
ظؼای تښيل ځىانیمـګ ّ٤ل ؿيب وېـفاػ او ظؼای تښيل ٤ـیؼ اشمؼ هالل ته ڇې ژونؼ مې ػ
ه١ىی ػ تېلبؿې مهـتبنێ پىؿوړی ػی.
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ط

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
ز کتاب پط زوهم چاپ ز ژةاړن او څېړونکي دربې
کتبتىنه ظى مې ډېـ وژتبړل (ت٩ـیثب  ۱۱۰ټىکه) ،کېؼای يش په ژتبړو کې مې ځينې ظىږې او
تـظې وي ،ظى ػ ػې کتبة ژتبړه تېل کي٥يت لـي .ػ ػې کتبة ښهوالی له څى اړظىنى ػی؛ يىه ظربه
ظى ػا ػه ڇې په پښتى ژته کې تـ ػې ػمعه مب ػالې يى کتبة نه و لىلتی ،ڇې ػ ا٨تٍبػ ػ تېالتېلى
مىِىٜبتى په هکله پکې ذال ذال تصحىنه وىي وي او هـه مىِى ٛيې په ظىؿا وِبشت رسه څېړلې
وي .تله ػاڇې ػا کتبة مې ػ ػؿې کلىنى په اوږػو کې په ډېـ ػ٨ت رسه ژتبړلی او څېړلی ،ڇې ػې
کتبة ته يې ځبنګړی ؿنګ او ظىنؼ وؿکړی ػی.
ػا کتبة يىويىت څپـکي لـي .هـ څپـکی ػ ا٨تٍبػ پـ يىې ځبنګړې تـظې لکه تىليؼ او ػ
ه١ه هؼ ،٣ػ تىليؼ ٜىاملى ،ػ ن٥ىك ممئلې ،تىليؼ ،مرص ٣او ٜـِه ،ميل ٜبيؼ او ميل مصٍىل ،ػ
کالليکى ا٨تٍبػپىهبنى نٙـيه ،التعؼام ،مرص ،٣ػ پبنګې اڇىنې تيىؿي ،پيمى ،تبنک ،مـکقي
تبنک ،ان٥الليىن ،ا٨تٍبػي نىلبنبتى ،نړيىالې لىػاګـۍ ،ػ نړيىالى تبػيبتى نٙبم ،ػولت او ا٨تٍبػ او ػ
ميل ٜبيؼ پـ وېي ژوؿ تصخ کىي .ڇې لىلتىنکی ػ ػې کتبة په لىلتلى رسه ػ ا٨تٍبػ له البلبتى
څعه پىؿه پىهبوی تـالله کىي .ظؼای ػې وکړي ڇې ػ ػې کتبة په ژتبړې ،څېړنې او ظپـېؼو رسه
فمب اٌيل مىظه ،ڇې ا١٤بن مصٍالنى او التبػانى ته ػ ػوی په ژپه ػ ػؿيس کتبتىنى ؿلىل ػي تـالله
يش او ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم ٜبم مينه وال هم په ظپلى څېړنى او وؿځني ژونؼ کې تـې کبؿ واظيل.
په پبی کې پـ ځبی ػه ڇې ػ ػې کتبة په ژتبړه او څېړنه کې ػ کبتل پىهنتىن ػ ا٨تٍبػ
پىهنځي التبػ او ػ پبليمێ ػ څېړنى ػ ميل مـکق له ؿئين پىهنىال ػوکتىؿ شميؼهي نىؿٜثبػ ،ػ
ننګـهبؿ پىهنتىن ا٨تٍبػ پىهنځي ػوه تنه تکړه التبػانى؛ پىهنمل ػوکتىؿ ٜثؼهي ٜبػل او پىهبنؼ
مصمؼ تىري ػوػيبل او ػ لىړو فػه کړو وفاؿت له لالکبؿ ډاکټـ مصمؼ يصيی وؿػک څعه يىه نړۍ
مننه وکړم ،ڇې له ډېـو تىظتيبوو رسه رسه يې ښکلې مىىؿې ؿاکړې او ػ ػ٠ه کتبة ژتبړې او څېړنې
ته يې هڅىلی يم.
وېـ ظبن شمبك
ػ  1400ملـيق ػ فمـي/الؼ  8نېټه ،کبتل
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انسليک
ډېـ ػ ظىښێ ځبی ػی ڇې ػ ا٨تٍبػ په تـظه کېې يېى ډېېـ اړيې او پېه فړه پېىؿې کتېبة ػ
ښب٠يل وېـ ظبن شمبك ػ پـله پمې هڅى ،فيبؿ او نه لتړي کېؼونکي کبؿ په پبيله کې ػ ا٨تٍېبػ مينېه
والى ته ڇمتى او ػ هېىاػ په ګىټ ګىټ کې ػ الرسيس وړ ګـځي.
ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم مينه والى او په ځېبنګړي ډول ػ ا٨تٍېبػ پىهنځيېى مصٍېلينى تېه ػ ػ٠ېه ډول
کتبتىنى ڇمتىکىل يىه لرته اړتيب وه ،ڇې تـ ػې ػمه ػ٠ه تىه ػ پىهنتىنىنى او لېىړو فػهکېړو پېه تـظېه
کې تـ لرتګى کېږي .رستېـه پـػې ػ هېىاػ په کڈه ػ نىي واشؼ کـيکىمل ؿامنځته کېؼنه او پيل کېؼل
ػا ايربتىي ڇې په هېىاػ کې له کـيکىمل رسه لم ػ مٕبلٝې لپبؿه ػؿيس کتبتىنه ڇمتى او مصٍلينى او
التبػانى ته په واک کې وؿکړل يش .ښب٠يل شمبك ػ نىمىړې لتىنقې په پېبم کېې نيىلېى رسه پېه ػې
الؿه کې يى ػ ٨ؼؿ وړ ګبم پىؿته کړ او ػا ػی ػ ا٨تٍېبػ ػ ٜلېم البلېبتى پېه نېىم کتېبة يېې لېه اېېـاين
٤بؿيس څعه پښتى ژتې ته په پىؿه امبنتؼاؿۍ او ؿوانه ژته ژتبړلی ػی.
که څه هم له ښب٠يل شمبك رسه مې ػ کتبة ػ ژتېبړې پېه ذـيېبن کېې لېه نېږػې نېه ظپېل
نٙـيبت رشيک کړي وو او هڅه ػا وه ،ڇې ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم البلبتى ػ٠ه کتبة لېه ژتېبړې رسه رسه ػ
هېىاػ ػ رشايٕى او ت١يرياتى په پبمنيىي له نىؿو رسڇينى څعېه هېم ځينېې مىِېىٜبت وؿفيېبت يش او
نمثتب په لىړ شرم رسه مينه والى ته وړانؼې يش .ظى ػ٠ه ڇبؿه له يىې ظىا آلبنه نه وه او له تلېې ظېىا
يې ډېـ وظت ته اړتيب لـله او په پېبی کېې ښېب٠يل شمېبك پـېکېړه وکېړه ،ڇېې نىمېىړي کتېبة تېه ػ
وؼيؼې اړتيب په ظبٔـ په لىمړي ٨ؼم کې ػ٠ه کتبة وژتبړي او وؿولته ػ٠ه ژتبړه له نىيى فيېبتىنى رسه
او ػ مينه والى ػ وړانؼيقونى په پبم کې نيىلى رسه نىؿ هم تډايه او مٝيبؿي يش.
ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم البلبتى ػ٠ه کتبة ڇې يىويىت څپـکي لـي ،نږػې ػ ا٨تٍبػ ټېىل تنمېټيق
او اړي مىِىٜبت ؿان١بړي او په لنډ ډول يې لىلتىنکى ته وؿ پېژين .ښب٠يل شمبك هڅه کړې ڇېې
کتبة په تىپړه امبنتؼاؿۍ او ػ ليکنې له ؿوشيې رسه لم په ؿوانه او لبػه ژته په ښه وبن او پېىؿه ػ٨ېت
رسه وژتبړي او په يى منبلج وظت کې يې له اړتيب رسه لم ػ ا٨تٍبػ مينه والى ته وړانېؼې کېړي ،ڇېې
فه ػ نىمىړي ػ٠ه هڅه ػ لتبيلى وړ او پېـ ځېبی هڅېه تېىمل او ښېب٠يل شمېبك تېه ػ ػ٠ېه کتېبة لېه
مثبؿکێ رسه رسه ه١ه ته ػ ژونؼانه په ټىلى ڇبؿو کې ػ ال فيبتى تـيبوو هيله کىم.
پىهنيبؿ ٜثؼهي ٜبػل
ػ ننګـهبؿ پىهنتىن ػ ا٨تٍبػ پىهنځي التبػ
س
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تلطيظ
ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم ػ البلبتى کتبة ڇې ػ ښب٠يل وېـ ظبن شمبك له ظىا له ٤بؿيس نه پښتى
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 مصٍالنى او ػ نىؿو پىهنځيى ػ مصٍالنى لپبؿه ڇې ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم البلبت ػ يى ػؿيس مّمىن
په تىګه اظيل ،ښه مـلتنؼويه ػؿيس کتبة ػی.
ښب٠يل شمبك ڇې تې ومېـه ا٨تٍبػي کتبتىنه يې پښتى ميل ژتې ته ژتبړيل ػي ،په پښتى
ژته کې ػ ا٨تٍبػي کتبتىنى له کمښت نه ڇې کىم پىهبوی لـي ،ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم ػ البلبتى په ژتبړه
کې يې ډېـ ښه انتعبة کړی ػی .څـنګه ،ڇې ػ٠ه کتبة کىالی يش ػ ه١ى کمبنى لپبؿه هم ښه
مٝلىمبيت رسڇينه وي ،ڇې ٠ىاړي ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم په هکله ٜمىمي مٝلىمبت الك ته ؿاوړي.
ػ ښب٠يل شمبك فشمتىنه ػ ٨ؼؿ وړ ػي ،په ػې وليله تـې مننه کىم او ػ ػې ځىؿېؼيل
هېىاػ تڈيبنى ته ػ ظؼمت په الؿه کې وؿته ػ ال فيبتى تـيبليتىتىنى او کبميبتيى ٠ىښتىنکی يم.
پىهنىال ػوکتىؿ شميؼهي نىؿٜثبػ
ػ کبتل پىهنتىن ػ پبليمێ ػ څېړنى ػ ميل مـکق ؿیين
کبتل -ػ  1395ملـيق کبل مـ٠ىمی ػ  2017ف کبل ذنىؿي
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لىمړی څپطکی
رسيعه
ډېـ ا٨تٍبػي کتبتىنه ظپل تصخ په ػې مىِى ٛپيلىي ،ڇې ػ ا٨تٍبػ لپبؿه ػ مىعَ
تٝـي ٦وړانؼې کىل لتىنقم ػي .ػ٠ه لتىنقه يىافې په ا٨تٍبػ کې نه ػه ،تلکې په ډېـو ٜلىمى کې
ػ مىعَ تٝـي ٦وړانؼې کىل آلبن کبؿ نه ػی .پـ ػې البك ،ػ ا٨تٍبػ لپبؿه ډېـ تٝـي٥ىنه وړانؼې
وىي ػي .که څه هم ػ ا٨تٍبػ ػ يى ػ٨ي ٪او ذبم ٞتٝـي ٦پـ رس تىا ٪٤لتىنقم کبؿ ػی ،ظى مىنږ
هڅه کىو ،تـڅى په النؼې ډول ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم څى تٝـي٥ىنه وړانؼې کړو.
لىمړين تٝـي٥ىنه ډېـی ػ وتمنێ پـ تنبء وړانؼې وىي ػي .آػم لمېت په ظپل مىهىؿ
ا٨تٍبػي کتبة تبنؼې «ػ ملتىنى ػ جـوت ػ څـنګىايل او ػاليلى ػ څېړنې» نىم کېښىػ ،او ذبن
لتىؿات مېل ا٨تٍبػ «ػ جـوت ػ تىليؼ او وېي ٜلم» په تىګه پېژين .آػم لمېت ػ تىليؼ ػ فيبتىايل ػ
څـنګىايل ممئله ،ڇې په اوك وظت کې هم ػ ا٨تٍبػي ليبلت له مهمى اهؼا٤ى څعه ػه ،تـ څېړنې
النؼې ني يس .ذبن لتىؿات مېل پـ ػ٠ې ممئلې لږ پـاظه کته کىي او ػواړه مىِى ٛګبنې ،تىليؼ او
تىفې ٞپه پبم کې نييس .په اوك وظت کې ػ ا٨تٍبػ ػ څېړنې لىيه تـظه له تثبػلې تصخ کىي او
ػيىنپبؿټ 1ا٨تٍبػ ػ ػالې ٜلم په تىګه پېژين کىم ڇې ا٨تٍبػي پؼيؼې ػ ٨ېمت له پلىه څېړي.
پيګى 2ا٨تٍبػ ػ ؿ٤به له اړظه تٝـي٥ىي او وايي :ا٨تٍبػ ػ تىليؼ ػ فيبتىايل ػ څـنګىايل او ػ ظلکى ػ
ژونؼ ػ مٝيبؿ لىړولى ػ څېړنې وليله ػه .اوك ػ ا٨تٍبػ ٜلم ػ کمښت او انتعبة پـ تنمټ والړ ػی او
ا٨تٍبػپىهبن ػ ػ٠ه ڇىکبټ پـ البك ػ ا٨تٍبػ ظپل ظپل تٝـي٥ىنه وړانؼې کىي .ظى ػ ػ٠ى
تٝـي٥ىنى له وړانؼې کىلى معکې تبيؼ ػ «کميبتێ او انتعبة» ػوه إٌالشګبنې ػؿوپېژنى:

- H. J. Devenport
- A. C. Pigou

1
2

1

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
کميايب:
ػ ا٨تٍبػ له نٙـه هـ ه١ه څه ڇې ػ ه١ه ٜـِه لږه وي« ،کميبته» تلل کېږي .ػا ڇې ػ ترش
٠ىښتنې نبمصؼوػې ػي او ػ تىليؼ مىذىػه ٜىامل ػ ػ٠ى اړتيبوو ػ ؿ ٞ٤کىلى لپبؿه کبيف نه ػي ،نى پـ
ػې البك ا٨تٍبػپىهبن ػ انمبين ٠ىښتنى په اړونؼ تىليؼي منبت ٞاو اذنبك کميبته تىيل.
اوك ٤کـ کېږي ڇې مىنږ په ػالې يى ٜرص کې ژونؼ کىو ،ڇې هـ څه پـېامنه ػي او ډېـ
کبيل تىليؼ او مرص٤ىو .ػا ػ کميبتێ له نٙـيې رسه په اؿتثبٓ څه کې څه مٝنب وؿکىي؟ که څه هم په
ػې وؿولتێ پېړۍ کې ػ ډېـو اذنبلى تىليؼ فيبتىالی مىنؼلی ،ظى تيب هم اذنبك نٙـ ػ انمبنبنى
٠ىښتنى ت ه کم ػي .ښه ػا ڇې انمبين ٠ىښتنې نبمصؼوػې ػي ،نى ػالې مٝلىمبت نىته ڇې په
ؿاتلىنکي کې ته هم ػ٠ه ػ کمښت لتىنقه شل يش او که نه.

ز کمياةه کاليى وېش:
ػا ڇې ػ انمبنبنى ٠ىښتنې نبمصؼوػې او ػ ػ٠ى ٠ىښتنى ػ ؿ ٞ٤کىلى لپبؿه منبت ٞمٝؼوػې
ػي ،نى تبيؼ ػالې يىه الؿه ػ ػ٠ى کبليى ػ وېي لپبؿه پيؼا کړو کىم ڇې ػ٠ه کبيل په منبلثه تىګه ػ
ػوی تـمنځ و وېىل يش ،ڇې ػ٠ه ػ کميبته کبليى ػ وېىلى ممئله په ا٨تٍبػ کې فمىنږ ػ تصخ
مىِى ٛذىړوي.
په ش٩ي٩ت کې ا٨تٍبػ ػ ػالې ٜلم په تىګه پېژنى کىم ڇې «ػ انمبنبنى ٝ٤بليتىنه ػ ه١ىی ػ
٠ىښتنى او کميبته منبتٝى په اړونؼ مٕبلٝه کىي» .په ا٨تٍبػ کې ػ تصخ ممئله ،ػ منبتٝى رص٤ه ذىيي
(پبرسه) او ػ ه١ىی وېي ػ ه١ى منبتٝى تـمنځ ڇې ػ ػ٠ى منبتٝى ػ الك ته ؿاوړلى لپبؿه پـې له يى تل
رسه ؿ٨بتت کىي .ػ ػ٠ه تٝـي ٦ښه والی ػا ػی ڇې ټىل ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنه پکې ؿان١ښتي ػي.

انتذاب:
که کبيل ػ انمبين ٠ىښتنى په پـتله کميبته ػي ،که ڇېـته انمبنبن ډېـې نبتکميله ٠ىښتنې
لـي او ا٨تٍبػي منبت ٞيىافې ػ ػ٠ى ٠ىښتنى يىې تـظې ته ک٥بيت کىي (ځکه ڇې ػ ټىلى اړتيبوو
ؿ ٞ٤کىل ممک نه ػي) ،نى تبيؼ له ټىلى کبليى څعه ه١ه يىه تـظه وټبکي .که ڇېـته مىنږ يى ډول کبيل
مرص٤ىو نى تبيؼ ػ نىؿو کبليى له مرص٤ىلى څعه ډډه وکړو .که ڇېـته ػ انمبنبنى ػ٠ه ڇبؿې م٩ٝىلې
وي ،نى واِض ػه ،ڇې په لىمړي واؿ ته هـ څىک ػ ظپلى لىمړنيى او مهمى اړتيبوو ػ ؿ ٞ٤کىلى هڅه
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وکړي .يٝنې ه١ه کبيل ته انتعبة کړي ڇې ه١ى ته ډېـه اړتيب لـي او ػ ه١ى کبليى له مرص٤ىلى څعه ته
ډډه وکړي کىم ڇې ػ ػوی لپبؿه لږ اهميت لـي.
که لږ ٤کـ وکړو نى واِض ته يش ،ڇې ػ انتعبة ممئله په ا٨تٍبػ کې څىمـه اهميت لـي.
په پبنګىالى ا٨تٍبػونى کې مرص ٣کىونکي په آفاػ ډول کىالی يش ،ڇې ػ اړتيب وړ کبيل وپېـي .ػ
ه١ى کبليى م٩ؼاؿ او ومېـ ڇې پېـي يې ػا ػ ه١ى پيمى ػ م٩ؼاؿ په والٕه مصؼوػېږي کىم ڇې له
ػوی رسه مىذىػې ػي .ػ مرص ٣کىونکى ػ ښې ت٩بِب رسٜت ػ تېالتېلى کبليى لپبؿه ،ػ ه١ى کبليى ػ
م٩ؼاؿ تبکىونکې ػه ،ڇې تىليؼوونکي يې تىليؼوي .که ڇېـته ځبنګړو کبليى ته ػ مرص ٣کىونکى
ت٩بِب فيبته يش ،تىليؼ ته يې فيبت يش او ػ نىمىړي تىليؼ لپبؿه ته ښه ٌنٝت کـنيقې او نىؿې اړينې
منبت ٞالك ته ؿاوړي .په ه١ى ٌنبيٝى کې ڇې مصٍىل ته يې ت٩بِب کمه ػه .په ػالې ٌنبيٝى کې
ڇې کىمې منبت ٞپه کبؿ وړل کېږي کمې ته وي .نى ػ مرص ٣کىونکى ت٩بِب ػه ڇې ػ تېالتېلى ٌنبيٝى
تـمنځ کميبته منبت ٞرسه وېيش.
په پالن وىيى ا٨تٍبػونى کې ،ػولت تٍميم نييس ڇې کىم کبيل او په کىمې انؼافې رسه
تىليؼ يش .په ػ٠ى ا٨تٍبػونى کې له مىرتي څعه ػ ه١ه ػ انتعبة ػ ش ٪يىه تـظه اظيمتل کېږي .که
ڇېـته ا٨تٍبػ کبمال پالن وىی وي ،نى ػولت ػ مرص ٣کىونکي پـ ځبی ػ کبليى ػ انتعبة په هکله
تٍميم نييس .ػولت ػا ټبکي ڇې کىم کبيل او په کىمه انؼافه تىليؼ او څه ډول ا٨تٍبػي منبت ٞاو ػ
تىليؼ ٜىامل ػ تېالتېلى ٌنبيٝى تـمنځ تىفې ٞيش .رستېـه پـ ػې ،ممکنه ػه ،ػولت تٍميم ونييس ڇې
هـ مرص ٣کىونکی څىمـه کبيل مرص٤ىالی يش او ډېـۍ وظت په ػ٠ى ا٨تٍبػونى کې ػ کميبته
کبليى ػ تىفې ٞلپبؿه له يى ډول ذريه تنؼۍ څعه کبؿ واظيمتل يش .همؼاؿنګه په آفاػو ا٨تٍبػونى کې
هم په ٠ري ٜبػي رشايٕى لکه ػ ذګړې پـ مهبل ػ کميبته کبليى ػ ٜبػالنه وېي لپبؿه له ذريه تنؼۍ
څعه الت٥بػه کېږي.

فطصتي مرصف:3
ػ يىه کبيل واٝ٨ي مرص ٣څه ته وايي؟ ومى ليؼل ڇې ا٤ـاػ نه يش کىالی ظپلې ټىلې
٠ىښتنې پىؿه کړي ،تبيؼ ػ کبليى له ډلې نه يى څه انتعبة کړي .ػ يىې ٠ىښتنې پىؿه کىل له ه١ې تلې
٠ىښتنې څعه تېـېؼل ػي .پـ ػې البك ،ػ يىې ٠ىښتنې واٝ٨ي مرص ،٣ه١ه کبيل ػي ڇې ػ
لىمړنيى کبليى ػ مرص ٣په ٌىؿت کې ،نه وى کىالی ه١ه مرص ٣کړو .ػ محبل په تىګه که ڇېـته يى
- Opportunity Cost
3
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کن  500پىيل واشؼه ولـي او کىالی يش ڇې په ه١ه تبنؼې يى ٨ىٔی لګـټ يب څلىؿ ٨ىٔيه
ويؼې ػ ظپلې کىؿنێ لپبؿه وپېـي .که ڇېـته له ػ٠ى ػواړو څعه يې لګـټ انتعبة کړل ،نى ػ
لګـټ ػ ظـيؼ واٝ٨ي مرص ،٣ػ ه١ه ػ کىؿ لپبؿه ػ څلىؿ ٨ىٔيه ويؼو له الله وؿکىل ػي .که ڇېـته
يى مصٍل ػ مبلپښني له  2نه تـ  4ترى پىؿې کىالی يش ػ ا٨تٍبػ ٜلم البلبتى په ٌن ٦کې ګډون
وکړي يب ػ ٤ىټثبل ػ ممبت٩ې ليؼو ته وؿيش ،نى په ػالې ٌن ٦کې ػ کېنبلتلى واٝ٨ي مرص ٣ػ نىؿو
کبليى پـېښىػل ػي ،ڇې ػ لىمړيى کبلي ى ػ مرص ٣په ٌىؿت کې نه يش کىالی ه١ه مرص ٣کړي.
ػ٠ه مرص ٣ته په ا٨تٍبػ کې «٤ـٌتي مرص »٣يب له الله تللی مرص ٣وايي.

ز غىضهوايل (ضجحاناتى) زضجه ةنسي:
په ا٨تٍبػ کې ػالې په پبم کې نيىل کېږي ،کله ڇې يى کن په يى وِٝيت کې وا ٞ٨کېږي،
په منٕ٩ي تىګه ٜمل کىي .پـ ػې البك ،که ػالې وي ڇې له ػوه کبليى څعه يى انتعبة کړي ،نى
تل ته په ػې تکل کې وي ڇې ػالې کبلی انتعبة کړي ڇې ه١ه ته ډېـ ؿِبيت وؿکړي .ػا په ػې
مٝنب ػه ڇې مرص ٣کىونکي ػ ٠ىؿه وايل ػ ػؿذه تنؼۍ لپبؿه يى مٝيبؿ لـي ،او ػالې ٤هـلت لـي
ڇې په ه١ه کې نبتکميله اړتيبوې ػ ٠ىؿه وايل پـ تنمټ ت٩ميم تنؼي وىې ػي .ػ ػ٠ه ٤هـلت په رس
کې ػ ه١ىی وؼيؼې اړتيبوې ځبی لـي او په لىمړي رس کې ه١ىی ػ ػ٠ى اړتيبوو ػ ؿ ٞ٤کىلى هڅه
کىي .که ػالې وي ڇې په ػ٠ه ٤هـلت کې له ػ٠ى ٠ىښتنى څعه يىافې ػوهمه او پنځمه پىؿه
کېؼای يش ،ه١ىی ػ پىؿه کېؼو لپبؿه ػوهمه اړتيب انتعبتىي .فمىنږ ػ ا٨تٍبػي نٙـيې له آنؼه ،ػ ػ٠ې
٤ـِيې لپبؿه تبوؿي يى ڇې ا٤ـاػ په منٕ٩ي ډول ڇل کىي .پـ ػې البك ،ػالې يې ٤ـُ کىو ،ڇې
ه١ىی ظپلې اړتيبوې ػ ؿ ٞ٤کېؼو ػ لىمړيتىة او ٠ىؿه وايل پـ البك ٔث٩ه تنؼي کىي.
ډېـی کمبن هيله لـي ،تـڅى ػ ا٨تٍبػ ٜلم ػ ه١ىی وؿځني ذبؿي ا٨تٍبػي ممبئل شل
کړي او کله ڇې ػ ػ٠ه ٜلم له مصؼوػيتىنى رس معبمغ يش ،نبهييل کېږي .ا٨تٍبػپىهبن نه يش
کىالی ػ ه١ىی ػ ټىلى وؿځنيى ممبئلى لپبؿه ػ شل وؿولتێ الؿه وړانؼې کړي ،ظى کىالی يش ػ يى
ځبنګړي ليبلت ا٨تٍبػي ګټىؿتيبوې او نيمګړتيبوې په ګىته کړي .ػ وؿځنيى ممبئلى شل ػ ٜميل
ا٨تٍبػ کبؿ ػی ،معکې له ػې ڇې ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم ػ٠ه څبنګه وڅېړل يش ،تبيؼ په ا٨تٍبػي نٙـيې
تبنؼې پىه وى.

اكتصازي نظطيه:
کىالی وى ا٨تٍبػ په ػؿې تـظى و وېىى:
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 -1تىصيفي اكتصاز :لکه څنګه ڇې له نىم څعه يې څـګنؼېږي ،ػ ا٨تٍبػي لبفمبنىنى کړنې
لتبيي.
 -2ا٨تٍبػي نٙـيه يب ا٨تٍبػي اٌىل.
ٜ -3ميل ا٨تٍبػ -ڇې په ه١ه کې له نٙـيې څعه ػ ا٨تٍبػي ممبئلى په څېړلى کې مـلته ٠ىښتل
کېږي.
ا٨تٍبػي نٙـيه په ه١ى اٌىلى کې وبمله ػه ڇې په منٕ٩ي ډول ذىړ وىي ػي .ػ تصليلىنى
لپبؿه ػ ه١ى ولبيلى نٙـيه ػه او ممک ػه ڇې ٜميل نتبيز منځته ؿانه وړي .ػ کبؿ شبٌل ته په نه
پبملـنې رسه ،نٙـيې پـ مغ ځي او نتيره اظيمتنې ته تـ ؿلېؼو پىؿې په منٕ٩ي ډول ػوام پيؼا کىي.
ػ ٜلىمى ػ نىؿو تـظى په څېـ ،په ػ٠ه ٜلم کې هم څېړونکي ،ظپلې څېړنې ته ػ ترشي پىهې ػ لىړولى
په مىظه پـاظتيب وؿکىي.
تـ ه١ه ځبيه پىؿې ڇې په ا٨تٍبػي نٙـيه کې ػ ٤ـِيبتى کبؿونه ډېـه اړينه ػه ،ځينې وظت
نٙـيه له واٝ٨يت رس ډېـه لږه ؿاتٕه پيؼا کىي .ػ محبل په تىګه ،ػالې ٤ـِىو ڇې ترشي ا٤ـاػ له
ا٨تٍبػي پلىه منٕ٩ي ڇلنؼ کىي.
که ڇېـته وعَ منٕ٩ي وي او يى وبن کبيل په ػوه پلىؿنځيى کې په ػوه تېالتېلى ٨ېمتىنى
پلىؿل کېږي ،نىمرص ٣کىونکی ته کبيل له ه١ه پلىؿنځي څعه پېـي کىم يى ڇې يې وؿته په ټيټ
٨ېمت ٜـِه کىي ،ظى ډېـ ظلک ػ ظپلى ٜبػاتى تبت ٞوي او په ػې شبلت کې وىنې ػه ڇې يى
مرص٤ىونکی ػ ػې لپبؿه ڇې تل له يىه ځبنګړي پلىؿنځي څعه ظـيؼاؿي کىي او کبيل له ه١ه
پلىؿنځي څعه پېـي ،کىم يى ڇې يې وؿته په لىړ ٨ېمت وؿکىي .په ػې شبلت کې نه وى کىالی ڇې
ا٨تٍبػ ػ ه١ه ػ ٠ري واٝ٨ي ٤ـِيبتى په لـلى رسه له واٝ٨يت نه ػ لـې ٜلم په تىګه مصکىم کړو .ځکه ػ
ػ٠ى ٤ـِيبتى له وتىن پـته ،ته مىنږ ػ ٤ـِيبتى په ذىړولى ٨بػؿ نه يى او په ػې ٌىؿت کې ته ػ
ا٨تٍبػي ممبئلى ٜلمي څېړنه ممکنه نه يش.

آيا اكتصاز غلم زی؟
٠بلثب وايى ڇې ا٨تٍبػ ػ ټىلنيقو ٜلىمى څبنګه ػه .آيب کىالی وى ا٨تٍبػ ػ يى ٜلم په تىګه
وپېژنى؟ ٤قيک ،کېميب ،تىتبين او نىؿ ػ ٜلم په تىګه پېژنى ،آيب کىالی وى ا٨تٍبػ هم ػ ٜلم يىه څبنګه
وګڼى؟
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ٜلم ػ ځبنګړو ش٩بي٩ى مىبهؼې ،ػ اړونؼو أالٜبتى ټبکنېٔ ،ث٩ه تنؼي او ػ ػ٠ى ػواړو
تٝميم وؿکىلى ته وايي .پىهبنى ػالې ٨ىانني وړانؼې کړې ػي ،ڇې په ځبنګړو رشايٕى کې تل ٌؼ٧
وکړي او له ه١ى څعه کىالی وى ػ اولني وِٝيت ػ تصليل لپبؿه کبؿ واظلى.
ػ ٜلم پىؿتني تٝـي ٦ته په کتى ،ا٨تٍبػ هم ػ ٜلم يىه تـظه کېؼای يش ،ځکه ڇې په ػ٠ه
ٜلم کې مىنږ ش٩بي ٪مىبهؼه ،اړونؼ أالٜبت انتعبةٔ ،ث٩ه تنؼي او ػ تٝميم لپبؿه له ه١ه څعه
الت٥بػه کىو .ػ نىؿو ٜلىمى په څېـ مىنږ ظبٌې ٤ـِيې وړانؼې کىو (که څه هم ػ نىؿو ٜلىمى په
پـتله فمىنږ ٤ـِيبت له واٝ٨يت څعه ډېـه ٤بٌله لـي) ،او ػ يىې ٤ـِيې په مـلته منٕ٩ي ٨يبك
تـرسه کىو.
په ا٨تٍبػ کې فمىنږ تـ ټىلى مهمه ٤ـِي ه ػ ٤ـُ کىلى (ػ نىؿو ٜىاملى جبتت پبتې کېؼل)
ػي .په ا٨تٍبػي نٙـيه کې ؿايره ٔـي٩ه ػ ٨يبيس التؼالل ٔـي٩ه ػه4.ػ٠ه نٙـيې په منٕ٩ي التؼالل
رسه الك ته ؿاوړو .له ػ٠ه التؼالل څعه په ګټې اظيمتنې ،ا٨تٍبػي ٨ىانني ذىړوو ،ه١ه ػ ػې
ښکبؿنؼوی ػي ،ڇې په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ظبً رشايٖ وذىػ ولـي ،څه ته پېښ يش .نى تيب په
ظپلى تصليلىنى کې له الرريي او هنؼيس ٔـي٩ى څعه ػ متصىلينى ػ ؿواتٕى تـمنځ ػ څېړلى لپبؿه کبؿ
اظلى.
کىمه ممئله ڇې لـو ه١ه ػا ػه ،ڇې په ډېـو ٜلىمى کې ؿاټىل وىي مٝلىمبت ډېـ ػ٨ي ٪وي
لکه په کېميب کې څېړونکي ػ ظپلى څېړنى په تـرسه کىلى رسه مٝلىمبت الك ته ؿاوړي .مىنږ په ا٨تٍبػ
کې ػ ترشي ا٤ـاػو ؿويې ته په کتى مٝلىمبت ؿاټىلىو .پـ ػې البك ،په ا٨تٍبػ کې هم ػ څېړنې ػ٠ه
ٔـي٩ه ٜلمي ػه او ػ ػ٠ې ٔـي٩ې او په نىؿو ٜلىمى کې ػ څېړلى له ٔـي٩ى رسه هېڅ تنمټيق ټىپري
نىته.

5

اكتصازي مناةؼ:
لکه څنګه ڇې مى وليؼل ػ ا٨تٍبػ ٜلم په ػوه البيس ممبئلى تنبء وىی ػی:
لىمړنێ ممئله ػا ػه ،ڇې ػ ټىلنې مبػي ٠ىښتنې او اړتيبوې (ڇې ا٤ـاػو او تنمټىنى ته
وبملې ػي) نبمصؼوػې او په پىؿه ډول ؿ ٞ٤کېؼونکې نه ػي .فمىنږ مىظه له انمبين اړتيبوو څعه
4

- deductive
- J. L. Hansen, A Textbook of Economics, PP . 3 – 17.
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ه١ى کبليى او ظؼمبتى ته ػ مرص ٣کىونکي متبيل ػی ،ڇې ه١ه ته ډېـ ؿِبيت وؿتعښي .ػ٠ه متبيل
په هېڅ ٌىؿت کې ممک نه ػی ڇې په کبمله تىګه ؿ ٞ٤يش.
ػوهمه ممئله ػا ػه ،ڇې ا٨تٍبػي منبت ٞػ ټىلنې په الك کې مصؼوػې يب کميبته ػي .فمىنږ
مىظه له ا٨تٍبػي منبتٝى څعه ه١ه پؼيؼې ػي ،ڇې له ه١ې څعه په ګټې اظيمتنې رسه کىالی وى
کبيل او ظؼمبت تىليؼ کړو.
اوك پىؿتنيى ػوه ممئلى ته په کتى ،کىالی وى ػ ا٨تٍبػ ٜلم تٝـي ٦کړو .ا٨تٍبػ ػ ټىلنيقو
ٜلىمى تـظه ػه ڇې ػ ټىلنې ػ فيبتى مبػي او مٝنىي اړتيبوو او ػ ه١ىی ػ ؿ ٞ٤کىلى لپبؿه ػ مصؼوػو
منبتٝى له ممئلې رسه رسوکبؿ لـي .يب په تله وي نب ،فمىنږ ممئله ػ ا٨تٍبػ په ٜلم کې ػ مصؼوػو منبتٝى
لمه او مؤجـه کبؿونه ػه.6
الف .اكتصازي مناةؼ :ػ ټىلنې په الك کې ا٨تٍبػي منبت ٞپه څلىؿو تـظى وېىل کېږئ :ثيٝي
منبت ،ٞترشي منبت( ٞکبؿي ځىاک) ،پبنګه او ټکنبلىژي يب ٤ني پىهه.
ػ امتٝې تىليؼ ڇې ػ ټىلنې اړتيبوې ؿ ٞ٤کىي ،نهبيتب له څلىؿو پىؿتنيى منبتٝى څعه په ګټې
اظيمتنې ممک ګـځي.
الٔ .٦ثيٝي منبت :ٞػ٠ه منبت ٞپه تىليؼ کې په ټىلى پکبؿ وړل وىيى پؼيؼو پىؿې وبملې ػي کىم ڇې
ٔثيٝت مىنږ ته په واک کې ؿاکړي ػي .ػ ػ٠ى منبتٝى انؼافه جبتته او ػ ترش په کنرتول کې نه ػه.
ب .انؼاين مناةؼ :انمبين منبت ٞله ن٥ىك يب وګړو څعه ذىړېږي .ظى ػ ن٥ىك ومېـ او ػ ه١ىی
تـکيج ػ انمبين ځىاک انؼافه نه ټبکي .ػ انمبين ځىاک له ليؼلىؿي ػ ن٥ىك ذىړښت ډېـ فيبت
اهميت لـي ػ محبل په تىګه ،که ڇېـته په ػوه ټىلنى کې ػ ن٥ىك انؼافه يى تـاتـ وي ،ظى په لىمړنێ
ټىلنه کې ػ مبوىمبنى او له  60کبلى څعه ػ فيبت ٜمـ کمبنى ٤يٍؼي فيبته وي ،په ػې ٌىؿت کې
ته په ػوهمه ټىلنه کې کبؿي ځىاک له لىمړنێ څعه فيبت وي .نى فمىنږ ػ پبم وړ کبؿي ځىاک ٝ٤بل
ن٥ىك ،له  16نه نيىلې تـ  60کبلى پىؿې کمبن ػي .ػوهم ،ػ کبؿي ځىاک له پلىه ،ػ ن٥ىك ػ
ظىؿاک او ؿو٠تيب وِٝيت هم ػ ډېـ اهميت وړ ػی  .که ڇېـته ػ ټىلنې وګړي په ظىاؿ ځىاکێ (لىء
ت١ؾي) او تېالتېلى نبؿو٠ي ى اظته وي ،نى په ه١ې ټىلنه کې ته ػ کبؿ کىلى ٨ؼؿت په کـاتى کـاتى له تلې
ټىلنې څعه لږ وي ،په کىم کې ڇې ن٥ىك يې له ظىاؿ ځىاکێ او نبؿو٠يى څعه نه ځىؿېږي .له تلې
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ظىا ،ػ ا٤ـاػو ػ ٜمـ اولٖ هم ػ اهميت وړ ػی .په کىمه ټىلنه کې ڇې ػ ا٤ـاػو متىلٖ ٜمـ يې 25
کبله ػی ،نى ػ ػ٠ې ټىلنې ا٤ـاػ نږػې  15کبله ػ کبؿ له اذـاء پـته له ا٨تٍبػي منبتٝى څعه الت٥بػه
کىي او ػ ظپل ٜمـ يىافې لن کبله ػ کبؿ په تـرسه کىلى تېـوي .په ػ٠ې ټىلنه کې ػ کبؿ مؤجـيت
نٙـ ه١ې ټىلنې ته ڇې هلته ػ ا٤ـاػو متىلٖ ٜمـ  60کبله ػی ،په کـاتى ټيټ وي.
ػ ټىلنې په واک کې ػ منبتٝى انؼافه کىالی يش په تېالتېلى ٔـي٩ى فيبتىالی ومىمي .څـګنؼ
محبل يې ػ نىيى فېږېؼلى مبوىمبنى ػ ومېـ يب ػ فېږون ػ نـط فيبتىالی ػی .پـته له ػې ػ ټىلنې ػ
ظىؿاک او ؿو٠تيب وِٝيت ښه والی ػ ټىلنې ػ انمبين ځىاک مؤجـيت فيبتىي .له ػې وؿ اظىا ،ػ
انمبين ځىاک ػ مؤلؼيت او فػه کړې تـمنځ ډېـې نژػې اړيکې وذىػ لـي .پـ ػې البك ،له
ا٨تٍبػي منبتٝى څعه ػ ا٤ـاػو په ژونؼ کې الت٥بػه هم ػ انمبين ځىاک مؤجـيت فيبتىي.
ج .پانګه :ػ يىې ټىلنې پبنګه په هـ وظت کې ػ مبوني آالتى ،اتقاؿو او ولبيلى ،وػانيى ،لړکىنى او ػ
ه١ې ټىلنې ػ شمل و ن٩ل ػ ولبيلى مىذىػي ػه .پبنګه ػ مؤلؼو ځىاکىنى په والٕه ػ ٔثيٝي او
انمبين ځىاکىنى ػ مؤجـيت يب ػ اؿفښت ػ فيبتىايل لپبؿه ػ کبليى او مرصيف ظؼمبتى ػ الت٥بػې په
تـڅ کې ؿامنځ ته کېږي .ه١ه ٝ٤بليت ڇې ػ پبنګې ػ ايربػ يب ػ پبنګې ػ فيبتىايل لپبؿه تـرسه کېږي ػ
پبنګىنې په نبمه يبػېږي .ػ ػ٠ې ا٨تٍ بػي منث ٞځبنګړنه ػا ػه ڇې له ػې څعه الت٥بػه ػ ػ٠ې منث ٞػ
له منځه تلى تبٜخ کېږي او له ػې پـته ،ػ وظت په تېـېؼو رسه ظپل مؤلؼ ځىاک له الله وؿکىي .ػ
پبنګې ػ اؿفښت کلني کمښت ته التهالک وايى .نى ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ټىلنې ػ پبنګې مىذىػي
ؿاکمه نه يش ،نى اړينه ػه ػ تىليؼي منبتٝى يىه تـظه ػ پبنګې يب پبنګه ييقو تىکى په تىليؼ ولګىل يش.
لکه څنګه ڇې معکې مى وؿته وبؿه وکړه ،ػ ػ٠ى منبتٝى ػ کبؿونې شبٌل ته پبنګه اڇىنه وايى ،نى
ػ٠ه پبنګه اڇىنه نب ظبلٍه ػه .نب ظبلٍه پبنګه اڇىنه په ػوه تـظى وېىل کېږي :تٝىييض پبنګه اڇىنه
او ظبلٍه پبنګه اڇىنه.
تٝىييض پبنګه اڇىنه ػ پبنګې اڇىنې ه١ه تـظه ػه ڇې ػ پبنګې مىذىػي له الله تللی
اؿفښت ذربانىي ،او ظبلٍه پبنګه اڇىنه ػ پبنګىنې ه١ه ډول ػی ڇې ػ ا٨تٍبػ تىليؼي ٨ؼؿت
فيبتىي.
ظبلٍه پبنګه اڇىنه په ظپل واؿ رسه په ػوه تـظى وېىل وىې ػه .يٝنې ػ پبنګې مىذىػي،
په ػوه ٔـي٩ى فيبتىالی وى .يىه يې ػ پبنګه ييقو تىکى په فيبتىلى رسه او تله يې ػ پبنګه ييقو کبليى ػ
کبؿايئ په فيبتىلى رسه.
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ز – فني ظزه کړه يا ټکنالىژي :ټکنبلىژي يب ٤ني فػه کړه ػ پبنګې ػ شبٌل يى ډول ػی او ه١ى
أالٜبتى ته ويل کېږي کىم ڇې ػ پعىانيى کمبنى له ترـتى څعه ټىلنې ته ؿاپبتې وي .که څه هم ػ
ټىلنې ا٤ـاػ تبيؼ ػ٠ه پىهه تـالله کړي ،ظى ػ ه١ه مرؼػ تىليؼ ته اړتيب نه پېښږې .ػ ه١ه ػ فػه کړې
وظت په کـاتى کـاتى ػ ه١ه ػ پـ مغ تيىلى او ؿالپړلى له وظت نه ڇټک ػی او مىذىػي يې هم په
کبؿولى او ګټه اظيمتلى رسه نه کمېږي .ػ ٤ني پىهې تىليؼ ػ څېړنى ػ تـرسه کىلى له الؿې ممک
ګـځي .ػ ا٨تٍبػي منبتٝى په هکله ته په وؿولتيى څپـکى کې ،ډېـې ظربې وکړو.

اكتصازي واحس:
ه١ه ا٤ـاػ ڇې په ي ىه ټىلنه کې په ا٨تٍبػي ڇبؿو الك پىؿې کىي په ػوه تـظى وېىل
کېږي .مرص٤ىونکي واشؼونه ڇې په ټىلنه کې ػ تىليؼ وىيى کبليى او ظؼمبتى ػ مرص٤ىونکى په تىګه
پېژنؼل کېږي او تىليؼي واشؼونه ،او ػا ه١ى ا٤ـاػو ته ويل کېږي کىم ڇې ػ کبليى او ظؼمبتى په
تىليؼ الك پىؿې کىي .واِض ػه ڇې ډېـی ا٨تٍبػي واشؼونه هم مرص٤ىونکي او هم تىليؼونکي يب
ػ ه١ىی يىه تـظه وي ،ڇې په إٌالس کې مرص٤ىونکي ا٨تٍبػي واشؼونه ػ کىؿنيى په نىم يبػوو او
تىليؼونکي واشؼونه ڇې رشکتىنه ،کبؿظبنې او تىليؼي مىلمبت ػي ،ػ ا٨تٍبػي تٍؼۍ په نبمه
يبػوو.

کىچنی او لىی اكتصاز:
کىڇنی ا٨تٍبػ ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم ه١ه څبنګه ػه ،ڇې ػ ا٨تٍبػي واشؼونى ؿويه په ان٥ـاػي
ډول په ا٨تٍبػي ليمتم کې څېړي .په لىی ا٨تٍبػ کې مىنږ ػ يىې ډلې ؿ٤تبؿ يب ػ ا٨تٍبػي واشؼونى
مرمىٜي کړنې په ا٨تٍبػي لي متم کې څېړو .ػ محبل په ډول ،کله ڇې ػ کىڇني ا٨تٍبػ په مصؼوػه
کې ػ تىليؼ په هکله ظربې کىو ،نى فمىنږ مٕلج ػ يىې ا٨تٍبػي تٍؼۍ تىليؼ ػی .په ػالې شبل
کې ڇې ػ لىی ا٨تٍبػ په مصؼوػه کې فمىنږ مٕلج ػ ه١ى کبليى او ظؼمبتى له تىليؼ څعه ػی ،ڇې
په هېىاػ کې ػ ټىلى ا٨تٍبػي مىلمى له ظىا تىليؼ وىی وي.
په ػې کتبة کې ،مىنږ لىمړی کيل ممبئل او تيب ػ کىڇني ا٨تٍبػ ممبئل ترقيه او تصليل
او ه١ه وظت تيب ػ لىی ا٨تٍبػ ػ ممبئلى په څېړلى تصخ کىو(.)7
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زوهم څپطکی
تىليس او ز تىليس هسف
ػ تىليؼ هؼ ٣ػ ظلکى ػ اړتيبوو ؿ ٞ٤کىل ػي .ه١ه وظت کې ڇې کىؿنێ ػې ته اړ وىې
وه ،تـڅى ظپلې اړتي بوې او ٠ىښتنې په ظپلى هڅى رسه ؿ ٞ٤کړي ،نى ػ ٠ىښتنى انؼافې او وؼت ،ػ
ا٤ـاػو ػ يىې ډلې ٝ٤بليتىنه ټبکل .ػ ترش تـ ټىلى لىمړنێ او ٜمؼه اړتيب ظىؿاکي تىکي ،پىښبک او رس
پنبه وه او په پعىاين ػوؿ کې ػ ػ٠ې اړتيب شؼا٨ل انؼافې ؿ ٞ٤کىلى ػ ا٤ـاػو ټىل وظت او انـژي ځبن
ته ځبنګړې کړې وه .ػ متؼن په پـاظتيب رسه ،ػ ظلکى اړتيبوې او ٠ىښتنې فيبتې وىې او ػ ظلکى
ا٤ـاػ نىؿ نى ػ ظپلى اړتيبوو ؿ ٞ٤کىلى ته په ممت٩يم ډول اړ نه ػي .له پيمى څعه ګټه اظيمتنه ػ اړتيب وړ
کبليى پېـوػنه ممک ګـځىي.
په اولنيى ا٨تٍبػي رشايٕى کې ،ػ کبليى تېالتېل ډولىنه تىليؼ او هـه وؿځ نىي کبيل تبفاؿ ته
ٜـِه کېږي .کىم ا٤ـاػ ڇې ػ کبليى په تىليؼ تىظت ػي ،هم ػ ظپلى اړتيبوو او هم ػ نىؿو کمبنى ػ
اړتيبوو ػ ؿ ٞ٤کىلى لپبؿه کىښښ کىي .ػ٠ه ډله هم تىليؼوونکي او هم ػ کبليى مرص٤ىونکې ػه.

ز تىليس مفهىم:
ػ ا٨تٍبػ له نٙـه تىليؼ ػ کبليى ذىړولى يب ػ ظؼمبتى ػ وړانؼې کىلى په م٥هىم پېژنؼل کېږي.
ػ ډاکټـانى ،ښىونکى ،ظټګـو او نىؿو کمبنى ظؼمبت هم له ا٨تٍبػي پلىه ػ ظؼمبتى وړانؼې کىل،
کبيل ومېـل کېږي .ځکه ػ ټىلى يبػو وىيى ا٤ـاػو هؼ ٣ػ نىؿو ظلکى ػ ا٤ـاػو ػ اړتيبوو ؿ ٞ٤کىل
ػي .له ػې وؿ اظىا ،ه١ه کمبن ڇې ػ تىفې ٞپه وثکه کې تىظت ػي لکه ٜمؼه پلىؿونکي ،پـڇىن
پلىؿونکي او ه١ه واشؼونه ڇې ػ کبليى په شمل و ن٩ل يب ػ ممب٤ـو په تيىلى ؿاتيىلى تىظت ػي ،ه١ىی
هم ػ تىليؼ ػ وثکې يىه تـظه ومېـل کېږي .ځکه ػ کبليى تىليؼ تـ ه١ه وظته پىؿې نه تکميلېږي،
تـڅى کبيل ػ مرص ٣کىونکي الك ته ونه لىېږي .لکه ڇې په ؿاتلىين کې ته يې وګىؿو ،په ه١ه
ٌىؿت کې ڇې ػ ظلکى ا٤ـاػ ػ يىه کبؿ په تـرسه کىلى کې تعٍَ پيؼا کړي ،تىليؼ فيبتىالی
مىمي ،ظى ػ٠ه ممئله په ظپل ؽات کې ػ کبليى تثبػله رضوؿي کىي او رستېـه پـ ػې ،ػ شمل و ن٩ل
اِبيف مرص ٣ايربػوي .پـ ػې البك ،تىليؼ ػ يىې پؼيؼې يب ذ١ـا٤يىي مىٝ٨يت ػ وکل ػ ت١يري يب
ػ يى ظؼمت ػ وړانؼې کىلى په مٝنب ػی.
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ز تىليس انساظه او اكتصازي ضفاه:
ػ تىليؼ هؼ ٣ػ ترشي ا٤ـاػو ػ اړتيبوو او ٠ىښتنى ؿ ٞ٤کىل او په پبی کې ػ ه١ىی ػ
ا٨تٍبػي ؿ٤به فيبتىالی ػی .په ا٨تٍبػ کې ػالې ٤ـِىو ڇې ػ هـ څىمـه فيبتى اړتيبوو او ٠ىښتنى
ؿ ٞ٤کىل ػ ا٨تٍبػي ؿ٤به ػ فيبتىايل لثج ګـځي .پـ ػې البك ،ا٨تٍبػي ؿ٤به په لىمړي رس کې ػ
تىليؼ په انؼافې پىؿې تړلې ػه او ػ تىليؼ فيبتىالی په ٜبم وکل ػ ظلکى ػ ژونؼ ػ مٝيبؿ په لىړولى
رسه ،ػ ه١ىی ا٨تٍبػي ؿ٤به فيبتىي .په ػې تىګه ػ تىليؼ ػ انؼافې فيبتىالی ػ ا٨تٍبػي ليبلتىنى له
مهمى اهؼا٤ى څعه ػی .که څه هم ػ تىليؼ ػ انؼافې فيبتىالی ػ ا٨تٍبػي ؿ٤به ػ فيبتىايل لپبؿه الفم
رشٓ ػی ،ظى کبيف نه ػی ،ځکه امکبن لـي ڇې اِبيف تىليؼ يىافې ػ ټىلنې ػ ځينى ا٤ـاػو تـمنځ و
وېىل يش ،نى په ػوهم پړاو کې ػ ا٨تٍبػي ؿ٤به ػ فيبتىايل لپبؿه الفم رشٓ ػ انمبين ا٤ـاػو تـمنځ ػ
تىليؼ وىيى کبليى ٜبػالنه او منبلج وېي ػی .نى ػ ػ٠ه کبيف رشٓ پـ تنبء ،هـ څىمـه ڇې ػ کبليى
او ظؼمبتى وېي ػ ا٤ـاػو تـمنځ په ٜبػالنه ډول تـرسه يش ،ػ ټىلنې ا٨تٍبػي ؿ٤به ته فيبته يش.

ثطوت:
ػ تىليؼ هؼ ،٣ػ کبليى ذىړول او ػ ظؼمبتى وړانؼې کىي ػي .ځينې کبيل تبػوامه وي ػ
محبل په تىګه ،کبؿظبنه يب ػ کىؿ وػانێ ،ځينې ويبن ظلک ػ ٤ىؿي مرص ٣لپبؿه ٠ىاړي لکه ظىؿاکي
تىکي او تله تـظه يې ه١ه کبيل ػي ،ڇې ػ ػ٠ى ػوه پىؿتنيى ډولىنى تـمنځ ؿاځي لکه ؿاډيى ،او ځينې
نىؿ ػ ظؼمبتى په ډله کې ٔث٩ه تنؼي کېږي ،لکه ػ ډاکټـانى ،شمبتؼاؿانى ،ښىونکى په مـلته ػ ظؼمبتى
تـرسه کېؼل .په يىه فمبين نٕ٩ه کې ،په يىه ټىلنه کې ػ کبليى او ظؼمبتى ټبکيل ډولىنه مىذىػ ػي .ػ
کبليى ػ٠ه مىذىػي په يىه فمبين نٕ٩ه کې ػ ټىلنې ػ جـوت په نبمه يبػېږي.
ػ ا٨تٍبػ له نٙـه ،جـوت په يىه فمبين نٕ٩ه کې ػ کبليى او ظؼمبتىمىذىػي ته ويل کېږي،
په ه١ه رشٓ ڇې ػ٠ه کبيل او ظؼمبت ػ څلىؿو ځبنګړنى لـونکي وي:
 -1مٕلىتيت وړانؼې کړي ،يٝنې ػ ظلکى ػ اړتيبوو او ٠ىښتنى ػ ؿ ٞ٤کىلى تىان ولـي.
 -2پىيل اؿفښت ولـي.
ٜ -3ـِه يې مصؼوه وي.
 -4ػ ڇب په ملکيت کې وي.
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ز ثطوت مالکيت:
کىالی وى ڇې ػ جـوت ػؿې ډوله مبلکيت له يى تل څعه ت٥کيک کړو:
 -1شذيص ثطوت :وعيص جـوت ه١ى پؼيؼو ته وبملېږي ،ڇې ػ يى ڇب په متلک کې وي .لکه کبيل،
لبٜت٨ ،ېمتي ٤لقات ،کتبة ،کمپيىټـ ،ګبډی ،ػ کىؿ لبمبن او ػ کىؿ وػانێ .ػ٠ه ولبيل ػ ظپل مبلک
اړتيبوې ؿ ٞ٤کىي ،ځکه ڇې له ػې پـته ته نه پېـوػل کېؼلې ،ټىل يې پىيل اؿفښت لـي ،ػ ه١ىی ٜـِه
مصؼوػه ػه او ملکيت يې له يى ٤ـػ نه تل ٤ـػ ته ػ انت٩بل وړ ػی.
 -2ز مىػؼاتى ثطوت :ػ مىلمبتى ملکيت ػی او ه١ى پؼيؼو ته وبمل ػی ڇې ػ يىې مىلمې ػ کبؿونى ػ
تـرسه کىلى لپبؿه تـې کبؿ اظيمتل کېږي لکه ػ کبؿ ظبنې وػانێ ،مبوني آالت ،ظبم مىاػ او نىؿ .ػ٠ه
کبيل هم ػ څلىؿو ځبنګړنى لـونکي ػي .يىافې تبيؼ ػ٠ې ممئلې ته پبم ويش تـڅى ػ٠ه کبيل په ممت٩يم
ډول يىه ٠ىښتنه او اړتيب نه ؿ ٞ٤کىي (لىمړۍ ځبنګړنه) او له ػې پلىه پېـوػل کېږي ڇې ػوی کىالی
يش ه١ه کبيل تىليؼ کړي ،تـڅى ػ ا٤ـاػو ٠ىښتنې پـې وپېـي .ػ جـوت له ػ٠ه ډول څعه ػ تىليؼ ػ
ٜبمل په تىګه کبؿ اظيمتل کېږي او ا٨تٍبػپىهبنى ػ٠ه ډول جـوت ػ جـوت له نىؿو ډولىنى څعه تېل
کړی ػی او ه١ه ته ځمکه او پبنګه وايي.
 -3ټىلنيع ثطوت :ټىلنيق جـوت ه١ى پؼيؼو ته وبمل ػی ڇې ػ ټىلنې په ملکيت کې وي او په ػولت او
ښبؿواليى پىؿې ټىل اړونؼ کبيل لکه ښىونځيٜ ،مىمي کتبتتىنىنه ،پبؿکىنه ،ننؼاؿتىنىنه ،تـېښنب ،ػ ګبفو او
اوتى ػ ظؼمبتى ػ وړانؼې کىلى مىلمبت ػي .په اېـان کې ،ټىلې ميل وىې ٌنبي ٞػ ټىلنيق ملکيت يىه
تـظه ػه.

ز ثطوت مالکيت او اكتصازي نظامىنه:
ػ مىلمبتى جـوت کېؼای يش ػ ا٤ـاػو يب ػ ػولت په ملکيت کې ؿايش .په النؼې وکل کې مىنږ ػ
جـوت ډولىنه ػؿښيى:

ثطوت

شذيص مالکيت

ټىلنيع مالکيت

ټىلنيق مبلکيت

پبنګه

ػ تٍؼيى جـوت

٤ـػي مبلکيت

لکه
ٜمىمي کتبتتىن

لکه
ػ ډتـو لکبؿه

لکه
ػ ؿظت ذىړولى مبوني

لکه
پىښبک
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په آفاػ يب پبنګىال ا٨تٍبػي نٙبم کې ډېـی جـوت ػ ا٤ـاػو په ملکيت کې وي او ډېـه لږه
٤يٍؼي يې ػ ټىلنيق ملکيت لـونکې وي .په پالن وىي يب لىليبلمتي ا٨تٍبػ کې ػ ډېـو جـوتىنى
مبلکيت ػ ا٤ـاػو لپبؿه من ٞػی او ا٤ـاػ کىالی يش يىافې ػ ځينى کبليى مبلک واويس .ظى مهمه
ممئله ػا ػه ڇې ػ مىلمبتى ػ پبنګې يب ػ مىلمبتى جـوت ػی ،ڇې ػ ټىلنې ػ ليبيس او ا٨تٍبػي
نٙبم وکل ټبکي .ه١ىی ڇې ػ پبنګىال ليبيس او ا٨تٍبػي نٙبم مالتړ کىي ،په ػې تبوؿي ػي ڇې
ػ مىلمبتى پبنګه تبيؼ ػ ا٤ـاػو په ملکيت کې وي ،په ػالې شبل کې ،ڇې ه١ه کمبن ڇې ػ
لىليبلمتي يب ذمٝي ا٨تٍبػي نٙبم مالتړ کىي ،په ػې تبوؿي ػي ،ڇې ػ مىلمبتى پبنګه تبيؼ ػ
ػولت په ملکيت کې وي.

فلط ،ثطوت او غايس:
٩٤ـ ػ جـوت ػ کمىايل يب ػ ٜبيؼ نب کبيف وايل په تىګه تٝـي٥ىلی وى .پـ ػې البك ،ه١ه
ا٤ـاػ يب هېىاػونه ٩٤ري ګڼل کېږي ،ڇې ػ لږ جـوت او يب هم ػ نبکبيف ٜبيؼ لـونکي وي .پـ ػې البك،
٩٤ـ ػوه ممئلى ته اوبؿه کىي :ػ کبليى مىذىػي (جـوت) او ٜبيؼ .له ٜبيؼ څعه فمىنږ مٕلج ػ جـوت
ػ مىذىػي اِب٤ه کېؼل ػي .يب په تله وينب٩٤ ،ـ ػ ٠ىښتنى او اړتيبوو ػ ؿ ٞ٤کىلى ػ ٨ؼؿت کمىالی ػی.

ز کاض وېش:
که يى کن ظپله ػ پمبنى په ؿوفنه تىظت وي ،او ػ ظپلى پمبنى وړۍ په ظپله پبکىي او
ګمنځىي ،تبؿونه تـې ڇىړوي ،په ټىکـ يې تؼلىي او ػ ظپلې کىؿنێ لپبؿه يې آمبػه کىي .په ػې
ٌىؿت کې ته ػ کبؿ وېي مىذىػ نه وي .ظى که يىکن پمبن ولبيت ،تل کن ػ٠ه وړۍ پبکې او
ګمنځ کړي ،ػؿېيم کن يې په تبؿونى تؼلې کړي ،څلىؿم يې په ټىکـ تؼلې کړي ،پنځم کن ؿنګ
وؿکړي او وپږم کن تـې کبؿ واظيل .نى وايى ڇې ػ کبؿ وېي منځ ته ؿا٠لی .ػ کبؿ وېي ه١ه پـوله
ػه ڇې په ه١ه کې ٤ـػ يىافې ػ کبؿ يىه کىڇنێ تـظه تـرسه کىي او ػ کبؿ په ػ٠ې کىڇنێ تـظه کې
تعٍَ پيؼا کىي.
شتی په ډېـو اتتؼايئ ټىلنى کې هم ػ کبؿ وېي مىذىػ ػی٠ ،بلثب ػ کىؿ نبؿينه ،ػ کبؿ ،ػ٤بٛ
او ښکبؿ ػنؼه ا و ښځينه ػ کىؿ ػ اػاؿې او ػ مبوىمبنى ػ لبتنې ػنؼه په ٠بړه لـي .کله ڇې کـنه
ػوػيقه يش ،ػ ځمکې ػ مغ کبؿ ښځينه وو ته پـېښىػل کېږي او نبؿينه يىافې ػ کىؿ ػ ػ٤ب ٛػنؼه په
٠بړه اظيل .ػ ټىلنى پـاظتيب او ػ کليى تبنډو ژونؼ ،ػ کبؿ وېي ته پـاظتيب وؿکىي او په کليى تبنډو کې
ي ى کن ػ ٠لى ػانى ػ اوړه کىلى ػنؼه ،تل کن آهنګـۍ ػنؼه او تل کن ػ تـکبڼێ ػنؼه تـرسه کىله.
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په منځنيى پېړيى کې ػ ډله ييقو اتصبػيى مىذىػيت په ټىلنى کې ػ کبؿ ػ وېي ػ انؼافې څـګنؼوی
ػی .
ػ کبؿظبنه يي ٌنبيٝى پـاظتيب ػ کبؿ ػ وېي ػ انؼافې او ػ پبنګىالێ ػ فيبتىايل المل
وګـځېؼ .ػ کبؿ ػ وېي هؼ ٣ػ تىليؼ ػ انؼافې فيبتىالی ػی.
آػم لمېت ػ کبؿ ػ وېي له امله ػ تىليؼ ػ فيبتىايل ممئلې تـ لعتې ا٠ېقې النؼې ؿا٠لی او ػ
ظپل مىهىؿ کتبة «ػ ملتىنى ػ جـوت ػ څـنګىايل او ػ ػاليلى تـؿيس» 8.لىمړی څپـکی يې ػ٠ې
ممئلې ته ځبنګړی کړی ػی .آػم لمېت په يىه تىليؼي کبؿ ظبنه کې ػ ظپلې مىبهؼې پـ تنمټ،
ػالې نتيره اظيل ،ڇې ػ کبؿ وېي ػ تىليؼ م٩ؼاؿ ته ػ پبم وړ فيبتىالی وؿتعښي.
په ػې وؿولتيى کې ػ کبؿ ػ وېي ا٠ېقه ػ تىليؼ ػ م٩ؼاؿ په فيبتىايل ػ مىټـو تىليؼ په ښه تىګه
څـګنؼونه کىي .معکې له ػې ڇې هرني ٤ىؿډ ػ مىټـ ػ مىنتبژ کبؿ په  84لبػه تـظى تبنؼې و وېيش،
ػ مىنتبژ (تمته تنؼۍ) ټىل کبؿ ػ يى کبؿيګـ له ظىا تـرسه کېؼه .هرني ٤ىؿډ په ظپله کبؿظبنه کې ػ
کبؿ ػ وېي په مـلته ڇې هـه تـظه يې ػ ذال کبؿيګـ په مـلته تـرسه کېؼله .ػ کبؿ ظبنې ػ تىليؼ
م٩ؼاؿ يې ػؿې تـاتـه فيبت کړ .ػ کبؿ څه ډول وېي ػ تىليؼ م٩ؼاؿ فيبتىلی يش؟ ػ ػې پىښتنې ػ
ځىاتىلى لپبؿه ػ آػم لمېت له نٙـيبتى څعه کبؿ اظلى .ػ آػم لمېت په تبوؿ په النؼې ػاليلى تبنؼې ػ
کبؿ وېي ػ تىليؼ ػ فيبتىايل المل کېږي:
 -1ز کاضيګط ښه مهاضت :ػ کبؿ وېي ػ کبؿيګـ ػ مهبؿت ػ فيبتىايل المل ګـځي ،که يى کبؿيګـ ػ
څى کبؿونى تـرسه کىلى پـ ځبی په ټىل وظت کې يى لبػه کبؿ تـرسه کىي ،ػ ه١ه کبؿ په تـرسه
کىلى کې ډېـ مهبؿت پيؼا کىي .ػ محبل په تىګه ،که ػ ا٨تٍبػ التبػ ڇې ػ ا٨تٍبػ ټىل مّبمني
تؼؿيمىي ،يىافې ػ لىی ا٨تٍبػ په تؼؿين الك پىؿې کړي ،ػ پعىا په پـتله ته ػ لىی ا٨تٍبػ
په تؼؿين کې ػ ه١ه ػ کبؿ مهبؿت ډېـ فيبتىالی ومىمي .په ػې اړه ،النؼيني ٤بؿيس متل ته
اوبؿه ډېـه پـ ځبی ػه:
«کبؿ نيکى کـػن اف پـ کـػن»
 -2ز ودت رصفه (پارسه)٠ :بلثب کله ڇې يى کبؿيګـ څى کبؿونه تـرسه کىي ،ػ لىمړي کبؿ ػؿول او
ػ ػوهم کبؿ پيلىل ػ کبؿيګـ ډېـ وظت ِبي ٞکىي .ػ يى کبؿ تـرسه کىل ػ وظت ػ٠ه ِيب ٛله
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منځه وړي ،او له ػې رسه په ظىا کې ػ يىه کبؿ ػ تـرسه کىلى وظت ػ څى کبؿونى ػ تـرسه کىلى
له وظت څعه څى تـاتـه لږ ػی.
 -3ز متذصص اػتذسام :ػ يىه کبؿ تـرسه کىل ػ ه١ه کبؿ ػ وړو تـظى تـرسه کىلى ته اړتيب لـي
ڇې هـه تـظه يې ػ ځبنګړي مهبؿت ٠ىښتنه کىي .نى پـ ػې البك ،ػ کبؿ وېي هـ کبؿيګـ ته
ػ ػې امکبن وؿکىي تـڅى ػ کبؿ په ه١ه تـظه کې ڇې تـ ټىلى فيبته وړتيب لـي ،تعٍَ تـ
الله کړي.
 -4له ماشني آتاتى څذه کاض اديؼتل :آػم لمېت ػ کبؿ ػ وېي ګټى ته په اوبؿې رسه ،له مبوني
آالتى څعه په فيبتې ګټې اظيمتنې تبنؼې ټينګبؿ کىي .پـ ػې البك ،ػ ه١ه په تبوؿ ،ػ کبؿ ػ
وېي تـ ټىلى مهمه ګټه له مبوني آالتى څعه ګټه اظيمتنه ػه .ػ ػ٠ه کبؿ تـرسه کىل ػ مبوني په
مـلته ممک ػي.
 -5لږه ػتړيا٠ :بلثب ػ ػې اػٜب کېږي ،کله ڇې کبؿيګـ ػ کبؿ يىه لبػه تـظه واؿ په واؿ تکـاؿوي ،له
٤قيکي پلىه لږ لتړی کېږي .ظى کله ڇې ػ کبؿ وېي منځ ته ؿايش ،نى الفمه ػه تـڅى هـ
کبؿيګـ ػ کبؿ په تـرسه کىلى کې ځبنګړی رسٜت ولبيت.

ز کاض ز وېش تاوانىنه:
که څه هم ػ کبؿ وېي ػ تىليؼ ػ م٩ؼاؿ ػ فيبتېؼو المل ګـځي ،ظى ػ٠ه ښېګڼه يىافې ػ
مٍبؿ٤ى په منلى تـالله کېږي .ځينې ػ٠ه مٍبؿ ،٣يب ػ کبؿ ػ وېي نيمګړتيبوې په النؼې ډول ػي:
 -1په زوامساضه ډول ز يىه کاض تطرسه کېسل :ػ کبؿ وېي ػ ػې المل کېږي ،تـڅى هـ کبؿيګـ
يىافې ػ کبؿ يىه کىڇنێ تـظه رسته وؿلىي .پـ ػې البك ،امکبن لـي ڇې کبؿيګـ ػ کبؿ ػ٠ه
تـظه ػ وؿځې  100ځله تـرسه کړي ،په ػې تىګه ػ ه١ه کبؿ تکـاؿېؼونکی ګـځي او امکبن لـي،
ڇې کبؿيګـ له ؿواين پلىه له ځينى لتىنقو رسه مغ يش.
 -2ز حطفه يي مهاضت کمېسل :ػ کبؿ وېي او ػ مبوني آالتى کبؿول ػ ػې المل ګـځي ،ڇې نىؿ
نى کبؿيګـ شـ٤ه يي کبؿيګـ نه وي او يىافې ػ مبوني په څبؿونکي تؼلېږي.
 -3ز وظګاضتيا ز ظياتىايل دطط :لږ و ډېـ ،ػ کبؿ وېي ػ کبؿيګـ ػ متعٍَ کېؼو تبٜخ ګـځي.
هـ څىمـه ڇې کبؿيګـ متعٍَ يش ،ػ وفګبؿتيب په شبلت کې په لعتێ رسه ظپل ځبن ته کبؿ
پيؼا کىالی يش.
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ز کاض وېش او ز تتازلې اړتيا:
کله ڇې کىؿنێ ػ ظپلى اړتيبوو ػ ؿ ٞ٤کىلى لپبؿه ،په ظپله هڅه کىي ،په ځبن پىؿه متکي ػه
او له ا٨تٍبػي پلىه نٙـ نىؿو کىؿني ى ته ممت٩له ػه .کله ڇې ػ کبؿ وېي ؿامنځ ته کېږي ،کىؿنێ له يى
تل رسه ػ کبليى تثبػلې ته اړ وځي .پـ ػې البك ،تثبػله ػ کبؿ له وېي څعه ؿامنځ ته کېږي .تـکبڼ
ڇې يىافې ػ لـګيى مصٍىالت تىليؼوي تبيؼ ػ تىليؼ وىيى مصٍىالتى يىه تـظه له نىؿو کبليى رسه،
ڇې وؿته اړتيب لـي او ػ نىؿو په مـلته تىليؼېږي ،تثبػله کړي.
کله ڇې کبيل له کبليى رسه تثبػله کېږي ػېته تبتـي تثبػله  Commodity Exchangeوايي.
ڇې ػ تثبػلې لږه مؤجـه ٔـي٩ه ػه او ه١ه وظت ػوػ وه ،کله ڇې پيمې ػ تثبػلې ػ وليلې په تىګه نه
کبؿول کېؼلې.9
هـ څىمـه ڇې ػ کبؿ وېي فيبتېږي ،تثبػله هم وؿرسه فيبتېږي او په پبيله کې يې ډېـی
ظلک ػ ظؼمبتى په ڇبؿو تبنؼې تىظتېږي .پـ ػې البك ،تـ يىه شؼه پىؿې ػ کبؿ ػ وېي له امله ػ
تىليؼ فيبتىالی ػ تثبػلې په تـظه کې ظنحی کېږي.

ز ةاظاض په مطػته ز کاض ز وېش محسوزيت:
ػ کبؿ ػ وېي مل کبليى او ظؼمبتى ته ػ ت٩بِب په مـلته ټبکل کېږي .ػ کبؿ وېي ػ تىليؼ ػ
فيبتىايل المل ګـځي .او ػ٠ه ممئله په ظپله ػ کبؿ وېي فيبتىي او په ظپل واؿ رسه ػ تىليؼ ػ ال
فيبتىايل تبٜخ ګـځي .پـ ػې البك ػ کبؿ وېي ػ ه١ى مصٍىالتى په تىليؼ کې ڇې ػ ه١ى ػ تىليؼ
لګښت ػ کبؿ ػ وېي ته مـلته کمىالی مىمي او ػ ه١ى لپبؿه پـاط تبفاؿ مىذىػ ػی٠ ،بلثب ډېـ فوؿ
اظيل .ػ ځينى کبليى لپبؿه ػ کبليى ػ تىليؼ ػ لګښت کمىايل او ػ ٨ېمت په نتيره کې ،ت٩بِب ػومـه نه
في بتىي .پـ ػې البك په هام٠ه ډول ڇې آػم لمېت اوبؿه کىي ،ػ کبؿ وېي ػ ت٩بِب په وليله
مصؼوػېږي .په ػې تىګه ػ اؿتثبٔي وثکى پـاظتيب ڇې ػ تبفاؿ ػ پـاظتيب تبٜخ ګـځي ،ػ کبؿ ػ وېي
انؼافه فيبتىلی يش. 10

 -9ال تـ اوله هم ػ هېىاػونى تـمنځ تبؿتـ تثبػله مىذىػه ػه.
J. L. Hansen, A Textbook of Economics. pp, 21-32.
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زضېيم څپطکی
ز تىليس غىامل
تـ ټىلى مهم ٜبمل ڇې ػ يى هېىاػ ػ تىليؼ انؼافه تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل ،ػ ه١ه هېىاػ ػ
تىليؼي منبتٝى ځمکې ،کبؿ او پبنګې کميت او کي٥يت ػي ،ػ٠ه منبت ٞځينې وظت ػ تىليؼ ػ ٜىاملى
او ځينې وظت يې ػ فېـمى په نبمه يبػوو.
په ځمکه کې ټىلې ٔثيٝي منبت ٞلکه کـنيقې ځمکې ،کبنىنه او ه١ه اوته وبملې ػي ،ڇې په
ه١ى کې کج نيىنه امکبن ولـي .پبنګه هم ػ منبتٝى پـاط ٔي ٦ؿان١بړي لکه کبؿ ظبنه ،ولبيل ،مبوني
آالت ،ظبم مىاػ ،نيم کبؿه کبيل او ػ شمل و ن٩ل ولبيل ػي ،ڇې ټىل يې ػ يىې ګډې ځبنګړتيب
لـونکي ػي .ػ٠ه ځبنګړنه ػا ػه ڇې ػ٠ه کبيل ػ ه١ىی لپبؿه نه ٠ىاړو تلکې ػ ػې لپبؿه يې ٠ىاړو
ڇې ػ نىؿو کبليى په تىليؼ کې له مىنږ رسه مـلته وکړي .که څه هم ځمکه ػ ه١ى ټىلنى منبت ٞؿان١بړي
ڇې ٔثٝيت ي ې مىنږ ته په واک کې ؿاکىي ،ظى پبنګه ػ ترشي ا٤ـاػو ػ تېـو هڅى ػ شبٌل ترم ٞػه
او پـ ػې البك آل٥ـډ مبؿوبل ،پبنګه ػ تىليؼ ٜبمل نه ګڼي او په ػې ٩ٜيؼه ػي ،ڇې ػ تىليؼ ٜىامل
کبؿ او ٔثٝيت (ځمکه) ػي .له کبؿ څعه فمىنږ هؼ ،٣ػ امتٝې ػ تىليؼ لپبؿه ترشي هڅې ػي.
شتی ػ کبليى ػ تىليؼ په اتتؼايئ وکلىنى کې ػ٠ى ػؿې ٜىاملى ته اړتيب مىذىػه ػه .شتي ػ
تيږو ػ تىږلى په ػوؿ کې لبػه ولبيل ذىړول ڇې له ه١ىی رسه په کبؿ کې مـلته وکړي .ځينې
مېىې ػانې په وشيش ډول فؿ٠ىنېږي ،ظى ػ ټىلى لپبؿه يې کبؿي ځىاک او ػ شمل و ن٩ل لپبؿه يې
پبنګې ته اړتيب لـو.
ػ کـنې او التعـاذي ٌنٝت په تـظه کې که څه هم ځمکه ػ تىليؼ تـ ټىلى مهم ٜبمل ػی
ظى تـاوله پىؿې هم له پبنګې او کبؿي ځىاک پـته تىليؼ نبممک ػی.

کاضوةاضي مهاضت:
ػ نىلممې پېړۍ تـ لىمړيى پىؿې ا٨تٍبػپىهبنى ٩ٜيؼه لـله ،ڇې ػ تىليؼ ٜىامل ځمکه ،کبؿ او
پبنګه ػي .آل٥ـډ مبؿوبل اػاؿه هم ػ تىليؼ ػ يى ٜبمل په تىګه پېژين او له ه١ه وؿولته ،کبؿوتبؿي
مهبؿت هم ػ تىليؼ ػ يىه ٜبمل په تىګه وپېژنؼل وى .ػ تىليؼ ػ ػ٠ه ٜبمل ػنؼې په النؼې ډول ػي:
 -1له غسم اطمينان رسه ملاةله :تىليؼ له يى لړ ظٕـاتى رسه مغ ػی ،له ػ٠ى ظٕـاتى څعه ځينې
لکه اوؿ لګېؼنه ،په ن٩ل او انت٩بالتى کې ػ کبليى له منځه تلل او نىؿ کىالی وى ڇې ػ تيمې له
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رشکتىنى رسه تيمه کړو .په ػ٠ى شبالتى کې تىليؼي واشؼونه ػػ٠ى ظٕـاتى ػ منلى ممئىليت ػ
تيمې ػ رشکتىنى په ٠بړه وؿ اڇىي .ػوهم ډول ه١ه ظٕـات ػی ڇې ػ تيمې وړ نه ػی او ػ تيمې
رشکتىنه ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ومېـو ػ نه لـلى په ػليل ػػ٠ى پېښى ػ وا ٞ٨کېؼو ػ اشتامل په مصبلثه
کىلى ٨بػؿ نه ػی ،تىليؼي واشؼونه ػػ٠ى پېښى په م٩بتل کې نه تيمه کىي .ػ ظٕـاتى ػ٠ه ډولىنه
ػ «ٜؼم أمينبن» په نبمه يبػېږي .په ه١ى شبالتى کې ڇې تىليؼي واشؼ ػ «ٜؼم أمينبن» له
وِٝيت رسه مغ وي ػ ښه ليبلت ٠ىؿه کىل او له ه١ه رسه م٩بتله ػ متٍؼي له تـ ټىلى مهمى
ػنؼو څعه ػه.
 -2ز زغى حاتاتى کنرتول :ػ کيل تّمينبتى ػ تـالله کىلى ممئىليت ػ تىليؼي واشؼونى په ؿاتٕه له
مؼيـ رسه ػی .ه١ه تبيؼ الك النؼې کمبنى ته ػ واک پـ وېي ٨بػؿ وي ،او ويش کىالی په
تىليؼي واشؼکې تـ ټىلى وړ ا٤ـاػ ػ کبؿ لپبؿه وګىمبؿي .پـ ػې رستېـه ،تىليؼي واشؼ تبيؼ ػ کبؿ
کىونکى ا٤ـاػو په کنرتولىلى تبنؼې ٨بػؿ وي.
 -3ز متصسي نىضې زنسې :ػ تىليؼ ػ انؼافې ،ػ تىليؼ ػ ؿوه ،ػ تىليؼ له ٜىاملى څعه ػ کبؿ
اظيمتنې ػ پـېکړې تٍميم هم تبيؼ ػ مؼيـ په مـلته ونيىل يش.

ځمکه:
پعىا ته ا٨تٍبػپىهبنى ػ تىليؼ ٜىامل په ډلى تبنؼې وېىل ،په ػ٨ي٩ه او ٔث٩ه تنؼي وىي تىګه
ته يې تٝـي٥ىل او ٜىامل ته يې يى له تل نه ت٥کيک کىل .ؿيکبؿډو او ػ ه١ه پلىيبن پـ ػې تبوؿ وو،
ڇې په النؼې ػاليلى ځمکه ػ تىليؼ له نىؿو ٜىاملى رسه ت٥کيک کېږي:
 -1ػوی تبوؿ ػؿلىػ ڇې ځمکه الهي تص٥ه ػه او ترش ػ ه١ه ػ ؿامنځ ته کىلى لپبؿه کىم کبؿ نه ػی
تـرسه کړی .په ػالې شبل کې ڇې پبنګه ػ ه١ى کبليى ػ شبٌل ترم ٞػه ڇې له پعىا نه ػ ترش
په الك تىليؼ وىې ػه.
 -2ػ نىؿو ٜىاملى پـ ظال ،٣ػ ځمکې ٜـِه مصؼوػه ػه او شتی په اوږػه مىػه کې هم ػ ځمکې
ٜـِه نه يش فيبتېؼلی.
 -3په ه١ى ٌنبيٝى کې ڇې تىليؼ په فيبته تىګه په ځمکې پىؿې تړاو لـي ،ػ شبٌل ػ نقويل ٨بنىن
يب ػ شبٌل ػ کمېؼو ٨بنىن ٜمل کىي .ظى په لږ ژوؿ ٤کـ کىلى رسه مىنؼل کېږي ،ڇې يبػ
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ػاليل له واٝ٨يت رسه ػومـه لمىن نه ظىؿي .ػ محبل په تىګه ،لمه ػه ڇې ترش ػ ډتـو لکـو ػ
ايربػ لپبؿه کىم کبؿ نه ػی تـرسه کړی ،ظى که ڇېـته ػ کبؿي ځىاک کىښښ نه وي ،ػ ډتـو
لکبؿه ته ػ ځمکې له تل څعه ؿاونه وځي او په هام٠ه ځبی کې تې الت٥بػې پبتې کېږي .ػ
ځمکې مىٝ٨يت او ػ ځمکې ػ ځبی نيىلى ليمه ػ ترش له کنرتول څعه وتلې ظربه ػه .پـ ػې
رستېـه ،که څه هم ػ ځمکې ػ کُـې ټىل م٩ؼاؿ نه وى فيبتىلی ،ظى نه وى ويلی ،ڇې ػ ځمکې
ٜـِه جبتته ػه .ػ محبل په تىګه په هبلنډ کې ػ ټکنبلىژي په مـلته ػ لينؼ يىه څه لٕصه په کـنيقه
ځمکه تؼله وىې ػه .په نىؿو هېىاػونى کې هم اوته ػ ډنډونى او فميىنى په وڇىلى رسه په کـنيقو
ځمکى تؼلې وىې ػي.

ز نعويل حاصل كانىن:
ػ٠ه ٨بنىن ػ ػې ممئلې ښکبؿنؼوی ػی ،ڇې ػ تىليؼ په يىه لٕصه کې ،ػ ځمکې په يىه
ټبکلې انؼافه کې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى ػ ػوامؼاؿه التٝاملىلى په فيبتېؼو رسه ،ػ شبٌل انؼافه ػ تىليؼ ػ
ٜىاملى ػ فيبتىايل په پـتله ،په لږه انؼافه فيبتېږي .په مٕلج ػ ښه پىهېؼو لپبؿه النؼې لبػه محبل ته
پبملـنه وکړئ.

ػالې ٤ـُ کىو ڇې يىه ټىټه ځمکه لـو ،ڇې په يىه کن پىؿې تړاو لـي او له ه١ه ځبيه
ڇې ػ ځمکې ٘ـ٤يت ػ ه١ه له وك نه فيبت ػی هـ کبل ػ ځمکې ػ مغ کبؿ لپبؿه يى کبؿيګـ
التعؼامىي ،پـته له ػې ڇې معکينی کبؿيګـ له کبؿه ګىښه کړي او ػ کبؿيګـ ػ فيبتېؼو په
تنبلج ،ظپله پبنګه هم وؿفيبتىي ،په ػوهم کبل کې کېؼای يش ػ تىليؼ م٩ؼاؿ له لىمړي کبل
نه فيبت وي او په ػؿېيم کبل کې ممک ػ تىليؼ انؼافه له ػوهم کبل نه فيبته وي .ظى ػالې
وظت ؿا ؿلېږي ڇې ػ مصٍىل فيبتىالی ته په يىه کبل کې نٙـ تېـ کبل ته کم وي .په ػ٠ه
پړاو کې ػ نقويل شبٌل ٨بنىن ٜمل کىي .په ؿاتلىنکي ذؼول په ػالې شبل کې ڇې يىه
ټبکلې ځمکه کـل کېږي ،په ػې کې ػ نقويل شبٌل ٨بنىن څـګنؼونه کىي.

19

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 3 -1ذؼول
ػ ځمکې
انؼافه

ػ انمبين ٨ىې ومېـ

ػ مصٍىل م٩ؼاؿ

اِب٤ێ مصٍىل

ػ هـ کبؿيګـ متىلٖ
مصٍىل

1

1

100

100

100

1

2

210

110

105

1

3

420

120

110

1

4

460

130

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

اضافي
115
محصول

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
اِب٤ه کېؼو رسه مرمىٜي تىليؼ  TPؿاکمېږي ،يٝنې شبٌل نقويل وکل ٠ىؿه کىي 3-1 .ذؼول کىالی وى
ػ النؼې وکل په مـلته وښيى:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

ػ کبؿګـو ومېـ

9

8

7
20

6

5

« 3 -1وکل»

4

3

2

1
9

150
100
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ا٩٤ي مصىؿ ػ کبؿګـو ومېـ او ٜمىػي مصىؿ ػ يى واشؼ کبؿګـ ػ فيبتىايل په تـڅ کې
اِب٤ه وىی مصٍىل انؼافه کىي .تبيؼ پىؿتني ذؼول او وکل لىلتىنکى ته ػ نقويل شبٌل ٨بنىن په
وِبشت رسه څـګنؼ کړی وي.

کاضګط:
ػ ا٨تٍبػپىهبنى ػ يىې ډلې په وينب کبؿي ځىاک ػ تىليؼ تـ ټىلى مهم ٜبمل ػی .ػ کبؿګـ ػ
ٜـِې إٌالس لږه پېڈلې ښکبؿي ،ڇې ػلته ته يې ػ ؿوښبنه کىلى لپبؿه هڅه وکړو .ځينې کمبن ته
ػالې ٤کـ وکړي ،ڇې ػ کبؿګـ ػ ٜـِې مٕلج ػ کبؿ په ٜمـ کې ػ لړيى ،ښځى او مبوىمبنى ػ ومېـ
څـګنؼونه کىي .شتی ػ کبؿ ػ ل إٌالس هم ػ٨ي٩ه نه ػه او ال مىعَ تٝـي ٦ته اړتيب لـي .ځينې
کمبن ته ػ کبؿ له ٜـِې نه ػ کبؿي ځىاک په الك کې ػ مىذىػو ظؼمبتى مٕلج واظيل ،ڇې ػ٠ه
تٝـي ٦ګټىؿ او لم ػی .ػ کبؿي ځىاک ػ ظؼمبتى ٜـِه ػ ٝ٤بل ن٥ىك ػ ومېـ ػ تؼلىن او يب ػ
وؿځني کبؿ ػ تؼلېؼو تـ ا٠ېقې النؼې ػی .ػ يى هېىاػ په الك کې ػ کبؿګـ ٜـِه په النؼې ٜىاملى
پىؿې تړلې ػه:
 -1ػ هېىاػ ػ ټىل ن٥ىك ومېـ.
 -2ػ ه١ه ن٥ىك ٤يٍؼي ڇې ػ کبؿ ػ تـرسه کىلى وړتيب ولـي.
 -3په يىه وؿځ کې ػ کبؿ ػ لبٜتىنى ومېـ.
 -1ز هېىاز ز ټىل نفىغ شمېط :په ػې اړه ته په ؿاتلىنکى څپـکى کې په مٍ٥له تىګه ظربې وکړو.
 -2ز هغه نفىغ شمېط چې ز کاض ز تطرسه کىلى وړتيا ولطي :ػ٠ه ٤يٍؼي ػ ٌنٝتي کېؼو ،کلتىؿ،
ټىلنيقې اػاؿې او کبؿ ته ػ ظلکى په ٤کـي لېىالتيب پىؿې تړلې ػه.
په ٩٤ريو هېىاػونى کې ممک ػ يىې کىؿنێ ټىل ا٤ـاػ ػ ظپل مٝيىت ػ تأمني لپبؿه کبؿ ته
اړ وځي ،په ػالې شبل کې ڇې په ٌنتٝي هېىاػونى کې ػ کىؿنێ ػ يىه کن تىظتيب ممک ػ ټىلې
کىؿنێ ػ مٝيىت ػ تأمني لپبؿه کبيف وي .په ځينى هېىاػونى کې له کلتىؿي او ټىلنيق اړظه ښځى ته له
کىؿ نه ػ تبنؼې کبؿ منبلج نه ػی او په ځينى نىؿو هېىاػونى کې شتی په ٌنٝتي کبؿ ظبنى کې ښځې
په کبؿ تىظتې ػي .په يى ومېـ هېىاػونى کې تـ  15کلنێ پىؿې فػه کړه اذثبؿي ػه او په ځينى نىؿو
کې ػا ډول ٨بنىين اذثبؿ وذىػ نه لـي .ػ٠ه ټىل ٜىامل ػ کبؿي ن٥ىك ٤يٍؼي تـ ا٠ېقې النؼې
ؿاويل.
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 -3په يىه وضځ کې ز کاض ػاغتىنه :ممک په يىه هېىاػ کې ټىلنيقه پـاظتيب په وؿځ کې ػ کبؿ ػ
لبٜتىنى ػ کمىايل تبٜخ يش .وىاهؼ ػ ػې څـګنؼونه کىي ،ڇې په تؼؿيز رسه ػ کبؿ لبٜتىنه
په اوونێ کې ػ وظت په تېـېؼو رسه کم وىي ػي .لکه په نىلممه پېړۍ کې په ٌنٝتي هېىاػونى
کې په اوونێ کې  70لبٜته کبؿ ،او اوك په اوونێ کې  40لبٜتىنى ته ؿاکم وىی ػی.

ز کاضي ځىاک کاضآيي (ممرثیت):
پىؿته مى وؿته اوبؿه وکړه ڇې ػوه ٜبمله ػي ،ڇې ػ کبؿي ځىاک ػ ٜـِې ػ کمىايل
تبٜخ کېږي :ػ فػه کړې ډېـه اوږػه ػوؿه او په اوونێ کې ػ کبؿ ػ لبٜتىنى لنډېؼل.
ظى ػ ػ٠ى ػوه ٜىاملى ا٠ېقه کېؼای يش تـ يىه شؼه پىؿې ػ کبؿګـ ػ مؤجـيت په فيبتىايل
رسه ظنحی يش .فمىنږ مٕلج ػ مؤجـيت له فيبتىايل څعه ػ کبؿ په کمى لبٜتىنى رسه ػ تىليؼ فيبتې
انؼافې ته الرسلی ػی ،پـته له ػې ڇې ػ مصٍىل کي٥يت ؿاکم يش.
په يىه هېىاػ کې ػ کبؿي ځىاک مؤجـيت په النؼې وکلىنى رسه فيبتىالی وى:
 -1ټىلنيع دسمات :ػ ښه ظىؿاک ،پىښبک او منبلج کىؿ له الؿې ػ ا٤ـاػو ػ ٤قيکي ؿ٤به ښه والی
٠بلثب ػ ؿو٠تيب ػ کڈې ښه والی ػ نبؿو٠ێ له وذې ػ ِبي ٞوىيى کبؿي لبٜتىنى ػ ومېـ ػ
کمىايل تبٜخ ګـځي .ػ ټىلنيقې تيمې پـوګـامىنه ،وفګبؿو کمبنى ته ػ مٍبؿ٤ى ػ مـلتې وؿکړه،
ػ ت٩بٜؼ منبلج ش٩ى ،٧ػ٠ه ټىل ػ کبؿي ځىاک ػ ٤قيکي ؿ٤به ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي .ػ
ؿاتلىنکې ػ تأمني لپبؿه ػ لپام اړتيب ڇې په اوك وظت کې ػ کبليى ػ مرص ٣ػ کمىايل په مٝنب
ػی .
 -2ز کاض رشايط :ػ کبؿي ڇبپېـيبل ٜمىمي رشايٖ ػ مصٍىل انؼافه تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل .پـ
ػې البك  ،په ډېـو هېىاػونى کې په ػې اړه ځينې ٨ىانني منځ ته ؿا٠يل ػي .ػ تٝمري او کبؿظبنې
په ڇبپېـيبل کې ػ تهىيې ػ لتګبوو ؿامنځ ته کىل ػ کبؿګـو لپبؿه ظىړنځی ،ػ لپىؿټ منبلج
ځبی او ښه تٝمري ،ػ٠ه ټىلې هڅې ػ کبؿي ڇبپېـيبل ػ ښه وايل لپبؿه له رشايٕى څعه ػي.
 -3ظزهکړه :فػه کړه تبيؼ له ػؿې اړظىنى څعه په پبم کې ونيىل يشٜ :مىمي فػه کړه٤ ،ني فػه کړه
او ػ ٌنٝت په ػاظل کې فػه کړه .ػ ٜمىمي فػه کړې لىړه لٕصه ػ کبؿي ځىاک ػ ٜمىمي
پىهې لپبؿه رضوؿي ػه .ػ ٜمىمي فػه کړې ػ منبلثې لٕصې په مىذىػيت کې ػی ،ڇې کبؿي
ځىاک ته ٤ني فػه کړه ممک ګـځي ٤ .ني فػه کړه او ػ ٌنٝت په ػاظل کې ػ فػه کړو پـوګـام
٠بلثب ػ مؼيـانى له ظىا کبؿګـو ته په الؿه اڇىل کېږي.
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 -4ز کاض طاكت او نىض غىامل :په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ تىليؼ ػ نىؿو ٜىاملى کي٥يت لىړ وي ،نى
ػ کبؿيګـ کبؿي ٔب٨ت هم وؿرسه فيبتېږي .تل ٜبمل ڇې ػ کبؿي ځىاک ػ ٔب٨ت ػ فيبتىايل
تبٜخ ګـځي ،ػ کبؿ وېي ػی .هـ څىمـه ڇې ػ کبؿ وېي فيبت يش ،ػ کبؿي ځىاک ٔب٨ت
هم وؿرسه په هام٠ه انؼافه فيبتىالی مىمي.
 -5لىړ معز :کبؿي ځىاک ته ػ لىړ مقػ وؿکړه ػ کبؿيګـو ػ ژونؼ ػ مٝيبؿ او په پبی کې ػ ه١ىی ػ
٘ـ٤يت ػ فيبتېؼو تبٜخ ګـځي .ػ٠ه ممئله ػ ػې تبٜخ وىې ڇې ظپله مؼيـان کبؿګـو ته ػ لىړ
مقػ وړانؼيق کىي٠ .بلثب په ه١ى هېىاػونى کې ڇې ػ مقػ لٕصه ټيټه وي ،ػ کبؿي ځىاک کبؿي
٘ـ٤يت هم ټيټ وي.

ز تىليس ز غىاملى تحطک:
ػ تىليؼ ػ ٜىاملى له تصـک څعه فمىنږ مٕلج ،و١يل او ذ١ـا٤يىي تصـک ػی .له يى
ٌنٝت نه تل ٌنٝت يب و١ل ته ػ تىليؼ ػ ٜبمل لېږػ ته و١يل تصـک او له يىې ليمې يب نبشيې نه
تلې ليمې يب نبشيې ته ػ تىليؼ ػ ٜبمل انت٩بلىلى ته ذ١ـا٤يىي تصـک وايي .پـ ػې البك ،فمىنږ په
آنؼ تصـک له يىه و١ل نه تل و١ل يب له يىې نبشيې نه تلې نبشيې ته ػ تىليؼ ػ ٜبمل لبػه ګێ ته ويل
کېږي.
 -1ز کاضي ځىاک جغطافيىي تحطک :ممک ػالې ګىمبن وکړئ ،ڇې کبؿي ځىاک له
ذ١ـا٤يىي لصب٘ه تـ ټىلى فيبت ػ تىليؼ متصـک ٜبمل ػی .ػ ػ٠ه کبؿ ػليل ػ شمل و ن٩ل ػ
ولبيلى پـاظتيب ػه .ظى په ٜمىمي تىګه له يىې نبشيې نه تلې نبشيې او له يىه هېىاػ څعه تل
هېىاػ ته ظلک ػومـه لېىالتيب نه ښيي .په ځبنګړي ډول له يى هېىاػ نه ػ تل هېىاػ په اؿتثبٓ،
تىکمي ،ژتني او ػ ژونؼ کىلى ٔـي ٩ې ػ٠ې مىِى ٛته مل وهي .ډېـ ظلک ػ٠ه کبؿ ٠ىؿه ګڼي
ڇې په ظپل ټبټىيب کې ژونؼ وکړي٠ .بلثب ليبيس ٜىامل ،نه ا٨تٍبػي ٜىامل له يىه هېىاػه تل
هېىاػ ته ػ ظلکى ػ مهبذـت تبٜخ ګـځي .ػ محبل په تىګه ،له ػوهمې نړيىالې ذګړې نه معکې
ډېـ کمبن له آملبن څعه نىؿو هېىاػونى ته کډه وىل .ػ يىه هېىاػ په ػاظل کې هم له يىې
نبشيې نه تلې نبشيې ته ػ ه١ې لېىالتيب لپبؿه ڇې ظلک يې په ه١ې نبشيه کې ڇې کلىنه کلىنه يې
هلته ژونؼ کړی الك ته ؿاوړي ،ػومـه ػ پبم وړ نه ػی.
 -2ز کاضي ځىاک شغيل تحطک :له يىې تىظتيب نه تلې تىظتيب ته ػ کبؿګـ انت٩بل ٜمىمب په ٠ري
ممت٩يم ډول تـرسه کېږي .که څه هم ػ٠ه انت٩بل محال ػ نمبذيى ػ کبؿظبنى کبؿيګـ اػاؿي
تىظتيبوو ته په ممت٩يم ډول ممک نه ػی ،ظى ػ ػ٠ى ػوه ډلى تـمنځ ػ کبؿ وېي په ٠ري ممت٩يم
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ډول ممک ػی .تـ ټىلى لبػه وکل يې ،له يىې تىظتيب نه تلې تىظتيب ته ػ کبؿ تبفاؿ ته ػ نىي
انمبين ځىاک ػ ؿاتلى له الؿې ،يٝنې ه١ه ا٤ـاػ ڇې نىي ٤بؿ٠ېږي ،ممک ګـځي .ه١ه ٌنٝت
ڇې ػ له منځ تلى په شبل کې وي ػ ػ٠ى ا٤ـاػو لږ ومېـ يې پکې ذؾتېږي ،ڇې مغ په ښه کېؼو
وي٠ .بلثب په لىمړي ٌنٝت کې ػ مقػ نـط ټيټ او په ػوهم کې لىړ وي .په ػې ډول ػ تىظتيبوو
تـمنځ ػ ا٤ـاػو مرؼػ وېي تـرسه کېږي .ه١ه ممئله ڇې تبيؼ پبملـنه وؿته ويش ،ػا ػه ڇې
و١يل تصـک ٜمىمب ػ ٠ري متعٍٍى کبؿيګـو لپبؿه لبػه او متعٍٍى کبؿيګـو ته لتىنقم
وي.

پانګه:
له ا٨تٍبػي پلىه پبنګه ػ تىليؼ يى ٜبمل ػی ،او په تىليؼ کې ػ نىؿ جـوت ػ منځ ته ؿاوړلى
لپبؿه په کبؿ وړل وىی جـوت ػی .تبيؼ پبم ويش ڇې پبنګه يىافې ػ جـوت ه١ه تـظه ػه ڇې ػ کبليى
او ظؼمبتى په تىليؼ کې په کبؿ وړل کېږي .په پبنګه تبنؼې له تصخ څعه معکې تبيؼ مرصيف کبيل او
پبنګه تٝـي ٦کړو.
مرصيف کايل :ػ هـ تىليؼ وؿولتێ مىظه ػ ه١ى کبليى او ظؼمبتى تىليؼ ػی ،ڇې ػ مرص ٣کىونکي
ػ اړتيب وړ وي .ػ٠ى کبليى او ظؼمبتى ته مرصيف کبيل او نهبيي مصٍىالت وايي ،لکه تىټىنه ،ذبمې،
ډوډۍ ،لبٜت او نىؿ.
پانګهييع کايل :ػ٠ه کبيل ػ مرص ٣کىونکي په وليله نه مرص٤ېږي تلکې تىليؼونکی له ه١ه نه ػ
مرصيف کبليى ػ تىليؼ لپبؿه کبؿ اظيل .ػ٠ه کبيل هم مـلتنؼويه يب تىليؼونکي کبيل تلل کېږي لکه
کبؿ ظبنه ،ػ پـك مبوني ،ظبمې وړۍ ،ػ شمل و ن٩ل ولبيل او نىؿ .په ػ٨ي٩ه تىګه نه وى کىالی ڇې
کبيل په ػوه ډلى؛ مرصيف او پبنګه ييقو کبليى تبنؼې و وېىى .ػ محبل په تىګه ،که ڇېـته ټىکـ ػ ظيبٓ
په وليله پېـوػل وىی وی او ػ ذبمى ػ ګنډلى لپبؿه تـې کبؿ واظيل ،پبنګه ييق کبلی ػی او که ڇېـته
ػ کىؿ ػ مېـمنې له ظىا ػ کىؿ مرص ٣لپبؿه وپېـوػل يش ،تيب مرصيف کبلی ػی .يب مىټـ که ڇېـته ػ
يىه کن په وليله ػ وعيص مرص( ٣تګ ؿاتګ) لپبؿه وپېـوػل يش مرصيف کبلی ػی .ظى که
ڇېـته ػ يىه کن له ظىا ػ ممب٤ـو ػ لېږػ او ػ ٜبيؼ ػ ايربػ لپبؿه وپېـوػل يش ،پبنګه ييق کبلی ػی.
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ځينې ا٨تٍبػپىهبن تبوؿ لـي ڇې ػ مرصيف کبليى مىذىػي ڇې ػ تىليؼونکي ،منځګړي او
ٜمؼه پلىؿونکي له ظىا لبتل کېږي هم په پبنګه ييقو تىکى کې ؿاځي .ػ٠ه نٙـيه په ػوه وکلىنى
رسه تىذېه کىالی وى:
 -1ػ شمبتؼاؿۍ له ػوػ رسه هم١ږی ػی ،ځکه په تيالنن پبڼه کې ،مىنږ ػ ظـڅالو نه پبتې کبليى ػ
مىذىػي اؿفښت ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى ػ وتمنيى تـظه ګڼى.
 -2له ا٨تٍبػي پلىه هم تـ ه١ه پىؿې ڇې کبيل ػ مرص ٣کىونکي الك ته وؿنه يش ،تـ ه١ه وظته
پىؿې ػ تىليؼ کبؿ تىپړېؼای نه يش .پـ ػې البك ،کىم کبيل ڇې ػ مرص ٣کىونکي الك ته نه
ػي لىېؼيل ،ال تـ اوله پىؿې په تىپړه تىګه تىليؼ وىي نه ػي او ػ تٝـي ٦له معې پبنګه ييق
تىکي ػي ،په ظپل تصخ کې مىنږ ػ مرصيف کبليى مىذىػي ػ پبنګې په کتبؿ کې نه ؿاولى.
تله ممئله ڇې تبيؼ پبم وؿته ويش ه١ه ػا ػه ،ڇې ځينې مرصيف کبيل تبػوامه وي او ػ پبنګه
يي قو تىکى په څېـ ػ وظت په اوږػو کې ظپل مبلک ته ظؼمت وړانؼې کىلی يش .ػ محبل په تىګه
تٝمري له ػ٠ې ډلې څعه ػی ،مىنږ ػ٠ه ډول کبيل هم ػ پبنګه ييقو کبليى په کتبؿ کې نه ؿاوړلى.

پانګه غايس ايجازوي:
ػ پبنګې له مهمى ځبنګړنى څعه يىه ػا ػه ،ڇې پبنګه ٜبيؼ ايربػوي .فمىنږ هؼ ٣له ٜبيؼ
څعه په جـوت تبنؼې اِب٤ه وىی م٩ؼاؿ ػی .ػ آػم لمېت په تبوؿ ،ػ يىه کن پبنګه ػ ه١ه ػ
مىذىػی ه١ه تـظه ػه ڇې ه١ه تـې ػ ٜبيؼ ػ ايربػ مته لـي .آل٥ـډ مبؿوبل ػ٠ه تٝـي ٦ػ ځمکې
په ٜؼم ومىل رسه ،نىؿ هم ػ٨ي ٪کړی ػی.
پبنګه ػ تىليؼ يى ٜبمل ػی او په يىه هېىاػ کې يې مىذىػيت ،ػ ه١ه هېىاػ ػ تىليؼ م٩ؼاؿ
ټبکىونکی ػی .مبلک يې ػ ه١ه ظؼمت په م٩بتل کې ،ڇې پبنګه يې په تىليؼ کې په کبؿ اڇىي ،تؼله
تـالله کىي.

پيؼې ز پانګې په تىګه:
په نىيى ا٨تٍبػونى کې پيمې ػ جـوت يب پبنګې په کتبؿ کې نه وى ومېـلی ،ځکه ڇې ػ پيمى
ػ شرم فيبتىالی ټىلنه له پعىا څعه وتمنه نه يش ګـځىلی .که ڇېـته ػ کبليى او ظؼمبتى تىليؼ په
ټىلنه کې فيبتىالی ونه مىمي ،نى ػ پيمى ػ شرم په فيبتىايل رسه ٨ېمتىنه لىړېږي او فيبتې پيمې
فيبت م٩ؼاؿ کبيل نه يش پېـوػلی.
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ز پانګې تطاکم:
په يىه ٠ري پىيل ا٨تٍبػ ،يٝنې په ه١ه ا٨تٍبػ کې ڇې په ه١ه کې پيمې نه کبؿول کېږي .ػ
پبنګې تـاکم ػ مرصيف کبليى ػ تىلي ؼ په ؿاکمىلى رسه ممک ګـځي .له ه١ه ځبيه ڇې په يىه هېىاػ
کې ػ تىليؼ ٜىامل مصؼوػ ػي ،که ڇېـته ػ٠ه ټىلې منبت ٞػ مرصيف کبليى په تىليؼ ولګىل يش ،نى ػ
پبنګه ييقو کبليى ػ تىلي ؼ لپبؿه ته پبنګه په الك کې ونه لـو .پـ ػې البك ،په هـه فمبين نٕ٩ه کې ػ يى
هېىاػ ػ پبنګې مىذىػي ،ػ پعىانيى ظلکى ػ ٨ـتبنيى ګټه ػه او هـ ډول فيبتىالی ػ پبنګې په مىذىػي
کې يىافې او يىافې په اوك وظت کې له ځينى اړتيبوو څعه ػ تېـېؼلى په ٌىؿت کې ممک ګـځي.
ػ ػې لپبؿه ڇې ػ پبنګې مىذىػي فيبته يش تبيؼ په هـه ػوؿه کې ػ مرص ٣وىيى کبليى م٩ؼاؿ ػ
تىليؼ وىيى کبليى له ټىل م٩ؼاؿ څعه لږ وي:
مرص – ٣تىليؼ = ػ پبنګې تـاکم
که ڇېـته په يىه هېىاػ کې ػ ا٨تٍبػي منبتٝى کي٥يت ډېـ نبمٕلىة وي او ػ ػ٠ى ټىلى منبتٝى
التٝامل په ه١ه هېىاػ کې ػ ا٤ـاػو ػ لىمړنيى اړتيبوو ػ ؿ ٞ٤کىلى لپبؿه رضوؿي يش ،څـګنؼه ػه ڇې
په ػ٠ه هېىاػ کې ػ پبنګې تـاکم وذىػ نه لـي او ػ پبنګې تـاکم ته په کـاؿه او ډېـ فيبؿ رسه تـرسه
يش .په ډېـو هېىاػونى کې په لىمړي ى کې ،ػ پبنګې تـاکم وؿو وي او ػ لږې پبنګې له ؿاټىلېؼو
وؿولته ته ػ٠ه ذـيبن ګړنؼی يش.

ز پانګې تطاکم په ػپام پىضې تړاو لطي:
٠بلثب پيمې ػ ا٨تٍبػي ځىاکىنى واٝ٨ي کړنې پټىي ،ظى شتی په پىيل ا٨تٍبػونى کې هم ػ
پبنګې تـاکم په پىؿته ډول تـرسه کېږي .له مرص ٣نه ډډه کىل ،ػ پبنګه ييقو کبليى تىليؼ ممک
ګـځىي .له مرص ٣نه ػا ډول ډډه کىلى ته په ا٨تٍبػ کې «لپام» وايي .په نىيى ا٨تٍبػونى کې ڇې په
ه١ى کې له پيمى څعه کبؿ اظيمتل کېږي ،لپام له پيمى نه ػ مرصيف کبليى ػ پېـوػلى لپبؿه ػ پيمى
ػٜؼم الت٥بػې په مٝنب ػه .که ڇېـته مرص٤ىنکی ظپل ټىل ٜبيؼ ػ مرصيف کبليى په پېـوػلى ولګىي،
نى ػ پبنګه ييقو کبليى تـاکم ممک نه ګـځي .ځکه له ټىلى تىليؼي منبتٝى ،يٝنې ځمکې ،کبؿ او
پبنګې څعه ته ػ مرص ٣کىونکى ػ٠ىښتنى لپبؿه کبؿ واظيمتل يش .ظى که ڇېـته مرص ٣کىونکی ػ
ظپل ٜبيؼ يىه تـظه لپام کړي ،په ػې ٌىؿت کې ته ػ ا٨تٍبػ ځينې منبت ٞػ پبنګه ييقو کبليى په
تىليؼ مرص ٣يش .النؼې وکل ػ٠ه ممئله واِض کىي:
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ټىل غايس

لپام وىی م٩ؼاؿ

مرص ٣وىی م٩ؼاؿ

ػ پبنګه ييقو کبليى تىليؼ (پبنګه) اڇىنه)

ػ مرصيف کبليى تىليؼ (مرص)٣

پـ ػې البك ،ػ پبنګه ييقو تىکى تىليؼ په لپام پىؿې تړاو لـي .ا٨تٍبػپىهبن ػ «پبنګىنې»
له إٌالس څعه ػ واٝ٨ي پبنګه ييقو کبليى پـ ځبی کبؿ اظيل .پـ ػې البك ،ويلی وى ڇې پبنګىنه
په لپام پىؿې تړاو لـي .لپام مرصيف کبليى ته ت٩بِب ؿاکمىي او ػ پبنګه ييقو کبليى ػ تىليؼ لپبؿه
منبت ٞآفاػوي.

ز پانګې ػاتنه:
ځينې پبنګه ييق کبيل مبهيتب له نىؿو پبنګه ييقو کبليى څعه ډېـ تبػوامه وي .ظبم او نيم کبؿه
مىاػ ػ پبنګې ه١ه وکلىنه ػي ،ڇې تبيؼ په مرصيف کبليى تثؼيل يش .ػ ه١ىی ػ مىذىػي ػ لبتلى
لپبؿه ،تبيؼ په ػاميي ډول ػ ه١ىی مىذىػي اِب٤ه کړۍ يش .شتی ػوامؼاؿه پبنګه ييق تىکي هم وؿو
وؿو التهالک کېږي .پـ ػې البك ،هـ کبل په ا٨تٍبػ کې يىه انؼافه پبنګه ييق کبيل له منځه ځي او
تبيؼ پـ ځبی يې نىؿ کبيل نٍج يش .پـ ػې البك ،ػ يىه ا٨تٍبػ ػ تىليؼ يى م٩ؼاؿ تبيؼ هـ کبل ػ
ممتهلکى پبنګه ييقو کبليى ػ تيب نٍثىلى لپبؿه تېل يش.
آيب فاړه وىي ػ الت٥بػې وړ پبنګه ييق کبيل تبيؼ ايمته کړي؟ ػ ػ٠ې پىښتنې ځىاة ػومـه
لبػه نه ػی .ځينې کمبن ػ ه١ى کبليى لـې کىل ػ منبتٝى ِبي ٞکىل تىيل ڇې ال هم تـې کبؿ
اظيمتل کېږي .ػ تلې ډلې نٙـ ػا ػی ،ڇې په ه١ه ٌىؿت کې ڇې وؿته نىي مبوني آالت په ډېـ
٘ـ٤يت رسه په واک کې وي ،نى په فړو مبوني آالتى تبنؼې ته ػ کبؿ ػوام تې ګټې وي .پـ ػې البك،
تبيؼ نىمىړي مبوني آالت په ه١ى مبوني آالتى تبنؼې تؼل يش ،ڇې ډېـ ٘ـ٤يت لـونکي وي.

ز پانګې مرصف:
که ڇېـته ػ يى هېىاػ ػ پبنګې مىذىػي فيبتىالی ونه مىمي ،نى ػ ه١ه هېىاػ ا٨تٍبػي وػه
ػؿېږي .که ڇېـته کىم هېىاػ التهالک وىي يب فاړه پبنګه ييق تىکي تؼل نه کړي ،نى تىليؼي ٨ؼؿت
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يې ؿاکمېږي .إٌالشب وايى ،ڇې ػ٠ه هېىاػ ظپله پبنګه مرص٤ىي .ػ پبنګې التهالک په ػوه وکلىنى
تـرسه کېږي:
 -1ػ مبوني آالتى له منځه تلل.
 -2له مىذىػي څعه ګټه اظيمتنه.
که ڇېـته ػ ا٨تٍبػ ػ تىليؼ ػ ٜىاملى لىيه ٤يٍؼي ػ مرصيف کبليى په تىليؼ کې ولګىل يش،
امکبن لـي ڇې ا٨تٍبػ ػ پبنګې مرص ٣ته اړ يش .په ػالې شبلت کې ته ػ ا٨تٍبػ مىذىػه پبنګه
وؿو وؿو ؿاکمه او هېىاػ ته وؿځ تـ تلې ٩٤ري يش .ځکه ػ ه١ىی پبنګه ييق تىکي وؿو وؿو له منځه
ځي او نىې پبنګه يې ځبی نييس.
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څلىضم څپطکی
ز نفىغ مؼئله
په تېـو  150کلىنى کې ا٨تٍبػپىهبنى ػ ن٥ىك له ممئلې رسه ٜال٨ه منؼي ښىػلې ػه .ػ
ن٥ىك ممئله په تېالتېلى فمبين او مکبين رشايٕى کې ،په تېالتېلى وکلىنى رسه ښکبؿه وىې ػه .ممک
په يىه وظت کې ػ نىمىړو ا٤ـاػو ػ فيبتېؼو مىظه ػ ذګړې ػ وظت ػ تيبؿ٠ىنې لپبؿه وي او په تل
وظت کې ممک ػ ن٥ىك فيبتىالی په ػا ډول ؿاښکبؿه يش ،ڇې ػالې نه ڇې ػ ن٥ىك ػ٠ه
فيبتىالی ،ػ ظىؿاکي تىکى له فيبتېؼو څعه ډېـ وي.
له ػ٠ې ممئلې رسه يى ځبی ،ػ ن٥ىك لپبؿه ػ ظىؿاکي تىکى تىليؼ ،ػ ترش له لىمړنيى ممبئلى
څعه ګڼل وىې ػه .که ڇېـته يى هېىاػ لږ ن٥ىك ولـي ،ظلک ته يې ٩٤ري وي .ځکه نه يش کىالی،
ڇې ػ ګڼ تىليؼ له ښېګڼى څعه تـظم يش .که ڇېـته يى هېىاػ (الثته ػ ځمکې او پبنګې په پـتله)
ډېـ فيبت ن٥ىك لـونکی وي ،تيب ته يې هم ظلک ٩٤ري وي .ځکه ڇې لړي رس تىليؼ ته ؿاکم يش.

په نىلؼمه پېړۍ کې ز نفىغ ز ظياتىايل غلت:
ولې ػ نړۍ ػ ځينى هېىاػونى ن٥ىك ػ اتلممې او نىلممې پېړۍ په وؿولتيى کې ډېـه ڇټکه
وػه وکړه؟ اٌيل المل يې ػ مړينې او نبوؿ٠ێ ػ ڇټک نـط کمىالی و .په ػ٠ې ػوؿه کې ػ تىلؼ او
تنبلل نـط ػومـه ت١يري نه ػؿلىػ .په پعىانيى پېړيى کې لبؿي نبؿو٠يى ػ اؿوپب په لىيه وڇه کې ډېـی
ظلک له منځه يىوړل .ػ ٔثي ٜلىمى پـمعتګ ،ػ ؿو٠تىنىنى پـانمتلى او لمى ؿو٠تيبيي ظؼمبتى
لبؿي نبو٠ێ ؿاکمې کړې او ډېـی ه١ه نبؿو٠ێ ڇې ػ ن٥ىك په ؿاکمىلى کې يې تنمټيق ؿول ػؿلىػ،
لکه ػ ټي٥ىك ػ نبؿو٠ێ ذـړې له منځه والړې .ػ مړينې او نبؿو٠ێ ػ کڈې ػ٠ه کمىالی په اؿوپب کې
له کـنيق او ٌنٝتي ان٩الة رسه مل و .ػ فيبتى مصٍىالتى په کـلى رسه ڇې په ژمي کې ػ اهيل
شيىانبتى او څبؿويى په مړولى کې تـې کبؿ اظيمتل کېؼه ،په ژمي کې ػ څبؿويى ػ شاللىلى پـ ځبي ػ
ه١ىی ػ لبتنې امکبن تـاتـ وى .ػا په ػې مٝنب و ڇې رسوکبل ته تبفه ويؼو او ٠ىښتې ته الرسلی
ممک و .ػ شمل و ن٩ل ػ ولبيلى ػ وِٝيت ښه کېؼل هم ښبؿونى ته ػ تبفه لثى ٜـِه فيبته کړه .پـ
ػې البك ،ػ ؿو٠تيب او ظىؿاک په ښه کېؼو رسه ػ مړينې او نبؿو٠ێ کڈې کمىالی ومىنؼ.
که څه هم ػ مړينې او نبؿو٠ێ ػ کڈې کمىالی ػ ن٥ىك ػ فيبتىايل اٌيل ٜبمل ػی ،ظى په
ػ٠ې ػوؿه کې ػ تىلؼ او تنبلل نـط هم فيبتىالی مىنؼلی ػی .ځىانبن په ټيټ ٜمـ کې واػه کىي او

29

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
په ٌنٝتي ليمى کې ػ نىيى کبؿګـو ت٩بِب هم ػ ځىانبنى ػ واػه ٨ؼؿت لىړ کړ .ػ ت٩بِب ػ٠ه فيبتىالی
ػ ػې تبٜخ وى ،ڇې شتی ښځې هم وکىالی يش په کبؿظبنى کې کبؿ وکړي او ٜبيؼ الك ته ؿاوړي.

مالتىظ:
که څه هم له ه١ه نه معکنيى ا٨تٍبػپىهبنى هم ػ٠ې ممئلې ته اوبؿه کړې ػه ،ظى مبلتىك
 1834-1766ف لىمړنی ا٨تٍبػ پىه ػی ،ڇې ػ ن٥ىك ممئله يې په ذؼي ډول تـ تصخ النؼې نيىلې.
مبلتىك تبوؿ ػؿلىػ ،ڇې ػ ترشي ا٤ـاػو ومېـ ػ ظىؿاکي تىکى له فيبتىايل څعه په ډېـه فيبته انؼافه
لىړېږي .ػ ه١ه په آنؼ ،ػ هـې پېړۍ په ؿت 25( ٞکلىنى) کې ن٥ىك ػوه تـاتـه کېږي .ن٥ىك په يىه
هنؼيس تٍبٜؼ رسه فيبتىالی مىمي په ػالې شبل کې ڇې ظىؿاکي تىکي ػ شمبيب تٍبٜؼ په
شمبة فيبتىالی مىمي او که ڇېـته ن٥ىك ػ نبؿو٠ێ او يب ٨صٕێ او ذګړې له امله کم نه يش ،ػ نړۍ
ظلک ته له لىږې رسه مغ يش.
ػوه البيس ممبئلى ػ مبلتىك ت٥کـات تـ ا٠ېقې النؼې ؿاولتي ػي:
 -1په تـيتبنيب کې ػ ن٥ىك ڇټکه وػه.
 -2په هېىاػ کې ػ ظىؿاکي تىکى په تىليؼ کې ػ نقويل شبٌل ػ ٨بنىن ٜمل کىل.
ػ ه١ه په تبوؿ ػ ن٥ىك فيبتىالی له کم شبٌله ځمکى څعه ػ ګټې اظيمتنې امکبن تـاتـوي،
ڇې ػ ظىؿاکي تىکى تىليؼ پکې ډېـ ټيټ ػی .پـ ػې البك ،ػ ظىؿاکي تىکى ػ تىليؼ پـمعتګ ػ
ن٥ىك ػ فيبتىايل ػ نـط له تـاتـولى رسه امکبن نه لـي .او که ڇېـته په تـيتبنيب کې ػ ن٥ىك فيبتىالی
کنرتول نه يش ،ػ ظلکى ػ ژونؼ مٝيبؿ ؿاټيټېږي .مبلتىك ػ مصٍىل ػ کـلى ػ ؿووىنى له ښه وايل
څعه ظرب و ،ڇې ػ فيبتى ظىؿاکي تىکى تىليؼ يې ممک ګـځىلی ،ظى ػالې يې انګېـله ڇې ػ٠ه
ښه والی مؤ٨تي ػی او په نهبيت کې تىليؼ وىي ظىؿاکي تىکي ته ػ ترشي ا٤ـاػو ػ ٠ىښتنى ػ پىؿه
کىلى لپبؿه ک٥بيت ونه کړي.

آيا تاضير ز مالتىظ نظطيه ضز کړې زه؟
ػ ډېـ اوږػ وظت لپبؿه ويل کېؼه ،ڇې نهبيتب ػ نىلممې پېړۍ تبؿيغ ػ مبلتىف نٙـيه ؿػه
کړې ػه .ويل کېؼه ڇې که ڇېـته ػ تـيتبنيب ن٥ىك له پعىا نه ڇټکه وػه کړې وه ظى ظلک په ػ٠ې
پېړۍ کې ػ ژونؼ له لىړو مٝيبؿونى څعه تـظم وو .ػ ػ٠ې ممئلې ٜلت يې النؼې ٜىامل په ګىته
کړي ػي:
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ال -٦ػ امـيکب ،الرتاليب ،نىي فيالنؼ ،ذنىيب ا٤ـي٩ب او ػ مـکقي امـيکب ػ ځينى هېىاػونى په څېـ ػ
نىيى ليمى پـاظتيب.
ة -ػ شمل و ن٩ل ػ ولبيلى ښه والی ،ڇې له نىې نړۍ څعه يې تـيتبنيب ته ػ ظىؿاکي تىکى انت٩بل
ممک ګـځبوه.
په ه١ه وظت کې ډېـی نىي هېىاػونه ػ ظىؿاکي تىکى او ظبمى مىاػو تىليؼونکي وو ،ػ٠ه
مىاػ يې تـيتبنيب ته لېږل او ػ٠ه هېىاػ يې په ػې تـاللی کبوه ،تـڅى ظپل ځىاک په مٍنى ٛتىليؼ کې
متمـکق کړي .پـ ػې البك ،تـيتبنيب په ػې تـاللې کېؼه ڇې ظىؿاکي تىکي ػ ډېـو فيبتى وګړو لپبؿه
له ه١ى وګړو څعه ڇې په هېىاػ کې ػ تىليؼ وىيى ظىؿاکي تىکى په ت١ؾيې تـاليس وو ،تأمني کړي.
په ػې تىګه تـيتبنيب په ٌنٝتي هېىاػ تؼل وى ،ڇې ػ اړتيب وړ ځينى ظىؿاکي تىکى لپبؿه يې په نىې نړۍ
پىؿې تړاو ػؿلىػ او ػ٠ه ظىؿاکي تىکي يې ػ پعى (مٍنى )ٛتىکى په ٌبػؿولى الك ته ؿاوړل.
مبلتىف نه وى کىالك ڇې ػ نىې نړۍ ٤ى ٧الٝبػه ا٨تٍبػي پـمعتګ اټکل کړي ،ظى آيب
ػ٠ه پـمعتګ ػ مبلتىك تصخ تې تبوؿه کىي؟ په هام٠ه ډول ڇې ػ مبلتىف په نٙـ ،ػ کـنيق ان٩الة
ا٠ېقه مؤ٨تي وه او په نهبي ت کې ته لىږه په نړۍ کې ظىؿه يش ،ػالې التؼالل کىالی وى ڇې ػ نىې
نړۍ پـمعتګ هم مؤ٨تي ػی او ػ مبلتىف ػ پبم وړ تصـان نهبيتب ؿامنځ ته کېږي.

ز نفىغ نىي مؼائل:
کىالی وى ػ ولمې پېړۍ ػ ن٥ىك ممبئل ػ يىه هېىاػ يب نړۍ له نٕ٩ه نٙـه تـ تصخ النؼې
ونيمى .په ولمه پېړۍ کې ػ مبلتىك ػ ن٥ىك ػ مبفاػ ممئله ػ ن٥ىك ػ کمىايل په ظيبل او وېـې تؼله
وىې ػه.
تـ  1870ف کبله پىؿې په تـيتبنيب کې ډېـو کىؿنيى له  5نه نيىلې تـ  6پىؿې تڈيبن ػؿلىػل.
ظى له ػ٠ې نېټې وؿولته ػ ػ تىلؼ او تنبلل نـط ؿاکم وى او ػ٠ه کمىالی ال همؼا ؿاف ػوام لـي.
ػ  1841- 1801ف کلىنى په  40منځنيى کلىنى کې ػ ػ٠ه هېىاػ ن٥ىك ٤ 76يٍؼه فيبتىالی
ومىنؼ ،په ػالې شبل کې ڇې ػ  1941- 1901ف کلىنى ػ  40کلىنى په منځ کې ػ ن٥ىك ػ فيبتىايل
نـط ٤ 26يٍؼه و .ػ هـې کىؿنێ ػ تڈيبنى متىلٖ ومېـ له  5,5نه په  1850ف کبل کې ٤ 2,2يٍؼو ته
په  1930ف کبل کې ؿاټيټ وى .ػ  1930ف له لميقې وؿولته ػ ػ تىلؼ او تنبلل ػ نـط کمىالی ډېـ
ګړنؼی نه و ،ظى له  1945ف وؿولته يې فيبتىالی مىنؼلی ػی .ػ تىلؼ او تنبلل ػ نـط ػ کمىايل په
31

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
ټىله ػوؿه کې ،ػ٠ه کمىالی ػ مړينې او نبؿو٠ێ په کمېؼو رسه ذربان وىی ػی .په  1870ف کبل کې
ػ نبؿينه وو لپبؿه ػ ژونؼ مته  41او ػ ښځينه وو لپبؿه  45کبله وه .په ػالې شبل کې ڇې په  1965ف
کبل کې ػ٠ه ومېـې  68او  74کلىنى ته فيبتىالی مىنؼلی ػی.
ػ کىؿنيى ػ انؼافې ػ کمىايل اٌيل ٜبمل څه ػی؟ ػ ولمې پېړۍ په وؿولتيى کې ػ مبلتىك
ػ نٙـيې تـ ا٠ېقې النؼې ػ تىلؼ او تنبلل ػ نـط ػ کنرتول لپبؿه ډېـ فيبت تثلي١بت کېؼل تـڅى په
نهبيت کې يې په کمىايل منتز وى .النؼې ذؼول ػ٠ه ممئله تبئيؼوي.
« 4-1ذؼول ػ تـيتبنيب ػ تىلؼ او تنبلل نـط ػ هـ  1000کمه وګړو لپبؿه»
کبل

نـط

کبل

نـط

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

ظى کىڇنيى کىؿنيى ته ػ ظلکى ػ لېىاليتب اٌيل ٜبمل تبيؼ په ػ٠ې ػوؿه کې ا٨تٍبػي او
ټىلنيق تؼلىنىنه وګڼى .ػ ٌنٝتي ان٩الة په لىمړيى کلىنى کې مبوىمبنى په کبؿظبنى کې په کبؿ کىلى رسه
مقػ تـالله کبوه او نىؿ يې نى ػ معبؿذى ػ کىؿنيى په ٠بړه لىېؼه .په انګلمتبن کې ٨بنىن ،ػ ٜمـ
شؼا٨ل انؼافه ػ ه١ى مبوىمبنى لپبؿه وټبکله ڇې په کبؿ ظبنى کې يې کبؿ کبوه او ػ ولمې پېړۍ په
وؿولتيى کې نىؿ نى مبوىمبنى نه وى کىالی ،ڇې ػ ظپلې کىؿنێ لپبؿه ٜبيؼ الك ته ؿاوړي .په ػ٠ې
ػوؿه کې ،ټىلى ظلکى ػ ژونؼ ػ مٝيبؿ ػ لىړولى لېىالتيب پيؼا کړه او ػ ژونؼ مٝيبؿ لىړول ػ کىؿنيى لپبؿه
لتىنقم وو .ػ٠ه ممئله ػ واػه ػ ل ػ لىړېؼو تبٜخ وىه او په ظپل واؿ رسه يې ػ کىؿنيى ػ ٠ړو ػ
ومېـ انؼافه ؿاکمه کړه .له تلې ظىاٌ ،نٝتي ژونؼ له ٜؼم أمينبن رسه يى ځبی و او ػ وفګبؿتيب پـ مهبل
ته لىيى کىؿنيى ډېـې لتىنقې منځ ته ؿاوړلې .ػ مينؼو او پلـونى لېىالتيب ته هم وؿځ تـ تلې ػېته
فيبتېؼله ،تـڅى ػ ظپلى تڈيبنى لپبؿه ػ فػه کړو ښه ٤ـٌتىنه تـاتـ کړي ،ڇې ػ٠ې ممئلې هم ػ تڈيبنى ػ
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لـلى مرص ٣لىړ کړ .پـ ػې البك ،ػ٠ه ټىل ٜىامل ػ کىؿنيى ػ انؼافې ػ کمىايل تبٜخ وىل4-2 .
ذؼول په تېالتېلى هېىاػونى کې ػ کىؿنيى ػ تڈيبنى متىلٖ ومېـ ښکبؿه کىي.
« 4 -2ذؼول په کىؿنێ کې ػ تڈيبنى متىلٖ ومېـ»
هېىاػ

ػ تڈيبنى
متىلٖ ومېـ

هېىاػ

ػ تڈيبنى متىلٖ
ومېـ

هېىاػ

ػ تڈيبنى
متىلٖ ومېـ

اتـيي

2

امـيکب

3,3

پبکمتبن

3,9

لىېؼيځ آملبن

2,2

کبنبډا

4,2

ڇيل

4,1

انګلمتبن

2,8

تـکيه

3,2

هنؼولتبن

4

٤ـانمه

2,8

ذبپبن

2,8

انؼونيقيب

4,3

لىين

2,9

رسيالنکب

3,2

کىؿيب

4,4

اېټبليب

3.1

ذبمبئيکب

3,8

ګبنب

5,1

نبؿوې

3,1

ټبيىان

3,9

٤يليپني

5

هبلنډ

3,3

ټبيلنډ

3,8

ز نفىغ انفجاض:
که څه هم ػ لىېؼيځې اؿوپب ځي نې هېىاػونه ػ ن٥ىك ػ کمىايل له ممئلې رسه مغ ػي ،ال
تـ اوله ػ نـۍ ػ ظىؿاکي تىکى ػ تىليؼ ػ فيبتىايل څـنګىالی ػ ه١ه ن٥ىك لپبؿه ڇې په ګړنؼۍ
تىګه فيبتىالی مىمي ،مهمه ممئله ػه .پـ ػې البك ،ممک اوك ػ مبلتىك نٙـيه لمه وي .ػ
مبلتىك په نٙـيه کې اٌيل ټکی ػ ظىؿاکي تىکى او ػ ن٥ىك ػ فيبتىايل نمثت ػی ،ڇې ػوهم يې
له لىمړنێ نه په فيبته انؼافه ػه .تـ  1965ف کبله پىؿې ػ نړۍ ن٥ىك ػ فيبتىايل کڈه وؿو وؿو
فيبتېؼه .له ه١ه تبؿيغ نه وؿولته ػ ن٥ىك فيبتىالی ډېـ ګړنؼی وىی ػی .په  1965ف کبل کې ػ
ټىلې نړۍ ن٥ىك ػ  3250ميليىنى تـمنځ و ،ڇې ػ امـيکب ن٥ىك له  140نه  194ميليىنه کمبنى ته او ػ
هنؼ ن٥ىك  2000ف کبل کې ػ نړۍ ن٥ىك  6ميليبؿػه و.
په آليب کې ػ ن٥ىك ٤ى ٧الٝبػه فيبتىالی په ػ٠ه تـاٜٙم کې ػ مړينې ػ نـط ػ کمېؼو له
کثله ػی .په هنؼ کې ػ ژونؼ مته له  32کلىنى څعه په  1945ف کې  54کلىنى ته په  1965ف کبل کې
لىړ وىی ػی .ػ نړيىالې ؿو٠تيب اػاؿې هڅې هم په آليب کې ػ مړينې او نبؿو٠ێ ػ کمىلى ٜبمل ػی.
ػ محبل په تىګه ،ػ مړينې او نبؿو٠ێ نـط له  40,4څعه په هـو فؿو کمبنى کې په  1925ف کبل کې
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 16,3ته په هـو فؿو کمبنى کې په  1965ف کبل کې ؿاټيټ وىی ػی .په ػالې کبل کې ڇې ػ تىلؼ او
تنبلل نـط يىافې له  50,8څعه په هـو فوؿ کمبنى کې  39,4ته په هـو فؿو کمبنى کې ؿاکم وىی
ػی او لکه څنګه ڇې ګىؿو په  1965ف کبل کې ػ تىلؼ او تنبلل نـط ػ مړينې ػ نـط ػوه تـاتـه ػی.
ػ نړۍ مغ په فيبتېؼونکي ن٥ىك ته ػ ظىؿاکي تىکى ػ ؿلىلى لپبؿه اړينه ػه ،تـڅى ػ
ظىؿاکي تىکى تىليؼ په هـو پنځىلى کلىنى کې ػوه تـاتـه يش .اوك ػ نړۍ ډېـی ظلک ػ ٠ـيب
مٝيبؿونى په پـتله ػ ظىؿاکي تىکى له کمىايل رسه مله ػي او که ڇېـته ن٥ىك فيبت هم نه يش ،ػ
ظىؿاکي تىکى فيبتىالی مٕلىة ػی .ػ نىؿو لىيى وڇى (تـ اٜٙمىنى) ظلک هم ٠ىاړي تـڅى ػ ژونؼ
لىړ مٝيبؿونه ولـي .ػ محبل په تىګه ،ػ هنؼ په څېـ هېىاػونه ڇې پعىا يې ظىؿاکي تىکي ٌبػؿول
اوك ػ ػ٠ى تىکى واؿػونکی ػی او ػ٠ه ممئله هم ظىؿاکي تىکى ته ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل تبٜخ وىې
ػه .په ولمه پېړۍ کې ػ نړۍ ػ ن٥ىك وػې ،ػ مبلتىك وېـه له تصـان څعه ػ پبم وړ ګـځىلې ػه.

ز نړۍ ز نفىغ ز ماظاز مؼئله:
په وؿولتيى  60 -50کلىنى کې ډېـی ممبئل ػ ځمکې ػ ظـاتېؼو په هکله ،ڇې ػ نبلمې
کـنې له وذې منځ ته ؿا٠يل مٕـس وىي ،ڇې ػ٠ې ممئلې هم ظلک ػ مبلتىك نٙـيې ته فيبت
متىذه کړي ػي .ظى که څه هم ػ  1939ف 1952 ،ف کلىنى تـمنځ ػ نړۍ ن٥ىك ػ ٤ 9يٍؼو په انؼافه
فيبتىالی ومىنؼ ،ػ  1955ف 1965 ،ف کلىنى تـمنځ ػ ظىؿاکي تىکى تىليؼ ػ ٤ 14يٍؼو په انؼافه او
ن٥ىك ػ ٤ 9يٍؼو په انؼافه فيبتىالی مىنؼلی ػی.
ال تـ اوله په نړۍ کې ډېـی ځمکې وتىن لـي ،ڇې له کـکيلې پبتې ػي او ػ فيبتى ځمکى
ػ فېمىنى او اوتى په وڇىلى رسه نىؿ هم کىالی يش تـ کـکيلې النؼې ؿايش .ػ کېميبوي رسې
پـمعتګ هم ػ ظىؿاکي تىکى ػ تىليؼ ػ فيبتىايل تل ٜبمل و او ػی .په هـ شبل په ټىلى ځمکى کې ػ
ظىؿاکي تىکى ػ تىليؼ فيبتىايل ته په پـاط ليؼ لىؿي رسه ،که ڇېـته ػ ن٥ىك فيبتىالی کنرتول نه يش،
امکبن لـي ڇې نړۍ ن٥ىك له مبفاػ رسه مغ يش.
که څه هم په اوك وظت کې په التينه امـيکب کې ػ ن٥ىك ػ فيبتىايل نـط ډېـ فيبت ػی،
ظى په ذنىة ظتيځه آليب کې ػ ن٥ىك ممئله لبؿی نه لـي .په  1965ف کبل کې ػ آليب ن٥ىك 1845
ميليىنه و ،ڇې  720ميليىنى يې په ڇني کې ژونؼ کبوه .په آليب کې تبيؼ ػ تل لپبؿه ػ ن٥ىك ػ فيبت
ومېـ ظلکى لپبؿه تبيؼ ظىؿاکي تىکي تـاتـ يش .ظى ،تىليؼ وىي تىکي په نړۍ کې په ممبوي انؼافې
رسه ػ ظلکى تـمنځ وېىل وىي نه ػي .ػ ٠ـيب اؿوپب او واميل امـيکب په پـمعتللى هېىاػونى کې په
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کبيف انؼافه ظىؿاکي تىکي مىذىػ ػي ،ظى په ډېـو هېىاػونى کې لړي رس ظىؿاکي تىکي ػ ا٤ـاػو ػ
الفمې ت١ؾيې له انؼافې څعه کم ػي .ڇني او تل هـ هېىاػ ػ فيبت ن٥ىك په تـاکم رسه ػ ظىؿاکي
تىکى له کمثىػ رسه مغ ػي .اشتامال په ڇني کې ػ تىلؼ او تنبلل نـط په ػ٠ه هېىاػ کې ػ ٌنٝتي
پـمعتګ له کثله کم وىی او لتىنقه تـ يىه شؼه پىؿې له منځه يىيس .ػ هنؼ او ذبپبن ػولتىنى هم ػ
ن٥ىك ػ کنرتول لپبؿه منبلج ليبلتىنه په پبم کې نيىيل ػي.

ز نفىغ مطلىب حس:
يىافې ػ ن٥ىك م٩ؼاؿ ػ ػې څـګنؼونه نه کىي ڇې يى هېىاػ ػ ن٥ىك له مبفاػ يب کمثىػ رسه
مغ ػی .ػ ن٥ىك ػ تـاکم ټبکلې انؼافه (ػ ن٥ىك ومېـ محال په يىه کيلى مرت مـت ٞکې) ممک ػ يىه
هېىاػ لپبؿه ډېـ لىړ او ػ تل هېىاػ لپبؿه ډېـ ټيټ وي .ػ کبليى يب هـ ظؼمت تىليؼ ػ تىليؼ ډېـو ٜىاملى
ته اړتيب لـي ،ڇې انمبين ځىاک له ه١ى څعه يى ٜبمل ػی او تبيؼ په ظبً نمثت رسه ػ مصٍىل ػ
اٜٙمي شؼ ػ الك ته ؿاوړلى لپبؿه له نىؿو ٜىاملى رسه تـکيج يش.
ػ کبؿګـ ه١ه انؼافه ڇې له نىؿو ٜىاملى رسه ػ تـکيج په ٌىؿت کې ،تـې تـ ټىلى لىړ يب
شؼاکرث مصٍىل تـالله کېږي ،ػ يىه هېىاػ لپبؿه ػ ن٥ىك مٕلىة شؼ ػی .پـ ػې البك ،ػ هـ هېىاػ
لپبؿه ػ ن٥ىك مٕلىة شؼ ػ ه١ه هېىاػ په ٔثيٝي منبتٝى او ػ پبنګې په مىذىػي پىؿې تړاو لـي .په
النؼې وکل کې ػ  Aتىؿی ػ يىه هېىاػ لپبؿه ػ ن٥ىك ػ مٕلىة شؼ څـګنؼوی ػی.
مصٍىل له ميل
تىليؼ رسه

A

ػ ن٥ىك م٩ؼاؿ

a

c

« 4 -1وکل»
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( ocػ ن٥ىك فيبتىالی څـګنؼوي او  odػ ن٥ىك ػ کمثىػ څـګنؼوی ػی) که ڇېـته ػ يىه
هېىاػ ػ ن٥ىك انؼافه له مٕلىة شؼ  oaنه لږه وي ،ه١ه هېىاػ ػ ن٥ىك له کمثىػ او که ڇېـته له
مٕلىة شؼ نه فيبت وي ،ػ ن٥ىك له مبفاػ رسه مغ ػی  .پـ ػې البك ،په ه١ه هېىاػ کې ڇې ػ
ٔثيٝي منبتٝى له پلىه ٩٤ري وي ،ممکنه ػه ڇې شتی ػ لږ ن٥ىك په لـلى رسه ،ػ ن٥ىك مبفاػ ولـي او
تـٜکن .ػ ن٥ىك ػ مٕلىة شؼ م٩ؼاؿ جبتت نه وي او ػ وظت په تېـېؼو رسه تؼلىن مىمي .که ڇېـته
11
ػ نىؿو ٜىاملى ٜـِه فيبته يش ،ػ ن٥ىك ػ مٕلىة شؼ م٩ؼاؿ هم فيبتېږي.

ز نفىغ ػني وېش:
ػ ن٥ىك لني وېي ػ ه١ه په م٩ؼاؿ رستېـه ػ اهميت وړ ػی .ػ ن٥ىك لني وېي تؼلىن هم
ػ ت٩بِب ذىړښت ته ت١يري وؿکىي .له  60کلىنى څعه ػ فيبت ٜمـ کمبنى ػ ومېـ فيبتېؼل او له 20
کلىنى څعه ػ کم ٜمـ کمبنى فيبتېؼل ػ پبظه ٜمـ کمبنى ػ اړتيب وړ کبليى ػ ت٩بِب ػ فيبتېؼو او ػ
ځىانى ا٤ـاػو ػ اړتيب وړ ويبنى ػ ت٩بِب ػ کمىايل لثج کېږي .ػ النؼينی ذؼول ػ تـيتبنيب ػ ن٥ىك
لني وېي ت١يري ػ ػوه کلىنى ( 1891ف او  1965ف) لپبؿه ښکبؿه کىي.
٤يٍؼي 1891

٤يٍؼي 1965

ل
0-19

45

30

20-49

31

27

40-59

17

25

 60او فيبت

7

17
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ػ ٌنبيٝى (تىليؼ ػ٠ه ممئله ػ پبظه ٜمـ کمبنى لپبؿه ػ کبليى تىليؼنکي فيبتىي او ػ ػې
تبٜخ کېږي ،تـڅى ػ تىليؼ ډېـ ٜىامل په ػ٠ى ٌنبيٝى کې ذؾة يش او تـٜکن ػ ځىانبنى لپبؿه ػ
کبليى ػ تىليؼ ٌنبي ٞکمىي او په ػ٠ى ٌنبيٝى کې په کبؿ تىظتې ٌنبي ٞوفګبؿه کىي .په ت٩بِب کې له
ػ٠ه ت١يري څعه ؿامنځ ته کېؼونکې وفګبؿتيب ػ «لبظتامين وفګبؿتيب» په نبمه يبػېږي.

ز ضاتلىنکي انځىض:
کىم أالٜبت ڇې په اوك وظت کې ػ نړۍ په هکله په واک ې لـو ،ه١ه اټکلىنه ػي ،ڇې
ػ تېالتېلى هېىاػونى ػ ن٥ىك پېژنؼونکى ،اشٍبئيه پېژنؼونکى او ػ ملګـو ملتىنى اػاؿې ػ ن٥ىك
L. Hansen, A Textbook of Economics pp. 69 -91.
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پېژنؼنې له ظىا وړانؼې وىي ػي .که څه هم ػ٠ه اټکلىنه اشٍبئيىي تېـوتنې لـي ،ظى له ه١ه ځبيه
ڇې ػ٠ه تېـوتنې تبيؼ ػ ش٩ي٩ي م٩بػيـو په ػواړو ظىاوو کې ظىؿې وىې وي ،تـ يىه شؼه پىؿې يى
تل ظنحی کىي او فمىنږ اشٍبئيه ػ نړۍ ػ ن٥ىك په اړونؼ تـ يىه شؼه پىؿه ػ٨ي٩ه ػه.
ه١ه اشٍبئيې ڇې په ؿاتلىنکي کې ػ نړۍ ػ ن٥ىك ػ ومېـ په هکله وړانؼې کېږي ،اټکل نه ػی،
تلکې ػ٠ه مصبلثې ػ ځبنګړو ٤ـِيبتى پـ تنمټ ػ تىلؼ او تنبلل او مړينې په هکله تـرسه وىې ػي او ػ٠ه
أالٜبت تـې الك ته ؿاځي .نى ػ وړانؼې وىيى اشٍبئيى ػ٨ت فمىنږ ػ ٤ـِيبتى په ٌصت پىؿې تړاو لـي.
له  1950ف کبل نه معکې تـرسه وىي اټکلىنه ػ نړۍ ػ ن٥ىك په هکله له  1950ف کبل نه وؿولته اټکلىنه له
واٝ٨يت څعه کم وو .ػ ػ٠ه کبؿ ٜلت په  1950ف لميقه کې ػ نړۍ ػ ن٥ىك ان٥ربؿ و.
ػ نړۍ ػ ن٥ىك ػ ؿاتلىنکي انځىؿ ػ نړۍ له ن٥ىك څعه ػ ملګـو ملتىنى ػ اػاؿې ػ اټکل تـؿيس په
 2000-1960ف کلىنى کې ممک وىه .ػ٠ه تـؿيس ػ يبػو وىيى کلىنى لپبؿه ػ نړۍ ػ ن٥ىك اټکل په النؼې
وکل وړانؼې کىي:
« 4- 4ن٥ىك په ميليبؿػ – ػ ملګـو ملتىنى اټکل »2000-1960
ػ تىلؼ او تنبلل ػ نـط په جبتت
٤ـِىلى رسه

ػ لىړ شؼ اټکل

1960

1980

2000

1980

2000

نړۍ

3

4,5

7,5

4,6

7

پـمعتليل
هېىاػونه

1

1,2

1,6

1,2

1,6

پـمعتيبيي
هېىاػونه

2

3,3

5,9

3,3

5,4

ػ ټيټ شؼ اټکل

ػ متىلٖ شؼ اټکل
1960

1980

2000

1980

2000

نړۍ

3

4,3

6,1

4,1

5,5

پـمعتليل
هېىاػونه

1

1,2

1,4

1,2

1,3

پـمعتيبيي
هېىاػونه

2

3,1

4,7

3

4,2
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ػ ن٥ىك ػ نـط فيبتىالی ػ پبم وړ ػوؿه کې له ځبنګړي اهميت څعه تـظم ػی .ځکه ػ٠ه
نـط ػ تىلؼ او تنبلل او مړينې ػ نـط تـمنځ ػ تىپري شبٌل ػی .ػ تىلؼ او تنبلل ػ نـط په جبتت
٤ـِىلى رسه ،ػ ن٥ىك ػ وػې نـط په تؼؿيز رسه فيبتېږي او ػ ولمې پېړۍ په پبی کې ٤ 2,8يٍؼو ته
ؿلېږي .په پـمعتللى هېىاػونى او ليمى کې ػ٠ه نـط ػ ٤ 3يٍؼو په وبوظىا کې ػی ،ظى په ا٤ـي٩ب او
التينه امـيکب کې٤ 3,5 ،يٍؼو ته هم ؿلېږي 4-5 .ذؼول ػ  4 - 4ذؼول أالٜبت ػ لىيې وڇې او ػ
نړۍ ػ معتل٥ى ليمى پـ البك ښکبؿه کىي.
« 4 -5ذؼول ػ نړۍ ن٥ىك په ميليىن  1960 -2000ف کلىنى کې»12

ټىله نړۍ

ػ تىلؼ او تنبلل په
جبتت نـط رسه

ػ لىړ شؼ اټکل

متىلٖ شؼ اټکل

په ټيټ شؼ رسه
اټکل

1960

1980

2000

1980

2000

1980

2000

1980

2000

2998

4519

7522

4551

6994

4330

6130

4147

5449

پـمعتللې
ليمې:
اؿوپب

425

496

571

492

563

280

527

467

491

ؿوليه

214

295

402

296

403

278

353

269

316

واميل
امـيکب

199

272

388

275

376

262

354

248

294

ا٨يبنىله

16

22

33

23

35

23

32

22

28

ذبپبن

93

114

127

117

139

111

122

108

115

وؿولته پبتې
ليمې:
ڇني

654

942

1811

971

1345

850

1045

782

893

ػ ظتځيې
آليب نىؿ
هېىاػونه

47

87

175

83

139

80

120

76

110

ذنىيب آليب

865

1446

2702

1448

2444

1420

2270

1378

1984

ا٤ـي٩ب

273

468

560

463

864

449

768

434

684

التينه امـيکب

212

387

736

383

686

378

638

362

532

Ohlin, population control and Economic Development pp. 16- 23
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پنځم څپطکی
مطلىةيت او تلاطا
ػ يىې امتٝې ت٩بِب ػ امتٝې ػ ه١ه م٩ؼاؿ په مٝنب ػه ،ڇې مرص٤ىنکي يې پېـيٜ .مىمب
٤کـي لېىالتيب ،ػوػ ػلتىؿ ،مىډ او نىؿ ٜىامل ػ يىې امتٝې ػ پېـوػلى تٍميم تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل.
ػ٠ه ممئله ڇې څه ډول مرص٤ىنکي ػ يىې امتٝې ػ پېـوػلى په اړه تٍميم نييس ،پېڈلې ممئله ػه او
تىِېض ي ې ػ اؿواپىهنې ،ټىلنپىهنې ،او ؿ٤تبؿي ٜلىمى په هکله پىهې ته اړتيب لـي .ا٨تٍبػپىهبنى کبؿ
لبػه کړی او له هڅې پـته ػ ا٤ـاػو ػ للي٩ې ػ په پبم کې نيىلى لپبؿه ،له ځبنه پىښتي ػ يى مرص٣
کىونکي ػ مىعٍى ؿشربنبتى او ٠ىښتنى په پبم کې نيىلى رسه ،مرص ٣کىونکی په څه ډول ظپله
تىػذه ػ تېالتېلى امتٝى تـمنځ وېيش او څه ډول ػ ٨ېمتىنى او ػ مرص ٣کىونکى ػ ٜىايؼو ت١يري ػ
تىػيرې ػ٠ه وېي تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل .په ػې تىګه ا٨تٍبػپىهبن ػ مرص ٣کىونکي ػ تٍميم
نيىنې ػ پـولې ډېـی اړظىنه له يبػه وتبيس.

ز زوه امتػى تط منځ ټاکنه ،ز مطلىةيت اغظمي کىل:
ظپل تصخ له يىې لبػه پىښتنې څعه پيلىو٤ .ـُ کړئ ڇې ػ مرص ٣کىونکي ػ ٜبيؼ
م٩ؼاؿ جبتت ػی .ه١ه څه ډول ظپل ٜبيؼ ػ تېالتېلى امتٝى تـمنځ وېيش ،تـڅى ډېـ ؿِبيت تـالله
کړي؟
ػ ػ٠ې پىښتنې ػ ځىاة لپبؿه النؼيني محبل ته پبم وکړئ .ػ کىؿ يىه مېـم په ميبوتني ډول
 5000پىيل واشؼه ػ ظىؿاکي تىکى ػ پېـوػلى لپبؿه په واک کې لـي .ػػ٠ى پيمى څىمـه انؼافه کىالی
يش ػ ٠ىښې (ػ هـ کيلى ٠ىښې ٨ېمت  100پىيل واشؼه ػی) ػ پېـوػلى لپبؿه او کىمه انؼافه يې
کىالی يش په نىؿو ظىؿاکي تىکى (ػ هـې کيلى متىلٖ ٨ېمت  40پىيل واشؼه ػی) مرص ٣کړي.
پبم وکړئ ڇې ػ کىؿ ػ ػ٠ې مېـمنې تىػذه ( 5000پىيل واشؼه ػه) او ػ ػوه امتٝى ٨ېمت ( 100پىيل
واشؼه او  40پىيل واشؼه ػی) ػ ػې ػ انتعبة مل مصؼوػه وي .ه١ه کىالی يش ڇې ظپله ټىله
تىػذه په نىؿو ظىؿاکي تىکى مرص ٣کړي (له نىؿو ظىؿاکي تىکى څعه  125کيلى وپېـي) يب ټىله
تىػذه ػ ٠ىښې په پېـوػلى مرص ٣کړي ( 50کيلى ٠ىښه وپېـي) .الثته اشتامال ه١ه ته له پىؿتنيى
کبؿونى څعه هېڅ يى هم ونه کړي او ػ ػواړو امتٝى تـکيج ته وپېـي٤ .ـُ کړئ ڇې ػ پېـوػل وىې
٠ىښې م٩ؼاؿ  Xګـامه او ػ نىؿو پېـوػل وىيى ظىؿاکي تىکى م٩ؼاؿ  Yکيلى ګـامه وي .النؼې مٝبػله،
ػ ػوه امتٝى پېـوػل وىی م٩ؼاؿ ٜبيؼ او ػ ػوه امتٝى جبتتى ٨ېمتىنى ته په پبم رسه ښکبؿه کىي:
39

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
5000=100X+40Y
ػ٠ه مٝبػله په  5-1وکل کې ښىػل کېږي:
په کيل ډول ،که ڇېـته ػ مرص ٣کىونکي ٜبيؼ  ،Bػ لىمړي ډول امتٝې ٨ېمت  P1او ػوهم
ډول امتٝې ٨ېمت ٤ P2ـُ يش ،پىؿتنێ مٝبػله ته په ػې ډول وي:
B=P1X+P2Y

Y
125

100

50

N

M =125

« 5 - 1وکل»

N =50

0

ػ مرص ٣کىونکي ػ تىػذې کـښه ڇې په  5-1وکل کې ښىل وىې ،ػ  Xاو  Yػ ټىلى
تـکيثبتى څـګنؼوی ػه ،ڇې مرص ٣کىونکی يې په جبتت ٜبيؼ رسه پېـي.

ز ةې تفاوتێ منحني ګانې:
مىنږ ڇې ػ مرص ٣کىونکي ػ انتعبة ممئله په ػوه تـظى وېىى .ػ ممئلې لىمړۍ تـظه ػ
تىػذې ػ کـښې په ؿلمىلى رسه شل کېږي .ػ٠ه کـښه ػ مرص ٣کىونکي لپبؿه ػ ممک انتعبة
ملنه مىعَ کىي .ػ ممئلې ػوهمه تـظه ػا ػه ڇې ػ٠ه ظربه مىعَ کړو ڇې له ټبکلى تـکيثىنى
څعه کىم يى ػ تىػذې ػ کـښې په مـلته انتعبتىي .اوك ػ٠ې پىښتنې ته ػ ځىاة ويلى لپبؿه هڅه
کىو.
ػالې ٤ـُ کړئ ،ڇې تېـه ميبوت فمىنږ ػ پبم وړ ػ کىؿ يىې مېـمنې له نىؿو ظىؿاکي
تىکى څعه  50کيلى او  30کيلى ٠ىښه پېـوػلې ػه (ػ  Aنٕ٩ه ػ  5-2وکل پـ مغ) او ٤ـُ کړئ ڇې
ػ ميبوتې له پبی ته ؿلېؼو معکې ػ ٠ىښې له کمثىػ رسه مغ وىې ػه.
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پـ ػې البك ،ػ تېـې ميبوتې ترـتې ته په کتى ،ػ کىؿ مېـمنې لپبؿه ػ پېـوػل وىيى کبليى
تـکيج ػ  Aػ نٕ٩ې په مـلته ښىػل کېږي ،ػ نىؿو تـکيثبتى په پـتله ڇې په ه١ه کې ػ پېـوػل وىې
٠ىښې م٩ؼاؿ فيبت ػی ،ډېـ لږ ٠ىؿه والی (اؿذصيت) لـي .ػ محبل په تىګه ،له نىؿو ظىؿاکي تىکى
څعه ػ  45کيلى ګـامه او  32کيلى ٠ىښه (ڇې مىبته مرص ٣ػ  Aػ نٕ٩ې په مـلته ػ مىعَ وىي
تـکيج مرص ٣لـي) .ػ ػ٠ې مرص ٣کىونکې له نٙـه په معکني تـکيج تبنؼې تـذېض وؿکىل
کېږي .که ػ ػوه پېـوػل وىيى امتٝى تـکيج ڇې ػ  Aػ نٕ٩ې په مـلته مىعَ کېږي ،په پبم کې
ونيمى ،ػ ػوه نىؿو امتٝى پېـوػل وىي تـکيثبت کىالی يش ػ  Aله نٕ٩ې رسه ػؿې ډوله ؿاتٕې ولـي:
ػ نىؿو ظىؿاکي تىکى م٩ؼاؿ
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«  5 – 2وکل»

 -1ه١ه تـکيثبت ڇې ػ  Aػ نٕ٩ې په مـلته ټبکل وىي تـکيج تبنؼې تـذېض وؿکىل کېږي.
 -2ه١ه تـکيثبت ڇې ػ  Aػ نٕ٩ې په مـلته ټبکل وىي تـکيج تبنؼې تـذېض نه وؿکىل کېږي.
 -3ه١ه تـکيثبت ڇې ػ  Aػ نٕ٩ې په مـلته ػ ټبکل وىي تـکيج په انؼافه مرص ٣کىونکي ته
ؿِبيت وؿتعښي.
پبم مى وي که ڇېـته په يى تـکيج کې ػ کبليى وبمل م٩ؼاؿ له يى ػوه وو څعه فيبت او ػ
نىؿو امتٝى تـاتـ م٩ؼاؿ ،نمثت مىعَ وىي تـکيج ته ػ  Aػ نٕ٩ې په مـلته وي ،شتام ته ػ  Aػ
نٕ٩ې په مـلته مىعَ وىي تـکيج ته تـذېض وؿکړل يش .په ػې تـتيج ،ػ  Bنٕ٩ې په مـلته
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مىعَ وىی تـکيج ( 30کيلى ٠ىښه 70 ،کيلى نىؿ ظىؿاکي تىکي) او ػ  Cػ نٕ٩ې په وليله
مىعَ وىی تـکيج ( 35کيلى ٠ىښه 50 ،کيلى نىؿ ظىؿاکي تىکي ػ  Aػ نٕ٩ې په وليله ػواړه
مىعَ وىي تـکيثىنه ( 30کيلى ٠ىښې 50 ،کيلى نىؿو ظىؿاکي تىکى) تـذېض وؿکىل کېږي .په
همؼې التؼالل ،ػ  Dػ نٕ٩ې په مـلته مىعَ وىی تـکيج ( 25کيلى ٠ىښه 50 ،کيلى نىؿ ظىؿاکي
تىکي) په مىعَ وىي تـکيج رسه ػ  Aػ نٕ٩ې په وليله تـذېض نه وؿکىل کېږي .همؼ٠ه ممئله ػ
 Eػ نٕ٩ې ( 30کيلى ٠ىښې 25 ،کيلى نىؿو ظىؿاکي تىکى لپبؿه هم ٌؼ ٧کىي .په پىؿتني تصخ کې،
٤ـُ مى کړه ڇې ٜمىمب مرص٤ىنکی ػ امتٝې فيبت م٩ؼاؿ ته په کم تبنؼې تـذېض وؿکىي او په ػې
تىګه که مرص ٣کىونکی وکىالی يش له ػوه امتٝى څعه فيبت م٩ؼاؿ ولـي ،پـته له ػې ڇې ػ نىؿو
امتٝى م٩ؼاؿ ؿاکم يش ،فيبت ؿِبيت ته تـالله کړي .يى ځل تيب ػ  Dػ نٕ٩ې په مـلته مىعَ وىی
تـکيج په پبم کې ونيمئ ،ڇې ػ  Aػ نٕ٩ې په وليله ػ مىعَ وىي تـکيج په وليله ،ػ لږ م٩ؼاؿ
٠ىښې لـونکی ػی .او که ڇېـته له نىؿو ظىؿاکي تىکى څعه لږ م٩ؼاؿ مرص ٣کىونکي ته وؿکړو،
مرص ٣کىونکی ته ػ  Dله نٕ٩ې څعه ػ وامل په لىؿ شـکت وکړي .که ڇېـته اوك هم ػ٠ه نىي
تـکيج ته هم ڇې ػ  Aػ نٕ٩ې په وليله مىعَ وىی تـذېض وؿنه کړل يش ،کىالی وى له نىؿو
ظىؿاکي تىکى څعه فيبت م٩ؼاؿ ػ مرص ٣کىونکي ته په واک کې وؿکړو ،نهبيتب ػ نىؿو وړانؼې
وىيى ظىؿاکي تىکى په اِب٤ه کىلى رسه ،مرص ٣کىونکي ته ،مرص ٣کىونکی ػ ' Aنٕ٩ې ته
ؿلېږي٤ .ـِىو ڇې مرص ٣کىونکي ػ ' Aپه نٕ٩ه کې ػ  Aػ نٕ٩ې په څېـ تـالله کېؼونکی
ؿِبيت تـالله کىي.
پىؿتنی تصخ ،تل ٤ـُ مىنږ ته مىعَ کىي .ػ ػوه امتٝى ػ تٝىيْ ٤ـُ .پـ ػې البك،
که ڇېـته ػ امتٝې لږ م٩ؼاؿ له يى تـکيج څعه لـې کړو ،ػ ػ٠ى امتٝى ػ مرص ٣ػ کمىايل نه په
ؿِبيت کې ؿامنځ ته کېؼونکی کمىالی ػ نىؿو امتٝى ػ مرص ٣په فيبتىايل رسه ذربان کېؼلی يش.
پـ ػې البك ،ػ  Dله نٕ٩ې څعه تېـېؼونکې ٜمىػي نٕ٩ه وذىػ لـي ڇې ػ  Aپه انؼافه مرص٣
کىونکي ته ؿِبيت وؿکىي ،ػا هام٠ه ػ ' Aنٕ٩ه ػه.
پىؿتنی تصخ کىالی وى ڇې ػ  Cػ نٕ٩ې په وليله وړانؼې کړو .يبػ وىی تـکيج ػ  Aػ
نٕ٩ې په مـلته ػ مىعَ وىي تـکيج په پـتله ػ فيبتې ٠ىښتې لـونکی ػی .پـ ػې البك ،که ػ C
نٕ٩ې ښکته ظىا ته شـکت وکړو ،تـڅى ػ " Aپه څېـ نٕ٩ې ته وؿلېږو .ػ " Aپه نٕ٩ه کې ػ  Aػ
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نٕ٩ې له تـکيج نه مىنږ  5کيلى فيبته ٠ىښه او ػ  Aػ نٕ٩ې ػ تـکيج په پـتله ػ نىؿو ظىاکي تىکى
م٩ؼاؿ کم ػی او ػ  Aػ نٕ٩ې په هام٠ه تـکيج رسه ػ مرص ٣کىونکي ػ ؿِبيت لثج کېږي.
ػ  Cاو  Dن٩بٓ هېڅ ډول ځبنګړنه نه لـي .که ڇېـته ظپل تصخ له تلې هـې نٕ٩ې نه ػ ا٩٤ي
ظٖ پـ مغ ڇې ػ  Aله نٕ٩ې نه تېـېږي پيل کړو ،کىالی وى ڇې په ښکته يب پىؿته شـکت رسه ػ 'A
او " Aپه څېـ ن٩بٓ ڇې ػ  Aنٕ٩ې په انؼافه مرص ٣کىونکى ته ؿِبيت وؿکىي ،الك ته ؿاوړو .که
ڇېـته ػ٠ه کبؿ څى ځله تـرسه کړو او الك ته ؿا٠يل ن٩بٓ رسه وٌل کړو ،ػالې منصني ته ڇې ػ ،A
' ،Aاو " Aنه تېـېږي الك ته ؿاوړو ،ڇې ػ ه١ه پـ مغ هـه نٕ٩ه ػ ػوه امتٝى ػ تـکيج څـګنؼوی ػی،
ڇې مرص ٣يې لم مرص ٣کىونکي ته ػ ػوه کبليى په انؼافه په ػالې ډول ڇې ػ  Aپه نٕ٩ه کې
مىعَ وىی ،ؿِبيت وؿکىي .ػ٠ې منصني ته ػ مرص ٣کىونکي ػ تې ت٥بوتێ منصني وايى .پـ
ػې البك ،ػ تې ت٥بوتێ هـه منصني ػ ػوه معتل٥ى امتٝى ػ تـکيثبتى څـګنؼوی وي ،ڇې مرص٣
کىونکي ته مىبته م٩ؼاؿ ؿِبيت وړانؼې کىي.
ػ مرص ٣کىونکي تىػذې ته په نه کتى ،کىالی وى ،ػ ه١ه لپبؿه ػ ډېـې ػ تې ت٥بوتێ
منصني ګبنې ؿلم کړو .په  5- 3وکل کې ػ تې ت٥بوتێ ػؿې منصنې ګبنې ښىػل وىي ػي .لىمړۍ
منصني يې ػ  Bله نٕ٩ې ،ػوهمه منصني يې ػ  Aله نٕ٩ې او ػؿېيمه منصني يې ػ  Eله نٕ٩ې نه
تېـېږي.
ػ نىؿو ظىؿاکي تىکى م٩ؼاؿ
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فمىنږ ػ ٤ـِيې پـ البك ،کىم ؿِبيت ڇې هـ تـکيج يې ػ تې ت٥بوتێ ػ منصني پـ مغ
ڇې له  Bنٕ٩ې څعه تېـېږي ،مرص ٣کىونکي ته وؿکىي ،ػ ه١ى تـکيثبتى له ؿِبيت څعه فيبت
ػی ڇې ػ تې ت٥بوتێ منصني ػ ه١ه په وليله ڇې ػ  Aله نٕ٩ې څعه تېـېږي.
کىمې ممئلې ته ڇې تبيؼ ػلته پبم وکړو ،ه١ه ػا ػه ڇې هـ څىمـه ڇې مرص ٣کىونکی
امتٝه فيبته مرص ٣کړي ،اهميت يې ؿاټيټېږي ،يٝنې هـڅىمـه ڇې ػ يىې امتٝې مرص ٣فيبت يش،
کىم ؿِبيت ڇې ػ امتٝې ػ يى اِبيف واشؼ مرص ٣يې وړانؼې کىي ،کمىالی مىمي.
ػ٠ه ممئله ػ نقويل نهبيي مٕلىتيت ػ (ؿِبيت ػ ٨بنىن) په نبمه پېژنؼل کېږي .اوك ػ تې
ت٥بوتێ ػ منصني ګبنى مىذىػ أالٜبت ػ تىػذې ػ ظٖ له مىذىػو أالٜبتى رسه تـکيثىو5 -4 .
وکل په پبم کې وني مئ .په ػ٠ه وکل کې ،ػ تىػذې کـښه ػ تې ت٥بوتێ له څلىؿو منصني ګبنى رسه
ښىػل وىې ػه.
ػ نىؿو ظىؿاکي تىکى م٩ؼاؿ
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فمىنږ ػ پبم وړ ػ کىؿ مېـم نه يش کىالی ػ ػوه امتٝى تـکيثبت ،ڇې ػ٠ه ومېـې ػ تې
ت٥بوتێ ػ منصني په مـلته مٝـيف کېږي ،ظـيؼاؿي کړي .ځکه ڇې ػ ػ٠ه منصني ټىل ن٩بٓ ػ
تىػذې ػ کـښې له پبله ؿاځي .ظى ه١ه کىالی يش ػ  2منصني مىعَ وىي تـکيج په وليله او
نىؿ تـکيثبت ڇې ػ  3او  4منصني ګبنى په وليله مىعَ کېږي وپېـي .ظى ػ ػې لپبؿه ڇې تـ ټىلى
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فيبت ؿِبيت الك ته ؿاوړي ،ػالې يى تـکيج انتعبتىي ڇې ػ تې ت٥بوتێ له ټىلى منصني ګبنى څعه
لىړ وي .ػ کىؿ ػ مېـمنې انتعبة وىی تـکيج ػ  Cػ نٕ٩ې په مـلته مىعَ کېږي ( 26کيلى ٠ىښه،
 60نىؿ ظىؿاکي تىکي).
پىؿتني تصخ ته په کتى ،ػ مرص ٣کىونکي ػ انتعبة ممئله ػ مىعٍې تىػذې ،جبتتى
٨ېمتىنى او ػ مرص ٣کىونکي ػ للي٩ې په پبم کې نيىلى رسه واِض وىل.
ه١ه ممئله ڇې تبيؼ پبم وؿته ويش ،ه١ه ػا ػه ڇې ػ  Cپه نٕ٩ه کې ػ مرص ٣کىونکي ػ
تىػذې له ظٖ رسه مامك ګـځي .او په ػ٠ه ټکي کې ػه ڇې مرص ٣کىونکی ظپلې تىػذې ته په
کتى ډېـ ؿِبيت يب مٕلىتيت الك ته ؿاوړي .پـ ػې البك ،ويالی وى ڇې؛ مرص ٣کىونکی ػ ػوه
امتٝى ه١ه تـکيج انتعبتىي ڇې په ه١ه کې ػ ػه ػ تې ت٥بوتێ منصني ػ ه١ه ػ تىػذې له کـښې رسه
مامك ګـځي.13

تلاطا:
ػ مرص ٣کىونکي ػ انتعبة له تصخ نه وؿولته اوك ٠ىاړو ،ػ ت٩بِب ػ ممئلې نٙـيه
وڅېړو .فمىنږ هؼ ٣ػا ػی تـڅى ػا ومىمى ،ڇې کىم ٜىامل ػ ه١ې امتٝې م٩ؼاؿ تـ ا٠ېقې النؼې
ؿاويل ،ڇې مرص ٣کىونکی يې پېـي.
په کيل تىګه ػ هـې امتٝې م٩ؼاؿ ڇې مرص ٣کىونکی يې پېـي په ػؿې ٜىاملى؛ ػ امتٝې
په ٨ېمت ،ػ نىؿو امتٝى په ٨ېمت او ػ مرص ٣کىونکي په ٜبيؼ (تىػذې) پىؿې تړاو لـي.
ػ ػې لپبؿه ڇې ػ هـ يى پىؿتني مت١يري ت١يريات ػ مرص ٣کىونکي ػ ت٩بِب په م٩ؼاؿ
وڅېړو ،په لىمړي رس کې ػ مت١يرياتى ػوه ډلې جبتتې ٤ـِىو او تيب وؿولته ػ ػؿېيمې ډلې ػ ت١يرياتى
ا٠ېقه ػ ت٩بِب وړ م٩ؼاؿ تبنؼې څېړو.
الف -ز امتػې كېمت :14ػ يىې امتٝې ٨ېمت ،ػ پيمى ه١ه وؿکړه ػه ڇې په م٩بتل کې يې امتٝه
وؿکىل کېږي .که ڇېـته ػ مرص ٣کىونکي ٜبيؼ او ػ نىؿو امتٝى ٨ېمت جبتت په پبم کې ونيمى ػ

- R. Dorfan. Prices and markets, pp . 69 -84.
 -14مهؼي ت٩ىی ،م٩ؼمه اي تـ ترقيه و تصليل ا٨تٍبػ ميکـو 89 -188 ،معىنه .
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امتٝې پېـوػل وىی م٩ؼاؿ يىافې ػ ه١ه په ٨ېمت پىؿې تړاو پيؼا کىي .له ه١ه ځبيه ڇې ٜمىمب ػ
امتٝې ػ ٨ېمت فيبتىالی ػ ت٩بِب ػ کمىايل او ػ ٨ېمت کمىالی ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي نى
ػالې ته وي ،ڇې:
ػ م٩ؼاؿ ت١يريات
ػ ٨ېمت ت١يريات
P
P1

P0

P1

Q

Q0

Q1
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ػ تېـې نبمٝبػلې پـ البك ،ػ ت٩بِب ػ منصني ميالن من٥ي ػی .پـ ػې البك ،ػ ٨ېمت او
پېـوػل وىيى امتٝى ػ م٩ؼاؿ ؿاتٕه کىالی وى ػ  5 - 5وکل په مـلته وښيى.
ػ مرص ٣کىونکي ػ ٠ربګىن ػ ٜکن الٝمل وؼت ػ امتٝې ػ پېـوػلى پـ مهبل ػ ٨ېمت ػ
ت١يرياتى پـ وړانؼې ،په ا٨تٍبػ کې ػ ت٩بِب ػ ٨ېمتي اؿتربٜيت په مٝيبؿ تبنؼې انؼافه کىو .ػ ت٩بِب
٨ېمتي اؿتربٜيت ممبوي ػی له ،ػ ت٩بِب وړ م٩ؼاؿ نمثي ت١يريات ڇې ػ امتٝې ػ ٨ېمت په نمثي
ت١يرياتى و وېىل يش:
ػ م٩ؼاؿػ ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي
ػ ذهت ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي
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تېالتېلې امتٝې ػ ٨ېمت ػ اؿتربٜيت له پلىه په ػؿې کټګىؿيى وېىل کېږي:
 -1غري اضتجاغي امتػه :ػا ه١ه امتٝه وي ،ڇې ػ ه١ىی لپبؿه  EP=0يٝنې ػ امتٝې ػ ٨ېمت ت١يريات
ػ مرص ٣کىونکي ػ پبم وړ امتٝې ػ ت٩بِب په م٩ؼاؿ کې ت١يري نه ؿامنځ ته کىي٠ .ري اؿتربٜي
امتٝې ػ ت٩بِب منصني ػالې ػی ڇې په  5 – 6وکل کې ؿلم وىی ػی.
D

P
P3

P2

P1

Q

D
Q0
0

«  5 – 6وکل»
لکه څنګه ڇې ګىؿئ په تېالتېلى ٨ېمتىنى کې ػ مرص ٣کىونکي ت٩بِب جبتته او له  Q0رسه
تـاتـه ػه.
 -2فىق الػازه اضتجاغي :ػا ه١ه امتٝه ػه ڇې ػ ه١ې لپبؿه ∞= EPوي ،يب په تله وينب ،ػ ػا ډول
امتٝې ػ ٨ېمت ت١يري ،په مرص ٣کىونکي کې ډېـ وؼيؼ ٜکن الٝمل ايربػوي .ػ کبليى ػ ػ٠ه
ډول لپبؿه ػ ت٩بِب منصني په  5 – 7وکل کې ښىػل وىی ػی .کله ڇې ػ امتٝې ٨ېمت له  P0نه
P1ته ؿاټيټ يش ،ػ مرص ٣کىونکي ت٩بِب په ٤ى ٧الٝبػه فيبتې انؼافې رسه فيبتىالی مىمي.
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D

P
P0
P1

D

Q
Q0

Q1

0

« 5 -7وکل»

 -3اضتجاغي امتػه :ػ ػ٠ې امتٝې لپبؿه  -∞<EP<0وي .ػ ػ٠ه ډول امتٝې ػ ت٩بِب منصني په 5 – 8
وکل کې ښىػل وىی ػی.
P

D
P0
P1
D

Q
Q0

Q1

0

« 5 - 8وکل»
ب -ز نىضو امتػى كېمت :ػ نىؿو امتٝى ٨ېمت ،ػ مت١رياتى په ػوهمه کټګىؿۍ کې ؿاځي کىم ڇې ػ
مرص ٣کىونکي ػ ت٩بِب م٩ؼاؿ تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل .ػ مرص ٣کىونکي په ت٩بِب تبنؼې ػ نىؿو
امتٝى ػ ٨ېمت ػ ت١يري ا٠ېقې ػ تىعيَ لپبؿه ( )Piػ امتٝې ظپل ٨ېمت او ػ مرص ٣کىونکي ٜبيؼ
) (Yجبتت ٤ـِىو .په ػې ٌىؿت کې ػ امتٝې پېـوػل وىی م٩ؼاؿ يىافې ػ نىؿو امتٝى په ٨ېمت
پىؿې تړاو پيؼا کىي .ػوه ډوله امتٝه لکه  Xاو  Yکىالی يش له يى تل رسه ػوه ډوله ؿاتٕې ولـي .ػ٠ه
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ػوه کبيل يب ػ يى تل مکمل او يب هم له يى تل رسه تٝىييض وي .ػوه امتٝې ه١ه وظت ػ يى تل ػ
مکمل په تىګه پېژنؼل کېږي ڇې ػ ػ٠ى ػواړو مرص ٣ػ يى تل له مرص ٣نه پـته امکبن ونه لـي ،ػ
محبل په تىګه ،مىټـ او تېل .ػوه امتٝې  Xاو  Yه١ه وظت ػ يى تل تٝىييض امتٝې تلل کېږي ڇې ػ يىه
نه مرص ٣ػ تل په مرص٤ىلى رسه ذربان يش .ػ محبل په تىګه ،تىؿه او ٨نؼ يب ګىړه او ڇبکلېټ .کله ڇې
ػوه امتٝې ػ يى تل مکمل وي ،لـو ڇې:
ػ م٩ؼاؿ ت١يريات
ػ ٨ېمت ت١يريات
يٝنې په ػ٠ه شبلت کې ته ػ ت٩بِب ػ منصني ميالن من٥ي وي 5 –9 .وکل ػ ػا ډول ت٩بِب
منصني ښکبؿه کىي.
P
y

D
P1

P0
D

QX

Q1

Q0

« 5 -9وکل»

& ‘hvtوىي ػي ،ػ تېلى ػ ٨ېمت په فيبتىايل رسه ته مىټـ
لکه څنګه ڇې په  5 -9وکل کې ښىػل
ته ػ مرص ٣کىونک ي ت٩بِب ؿاکمه يش ،په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػوه امتٝې  Xاو  Yػ يى تل تٝىييض
وي ،لـو ڇې

يٝنې ػ ت٩بِب ػ منصني ميالن ته محثت وي  5 – 10وکل ػ٠ه ممئله ښکبؿه

کىي.
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Px

D
d

P1
P0

D
d
Qy

Q0

Q1

0
وکل»
«5 – 10

يٝنې ػ تىؿې  Pyػ ٨ېمت فيبتىالی ٨نؼ  Qxته ت٩بِب فيبتىي .ػ  Xػ امتٝې ػ پېـوػلى پـ
وظت ػ مرص ٣کىونکي ٜکن الٝمل ػ ) (Pyػ نىؿو امتٝى ػ ٨ېمت ػ ت١يري په م٩بتل کې ػ ت٩بِب
رضتؼؿي اؿتربٜيت په مـلته انؼافه کىو.
ػ م٩ؼاؿ ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي
ػ ٨ېمت ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي
واِض ػه که ڇېـته  Xاو  Yػ يى تل مکمل وي

Ec=<0

او که ڇېـته  Xاو  Yتٝىييض وي:

EC>0

ج -ز مرصف کىونکي غايس :ػؿېيم مت١يري ڇې ػ يىې امتٝې لپبؿه ػ مرص ٣کىونکي ت٩بِب تـ ا٠ېقې
النؼې ؿاويل ،ػ مرص ٣کىونکي ٜبيؼ ) (Yػي  .په ػې تـظه کې ،ػ امتٝې ٨ېمت او ػ نىؿو امتٝى
٨ېمت جبتت ٤ـُ کېږي .پـ ػې البك ،ػ امتٝې پېـوػل وىی م٩ؼاؿ يىافې ػ مرص ٣کىونکي په
ٜبيؼ پىؿې تړاو لـي.
امتٝه ػ پېـوػل وىي م٩ؼاؿ او ػ ٜبيؼ له نٙـه په ػوه تـظى تبنؼې وېىى؛ اػنی او مٝمىيل امتٝه.
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ازنی امتػه :ه١ه امتٝه ػه ڇې ػ مرص ٣کىونکي ػ ٜبيؼ په فيبتىايل رسه ت٩بِب وؿته کمىالی مىمي،
ػ محبل په تىګه ډوډۍ.
مػمىيل امتػه :ه١ه امتٝه ػه ،ڇې ػ مرص ٣کىونکي ػ ٜبيؼ په فيبتېؼو رسه ت٩بِب وؿته فيبته يش.
لکه ٠ىښه .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې اػنی امتٝه وي ،لـو ڇې:

پـ ػې البك ،ػ ت٩بِب ػ منصني ميالن ته په ػ٠ه شبلت کې من٥ي وي 5 –11 .وکل ػ٠ه
ممئله ښکبؿه کىي.
Y

D

y0
y1
D

Q
Q1

Q0
0

« 5 – 11وکل»

يٝنې ػ مرص ٣کىونکي ػ ٜبيؼ کمىالی ،ػ اػنی امتٝې ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي .په
ه١ه ٌىؿت کې ڇې  ،Xمٝمىيل امتٝه وي ،لـو ڇې:

يٝنې ػ ت٩بِب ػ منصني ميالن محثت ػی 5 –12 .وکل ػ٠ه ممئله ښکبؿه کىي.
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Y
D

y0
y1

D

Q
Q1

Q0
0

« 5 – 12وکل»

يٝنې ػ مرص ٣کىونکي ػ ٜبيؼ فيبتىالی ،مٝمىيل امتٝې ته ػ ه١ه ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل
تبٜخ ګـځي.
ػ مرص ٣کىونکي ػ ٜکن الٝمل وؼت ػ ٜبيؼ ػ ت١يرياتى پـ وړانؼې ،ػ ت٩بِب ٜبيؼي
اؿتربٜيت په نبمه يبػېږي او په ػې ډول ػی:
ػ م٩ؼاؿ ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي
ػ ٜبيؼ ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي
په ه١ه ٌىؿت کې ڇې  Xاػين امتٝه ويEy<0 .
او په ه١ه ٌىؿت کې ڇې  Xمٝمىيل امتٝه ويEY>0 .
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شپږم څپطکی
تىليس ،مرصف او غططه
ػ رشکتىنى يب تىليؼي واشؼونى هؼ ،٣ڇې په ا٨تٍبػ کې وؿته ا٨تٍبػي مىلمه وايى ،ػ
ګټې اٜٙمي کىل ػي .نى مىلمه ػ تىليؼ له ٜىاملى (کبؿ ،ځمکې ،پبنګې او اػاؿې) څعه په ګټې
اظيمتنې رسه امتٝه تىليؼوي او هڅه کىي تـڅى په تبفاؿ کې ػ ه١ى په پلىؿلى رسه ګټه الك ته ؿاوړي.
ػ ا٨تٍبػي مىلمې ػنؼه په امتٝې تبنؼې ػ ظبمى مىاػو ػ وکل تؼلىل او په تبفاؿ کې ػ ظـڅالو وړ
ظؼمبتى تبنؼې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى ػ وکل تؼلىل ػي.
ه١ه مهمه ممئله ڇې ػ تىليؼ په اؿتثبٓ تبيؼ په پبم کې ونيىل يش ،ػ نقويل شبٌل ٨بنىن
ػی .په لىمړيى کې ا٨تٍبػپىهبنى تبوؿ ػؿلىػ ڇې ػ٠ه ٨بنىن يىافې ػ ځمکې ػ تىليؼ ٜبمل په تـظه
کې ٌؼ ٧کىي ،ظى اوك ػ ػ٠ه ٨بنىن تٕثي ٪يىافې په ځمکې پىؿې مصؼوػ نه ػی پبتې وىی او
ػ٠ه ٨بنىن ػ تىليؼ ػ نىؿو ٜىاملى په هکله هم ٌؼ ٧کىي.
ػ نقويل شبٌل ٨بنىن ػ ػ٠ې ممئلې څـګنؼوی ػی ،ڇې که ڇېـته ػ تىليؼ يى يب څى ٜىامل
جبتت پبتې يش ،ػ تىليؼ ػ يى يب څى ٜىاملى فيبتىالی ػ ػې تبٜخ ګـځي ،ڇې اولٖ تىليؼ ػ تىليؼ ػ
ٜبمل يب ٜىاملى په ؿاتٕه ت١يري وکړي او په تىليؼ تبنؼې فيبتېؼونکی م٩ؼاؿ په تـيري ډول کمىالی
ومىمي .که ڇېـته ػ٠ه ٨بنىن ٌؼ ٧نه کبوه ،نى هېڅ مصؼوػيت ته په ځمکه کې ػ مصٍىل ػ تىليؼ ػ
انؼافې لکه ػ يى هکتبؿ ځمکې په پـاظىايل رسه مىذىػ نه و.
ػ محبل په تىګه ،ػالې ٤ـُ کړئ ڇې يىه ټىټه تىليؼي ځمکه او پبنګه جبتته او کىم کبؿګـ
ڇې ػ ځمکې او پبنګې پـ ػ٠ه جبتت م٩ؼاؿ کبؿ کىي ،تؼلىن مىمي .ػ٠ه ممئله په  6 -1ذؼول کې
ښىػل وىې ػه .متىلٖ شبٌل يب په تىليؼ تبنؼې اِب٤ه وىی م٩ؼاؿ ،لکه ڇې ذؼول يې ښکبؿه
کىي ػ  4کبؿګـ تـ التعؼامىلى پىؿې فيبتىالی مىمي او له ه١ه نه وؿولته متىلٖ او اِبيف تىليؼ
ښکبؿه کىي 6 -1 .وکل ػ هـ کبؿيګـ اِبيف تىليؼ ښکبؿه کىي.
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« 6 -1ذؼول ،ػ تىليؼ په مت١يري ٜبمل کبؿګـ رسه نقويل شبٌل»
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

ػ اِبيف تىليؼ م٩ؼاؿ
40

30

20

10
کبؿګـ

8

7

6

5

4

« 6 -1وکل»
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لکه څنګه ڇې يې  6 -1وکل ښکبؿه کىي ،ػ تىليؼ په لىمړيى مـاشلى کې ػ تىليؼ ػ مت١يري
ٜبمل په فيبتىايل رسه اِبيف تىليؼ 15فيبتىالی مىمي ،ظى په وؿولتيى مـاشلى کې ػ نقويل شبٌل
٨بنىن په ٜمل پيل کىي او ػ تىليؼ ػ مت١يري ٜبمل په فيبتېؼو رسه اِبيف تىليؼ کمىالی مىمي.

ملياغ ته وضګطځېسل:
که ڇېـته ػ تىليؼ ٜىامل ځمکه ،کبؿ ،او پبنګه ػ امتٝې ػ تىليؼ لپبؿه په جبتت نمثت تبنؼې له
يى تل رسه تـکيج يش ،مؼيـ ته ػ نمثتىنى له ممئلې رسه مغ نه يش .ظى تـ اوله هم تبيؼ ػ تىليؼ ػ
م٩يبك په اړه تٍميم نيىنه وکړي ،ځکه ػ تىليؼ ٜىامل کېؼای يش په جبتت نمثت له يى تل رسه
تـکيج يش ،ظى ػ تىليؼ تېالتېلې لٕصې ته وړانؼې کړي .ػ محبل په تىګه په  6 -2ذؼول کې ػ تىليؼ
ػ ٜىاملى په کبؿ وړل وىی م٩ؼاؿ ػ ػؿېيى ا٨تٍبػي واشؼونى په والٕه په مت٥بوتى م٩ؼاؿونى رسه
ښىػل وىی ػی.
تٍؼي

ػ ځمکې انؼافه

ػ کبؿګـو ومېـ

ػ پبنګې م٩ؼاؿ

ال٦

1

20

8

ة

5

100

40

د

10

200

80

« 6 -2ذؼول»
ػؿې ا٨تٍبػي مىلمې ال ،٦ة او د ػ تىليؼ ٜىامل په وؿته نمثتىنى رسه له يى تل رسه
تـکيثىي ،ظى ة مىلمه له ال ٦نه او د له ة مىلمې څعه لىيه ػه .امکبن لـي ػ مىلمې پـاظتيب
يب ػ انؼافې فيبتىالی له ال ٦څعه ة ته ػ نهبيي تىليؼ (متىلٖ تىليؼ) ػ فيبتىايل تبٜخ يش .په ػ٠ه
وظت کې وايى ڇې ػ تىليؼ ػ انؼافې فيبتىالی له ة نه ػ د انؼافې ته کمېؼونکی ػی .په ه١ه
ٌىؿت کې ڇې ػ مىلمې لپبؿه فيبت ٘ـ٤يت ولـي او په ػ٠ې انؼافه کې ػ مرص ٣متىلٕه انؼافه ػ

 -15ػلته له اِبيف تىليؼ څعه نهبيي تىليؼ  Marginal produtهؼ ٣ػی.
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مىلمې لپبؿه په اٌ١ـي شؼ کې وي .ظى ػ ا٨تٍبػي مىلمې ٘ـ٤يت په کىمى ٜىاملى پىؿې تړاو
لـي؟ ػ ا٨تٍبػي مىلمې ػ مٕلىتې انؼافې تـػاوت ته کىالی وى په شبٌل پىؿې اړونؼو ٨ىانينى
رسه اؿتثبٓ وؿکړو .پـ ػې البك ،ػ ا٨تٍبػي مىلمې ػ مٕلىتې انؼافې ممئلې ته له ػوه اړظىنى
څعه ګىؿو:
 -1کىمه مىلمه ڇې مٕلىته انؼافه لـي ،تبيؼ ػ تىليؼ ٜىامل په ٠ىؿه نمثت له يى تل رسه تـکيج
يش.
 -2مىلمه تبيؼ ػومـه م٩ؼاؿ تىليؼ کړي ،ڇې ػ تىليؼ ه١ې لٕصې ته له ؿلېؼو وړانؼې ػ
فيبتېؼونکي م٩يبك ػ ؿاګـځېؼو لـونکې وي.
پـ ػې البك ،ػ مىلمې پـاظتيب ه١ه مهبل ڇې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى شبٌل نقويل يش يب کله
ڇې م٩يبً ته ؿاګـځېؼل کمېؼونکي يش ،تبيؼ وػؿېږي (متى ٦٨يش) .ػ تىليؼ ػ انؼافې په ػ٠ې
نٕ٩ه کې ػ مٕلىتې انؼافې لـونکې ػه.
ػ ا٨تٍبػي مىلمې پـاظتيب او مٕلىتې انؼافې ته ؿلېؼل ػ  6 -3ذؼول په ډول تـرسه
کېږي٤ .ـُ کړئ ،ڇې  Yػ تىليؼ ػ مت١يري ٜبمل مرص ٣او  Xػ تىليؼ ػ جبتتى ٜىاملى مرص٣
څـګنؼوی ػی .ػ تىليؼ په لىمړيى پړاوونى کې ،مىلمه ػ مٕلىتې انؼافې پـ لىؿ شـکت کىي ،ػ Y
فيبت م٩ؼاؿ ػ  Xله جبتت م٩ؼاؿ رسه تـکيج کېږې.
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« 6 -3ذؼول»
ػ تىليؼ ٜىامل

مٕلىته انؼافه

ټىل تىليؼ

X

Y

ػ هـ واشؼ لپبؿه متىلٖ تىليؼ

5

1

20

10

5

2

24

12

5

3

39

13

5

4

52

13

63

12,6

5

6

74

12,3

5

7

82

11,2

5

5

ػ فيبتېؼونکي او ٌٝىػي شبٌل
م٩يبك ته ؿاګـځېؼل
ػ کمېؼونکي او نقويل شبٌل
م٩يبك ته ؿاګـځېؼنه

ػ تىليؼ ػ ٜىاملى ػ  5X+4Yپه تـکيج رسه ،ػ  Yمتىلٖ تىليؼ اٜٙمي شؼ ته ؿلېږي .پـ
ػې البك ،ػ٠ه تـکيج ،ػ تىليؼ ػ ٜىاملى ػ تـ ټىلى ٠ىؿه تـکيج ښکبؿنؼوی ػی.
ػوهم پړاو ،ػ ا٨تٍبػي مىلمې په پـاظتيب کې ػ مىلمې ػ انؼافې وػه ػه 6 -4 .ذؼول ػ
تىليؼ په معتل٥ى م٩يبلىنى کې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى تـ ټىلى ٠ىؿه تـکيج ښکبؿه کىي.
ػ تىليؼ ػ ٜىاملى ػ ػوه يب ػؿې تـاتـه کىلى په لىمړي پړاو کې ػ تىليؼ ػ هـ ٜبمل انؼافه ػ
تىليؼ په انؼافه کې ػ متنبلج فيبتىايل تبٜخ ګـځي .پـ ػې البك ،م٩يبك ته ؿاګـځېؼل جبتت ػي
 .Constant return to scaleکه ڇېـته ػ تىليؼ م٩يبك فيبتىالی ومىمي (نمثت ػ ٜىاملى تـکيج ته
جبتت پبتې يش) ػ  30X+24Yتـ تـکيثه پىؿې م٩يبك ته ؿاګـځېؼل فيبتېؼونکي ػي او وؿولته له
ه١ه م٩ي بك ته ؿاګـځېؼل کمېؼونکي ګـځي .ػ٠ه تـکيج ػ مىلمې ػ مٕلىتې انؼافې رسه په اؿتثبٓ
کې ػ ٜىاملى ػ نمثت ػ تـکيج او ػ تىليؼ ػ م٩يبك ښکبؿنؼوی ػی.
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« 6 -4ذؼول»
ػ تىليؼ ٜىامل

ػ تـ ټىلى ٠ىؿه
تىليؼ انؼافه

ټىل تىليؼ

X

Y

ػ  Yػ هـ واشؼ لپبؿه متىلٖ تىليؼ

جبتت م٩يبك ته ؿاګـځېؼل

5

4

52

13

10

8

104

13

15

12

156

13

30

24

320

13,6

فيبتېؼونکي م٩يبك ته ؿاګـځېؼل

60

48

600

12,5

کمېؼونکي م٩يبك ته ؿاګـځېؼل

تـ ه١ه وظته پىؿې ڇې مىلمه ػ تىليؼ ػ٠ې لٕصې ته ونه ؿلېږي ،م٩يبك ته ػ
فيبتېؼونکي ؿاګـځېؼو په رشاي ٕى کې ته ٜمل وکړي او که ڇېـته ا٨تٍبػي مىلمې ته له ػې نه
فيبته پـاظتيب وؿکړو ،شبٌل نقويل کېږي او م٩يبك ته ؿاګـځېؼل ته کمېؼونکي يش .په همؼې
تـتيج ،ػ تىليؼ په لٕض کې هـ ډول کمىالی ػ ٌٝىػي او فيبتېؼونکې انؼافې ته ػ وؿګـځېؼو
تبٜخ ګـځي.
 6 -5ذؼول په پبم کې ونيمئ .ػ تىليؼ فيبتىالی تـ  100واشؼو پىؿې له ٌٝىػي شبٌل
رسه يى ځبی او م٩يبك ته ؿاګـځېؼل فيبتېؼونکي وي او په ه١ه ٌىؿت کې ڇې شبٌل له 100
واشؼو څعه فيبت او ي ب له ه١ه څعه لږ يش ،ػ شبٌل ػ وؿکړې انؼافه ته کمىالی ومىمي (ػلته ػ
شبٌل ػ وؿکړې له انؼافې څعه هؼ ٣ػ هـ ٜبمل متىلٖ تىليؼ يب ػ اِبيف تىليؼي ٜبمل ػ
التعؼام لپبؿه اِبيف تىليؼ ػی.)16

– 126.

-J. L. Hansen. A. Textbook of Economics pp. 116
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« 6 -5ذؼول»
ػ کبؿګـو ومېـ (ػ ځمکې او
پبنګې انؼافه جبتته ػه)

ػ تىليؼ ومېـ

ػ هـ کبؿګـ متىلٖ تىليؼ

1

10

10

2

30

15

3

60

20

4

100

25

5

120

24

6

132

22

7

140

20

8

146

18

مٕلىته انؼافه

ػ  6 -5ذؼول په وليله وړانؼې وىي أالٜبت کىالی وى ػ  6 -2وکل په مـلته وښيى.
ػ هـ کبؿګـ متىلٖ تىليؼ
مٕلىته انؼافه

25
20
15
10

5

ػ تىليؼ انؼافه

مرصف:

180

140

100

80

40

20

0

« 6 -2وکل»

ػ يىې ا٨تٍبػي مىلمې ػ اړتيب وړ ظؼمبتى ته ػ تىليؼ ػ ٜىاملى ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه ػ
وؿکړل وىيى پي مى په تىګه پېژنؼل کېږي .ػ هـې ا٨تٍبػي مىلمې مرص ٣په ػوه تـظى؛ جبتتى او
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مت١يريو مٍبؿ٤ى تبنؼې وېىل کېږي .جبتت مٍبؿ ٣ػ تىليؼ وىې امتٝې ه١ه تـظه ػه ،ڇې م٩ؼاؿ يې
ػ تىليؼ وىې امتٝې انؼافې ته له پبمني ىي پـته جبتت پبتې کېږي .ػ محبل په تىګه ،ػ کبؿ ظبنې ػ تٝمري
ػ تي مې مٍبؿ ،٣ػ ښبؿوالێ ٜىاؿُ او نىؿ ػې ظربې ته له پبملـنې پـته ڇې مىلمه په کىمه انؼافه
امتٝه تىليؼوي ،جبتت وي او په ميبوتني ډول وؿکىل کېږي .ػ ٜبمل مؼيـ ػ ش٩ى٨ى مٍبؿ ٣هم ػ
جبتتى مٍبؿ٤ى په تىګه په پبم کې نيىالی وى.
مت١ري مٍبؿ ٣ػ مىلمې ػ مٍبؿ٤ى ه١ه تـظه ػه ڇې م٩ؼاؿ يې ػ مىلمې ػ تىليؼ په
انؼافې پىؿې تړاو لـي .ػ محبل په تىګه ،ػ کبؿګـو مقػ ،ػ ظبمى مىاػو ػ پېـوػلى مٍبؿ ٣او ه١ىی ته
وؿته مت١ري مٍبؿ ٣ػي .ځکه ،که ڇېـته مىلمه امتٝه تىليؼ نه کړي ػ ػ٠ى ا٨المى مٍبؿ ٣ػ مىلمې
لپبؿه له ٌ٥ـ رسه تـاتـ ػی او ػ تىليؼ ػ انؼافې په فيبتىايل رسه ،ػ٠ه مٍبؿ ٣فيبتىالی مىمي.
کله ڇې يىه ا٨تٍبػي مىلمه ػ ظپل تىليؼ انؼافه فيبتىئ ،ثٝيتب ػ مىلمې مت١ري مٍبؿ٣
ت١يري کىي .ظى ػ مٍبؿ٤ى ػ ت١يري ٔـي٩ه په ه١ى ٜىاملى پىؿې تړاو لـي ڇې ػ مىلمې ٘ـ٤يت تـ
ا٠ېقې النؼې ؿاويل او په ظپله ػ مىلمې ٘ـ٤يت هم ػ تىليؼ ػ انؼافې تـ ا٠ېقې النؼې ػی٠ .بلثب
مىلمې ػ تىليؼ په ډېـو لىړو لٕصى کې له ٜؼم ٘ـ٤يت رسه مغ کېږي ،ػ ػ٠ه کبؿ ٜلت او په
مٍبؿ٤ى تبنؼې ػ ه١ه ػ ا٠ېقې څـنګىالی کىالی وى ڇې ػ محبل په وړانؼې کىلى رسه واِض کړو.
 6 -6ذؼول ػ تىليؼ ػ انؼافې له کثله ػ مٍبؿ ٣ػ ت١يري څـنګىالی ښکبؿه کىي .لىمړی
کبمل په يىه ميبوت کې ػ يىې مىلمې ػ تىليؼ ػ انؼافې ښکبؿه کىونکې ػه .ػوهم کبمل ػ ميبوتې ػ
جبتتى مٍبؿ٤ى انؼافه ڇې ػ تىليؼ ػ ټىلى لٕصى لپبؿه  1000پىيل واشؼه ػی ،ښکبؿه کىي .ػؿېيم کبمل
ػ تىليؼ ػ هـې لٕصې لپبؿه مت١ري مٍبؿ ٣مىعَ کىي .څلىؿم کبمل ػ جبتتى او مت١ريو مٍبؿ٤ى
مرمىٜه يب کيل مٍبؿ ٣ښکبؿه کىي .پنځم کبمل ػ څلىؿم کبمل ػ ت٩ميم شبٌل په لىمړي کبمل
(ټىل تىليؼ/ټىل مرص )٣ػی او په إٌالس کې ػ متىلٖ تىليؼ په نبمه يبػېږي .وپږم کبمل ػ يىې
اِبيف تىليؼي امتٝې مٍبؿ ٣ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ نهبيي مٍبؿ ٣په نبمه يبػېږي ،مىعَ کىي .ػ
محبل په تىګه ،ػ  7پىيل واشؼو ومېـه ػ ػوهم ؿػي ٦وؿولتي کبمل کې په النؼې وکل کې اللته
ؿا٠يل ػي:
2600 -1900 =700
ػ  100اِبيف واشؼو ػ تىليؼ مٍبؿ = ٣ػ  100واشؼو مٍبؿ – ٣ػ  2000واشؼو ػ تىليؼ مٍبؿ،٣
نى.
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نهبيي مرص٣

واشؼه اِبيف تىليؼ مرص٣

ػ

ػ اِبيف واشؼونى ومېـ
« 6 -6ذؼول»

ميبونی
تىليؼ

جبتت ميبوتنی
تىليؼ

مت١ري تىليؼ

مرمىٜي
مٍبؿ٣

متىلٖ
مٍبؿ٣

نهبيي
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

لکه څنګه ڇې ګىؿئ ػ  100واشؼه تىليؼ په لٕصه کې ميبوتني مت١ري مٍبؿ 900 ٣پىيل
واشؼه او ټىل مٍبؿ 1900 ٣پىيل واشؼه ػي .په ػې تىګه ػ هـ واشؼ ػ تىليؼ مٍبؿ 19 ٣پىيل
واشؼه ػي .اوك که ڇېـته ػ تىليؼ انؼافه په ميبوت کې  200ته وؿلىو ،جبتت مٍبؿ ٣ته ت١يري ونه
کړي ،ظى مت١ري مٍبؿ ٣ته په ميبوت کې  1600پىيل واشؼه فيبت يش او په پبي کې ته مرمىٜي
مٍبؿ 2600 ٣واشؼه يش.
په مٕلج تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه يى ځل تيب ػ مٍبؿ٤ى ػؿې تـػاوته ڇې فمىنږ په وؿولتي
تصخ کې ډېـ اهميت لـي ،تٝـي٥ىو:
 -1مرمىٜي مٍبؿ ٣ػ تىليؼ ػ هـې انؼافې لپبؿه ػ تىليؼ ػ هام٠ې انؼافې لپبؿه ػ ټىلى جبتتى او
مت١ريو مٍبؿ٤ى مرمىٜه ػه.
 -2متىلٖ مٍبؿ ٣ػ تىليؼ ػ هـې انؼافې لپبؿه ػ تىليؼ په م٩ؼاؿ تبنؼې ػ مرمىٜي مٍبؿ٤ى ػ
ت٩ميم شبٌل ػی.
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 -3نهبيي مٍبؿ ٣په مرمىٜي مٍبؿ٤ى کې ػ تىليؼ ػ م٩ؼاؿ ػ فيبتىايل له کثله ػ اِبيف واشؼ
مٍبؿ ٣ػي.
په مرمىٜي مٍبؿ٤ى کې ػ مٍبؿ٤ى مهمه تـظه ،له متىلٕى او نهبيي مٍبؿ٤ى څعه مت١ري
مٍبؿ ٣ػي .ػ  6 -6ذؼول پـ البك ،ػ 100واشؼه تىليؼ لپبؿه ػ٠ه مٍبؿ 900 ٣پىيل واشؼه او ػ
 100نىؿو واشؼونى لپبؿه  700پىيل واشؼه ػي .ظى ػ ػوهم  100واشؼو لپبؿه کبؿ تـرسه کېږي ،يىه
انؼافه کبؿ ػ  100واشؼه ػوهمى تىليؼاتى ته هم تـرسه کېږي ،ػ محبل په تىګه ،ػ ظبمى مىاػو ػ پېـوػلى
لپبؿښتنه تبيؼ تيب تکـاؿ نه يش .ػ  200تىليؼي واشؼو متىلٖ مرص 13 ٣پىيل واشؼه ػی.
که ڇېـته تىليؼ ػ  100واشؼو په انؼافه نىؿ هم فيبت کړو ،يىافې  600پىيل واشؼه په
مت١ريو او مرمىٜي مٍبؿ٤ى اِب٤ه کېږي او متىلٖ مٍبؿ 10,67 ٣پىيل واشؼه کمىالی مىمي او ػ
تىليؼ نهبيي مٍبؿ ٣ػ  6ا١٤بنيى په انؼافه کمىالی مىمي .ػ متىلٕى او نهبيي مٍبؿ٤ى کمىالی تـ 600
تىليؼي واشؼونى پىؿې ػوام مىمي ظى له ه١ې نه وؿولته نهبيي مٍبؿ ٣په فيبتىايل پيل کىي.
لکه څنګه ڇې  6 -6ذؼول يې ښکبؿه کىي ،له  500تىليؼي واشؼونى نه وؿولته نهبيي
مٍبؿ ٣فيبتىايل مىمي او ػ مت١ريو مٍبؿ٤ى په فيبتىايل رسه ،مرمىٜي مٍبؿ ٣فيبتىايل او ػ
متىلٕى مٍبؿ٤ى ػ کمىايل نـط ټيټېږي .ػ٠ه ممئله په  6 -3وکل کې ښىػل کېږي.17
مرص٣
متىلٖ مٍبؿ٣

ػ تىليؼ م٩ؼاؿ

نهبيي مٍبؿ٣

600

500
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-32.
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- R. Dorfan, price and Markets, pp. 27
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ػ٠ه وکل ػ تىليؼ ػ لٕصې ،ػ متىلٕى او نهبيي مٍبؿ٤ى ؿاتٕه ښکبؿه کىي .لکه څنګه
ڇې يې ګىؿئ ،ػ تىليؼ په ټيټى لٕصى کې ػ ػوه منصني ګبنى شـکت نقويل و او له څه وظت
وؿولته يې ٌٝىػي شـکت پيل کړ.

غططه:
ٜـِه ػ ه١ې امتٝې په مٝنب ػه ،ڇې تىليؼونکي يب پلىؿونکي يې په معتل٥ى ٨ېمتىنى رسه
تبفاؿ ته وړان ؼې کىي .ػوه مهم ٜىامل ڇې تبفاؿ ته ػ امتٝې ٜـِه تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل ،په تبفاؿ
کې ػ امتٝې ٨ېمت او ػ امتٝې نهبيي مرص ٣ػی .ػ ػ٠ى ػوه ٜىاملى تـمنځ څه ؿاتٕه وذىػ لـي.
٤ـُ کړئ ڇې په تبفاؿ کې ػ امتٝې ٨ېمت  100پىيل واشؼه او ػ تىليؼ نهبيي مٍبؿ ٣يې  95پىيل
واشؼه ػي .له ه١ه ځبيه ڇې ٨ېمت ػ تىليؼ له مٍبؿ٤ى څعه لىړ ػی ،ػ تىليؼ فيبتىالی ػ تىليؼونکي
ګټه فيبتىي .پـ ػې البك ،تىليؼونکی ػ ذبؿي تىليؼ په انؼافه کې ظپله ګټه نه اٜٙمي کىي .اوك
که ڇېـته په تبفاؿ کې ػ امتٝې ٨ېمت  100پىيل واشؼه او نهبيي مٍبؿ ٣يې  105پىيل واشؼه وي ،ػا
ڇې ػ تىليؼ مرص ٣له ٨ېمت نه فيبت ػی ،ػ تىليؼ کمىالی ػ تىليؼونکي ګټه فيبتىي .نى ػ تىليؼ په
ذبؿي لٕصه کې هم تىليؼونکي ګټه نه اٜٙمي کىي .پـ ػې البك ،ػالې نتيره اظيمتلی وى ڇې
ػ تىليؼونکي ګټه ه١ه وظت اٜٙمي کېږي ڇې ػ ه١ه لپبؿه ػ امتٝې ػ ظـڅالو ٨ېمت له نهبيي
مرص ٣رسه تـاتـ وي .ػ٠ه تـاتـي ػ ګټې ػ اٜٙمې کىلى لپبؿه الفم رشٓ ػی.
له ه١ه ځبيه ڇې مىنږ ٤ـِىو ،ڇې ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى نهبيي هؼ ٣ػ ګتې اٜٙمي کىل
ػي ،نى هـه مىلمه ػ ػ٠ه هؼ ٣لپبؿه هڅه کىي.
ػ متىلٕى مٍبؿ٤ى
منصني

ػ نهبيي مٍبؿ٤ى
منصني

٨ېمت

P3
P2
P1
P0
م٩ؼاؿ

0

Q1 Q2 Q3
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ز اكتصاز ز غلم اػاػات
لکه څنګه ڇې يې په وکل کې ګىؿئ ،که ڇېـته ػ امتٝې ٨ېمت  P0وي ،ػا ڇې ػ٠ه
٨ېمت ػ تىليؼ له متىلٖ مرص ٣رسه ممبوي ػی ،په ػ٠ه ٨ېمت کې ټىل ٨ېمت له ټىل مرص ٣رسه
تـاتـ وىی ػی او ػ تىليؼونکي ګټه ٌ٥ـ ػه.
P =AC
ػ ؿاتٕې ػواړه ظىاوې ػ تىليؼ له م٩ؼاؿ ) (Qرسه رضتىو ،نى لـو ڇې:
يب

(مرصٜ – ٣بيؼ)

PQ =AC×Q

نى ػ ػې لپبؿه ڇې تىليؼونکی ګټه نه يش تـالله کىالی ،نى تبفاؿ ته امتٝه نه ٜـِه کىي .له  P0نه په
کم ٨ېمت کې ػا ڇې ٨ېمت ػ تىليؼ له متىلٖ ٨ېمت څعه کم ػی ،ػ امتٝې ظـڅالو او تىليؼ،
تىليؼونکی فيبمننىي .پـ ػې البك ،له  P0څعه په ټيټى ٨ېمتىنى هم تىليؼونکی امتٝه نه تىليؼوي او
تبفاؿ ته ته څه ٜـِه نه کړي .که ڇېـته ٨ېمت له  P0څعه فيبت وي ،ػ محبل په تىګه P3 ،P2 ،P1
تىليؼونکی ته ګټه اللته ؿاوړي .په ػې ٌىؿت کې ته امتٝه تىليؼ او تبفاؿ ته وړانؼې يش .ظى څىمـه
م٩ؼاؿ امتٝه ته په ػ٠ى ٨ېمتىنى کې ٜـِه يش ،که ڇېـته ٨ېمت  P1وۍ ،تبفاؿ ته ٜـِه وىی م٩ؼاؿ
ته  ،QQ1که ڇېـته ٨ېمت  P2وي تبفاؿ ته ٜـِه وىی م٩ؼاؿ ته  QQ2او که ڇېـته ٨ېمت  P3وي،
تبفاؿ ته ٜـِه وىی م٩ؼاؿ ته  QQ3وي .پـ ػې البك ،ػ نهبيي تىليؼ مرص ٣ػ منصني ه١ه تـظه
مرص ٣ػ منصني له پبله ؿاځي ،تبفاؿ ته په معتل٥ى ٨ېمتىنى تبنؼې ػ ٜـِه
ڇې ػ تىليؼ ػ متىلٖ Q
وىې امتٝې م٩ؼاؿ مىعَ کىي .ػ نهبيي مرص ٣ػ منصني ػ٠ه تـظه په  5 -6وکل کې ښىػل
وىې ػه.
P

« 6 -5وکل»
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ز اكتصاز ز غلم اػاػات
لکه څنګه ڇې يې ګىؿئ ،ػ ٜـِې ػ منصني ميالن محثت ػی ،يٝنې ػ ٜـِه وىي م٩ؼاؿ
ؿاتٕه له ٨ېمت رسه ممت٩يمه ػه .هـ څىمـه ڇې ٨ېمت فيبت يش ،ػ نىؿو ٜىاملى په جبتت پبتې کېؼو
رسه ،تبفاؿ ته ٜـِه وىی م٩ؼاؿ فيبتىالی مىمي 6 -7 .ذؼول ػ ٤ـيض امتٝې ،محال ة امتٝې لپبؿه ػ
ػ٠ې ؿاتٕې ښکبؿنؼوی ػی:
 6 -7ذؼول ته ػ ٜـِې ذؼول وايى .له ه١ه ځبيه ڇې تبفاؿ ته ٜـِه وىی م٩ؼاؿ په ٨ېمت پىؿې
تړاو لـي ،کىالی وى ػ ٜـِې تبت ٞپه ػې تڼه وليکىS = F(P) .
ػ ة امتٝې ٨ېمت

تبفاؿ ته ػ ة ٜـِه وىې امتٝې م٩ؼاؿ

10

100

12

150

15

200

20

300
«  6 -7ذؼول»

په غططه کې تغيري:
لکه څنګه ڇې مى پىؿته وويل ،ػ ٜـِې منصني ػ نهبيي مٍبؿ٤ى منصني يىه تـظه ػه ،ڇې ػ
متىلٕى مٍبؿ٤ى له منصني څعه پىؿته ؿاځي .که ڇېـته ػ تىليؼ نهبيي مٍبؿ ٣ؿاکم يش ،ػ نهبيي مٍبؿ٤ى
منصني ته پىؿته ظىا ته شـکت وکړي .پـ ػې البك ،ػ تىليؼ ػ نهبيي مٍبؿ٤ى فيبتىالی ،ػ ٜـِې  SSمنصني
ٜ S1S1ـِې منصني ته او کمىالی ته يې ػ ٜـِې منصني ػ  S2S2ػ ٜـِې منصني ته تؼل کړي .ػ٠ه ممئله
په  6 -6وکل کې ښىػل کېږي.
٨ېمت
S

S3

S1

S3
S
م٩ؼاؿ

S1
«  6 -6وکل»
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ز اكتصاز ز غلم اػاػات
نى ػ ٜـِې ػ منصني ػ ځبی تؼلېؼل ػ تىليؼ ػ مٍبؿ٤ى يب ػتىليؼ ػ ٜىاملى له ت١يري څعه منځته ؿاځي.

ز غططې كېمتي اضتجاغيت:
ػ ت٩بِب ػ نٙـيې په څېـ ،ػ ٜـِې په نٙـيه کې هم مىنږ ػ ػې مينه وال يى ،ڇې ػ تىليؼونکي ػ
ٜکن الٝمل وؼت ػ ٨ېمت ػ ت١يرياتى پـ وړانؼې انؼافه ګېـي کړو .ػ محبل په تىګه ،که ڇېـته ٨ېمتىنه 50
٤يٍؼه فيبت يب کم يش ،تىليؼونکی ته څه ډول ٜکن الٝمل ښکبؿه کړي ،او په کىمه انؼافه ػ تىليؼ او
ٜـِې م٩ؼاؿ کمىي يب فيبتىي .ػلته هم ػ تىليؼونکي ػ ٜکن الٝمل وؼت ػ ٜـِې ػ ٨ېمت له اؿتربٜيت
يب شمبليت رسه لنرىل کېږي .ػ ٜـِې ٨ېمتي اؿتربٜيت ٜثبؿت ػی له:

ػ م٩ؼاؿ ت١يري ٤يٍؼي
ػ ٨ېمت ػ ت١يرياتى ٤يٍؼي
له ه١ه ځبيه ڇې ػ ٜـِې ػ منصني ميالن محثت ػی (او يب ػ ٜـِه وىي م٩ؼاؿ او ٨ېمت تـمنځ
ؿاتٕه ممت٩يمه ػه)  Esمحثت ػی او م٩ؼاؿ يې هم ػ ٌ٥ـ او تې نهبيت (اليتنبهي) تـمنځ ٨ـاؿ لـي:
ػ ٜـِې ػ اؿتربٜيت له پلىه امتٝه په ػؿې تـظى وېىى:
الف -غري اضتجاغي امتػه :ػ ػ٠ې امتٝې لپبؿه ،ػ ٜـِې اؿتربٜيت له ٌ٥ـ رسه ممبوي ػی .يٝنې )(Es =0
يٝنې ػ ٨ېمت ت١يريات په تىليؼونکي يب پلىؿونکي کې هېڅ ډول ٜکن الٝمل نه ؿامنځته کېږي .پلىؿونکي ػ
٨ېمت ػ ت١يري په نتيره کې ٜـِه وىی م٩ؼاؿ نه ت١يريوي .ػ ػا ډول امتٝې ٜـِه په  6 -7وکل کې ښىػل
وىې ػه.
٨ېمت
S
P3

P2

P1
S
م٩ؼاؿ

Q
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ز اكتصاز ز غلم اػاػات
لکه څنګه ڇې ګىؿئ په ټىلى ٨ېمتىنى  P2 ،P1او  P3کې پلىؿونکی  QQجبتت م٩ؼاؿ تبفاؿ
ته ٜـِه کىي او تىليؼونکی ػ ٨ېمت ػ ت١يرياتى په م٩بتل کې کىم ٜکن الٝمل نه ښکبؿه کىي.
ب -فىق الػازه اضتجاغي امتػه :ػ ػ٠ې امتٝې لپبؿه ،ػ ت٩بِب ػ ٨ېمت اؿتربٜيت اليتنبهي ظىا ته (Es
ميالن کىي .ػ ٨ېمت ت١يري په پلىؿونکي کې وؼيؼ ٜکن الٝمل ؿامنځته کىي .ػ ػا ډول
∞
امتٝې ػ ٜـِې منصني په  6 -8وکل کې ښىػل وىی ػی:
٨ېمت

P3

P2

s

م٩ؼاؿ

Q1

0

« 6- 8وکل»

ج -اضتجاغي امتػه :ػ ػا ډول امٝتې لپبؿه ػ ٜـِې ػ ٨ېمت اؿتربٜيت ػ ٌ٥ـ او اليتنبهي تـمنځ
٨ـاؿ لـي .په ػې شبلت کې ػ تىليؼونکي ٜکن الٝمل ػ ٨ېمت ػ ت١يرياتى په
م٩بتل کې ٜبػي ػی .ػ ػا ډول امتٝې ػ ٜـِې منصني په  6 -9وکل کې ښىػل وىی ػی.
٨ېمت

S
P2
P1

S

م٩ؼاؿ

Q2

Q1
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ز اكتصاز ز غلم اػاػات
اووم څپطکی
ةاظاض او تػازل
ػ امتٝې په هکله تـ ټىلى مهم أالٜبت ،تىليؼ وىی م٩ؼاؿ او ػ ه١ى ٨ېمت ػی .ػ٠ه ػواړه
متصىلني په يى وظت کې په تبفاؿ کې ػ ت٩بِب او ٜـِې ػ ځىاکىنى ػ کړو وړو په وليله ټبکل کېږي.
په ػې څپـکي کې ،لىمړی ػ تبفاؿ ذىړښت او تيب په کبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ کې ػ تٝبػل ػ تـ
٨ـاؿولى څـنګىالی تىِېض کېږي.

ز ةاظاض جىړښت:
کميبته منبت ٞاو نبمصؼوػه ٠ىښتنې او اړتيبوې ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم البك تىکيلىي .ػ ډېـو
ا٨تٍبػي نٙبمىنى هؼ ٣له کميبته منبتٝى څعه منبلثه ګټه اظيمتنه ػه.
څـنګه کىالی وى ،تـڅى ػ٠ه منبت ٞپه ٠ىؿه تىګه ػ اذنبلى او ظؼمبتى تىليؼ ته تعٍيَ
کړو؟ په پبنګىالى ا٨تٍبػونى کې ػ منبتٝى ػ مٕلىة تعٍيَ لپبؿه ػ ٨ېمتىنى په ميکبنيقم متکي يى .پـ
ػې البك ،په ا٨تٍبػ کې فمىنږ اٌيل تصخ پـ ٨ېمتىنى او ػ ٨ېمتىنى پـ نٙبم ػی ،ػ٠ه کبؿ ػ معتل٥ى
تبفاؿونى په ڇىکبټ کې تـرسه کىي.

ز ةاظاض اصيل ماډل:
ػ متىلٖ ٌنٝت يب تېلګې په نبمه کىمه پؼيؼه وذىػ نه لـي .ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى ػ
وِٝيت پـاظه څېړنه څـګنؼوي ،ڇې ػ تبفاؿ تېالتېل ډولىنه وذىػ لـي .هېڅ ػوه ٌنٝتىنه په ټىليقه
تىګه له يى تل رسه مىبته نه ػي .کله يى تىليؼونکی هـ يى ػ تبفاؿ وړانؼې وىې امتٝې کىڇنێ تـظه
تىليؼوي ػ ػ٠ه ٔي ٦په ػاظل کې ػ تبفاؿ ډولىنه او وکلىنه وذىػ لـي.
په ښکبؿه ډول ػ هـ ځبنګړي ٌنٝت څېړنه ٠ري ممک کبؿ ػی ،ځکه ډېـې تې ومېـه
ٌنبي ٞوذىػ لـي .پـ ػې البك ،يى ؿښتينی هؼ ٣ت٩ٝيثىو او ظپل کبؿ ػ اٌيل تبفاؿونى ػ ذىړښت
په تٝـي٥ىلى او مىعَ کىلى ت٩ٝيثىو.
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کامل ضكاةت:
ػ کبمل ؿ٨بتت تبفاؿ يى څى ځبنګړتيبوې لـي ،ڇې ه١ه له نىؿو تبفاؿونى څعه تېلىي.
 -1ػ ػ٠ه تبفاؿ يىه مهمه ځبنګړنه له يى تل څعه ػ فيبت ومېـ ممت٩لى پلىؿونکى ومېـ ػی .ڇې
ظپله امتٝه ډېـ لبفمبن يب٤ته تبفاؿ ته وړانؼې کىي.
 -2ه١ه مىلمبت ڇې ػ کبمل ؿ٨بتت په يىه تبفاؿ کې ٝ٤بليت کىي ،ټىل يې يى وبن تىليؼ تـرسه
کىي .پـ ػې البك ،که ڇېـته ػ امتٝې ٨ېمت مىعَ وي ،مرص٤ىونکي ته ػا تىپري نه لـي،
ڇې له کىم پلىؿونکي څعه امتٝه وپېـي .ػ کبمل ؿ٨بتت په تبفاؿ کې ػ هـې مىلمې امتٝه ػ تلې
مىلمې ػ امتٝې لپبؿه کبمال تٝىيّېؼونکي ػي.
 -3په کبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ کې يىه ا٨تٍبػي مىلمه په يىافېتىة رسه نه يش کىالي ڇې ػ امتٝې په
٨ېمت تبنؼې ػ پبم وړ کنرتول ولـي .ځکه ڇې هـه مىلمه تبفاؿ ته ػ وړانؼې وىي تىليؼ ډېـه
کمه ٤يٍؼي تىليؼوي او ػ ه١ه ػ تىليؼ په کمىايل او فيبتىايل رسه په تبفاؿ تبنؼې ػومـه ا٠ېقه نه
يش ٠ىؿځىلی.
په لنډه تىګه هـه مىلمه ڇې ػ کبمل ؿ٨بتت په تبفاؿ کې ٜمل کىي «٨ېمت منىنکې» ػه او
نه يش کىالی ،ڇې ػ تبفاؿ په ٨ېمت کې ت١يري ؿاويل .پـ ػې البك ،ػ مىلمې لپبؿه ٨ېمت جبتت ػی.
که ڇېـته له ػ٠ه ٨ېمت څعه ػ لىړ ٨ېمت ٠ىښتنه وکړي ،څىک ػ ه١ه امتٝه نه پېـي او که ڇېـته ػ
تبفاؿ له ٨ېمت نه ػ ټيټ ٨ېمت ٠ىښتنه وکړي ،يىافې ظپله ګټه ته ؿاکمه کړي.
 -4په کبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ کې ،نىې ا٨تٍبػي مىلمې کىالی يش ڇې له کىمې لتىنقې پـته واؿػې
يش او ه١ىی ڇې په تبفاؿ کې ػي له لتىنقو پـته په آفاػۍ رسه کىالی يش تبفاؿ پـېږػي .هېڅ
ډول ٨بنىين٤ ،ني ،مبيل او تل ډول مصؼوػيت تبفاؿ ته ػ نىيى مىلمبتى ػ ؿاتلى لپبؿه وذىػ نه
لـي.
 -5ػ ػې لپبؿه ڇې کىمې مىلمې ڇې ػ کبمل ؿ٨بتت په تبفاؿ کې ٜمل کىي ،مىبته مصٍىالت
تىليؼوي ،په ػ٠ه تبفاؿ کې ٠ري ٨ېمتي ؿ٨بتت ،يٝنې ػ مصٍىل ػ کي٥يت تىپري ،تثلي١بتى يب تبفاؿ
مىنؼنې ته په کتى کىم ؿ٨بتت وتىن نه لـي .ػ تٝـي ٦له معې ټىلې مىلمې په تبفاؿ کې يى تل
ته مىبته امتٝه تىليؼوي.
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کامل انحصاض:
کبمل انصٍبؿي تبفاؿ څلىؿ ځبنګړنې لـي:
 -1په کبمل انصٍبؿي تبفاؿ کېٌ ،نٝت يىافې له يىې ا٨تٍبػي مىلمې څعه ذىړ وىی ػی.
يىافې يىه ا٨تٍبػي مىلمه ػ مصٍىل تىليؼونکې يب په تبفاؿ کې ػ ظؼمت ٜـِه کىونکې ػه.
پـ ػې البك ،نىمىړی ٌنٝت او ا٨تٍبػي مىلمه په واٝ٨يت کې يى ػي.
 -2کىمه امتٝه ڇې انصٍبؿګـه ا٨تٍبػي مىلمه يې تىليؼوي ػ ه١ه لپبؿه منبلج تٝىييض امتٝه
وذىػ نه لـي .ػ پېـوػونکي له نٙـه ػ ا په ػې مٝنب ػه ،ڇې له تل هېڅ پلىؿونکي څعه نه يش
کىالی ڇې ػ پبم وړ امتٝه وپېـي .ه١ه تبيؼ يب له انصٍبؿګـې مىلمې څعه امتٝه وپېـي او يب
ػې ػ ه١ه له پېـوػلى څعه تبلکل ډډه وکړي.
 -3اوبؿه م ى وکړه ڇې ا٨تٍبػي مىلمه ڇې ػ کبمل ؿ٨بتت په شبلت کې ٜمل کىي ،ػ امتٝې په
٨ېمت تبنؼې ا٠ېقه نه يش کىالی ،ځکه ڇې مىلمه ػ ٌنٝت ػ ټىل تىليؼ ډېـه لږه ٤يٍؼي
تىليؼوي .ػ ػې پـ ظال ٣ػ٠ه انصٍبؿګـ «ػ ٨ېمت ټبکىونکی» ػی او په ٨ېمت تبنؼې ٤ى٧
الٝبػه فيبت کنرتول لـيٜ ،لت يې واِض او ښکبؿه ػي .ه١ه ػ ٌنٝت ټىل تىليؼ په کنرتول
کې لـي .که ڇېـته ػ ت٩بِب منصني ػ کىم مصٍىل لپبؿه ڇې تىليؼوي يې من٥ي ميالن ولـي،
انصٍبؿګـ ػ تىليؼ ػ م٩ؼاؿ په ت١يري رسه کىالی يش ،ػ امتٝې ٨ېمت ته ت١يري وؿکړي.
 -4که ڇېـته ػ تٝـي ٦پـ البك ،انصٍبؿګـ ؿ٨يج نه لـي ،تبيؼ ػ ػ٠ې ممئلې لپبؿه ػليل وذىػ
ولـيٜ .لت ػا ػی ،ڇې انصٍبؿګـ تبفاؿ ته ػ ؿاتلى ػ مصؼوػيت په ظبٔـ منځته ؿاځي .ػ٠ه
ا٨تٍبػي٨ ،بنىين٤ ،ني يب نىؿ مصؼوػيتىنه ػي ،ڇې تبفاؿ ته ػ نىيى ؿ٨يثبنى ػ ؿاتګ معنيىی
کىي.
 -5ػ مصٍىل ػ ډول په اړونؼ انصٍبؿګـ کىالی يش ،ڇې ػ ظپلې امتٝې په اړونؼ پـاط تثلي١بت
تـرسه کړي .ظى ػ ه١ې مىلمې لپبؿه ڇې په کبمل انصٍبؿي تبفاؿ کې ٜمل کىي ،ػ ػ٠ى
تثلي١بتى ٔثٝيت له ه١ى تثلي١بتى رسه تىپري لـي ،کىم ڇې ػ کبمل ؿ٨بتت په شبلت کې ٜمل
کىي.
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انحصاضي ضكاةت:
ػ انصٍبؿي ؿ٨بتت تبفاؿ ػ ه١ه تبفاؿ لتبينه کىي کىم ڇې ػ کبمل ؿ٨بتت او کبمل
انصٍبؿي تبفاؿ تـمنځ ٨ـاؿ لـي او ت٩ـيثب ػ ػواړو تبفاؿونى ػ ځبنګړتيبوو لـونکی ػی ،ظى ػ کبمل
ؿ٨بتت تبفاؿ ته ډېـ نږػې ػی:
 -1ػ کبمل ؿ٨بتت تبفاؿ په څېـ ػ انصٍبؿي ؿ٨بتت تبفاؿ ػ پبم وړ پېـوػونکى ػ ومېـ لـونکی ػی،
ڇې په ممت٩له تىګه ٜمل کىي .ممک په ػ٠ه تبفاؿ کې  40 ،30او يب ػ  100مىلمى په شؼوػو
کې وتىن ولـي ،مهمه ممئله ػا ػه ڇې هـه مىلمه ػ تبفاؿ ػ ټىل تىليؼ ډېـه کمه ٤يٍؼي
تىليؼوي.
 -2ػ کبمل ؿ٨بتت ػ تبفاؿ ػ وِٝي ت پـ ظال ٣ڇې په ه١ه کې مىبته امتٝه وذىػ لـي ،ػ مىلمى په
مـلته ػ تىليؼ وىيى امتٝى ت٥بوت يب تىپ ري ػ انصٍبؿي ؿ٨بتت ػ تبفاؿ مهمه ځبنګړنه ػه .ػ امتٝې
تىپري يب ٤قيکي ت٥بوت په تمته تنؼۍ ،ػ اٜتثبؿي ظـڅالو امکبن ،په تثلي١بتى او نىؿو کې ػی.
نتي ره ػا ػه ،ڇې که څه هم ټىلې مىلمې په کيل تىګه مىبته امتٝه تىليؼوي ،ػ هـې مىلمې
مصٍىل له تلې مىلمې رسه لږ تىپري لـي .په تله وينب ،ػ انصٍبؿي ؿ٨بتت په تبفاؿ کې ػ
ا٨تٍبػي مىلمى مصٍىالت که څه هم له يى تل رسه نږػې تٝىيّېؼونکي نه ػي .که څه هم ػ
مىلمى فيبت م٩ؼاؿ ػ٠ه تبفاؿ ػ کبمل ؿ٨بتت تبفاؿ څعه لـې کىي.
 -3کىم تىليؼونکي ڇې ػ انصٍبؿي ؿ٨بتت په تبفاؿ کې ٜمل کىي ،ػ امتٝې ػ ٨ېمت ټبکلى تبنؼې
ډېـ کنرتول لـي .ػ کنرتول انؼافه له يى تل رسه ػ مصٍىالتى ػ تىپري له انؼافې او ػ ؿ٨يثبنى په
ومېـ او نږػې وايل پىؿې تړاو لـي .کىمه مىلمه ڇې په انصٍبؿي ؿ٨بتت تبفاؿ کې ٜمل کىي.
کىالی يش ڇې ػ ظپلې امتٝې ٨ېمت پـته له ػې نه ڇې ػ تىليؼ وىي مصٍىل ت٩بِب ٌ٥ـ لىؿ
ته ميالن وکړي ،فيبتىالی وؿکړيٜ .لت ػا ػی ،ڇې ػ پېـوػونکى له نٙـه ػ يىې مىلمې په
مـلته تىليؼ وىې امتٝه له نىؿو مىلمى رسه تىپري لـي .که ڇېـته امتٝه له يى تل رسه ت٥بوت
ولـي ،نى وىنې ػه ڇې مرص ٣کىونکی ػ يىې مىلمې په مـلته تىليؼ وىيى امتٝى ته ػ نىؿو
مىلمبتى تىليؼو وىيى امتٝى ته ٠ىؿه والی وؿکړي .پـ ػې البك ،ػ ٨ېمت لږ فيبتىالی مرص٣
کىونکی يب پېـوػونکی ػ امتٝې ػ تٝىييض ذنن پيؼا کىلى ته هڅىيٜ .مىمب هـ څىمـه ڇې ػ
ؿ٨يثى مىلمى ومېـ او له ذ٥ـا٤يىي پلىه يى له تل رسه نږػې وي ،په هام٠ه انؼافه ػ مىلمې
واک ػ ٨ېمت په ټبکلى تبنؼې کم وي.

71

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 -4ػالې تبفاؿ ته ػاظلېؼل ڇې په ه١ه کې انصٍبؿي ؿ٨بتت وذىػ ولـي ،نمثتب لبػه ػی .ڇې
ٜلت يې ػ تىليؼ وىيى امتٝى تىپري ػی .يىه نىې مىلمه نه يىافې ػا ڇې تبيؼ الفمه پبنګه په
واک کې ولـي ،تلکې له نىؿو مىلمى نه هم ڇې په تبفاؿ کې ٝ٤بليت کىي ،ذؾة کړي .په
تبفاؿ کې ونډه تـالله کىل ٠بلثب ػ فيبتې څېړنې ٠ىښتنه کىي ،تـڅى مىلمه په ػې وتىانېږي
ڇې نٙـ نىؿو تىليؼونکى ته ػ امتٝې ذال لىؿت تبفاؿ ته وړانؼې کړي .پـ ػې رستېـه ،وىنې ػه
ڇې مىلمه ػ تثلي١بتى لپبؿه ٤ى ٧الٝبػه فيبت مٍبؿ ٣وګبيل ،تـڅى ڇې مرص ٣کىونکي ػ
امتٝې له مىذىػيت څعه ظرب او مرص ٣کىونک ي په ػې ٨بن ٞکړي ڇې ػ نىؿو امتٝى پـ ځبی،
ػ همؼ٠ې مىلمې امتٝه وپېـي.
 -5ػ امتٝې ػ تىپري لپبؿه ،ػ ه١ى ٌنبيٝى ځبنګړتيب ڇې په ه١ه کې ػ انصٍبؿي ؿ٨بتت وِٝيت
وذىػ لـي ،له ٨ېمت څعه پـته ػ نىؿو ولبيلى په مـلته وؼيؼا ؿ٨بتت تـرسه کېږي.
ا٨تٍبػي ؿ٨بتت کېؼالی يش ػ امتٝې ػ کي٥يت ،تثلي١بتى او ػ امتٝې له ظـڅالو څعه
وؿولته ػ ظؼمبتى په څېـ ولبيلى په مـلته تـرسه يش.

اوليګىپىيل:
ه١ه تبفاؿ ڇې په ه١ه کې اليګىپىيل وِٝيت وذىػ لـي .ػ پىؿتنيى ػؿېيى تبفاؿونى په څېـ ػ
ا٨تٍبػپىهبنى له ظىا نه ػی تٝـي ٦وىی .ػ٠ه ممئله ،ػوه ػاليل لـي .له يىې ظىا اليګىپىيل تبفاؿ له
پىؿتنيى ػؿېيى تبفاؿونى څعه ػ پـاط ٔي ٦لـونکی ػی ،په ش٩ي٩ت کې اليګىپىيل ػ ټىلى نىؿو شبالتى
لـونکی ػی ،ڇې ػ نىمىړو ػؿېيى تبفاؿونى په ذىړښت کې نه ٔث٩ه تنؼي کېږي .له تلې ظىا،
اليګىپىيل ػ ػالې ځبنګړتيبوو لـونکی ػی ڇې ٠بلثب ػ مىلمى ػ کړو وړو وړانؼوينه په ػ٠ه شبلت
کې لعتىي .ػ٠ه ځبنګړنې په ػې ډول ػي:
 -1ػ الي ګىپىيل تـ ټىلى مهمه ځبنګړنه په ٌنٝت کې ػ کم ومېـ مىلمى وتىن ػی .هـکله ڇې څى
مىلمې ػ يى ظبً مصٍىل تبفاؿ په ظپل واک کې ولـي ،وايى ڇې په ه١ه ٌىؿت کې
اليګىپىيل وِٝيت وتىن لـي.
کله ڇې يىافې څى مىلمې يى ظبً ٌنٝت تـ ظپل کنرتول النؼې ؿاويل ،هـ يى له تبفاؿ
څعه ػ پبم وړ ونډه په واک ولـي او ػ هـ تل يى ليبلتىنه او ٜمليبت ته ػ نىؿو مىلمى پـ وِٝيت
ا٠ېقه وکړي .ػ ػې لپبؿه ڇې هـه مىلمه له ټىل ٌنٝت څعه ػ پبم وړ ٤يٍؼي تىليؼوي ،ػ هـې
مىلمې ٜمل له تبفاؿ څعه ػ ظپلې ونډې له فيبتىايل څعه ٤ىؿا او په ممت٩يم ډول ظپل ؿ٨يثبن تـ
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ا٠ېقې النؼې ؿاويل .پـ ػې البك ،هـه مىلمه تبيؼ ػ مصٍىل ػ ٨ېمت ػ ت١يري ،تثلي١بتى ،ػ امتٝې په
کي٥يت او نىؿو ممبئلى کې تبيؼ ػ ؿ٨يثبنى ٜکن الٝمل په پبم کې ونييس .په يىه ٌنٝت کې ػ
ا٨تٍبػي مىلمى تـمنځ همؼ٠ه مت٩بتله ؿاتٕه ػ اليګىپىيل ځبنګړنه ػه.
 -2کىمې مىلمې ڇې په اليګىپىليمتي تبفاؿونى کې ٝ٤بليت کىي ،امکبن لـي ڇې مىبته امتٝه
تىليؼ کړي او يب هم له يى تل څعه ذال ډول امتٝه تىليؼ کړي٠ .بلثب کىمې مىلمې ڇې ػ ظبمى
مىاػو يب نيم کبؿه مصٍىالتى تىليؼونکي ػي ،تبفاؿ ته مىبته اذنبك ٜـِه کىي .له تلې ظىا،
کىمې مىلمې ڇې ػ مرصيف امتٝې په تىليؼ تىظتې ػي ،تبفاؿ ته ٠ري مىبته اذنبك ٜـِه
کىي .ػ ػا ډول تىليؼ محبلىنه په ػې ډول ػي؛ ػ مىټـ ذىړولى ٌنبي ،ٞاللتيکٌ ،بتىن ،الىتکى،
يعڈبلىنى ،ؿاډيى ګبنى او نىؿو تٍؼي ګبنې.
 -3ػ مصٍىل په ٨ېمت تبنؼې ػ هـې مىلمې کنرتول ڇې په اليګىپىليمتي تبفاؿ کې ٝ٤بليت کىي
په ٌنٝت کې ػ مىذىػو مىلمى په مت٩بتلې تړلتيب پىؿې تړاو لـي .ػ محبل په تىګه ،که ڇېـته يىه
مىلمه ػ ظپل مصٍىل ٨ېمت ؿاکم کړي ،په لىمړي رس کې ته ػػه ػ ظـڅالو انؼافه ػ ٨ېمت ػ
ټيټىايل له کثله ػ ؿ٨يثبنى په پـتله فيبته يش .ظى ؿ٨يثبن هم ػ مىلمې ػ ػ٠ه کبؿ په نتيره کې
ٜکن الٝمل ښکبؿه کىي او ػ ظپل کبليى ٨ېمتىنه ته ؿاټيټ کړي .ػ ػ٠ه کبؿ شبٌل ته ػ مت٩بتلى
٨ېمتىنى کمىالی او ػ ټىلى ا٨تٍبػي مىلمبتى ا٤الك وي ،کىمې ڇې په نىمىړي ٌنٝت کې
ٝ٤بليت کىي .ػ ػې پـٜکن که ڇېـته يىه مىلمه ػ ظپل مصٍىل ٨ېمت فيبت کړي ،نىؿې
مىلمې ته ػ ظپل ػ مصٍىل ٨ېمت په نه ت١يريولى رسه فيبته ګټه اللته ؿاوړي .په پىؿتنيى ػاليلى،
کىمې مىلمې ڇې په اليګىپىليمتي تبفاؿ کې ٝ٤بليت کىي٠ ،بلثب ػ ظپل مصٍىل ٨ېمت ډېـ لږ
ت١يريوي٠ .بلثب ػ ػې لپبؿه ڇې ػ مىلمى تـمنځ ػ ٨ېمتىنى ذګړه ػ ػوی ػ ډېـو په فيبن ػه ،نى
مىلمې په اليګىپىليمتي وِٝيت کې يى له تل رسه ذىړ ذبړی کىي .او ٠بلثب په ډله ييقه تىګه ػ
ٌنٝت ػ يى مصٍىل ٨ېمت کمىي او فيبتىي .په ػ٠ه شبلت کې ،ػ مىلمى يىه ډله کىالی يش
ػ يى انصٍبؿګـ په تىګه ٨ېمت په ظپل کنرتول کې ولـي.
 -4ػ اليګىپىيل ي ىه تله ځبنګړنه ػاػه ڇې ٌنٝت ته په ػاظلېؼو هم ځينې لتىنقې وذىػ لـي .ػ
تىليؼ ػ امتيبف مبلکيت او ػ لرتاتيژيکى لىمړنيى مىاػو تىليؼ ػ مىذىػو مىلمى په مـلته کېؼای
يش ػ نىيى مىلمى له ػاظلېؼو څعه معنيىی وکړي .له ػې وؿ اظىا ،په ج٩يله ٌنبيٝى کې ػ
ټکنبلىژۍ وِٝيت ممک يىافې ػ څى ا٨تٍبػي مىلمى يب تٍؼيى په مـلته تىليؼ ګټىؿ کړي.
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٠ -5بلثب ه١ه مىلمې ڇې په اوليګىپىيل تبفاؿ کې ٝ٤بليت کىي ،ػ ظپلى منبتٝى فيبته تـظه په
تثلي١بتى لګىي .ػ هـې مىلمې ػ تثلي١بتى مرص ٣په ٌنٝت کې ػ ټىلى مىلمى په مـلته ػ يى
ډول او يب تېالتېلى امتٝى په تىليؼ پىؿې تړاو لـي٠ .بلثب ػ تثلي١بتى مرص ٣ػ ه١ې تٍؼي لپبؿه
فيبت ػي ،ڇې تېالتېل او تىپريي تىليؼات تـرسه کىي.

ز پېطوزونکي له نظطه ز ةاظاض جىښت:
ػ تبفاؿ څلىؿ اٌيل ذىړښتىنه ڇې معکې پـې تصخ ووى ،تبفاؿ ػ تىليؼونکي يب پلىؿونکي
له پلىه ٔث٩ه تنؼي کىي .ػ مرص ٣کىونکي او ت٩بِب کىونکي له نٙـه هم تبفاؿ معتل ٦ذىړښتىنه
لـلی يش .ػ محبل په تىګه ،که ڇېـته ػ پېـوػونکى ومېـ ډېـ فيبت وي ،نى تبفاؿ ػ پېـوػونکى له اړظه
کبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ ػی .ػ پېـوػلى انصٍبؿ ػ ػالې شبلت ښکبؿنؼوی ػی ڇې په تبفاؿ کې يىافې يى
پېـوػونکی وتىن لـي .کله ڇې څى پېـوػونکي تبفاؿ تـ ظپلې ولکې النؼې ؿاويل ،نى ػ پېـوػلى په
تبفاؿ کې اليګىپىيل وکل وذىػ لـي .ػ پېـوػونکي انصٍبؿي ؿ٨بتت هم ػ ػالې تبفاؿ ښکبؿنؼوی
ػی ڇې په ه١ه کې ػ پېـوػونکى ومېـ نمثتب فيبت ػی .النؼينی وکل ،ػ ٜـِې او ت٩بِب په اړظىنى
کې ػ تبفاؿ تـکيثبت ښکبؿه کىي.

•

ػ تبفاؿ ذىړښت ػ ٜـِې او ت٩بِب له نٙـه کىالی يش ڇې معتل ٦شبالت ولـي .لکه
څنګه ڇې يې پىؿتنی وکل ښکبؿه کىي  (24)16ػ تبفاؿ ػ وِٝيت تـکيج ػ ٜـِې او ت٩بِب له نٙـه
وذىػ لـلی يش ،ڇې په النؼې تىګه ته يى څى تبفاؿونى ته اوبؿه وکړو:
ػ پېـوػلى انصٍبؿ او کبمل (ػ تىليؼونکي) ؿ٨بتت ،ػ (ت٩بِب) کبمل ؿ٨بتت او کبمل انصٍبؿ
(تىليؼونکی) اليګىپىيل او ػ (پېـوػونکي) ؿ٨بتت.
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ز ةاظاض ز جىړښت ټاکىنکي غىامل:
کىم ٜىامل ػ يىه تبفاؿ ذىړښت ټبکي؟ په کيل تىګه ػ٠ه ٜىامل په النؼې ډول ػي:
 -1ػ ػولت ٨ىانني ،م٩ـؿات او ليبلت.
 -2ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى ػوػونه او ليبلتىنه.
 -3ټکنبلىژيکي ممبيل.
 -4ػ پبنګىال نٙبم نهبػونه او ځبنګړتيبوې.
 -1ز زولت كىانني ،ملطضات او ػياػتىنه٠ :بلثب ػولتي م٩ـؿات٨ ،ىانني او ػولتي ليبلتىنه کىالی
يش تىليؼ ونکى ته انصٍبؿي شبالت ؿامنځته کړي .ػ محبل په تىګه ،ګمـکي ٨ىانني کىالی يش
ڇې ػ يىه ځبنګړي ٌنٝت په مالتړ ،ػ ه١ه ػ ٨ؼؿت په فيبتىلى رسه ،تىليؼي مىلمې ته
انصٍبؿي واک وکړي .ځينې وظت ػولت هم ،ػ ظپلې ټکنبلىژۍ ػ تىىي ٪ػ پـاظتيب لپبؿه په
ٌنبيٝى کې انصٍبؿ ؿامنځته کىي .ځينې وظت ػولتي ليبيس مالشٙبت هم ػولت ػ يىه
ٌنٝت انصٍبؿ ته مرثىؿوي .په اېـان کې ػ تـېښنب ػ تىليؼ انصٍبؿ ػ ػولت په الك کې ػی ،ػ
ػولت په الك ػ وللى ػ تىليؼ انصٍبؿ او ػالې نىؿ ويبن ػ انصٍبؿ تېلګې ػي.
 -2ز اكتصازي مىػؼى زوزونه او ػياػتىنه :ػ ا٨تٍبػي مىلمى له ظىا ػ ليبلتىنى او ػوػونى
پريوي هم ػ تبفاؿ ػ ذىړښت ټبکىونکی ٜبمل ػی .په ځينى ٌنبيٝى کې ػ ا٨تٍبػي مىلمى
تـکيج يب مؼ٠م کېؼل ،اوليګىپىيل يب انصٍبؿي وِٝيت ؿامنځته کىي .ځينې وظت مىلمى له
ٌنٝت څعه ػ ؿ٨يثبنى ػ وېمتلى لپبؿه ڇې ػ٠ه هڅه ػ لرتاتيژيکى لىمړنيى مىاػو ػ مبلکيت ػ
الك ته ؿاوړلى لپبؿه هڅه کړې ػه.
 -3ټکنالىژي :ػ تبفاؿ په ذىړښت کې ټکنبلىژي هم له مهمى ٜىاملى څعه ػه .په ځينى ٌنبيٝى کې
ټکنبلىژي تـ ػې شؼه پـمعتللې ػه ڇې تىليؼ په منبلج ٘ـ٤يت رسه ػ پـمعتللې ټکنبلىژۍ او
په ٌنٝت کې ػ تىليؼي مٍبؿ٤ى ػ کمښت ٠ىښتنه کىي .ټکنبلىژي ػ ګڼ تىليؼ ػ ايربػ تبٜخ
وىې ڇې ػ٠ه کبؿ يىافې ػ لىيى ا٨تٍبػي مىلمى په وك پىؿه ػی .ػا په ػې مٝنب ڇې په لىړ
٘ـ٤يت رسه تىليؼ تـرسه کىل ػ څى لىيى ا٨تٍبػي مىلمى ػ وتىن ٠ىښتنه کىي .پـ ػې البك،
ػ ټکنبلىژي پـمعتګ ػ ػې تبٜخ وىی ،ڇې ػ تبفاؿ ذىړښت په ډېـو ج٩يلى ٌنبيٝى لکه مىټـ
ذىړولى ،املىنيم او پىالػ ذىړولى کې تبفاؿ اليګىپىيل وکل ته وؿګـځىي.

75

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 -4پانګىال ةنؼټىنه :تبيؼ پبم ويش ڇې پبنګىال ا٨تٍبػي تنمټىنه ػ ا٨تٍبػي ٨ؼؿت متـکق ته
ميالن فيبتىي .آفاػ ا٨تٍبػ او ػ ٤ـػي ګټى اٜٙمي کىل ػ ؿ٨بتت ػ له منځه وړلى او ػ انصٍبؿ او
اليګىپىل ػ ايربػ لپبؿه منبلثه فمينه ؿامنځته کىي.18

غططه ،تلاطا او كېمت:
کېؼای يش ػ٠ه ذمله معکې هم تبلې لىلتې او اوؿېؼلې وي« .که ٔىٔي ته ٜـِه او
ت٩بِب وؿفػه کړؤ ،ىٔي ته ا٨تٍبػ پىه يش ».ػ ٜـِې او ت٩بِب اهميت په ػې کې ػی ،ڇې ػ٠ه
ػواړه په ا٨تٍبػ کې ػ امتٝې ٨ېمتىنه ټبکي او ٨ېمت ػ کميبتى منبتٝى ػ تعٍيَ کىلى له نٙـه ػ
تېالتېلى مٍبؿ٤ى تـمنځ ٤ى ٧الٝبػه اهميت لـي.
په تېـ وىي ى څپـکى کې مى په ٜـِې او ت٩بِب تبنؼې په مؤجـو ٜىاملى تصخ وکړ .په ػې
څپـکي کې ػا څېړو ڇې ٜـِه او ت٩بِب څنګه ٨ېمت ټبکي .ػ ػ٠ه مٕلج لپبؿه ،لىمړی له تبفاؿ څعه
پيل کىو .تبفاؿ ه١ه ځبی ػی ڇې ػ امتٝې پلىؿونکي او پېـوػونکي پکې له يى تل رسه متبك نييس.
ػ تصليل ػ آلبنتي ب لپبؿه ػالې ٤ـِىو ڇې فمىنږ ػ پبم وړ تبفاؿ کبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ ػی٠ .بلثب ػ کبمل
ؿ٨بتت ػ ځبنګړتيبوو په ٜلت ػ امتٝې ٨ېمت يى وي او پلىؿونکي امتٝه په ػ٠ه ٨ېمت ڇې ه١ه ته ػ
تبفاؿ ٨ېمت ويل کېږي ،پېـػونکى ته په واک کې وؿکىي.
اوك ػ ػې لپبؿه ڇې مىعَ يې کړو ڇې په کبمل ؿ٨بتتي تبفاؿ کې ٨ېمت څنګه ټبکل
کېږي ،څېړو ڇې ػ تبفاؿ ػ ٜـِې او ت٩بِب منصني ګبنې کىمې ػي؟ ٤ـِب ػ ال ٦امتٝې تبفاؿ فمىنږ ػ
پبم وړ ػی .ػ ت٩بِب کىمه منصني ڇې ػ٠ه تبفاؿ وؿرسه مغ ػی ،ػ پېـوػونکى ػ ت٩بِب ػ منصني ګبنى
مرمىٜه ػه ،ڇې ػ٠ه تبفاؿ ته مـاذٝه کىي .ػ تصخ ػ آلبنتيب لپبؿه ٤ـُ کړئ ڇې يىافې ػوه
پېـوػونکي ،ښب٠لی کبتلی او ښب٠لی ننګـهبؿی ػ٠ه تبفاؿ ته ؿذى ٛکىي او ػ ػ٠ى ػواړو منصني ګبنې
په النؼې ډول ػي:

- C. R. Mcconnell- Economics- 4 th Edition, 1969 pp. 400 -410.
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٨ېمت

٨ېمت

م٩ؼاؿ

20

10

15

15

20

10

10

30

20
D

کبتلی

D

م٩ؼاؿ

30

20

10

« 7 -1وکل ػ کبتيل ػ ت٩بِب منصني او ذؼول»
٨ېمت
٨ېمت

D

20
15
ننګـهبؿی

م٩ؼاؿ

10

م٩ؼاؿ

20

15

15

30

10

45

D

45

30

15

«ػ ننګـهبؿي ػ ت٩بِب منصني او ذؼول»
ػ  20پىيل واشؼو په ٨ېمت کې ،ښب٠لی کبتلی او ننګـهبؿی مرمىٜب  15واشؼه ،ػ  15پىيل
واشؼو په ٨ېمت رسه ػ٠ه ػواړه مرمىٜب  30واشؼه او ػ  10پىيل واشؼو په ٨ېمت کې ػوی ػواړه
مرمىٜب ػ ال ٦امتٝې  45واشؼه پېـي .ػ تبفاؿ کىم ذؼول او ػ ت٩بِب منصني ڇې تبفاؿ وؿرسه مغ
ػی ،تبيؼ پىؿتني أالٜبت مىنږ ته وړانؼې کړي .ػ٠ه ذؼول او منصني ػ ؿاتلىنکي مغ په وکل ػي.
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٨ېمت
٨ېمت
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50
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« 7 -2وکل»
ػ تبفاؿ ػ ت٩بِب منصني ،ػ کبتيل او ننګـهبؿي ػ ت٩بِب ػ منصني ګبنى ا٩٤ي مرمىٜه ػه.
اوك که ڇېـته په تبفاؿ کې ػ پېـوػونکى ومېـ له ػوه کمبنى څعه فيبت وي ،ػ ت٩بِب منصني او
ذؼول په همؼې وکل اللته ؿاځي.
ػ تبفاؿ ػ ٜـِې منصني هم ػ ټىلى پلىؿونکى ،کىم ڇې تبفاؿ ته واؿػېږي ػ ه١ى ػ ٜـِې ػ
منصني ا٩٤ي ذم ٞػه او ػ ت٩بِب ػ منصني په څېـ الك ته ؿاځي .ػ٠ه منصني ښکبؿه کىي ڇې په يىه
ځبنګړي ٨ېمت کې ،ټىل پلىؿونکي څىمـه م٩ؼاؿ امتٝه تبفاؿ ته ٜـِه کىي.
په ػې تـظه کې٤ ،ـِىو ڇې ٜـِه او ت٩بِب په ال ٦تبفاؿ کې ػ امتٝې په ٨ېمت پىؿې تړاو
لـي .په ػې تىګه ػ تبفاؿ ػ ٜـِې او ت٩بِب تبت ٞپه النؼې تىګه ليکلی وى:
)ال =F (P٦الD ٦
ه١ه وظت ته تبفاؿ ػ تٝبػل شبلت ته ؿايش ،ڇې النؼې ؿاتٕه پکې تـ ٨ـاؿه يش:
ال =S ٦الD ٦
تٝبػل په  7 – 3وکل کې ښىػل کېږي.
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٨ېمت
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Pe
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D
م٩ؼاؿ
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« 7 -3وکل»

ػ  Eنٕ٩ې ته ػ تٝبػل نٕ٩ه وايى .ػ تٝبػل نٕ٩ه ػوه مهم مت١ري مىعَ کىي .ػ٠ه
مت١ري ػ تٝبػل ٨ېمت او ػ تٝبػل م٩ؼاؿ ػی ،ڇې ػ تٝبػل ٨ېمت ػ تبفاؿ هام٠ه ٨ېمت ػی .نى ػ
ال ٦په څېـ ػ هـې امتٝې ٨ېمت ،په تبفاؿ کې ػ ٜـِې او ت٩بِب ػ تٝبػل په وليله مىعَ
کېږي.
ػ ذىال ػ تبؿ ّ٨يه -يى تبفاؿ څـنګه ػ تٝبػل شبلت ته ؿلېږي؟ ٤ـُ کړئ ػ ال ٦امتٝې تبفاؿ
ػ تٝبػل په شبلت کې نه ػی او ػ امتٝې ٨ېمت په تبفاؿ کې  P1ػی او  P1>PEػی .څه ته
پېي يش؟ کله ڇې ٨ P1>PEېمت په تبفاؿ کې شبکم ػی .په ػ٠ه ٨ېمت کې ،ػ  P1Aامتٝې
ت٩بِب او ػ  P1Bامتٝې ٜـِه ممبوي ػه .يٝنې په تبفاؿ کې ػ  ABپه انؼافه مبفاػ وذىػ لـي .ػا
په ػې مٝنب ػه ڇې ػ ٜـِه وىيى امتٝى ػ م٩ؼاؿ لپبؿه په تبفاؿ کې پېـوػونکي وذىػ نه لـي.
که په تبفاؿ کې ػ ٜـِې مبفاػ وذىػ ولـي٨ ،ېمت ؿاکمېږي ،په  7 -4وکل کې ػ  ABپه انؼافه
ػ ٜـِې مبفاػ ػ  BCپه انؼافه ػ ٨ېمت ػ کمىالی تبٜخ کېږي .په ٨ P2ېمت کې ػ ت٩بِب
م٩ؼاؿ  P2Cاو ػ ٜـِې م٩ؼاؿ  P2Dػی .يٝنې په ػ٠ه ٨ېمت کې ػ  CDپه انؼافه ػ ت٩بِب
م٩ؼاؿ وذىػ لـي .ػ ت٩بِب مبفاػ په ػې مٝنب ڇې ػ  DCپه م٩ؼاؿ رسه مرص ٣کىونکی ٠ىاړي
ػ ال ٦امتٝه وپېـي ،ظى په تبفاؿ کې امتٝه وذىػ نه لـي.
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D
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D

« 7 -4وکل»

ػ٠ه ممئله په پبفاؿ کې ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل لثج ګـځي .ػ امتٝې ػ ٨ېمت کمىالی يى ځل
تيب ػ ٜـِې مبفاػ ؿامنځته کىي او ٨ېمت کمېږي ،ػ ٨ېمت کمىالی ػ ت٩بِب مبفاػ منځته ؿاوړي او
٨ېمت فيبتىالی مىمي ،ػ٠ه لړۍ ػوام مىمي تـڅى ڇې ا٨تٍبػ  Eنٕ٩ې يب تٝبػل وِٝيت ته
وؿلېږي.19

ز غططې او تلاطا تغيريات:
په پىؿتني تصخ کې مى ٤ـُ کړه ڇې ػ ال ٦امتٝې ٜـِه او ت٩بِب يىافې ػ همؼ٠ى امتٝى
په ٨ېمت پىؿې تړاو لـي .په تېـو تصحىنى کې مى په ګىته کړه ،ڇې ٜـِه او ت٩بِب ػ همؼ٠ى امتٝى په
٨ېمت رستېـه په نىؿو ٜىاملى پىؿې هم تړاو لـي٠ .ىاړو ػلته مىعَ کړو ڇې ػ نىؿو ٜىاملى ت١يري ػ
تٝبػل پـ وِٝيت څه ا٠ېقه کىي .په ځبنګړې تىګه په ػې تـظه کې ػ ٜبيؼ ػ ت١يري په وذه ػ ت٩بِب ػ
منصني أجـات او ػ ٜـِې په منصني تبنؼې ػ مرص ٣ت١يرياتى ته لېىال يى .په لىمړي رس کې ظپل
تصخ ػ ت٩بِب په منصني تبنؼې له ٜبيؼ څعه ؿامنځته کېؼونکى أجـاتى څعه پيل کىو .که ٤ـُ کړو
ڇې په لىمړي رس کې ػ ت٩بِب ه١ه منصني ڇې تبفاؿ وؿرسه مغ ػی  DDاو ػ تبفاؿ ػ ٜـِې منصني
 ،SSػی .ػ نىؿو ٜىاملى په جبتت ٤ـِىلى رسه ،که ڇېـته ػ پېـوػونکى ٜبيؼ فيبت يش ،ػ ت٩بِب
19ې مهؼي ت٩ىی -م٩ؼمه ای تـ ترقيه و تصليل ا٨تٍبػ ميکـو -مؤلمهء ٜلىم ليبيس ٍ٤ ،1354ل .6
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منصني  D1D1ته او که ڇېـته کمىالی ومىمي  D2D2ته ت١يري کىي .ػ٠ه ممئله په  7 -5وکل کې
ښىػل وىې ػه.
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له  DDنه ػ  D1D1ته ػ ت٩بِب ػ منصني ت١يري ػ ػې تبٜخ کېږي ،ڇې ػ تٝبػل نٕ٩ه له E1
څعه  E2ته ت١يري وکړي .ڇې ػ٠ه ممئله (له  P1نه  P2ته) ػ تٝبػيل ٨ېمت ػ فيبتىايل او له  Q1نه Q2
ته ػ تٝبػل ػ م٩ؼاؿ ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي.
اوك ته وګىؿو ڇې ػ تىليؼ ػ نهبيي مرص ٣فيبتىالی يب کمىالی ػ ٜـِې په منصني او په
نهبيت کې ػ تٝبػل پـ وِٝيت څه أجـ کىي .که ڇېـته ػ تىليؼ نهبيي مرص ٣کمىالی ومىمي ػ
ٜـِې منصني  S1S1ته تثؼيلېږي او ػ فيبتىايل په ٌىؿت کې يې  S2S2ته تثؼيلېږي .ػ٠ه ممئله په
 7 -6وکل کې ښىػل وىې ػه.
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لکه څنګه ڇې يې په وکل کې ګىؿئ ،ػ ٜـِې ػ منصني ػ ځبی ت١يري له  SSنه  S1S1ته
له  E1نه  E4ته ػ تٝبػل ػ نٕ٩ې ػ ت١يري تبٜخ وىی او تٝبػيل ٨ېمت له  P1نه  P4ته ؿاکم او ػ تٝبػل
م٩ؼاؿ له  Q1نه  Q4ته فيبتىي .ػ ػې پـٜکن ػ ٜـِې ػ منصني ػ ځبی ت١يري له  SSنه  S2S2ته ػ
 E1نٕ٩ې نه  E5نٕ٩ې ته ػ تٝبػل ػ نٕ٩ې ػ ت١يري تبٜخ کېږي او تٝبػيل ٨ېمت له  P1نه  P5ته
فيبتىي او تٝبػيل م٩ؼاؿ له  Q1نه  Q5ته ؿاکمىي.
اوك ػالې ٤ـُ کړئ ڇې ٜبيؼ فيبت او ػ تىليؼ مرص ٣کمىالی ومىمي .ػ٠ه ممئله له
 DDنه  D1D1ته ػ ت٩بِب ػ منصني ػ ت١يري تبٜخ ګـځي او له  SSنه  S1S1ته ػ ٜـِې ػ منصني ػ
ت١يري تبٜخ ګـځي .په وؿته وظت کې ػ ځبی ت١يري ػ ٜـِې او ت٩بِب په ػوه منصني ګبنى په 7 -7
وکل کې ښىػل وىی ػی.
لکه څنګه ڇې يې ګىؿئ ػ ت٩بِب ػ منصني ت١يري  D1D1ته او ػ ٜـِې ػ منصني ت١يري
 S1S1ته ػ تٝبػل نٕ٩ه له  E1نه  E2ته ػ تٝبػل ػ نٕ٩ې ػ ت١يري تبٜخ ګـځي .ػ ٨ېمت او ػ تٝبػل ػ
م٩ؼاؿ ت١يريات ػ ػوه منصني ګبنى ػ ت١يري په انؼافې پىؿې تړاو لـي .په  7 -7وکل کې ػ ػوه منصني
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ګبنى ت١يري ٨ېمت نه ت١يريوي ،ظى له  Q1نه  Q2ته ػ تٝبػل ػ م٩ؼاؿ ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي .ػ نىؿو
شبالتى څېړنه ػ کىؿنێ ػنؼې په تىګه لىلتىنکى ته پـېښىػل کېږي.
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اتم څپطکی
ميل غايس او ميل محصىل
له ػې څپـکي نه وؿولته ،ػ لىی ا٨تٍبػ په ممبئلى تصخ کىو.
لىی ا٨تٍبػ ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى له مرمىٜې رسه رسوکبؿ لـي .په تله وينب ،ػ مرمىٜى
ا٨تٍبػ ػی .په کىڇني ا٨تٍبػ کې ػ ٤ـػ ؿ٤تبؿ ،ػ ا٨تٍبػي واشؼ ٤ـػ ترقيه او تصليل وى .په لىی
ا٨تٍبػ کې ػ ا٨تٍبػي واشؼونى يب ډلى ډله ييق ؿ٤تبؿ (ا٤ـاػو او ا٨تٍبػي مىلمبتى ؿ٤تبؿ) ػ هېىاػ ػ
پىلى په ػاظل يب په يىه ټىلنه کې ترقيه او تصليل کېږي.
په کيل تىګه په لىی ا٨تٍبػ کې ػ وفګبؿتيب ،ا٨تٍبػي تې تٝبػيل ،ان٥الليىن او په ا٨تٍبػي
وػې پىؿې اړونؼ ممبئلى په څېـ ممبئل تـ څېړنې النؼې نيمى.

ز لىی اكتصاز متحىلني:
ػ لىی ا٨تٍبػ متصىلني په ػوه ډلى؛ جبتتى او ذبؿي متصىلينى تبنؼې وېىل کېږي .جبتت
متصىلني ه١ه متصىلني ػي ڇې فمبين تُٝؼ نه لـي ،ذبؿي متصىلني فمبين تُٝؼ لـي .ػ محبل په تىګه ،ػ
يىه مىټـ وفن يى جبتت متصىل او ػ مىټـ رسٜت ذبؿي متصىل ػی .ػ ذبؿي متصىلينى کميت يب انؼافه
ػ تل لپبؿه ػ فمبين واشؼ پـ البك په ډاګه کېږي ،لکه ػ مىټـ رسٜت په لبٜت کې  Xکيلى مرته .په
لىی ا٨تٍبػ کې ٜبيؼ ،پبنګىنه او لپام ذبؿي متصىلني ػي ،ځکه ڇې ػ تل لپبؿه ػ فمبين واشؼ پـ
البك يب ػ يىې ټبکلې ػوؿې يب مىعٍې فمبين ٤بٌلې لپبؿه تٝـي٥ېږي .لکه ػ يى مرص ٣کىونکي
ٜبيؼ په ميبوت يب کبل کې ػ  Kپىيل واشؼ  7تـاتـه ػی .ػ جـوت او پبنګې په څېـ متصىلني جبتت
متصىلني ػي .ځکه ڇې فمبين اړط نه لـي او ػ تل لپبؿه ػ يىې ټبکلې فمبين نٕ٩ې لپبؿه تٝـي٥ېږي.
لکه ػ يىه ٤ـػ جـوت په يىه مىعٍه فمبين نٕ٩ه کې له  Mپىيل واشؼو رسه تـاتـ ػی.

اكتصازي ماډولىنه:
يى ا٨تٍبػي مبډل ػ ا٨تٍبػي متصىلينى تـمنځ ػ تبت ٞؿواتٕى ډلې ته وبمل ػی ڇې هـه
ؿاتٕه شؼا٨ل په يىه متصىل کې ،ڇې په تله ؿاتٕه کې هم وذىػ لـي ،وبمله وي :ػ محبل په تىګه ،په
کىڇني ا٨تٍبػ کې ػ ٜـِې او ت٩بِب تـکيج په تبفاؿ کې ػ يىې مىعٍې امتٝې ػ ٨ېمت ػ ټبکلى او
تثبػله وىي م٩ؼاؿ لپبؿه يى ا٨تٍبػي مبډل ػی.
)D =F(P
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)S = F(P
D =S
ػ ػې لپبؿه ڇې يى مبډل ػ الت٥بػې وړ وي ،تبيؼ کبمل وي .ػ ؿيبيض له پلىه ػا په ػې مٝنب
ػه ڇې ػ مٝلىمى متصىلينى په انؼافه ،په مبډل کې مٝبػله يب ؿاتٕه وذىػ ولـي.

ميل غايس او ميل محصىل:20
ػ لىی ا٨تٍبػ په ترقيه او تصليل کې ميل ٜبيؼ او ميل مصٍىل ػوه ٤ى ٧الٝبػه مهم
متصىلني ػي .ػ٠ه ػوه متصىلني ػ يىې ټىلنې ا٨تٍبػي وِٝيت له تل هـ متصىل نه ښه انؼافه او
مىعَ کىي.

ميل غايس:
په ا٨تٍبػ کې ػ هـ ٤ـػ ٜبيؼ ه١ه الك ته ؿاوړنه ػه ،ڇې ه١ه يې ػ تىليؼي ظؼمبتى ػ
وړانؼې کىلى په ػؿول کې ػ ظپل ځبن يب ظپلى وتمنيى په وليله ػ تىليؼ ػ يى ٜبمل په تىګه الك ته
ؿاوړي .له ه١ه ځبيه ڇې ٜبيؼ يى ذبؿي متصىل ػی ،تبيؼ ػ مىعٍې فمبين ٤بٌلې لپبؿه تٝـي٦
يش .نى ميل ٜبيؼ په ټبکلې فمبين ٤بٌله کې ػ يىې ټىلنې هېىاػ ػ ا٤ـاػو ػ ټىلى ٜىايؼو مرمىٜه ػه.
ػ ٜبيؼ ػ تٝـي ٦پـ البك ،کىم ٜبيؼ ڇې په يىه ػوؿه کې ګټل وىی ظى ال تـالله وىی
نه وي ،نى ػ٠ه ٜبيؼ په ه١ې ػوؿې پىؿې تړاو لـي ،ڇې په کىمه ػوؿه کې ګټل وىی ػی .ممک په
يىه ػوؿه کې پىيل الك ته ؿاوړنې له ٜىايؼو نه فيبتې وي .امکبن لـي ػ٠ه ممئله ،ػ ه١ى الك ته
ؿاوړنى په ظبٔـ وي ڇې په تېـه ػوؿه کې ګټل وىې ،او په ػې ػوؿه کې تـالله وىې وي .له تلې
ظىا ٜبيؼ تبيؼ ػ وتمنيى له لېږػ ؿالېږػ څعه متاميق يش .ػ يىې وتمنێ ظـڅالو که څه هم ػ پيمى ػ
الك ته ؿاوړنې تبٜخ ګـځي ،تلکې ػا يىافې ػ يىې وتمنێ يب جـوت انت٩بل ػی .په ػ٠ه شبلت کې
په ٠ري پىيل وتمنێ يب جـوت تبنؼې تؼلېږي.
ػ ي ىې وتمنێ ػ پېـوػلى ػ اؿفښت او ػ وتمنێ ػ ظـڅالو ػ اؿفښت تـمنځ اظتال ٣ڇې
اِب٤ه وىی اؿفښت تلل کېږي ،ػ ٜبيؼ تٝـي ٦ته په پبم رسه ،په ٜبيؼ کې نه ؿاځي .په تيىؿي کې ػ
ٜبيؼ ػ مصبلثې لپبؿه تبيؼ ه١ه ټىل مٍبؿ ٣ڇې مى ػ ٜبيؼ ػ ګټلى لپبؿه پـې کړي وي ،له تصٍيل
وىي نبظبلَ ٜبيؼ څعه وتبلى .ه١ه څه ته په پبمنيىي ڇې پىؿته مى وويل ،ػ يىې ټىلنې ميل ٜبيؼ:
- National Income and National Product.
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ال -٦ػ کبليى او ظؼمبتى ػ تىليؼي واشؼونى ػ کبؿ کىونکى په وليله ټىلې الك ته ؿاوړنې ،مقػونه،
ش٩ى ،٧کميمىنىنه او تـالله وىې تؼلې ػي.
ة -ػ ش ٪االمتيبف او اذبؿې له ػؿکه ټىل تـالله وىي ٜىايؼ.
د -ټىلې تـالله وىې ګټې.
ػ -ػ مبليبتى له وؿکړې وړانؼې ػ امتٝې او ظؼمبتى ػ تىليؼي واشؼونى ټىلنې ګټې مرمىٜه ػه.

ميل محصىل يا تىليس:
ميل مصٍىل يب تىليؼ ػ ه١ى ټىلى امتٝى کيل او پىيل اؿفښت ػی ،ڇې ػ يىې ټبکلې ػوؿې
په اوږػو کې ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى له ظىا په ټىلنه کې تىليؼېږي.

ز تړيل ةاظاض اكتصاز کې ميل غايس او ميل محصىل:
په ػې تـظه کې مىنږ ٤ـِىو ڇې:
 -1تىليؼ په ٌنٝتي او لىػاګـيقو مىلمبتى کې تـرسه کېږي.
ٌ -2نٝتي يب تىليؼي مىلمبت په يىه ٤ـػ يب څى رشيکبنى پىؿې تړاو لـي .پـ ػې البك ،ػ تىليؼي
مىلمې ٜبيؼ ػ مىلمې ػ مبلکبنى ٜبيؼ ػی.
 -3تىليؼي مىلمبت ڇې څه تىليؼوي پلىؿي يې .پـ ػې البك ،ػ ګىػام ػ مىذىػۍ ت١يريات په
پبم کې نه نيىل کېږي.
 -4ػولت وذىػ نه لـي .ػولتي معبؿد ،مبليبت او نىؿ مٍبؿ ٣ڇې په ػولت پىؿې تړاو لـي وذىػ
نه لـي.
 -5ا٨تٍبػ له تبنؼنيى هېىاػونى رسه لىػاګـيقې او تربؿيت اړيکې نه لـي.
ټىل ا٨تٍبػ په ػوه تـظى وېىلی وى:
الف -ز تىليس ةطده :ڇې ټىلى ا٨تٍبػي واشؼونى ته وبمله ػه ،ڇې ػ ٜىاملى په تـکيج (جبتتى ،مت١ريو
نهبػونى) رسه ػ امتٝې په تىليؼ تىظته ػه.
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ب -ز مرصف ةطده :ڇې ه١ى ټىلى ا٤ـاػو او کىؿنيى ته وبمله ػه ،ڇې ػ امتٝې په مرص ٣تىظتې ػي.
امتٝه ػ تىليؼ ػ تـظې په وليله تىليؼېږي او ػ مرص ٣ػ تـظې ،يٝنې ػ ا٤ـاػو او کىؿنيى په
وليله مرص٤ېږي.
)(2عايد

) (3د اجناسو لپاره ورکړه

« 8 -1وکل»
ػ ػې لپبؿه ڇې ػ تىليؼ تـظه وکىالی يش امتٝه تىليؼ کړي ،نى ػ تىليؼ ٜىاملى ته اړتيب لـي.
ػ تىليؼ ٜىامل ػ تىليؼي ظؼمبتى په وکل ػ ا٤ـاػو په وليله يب ػ ا٤ـاػو او کىؿنيى ػ وتمنيى په وکل ػ
تىليؼي واشؼونى او يب ا٨تٍبػي مىلمى ته په واک کې وؿکىل کېږي( .په  8 -1وکل کې لىمړی
ذـيبن) ا٨تٍبػي مىلمبتى ػ تىليؼي ظؼمبتى په ػؿول کې ،ڇې ػ مرص ٣تـظه يې ػوی ته په واک
کې وؿکىي ،ػ امتٝې او ػ ٜبيؼ له تصٍيل وؿولته ،له تىليؼ نه تـالله وىی ٜبيؼ ػ مقػونى ،اذبؿې ػ
ګټې او لىػ په ډول ا٤ـاػو او کىؿنيى ته وؿکىي .په پله وينب ،ا٨تٍبػي مىلمې ػ تىليؼي ظؼمبتى له
تـالله کىلى وؿولته ،اذنبك او ظؼمبت تىليؼوي .ػ اذنبلى او ظؼمبتى ػ تىليؼ ػ نه تـالله وىي
شبٌل ػ تىليؼي ظؼمت په ػؿول کې ػ مرص ٣کىونکې تـظې ،يٝنې ا٤ـاػو او کىؿنيى ته په واک
کې وؿکىي (2)( ،ذـيبن  8 -1وکل) ټىل اذنبك او ظؼمبت ڇې په ا٨تٍبػي مىلمى يب ػ تىليؼ په
تـظه کې تىليؼېږي ،ػ تٝـي ٦پـ البك ،نبظبلٍه تىليؼ يب ميل مصٍىل ػی .ػ نبظبلَ ميل
مصٍىل ػ پىيل اؿفښت په انؼافه ٜبيؼ ػ ) (2ذـيبن له الؿې ػ مرص ٣له تـظې يب کىؿنيى ته ؿلېږي.
ػ٠ه ٜبيؼ په ػې ٜلت ،ڇې ا٨تٍبػي مىلمې ػ ه١ى ػ تصٍيل لپبؿه کىم مٍبؿ ٣ګبليل
وي ،له ه١ه څعه نه ػي تېل وىي ،ػ ا٨تٍبػ نبظبلَ ميل مصٍىل ػی .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې
نبظبلَ ميل مصٍىل په  GNPاو نبظبلَ ميل ٜبيؼ په  GNIرسه وښيى ،لـو ڇې:
)GNI = GNP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1
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کىم ٜبيؼ ڇې ػ اذنبلى او ظؼمبتى له تىليؼ څعه ؿامنځته کېږي ،ټىل يې ػ مرص ٣تـظې
او يب ا٤ـاػو او کىؿنيى ته انت٩بل مىمي .ظى ټىل اذنبك او ظؼمبت ڇې ػ تىليؼ په تـظه کې تىليؼېږي
ػ ) (4ذـيبن له الؿې ػ مرص ٣تـظې ته په واک کې نه وؿکىل کېږي.
کله ڇې ا٨تٍبػي مىلمې اذنبك تىليؼوي ،ػ اذنبلى او ظؼمبتى ػ تىليؼ لپبؿه ػ اذنبلى له
ه١ې ډلې څعه الت٥بػه کىي ،ڇې په تېـو ػوؿو کې تىليؼ وىې ػي .ػ محبل په تىګه ،ػ ټىکـ
(ؿظت) ذىړولى يىه کبؿ ظبنه په پبم کې ونيمئ .ػ٠ه کبؿظبنه اوك ػ ټىکـ ػ تىليؼ لپبؿه ػ ټىکـ
ذىړولى له تېـ کل مبوني څعه کبؿ اظيل .له مبوني څعه الت٥بػه ػ مبوني ػ التهالک المل ګـځي.
ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ټىکـ ذىړولى کبؿظبنه ػ ټىکـ ذىړولى ته ػوام وؿکړي ،تبيؼ کىم مبوينىنه ڇې
التهالک کېږي او نىؿ ػ تىليؼ وك نه لـي تبيؼ تٝىيْ کړۍ يش.
له ه١ى اذنبلى څعه الت٥بػه کىل ڇې په تېـو ػوؿو کې تىليؼ وىي ػي ،په هـه ػوؿه کې ػ
اذنبلى ػ تىليؼ لپبؿه ،ػ تېـې ػوؿې تىليؼ وىي اذنبك التهالک کىي .ػ ػې لپبؿه ڇې تىليؼي
واشؼونه ػ ظپلى اذنبلى تىليؼي ٨ؼؿت له الله وؿنه کړي ،نى تبيؼ التهالک وىي اذنبك تٝىيْ
کړي .کىم اذنبك ڇې ػ نىؿو اذنبلى ػ تىليؼ لپبؿه ػ تىليؼي واشؼونى له ظىا کبؿول کېږي ،ػ پبنګه
ييقو اذنبلى په نبمه يبػېږي .نى پـ ػې البك ،ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ا٨تٍبػي مىلمى تىليؼي ٨ؼؿت
ؿاکم نه يش ،ػ کىمى مىلمى پبنګه ييق تىکي ڇې التهالک کېږي تبيؼ له تىليؼونکى ا٨تٍبػي
مىلمى څعه پبنګه ييق تىکي ػ کبليى ػ تٝىيْ لپبؿه وپېـي.
کىم اذنبك ڇې ػ تىليؼ ػ تـظې په وليله تىليؼ او ػ ا٤ـاػو او کىؿنيى ته په واک کې
وؿکىل کېږي ،ػ مرصيف اذنبلى په نبمه يبػېږي .اوك ػالې ٤ـُ کړئ ،ڇې ػ  Aمرصيف کبليى ته
ت٩بِب ڇې  Xتىليؼي واشؼ يې تىليؼوي ،فيبته يش .کله ڇې  Xتىليؼي واشؼ ػ  Aاذنبلى ػ فيبتىلى
پـېکړه وکړي ،ػ  Aاذنبلى فيبت تىليؼ لپبؿه ډېـو پبنګه ييقو اذنبلى ته اړتيب لـي ،ڇې له ه١ى
تىليؼي واشؼونى څعه ڇې پبنګه ييق تىکي تىليؼوي وپېـي.
په کيل تىګه کىم م٩ؼاؿ اذنبك او ظؼمبت ڇې ػ تىليؼ په تـظه کې تىليؼېږي ،ػ تىليؼ ػ
تـظې ػ تىليؼي واشؼونى تـمنځ تثبػله کېږي او ػ ) (4ذـيبن له الؿې ػ مرص ٣تـظې ته نه
انت٩بلېږي .ػ اذنبلى او ظؼمبتى ػ٠ه تـظه ڇې ػ پبنګه ييقو تىکى په نبمه يبػېږي په ا٨تٍبػ کې ػ
نبظبلٍې پبنګىنې په تىګه پېژنؼل کېږي او په  GIتبنؼې ښىػل کېږي .نبظبلٍه پبنګىنه لکه ڇې
پىؿته مى وؿته اوبؿه وکړه ،په ػوه تـظى وېىل کېږي:
88

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
ال -٦ػ ممتهلک ػ پبنګه ييقو اذنبلى ػ تٝىيْ لپبؿه ػ تىليؼي واشؼونى تـمنځ تثبػله ،ڇې ػ
تٝىييض پبنګې په نبمه يبػېږي او په  Dتىؿي تبنؼې ښىػل کېږي.
ة -ػ پبنګه ييقو تىکى ػ شرم ػ فيبتىايل لپبؿه ػ تىليؼي واشؼونى او يب ػ ا٨تٍبػي مىلمى تـمنځ ػ
اذنبلى تثبػله ،ڇې ػ نبظبلٍې پبنګې په نبمه يبػېږي او ػ  Iپه تىؿي تبنؼې ښىػل کېږي.
نى )GI =I +D…………………….……………….…..(2
ػ اذنبلى او ظؼمبتى ه١ه تـظه ڇې ػ تىليؼ په تـظه کې تىليؼ او ػ ) (4ذـيبن له الؿې ػ
مرص ٣تـظې ،يٝنې ا٤ـاػو او کىؿنيى ته انت٩بلېږي ،ػ ا٨تٍبػ مرص ٣ػی او په  Cتىؿي تبنؼې ښىػل
کېږي.
نى نبظبلَ ميل تىليؼته له مرص ٣رسه تـاتـ پـ نبظبلٍې پبنګىنې اِب٤ه وي.
)GNP = C+GI……………………………………..(3
لکه څنګه ڇې مى پىؿته وؿته اوبؿه وکړه:
GI =I+D
 Dػ تىليؼ ه١ه م٩ؼاؿ ػی ،ڇې ػ پبنګه ييقو اذنبلى ػ له الله تليل اؿفښت ػ تٝىيْ لپبؿه
په کبؿ وړل کېږي .ػ  Dپبنګه ييقو اذنبلى په تىليؼي واشؼ کې پـ ػې ٜلت ڇې ػ تىليؼ په تېـه ػوؿه
کې ػ له الله تللى اذنبلى له اؿفښت رسه لم ػ  GNPلپبؿه ػی ،په ا٨تٍبػ کې يې اِب٤ه اؿفښت نه
ػی ايربػ کړی .که ڇېـته له  GNPنه  Dواېمتل يش ،کىم څه ڇې پبتې کېږي ،ه١ه اذنبك او
ظؼمبت ػي ،ڇې په هـه ػوؿه کې تىليؼ وىي او اِبيف اؿفښت يې ايربػ کړی ػی .ػ٠ه م٩ؼاؿ په
ا٨تٍبػ کې تىليؼ له نبظبلَ ميل مصٍىل رسه يبػېږي او په  NNPرسه ښىػل کېږي:
)GNP –D =NNP…………………….……………….(4
ػ  GNPپـ ځبی ػ ه١ه تـاتـ م٩ؼاؿ ،يٝنې  C +GIپه څلىؿمه ؿاتٕه کې وِ ٞکىو:
NNP = C + GI - D
)NNP = C + I……………………..…………………(5
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کله ڇې ػ  GIپـ ځبی هم ػ ه١ه تـاتـ م٩ؼاؿ ،يٝنې  I+Dپه پىؿتنێ مٝبػله کې وِ ٞکړو ،نى
لـو ڇې:
C+I+D-D =NNP
او يب
NNP = C + I
مصٍىل له نبظبلَ ميل تىليؼ رسه په ػوه تـظى وېىل کېږي؛ يىه تـظه يې ػ کىؿنيى او
ا٤ـاػو په وليله مرص٤ېږي او پبتې تـظه يې ػ ظبلٍې پبنګىنې او يب ػ پبنګه ييقو اذنبلى ػ شرم په
فيبتىايل کې مرص٤ېږي.
نبظبلَ ٜبيؼ ڇې ػ تىليؼ له تـظې څعه ا٤ـاػو او کىؿنيى ته ڇې ػ ) (2ذـيبن له الؿې
انت٩بل مىمي ػا هم په ػوه تـظى وېىل کېږي؛ ػ ه١ه يىه تـظه ،کله ڇې ا٤ـاػ او کىؿنێ ػ تىليؼ له
تـظې نه ػ اذنبلى ػ ٨ېمت ػ وؿکړې په ذـيبن کې مرص٤ېږي ،ػ ( )3ذـيبن په وليله تېـته تىليؼي
تـظې نه انت٩بلېږي) ڇې ػ٠ه تـظه ا٤ـاػو او کىؿنيى ته ػ تىليؼ له تـظې څعه ػ اذنبلى او ظؼمبتى له
پىيل اؿفښت رسه تـاتـېږي ،يٝنې ػ  Cپه انؼافه ػه .ػوهمه تـظه ،په ا٨تٍبػ کې ػ نبظبلَ ميل ٜبيؼ
او مرص ٣تـمنځ تىپري ته نبظبلٍه لپام يب  GSوايي.
نى

)GNI = C + GS…………………………………………..(6

ػ مرص ٣په تـظه کې نبظبلٍه لپام ػ پبنګې ػ تىليؼ ػ ٜبمل په تىګه ػ ) (1ذـيبن له الؿې
ػ ا٨تٍبػي مىلمى يب تىليؼي تـظې ته الك ته وؿځي .ػ ػ٠ې پبنګې يىه تـظه ػ ممتهلک ،يٝنې D
ػ پبنګه ييقو کبليى ػ ظـيؼ په ذـيبن کې ته په مرص ٣وؿلىل يش ،پبتې پبنګه ػ پبنګه ييقو کبليى له
تىليؼي واشؼو څعه ػ نىيى پبنګه ييقو کبليى ػ پېـوػلى لپبؿه مرص٤ېږي ،ػ٠ه تـظه په ا٨تٍبػ کې ػ
ظبلٍې لپام په نبمه يبػېږي او په  Sتبنؼې ښىػل کېږي.
)GS = S + D……………………………………..(7
نبظبلَ ميل ٜبيؼ ػ نبظبلٍې لپام له من٥ي کىلى څعه وؿولته ػ ظبلَ ميل ٜبيؼ په نبمه
يبػېږي .په ش٩ي ٩ت کې نبظبلٍه ميل لپام ػ ه١ه م٩ؼاؿ کبليى او ظؼمبتى له شبٌل څعه مربفي

90

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
ٜبيؼ ػی ،ڇې په تېـو تىليؼي ػوؿو کې تىليؼ وىې ػ ه١ى ػ له الله تللى کبليى له اؿفښت رسه تـاتـه
ػه.
)NNI = C + GS - D………………………….(8
په پىؿتنێ مٝبػله کې ،ػ  GNIپـ ځبی ػ ه١ه م٩ؼاؿ ،يٝنې  C + GSوِ ٞکىو:
NNI = C + GS - D
له ه١ه ځبيه ڇې  GS - Dله  Sرسه ممبوي ػه ،نى:
)NNI = C + S…………………………..(9
ػ ) (9مٝبػلې پـ البك ،نبظبلَ ميل ٜبيؼ ػ مرص ٣په تـظه کې په ػوه تـظى تبنؼې وېىل
کېږي ،يى م٩ؼاؿ يې ػ ا٤ـاػو او کىؿنيى له ظىا ػ مرصيف کبليى او ظؼمبتى په پېـوػلى مرص٤ېږي او تله
يې لپام کېږي.
NNI = NNP
ممبوي ػه له ،نى:
يب

C+S=C+I
)S = I ……………………………………..(10

يٝنې ظبلٍه لپام له ظبلٍې پبنګىنې رسه تـاتـه ػه.
له پىؿتنيى لمى ) (10مٝبػلى څعه په ؿاتلىنکي کې له  9 ،5او  10مٝبػلې نه نمثت نىؿو
مٝبػلى ته فيبته الت٥بػه کىوٜ .مىمب ظبلَ ميل ٜبيؼ په  NNIاو مصٍىل يب ظبلَ ميل تىليؼ په
 NNPيب په  Yتبنؼې ښىػل کېږي .نى ) (5او ) (9مٝبػله النؼې وکل ٠ىؿه کىي:
Y=C+S
Y=C+I
اوك ػالې ٤ـِىو ڇې ػ ػولت نىتىالی ايمته پـېږػو .ػولت ػ وؿلپبؿل وىيى ػنؼو ػ
رسته ؿلىلى لپبؿه ،مرص ٣ته اړ ػی٤ .ـِىو ڇې ػ ػولت مرص G ٣ػی .ػ ػې لپبؿه ڇې ػ مرص٣
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کىلى ذىګه وي .ػولت تبيؼ ٜبيؼ ايربػ کړي .ػالې ٤ـِىو ،ڇې ػ ػولت ٜىايؼ يىافې له ا٤ـاػو
څعه ػ مبليبتى اظيمتل تىکيلىي .نى پـ ػې البك ،ته ػ ٜبيؼ مٝبػله په النؼې ډول وي:
Y=C+S+T
که ٤ـُ کړو ڇې ػولت ػ تىػذې مبفاػ او ػ تىػذې کرس نه لـي او تىػذه يې متٝبػله ػه،
يٝنې:
G=T
ػ تىليؼ مٝبػله ته په النؼې ډول يش:
Y=C+I+G
ػ٠ه ػوه مٝبػلې څـګنؼوي ،ڇې ػولت ػ ا٤ـاػو ػ ٜبيؼ يى م٩ؼاؿ په ا٨تٍبػي ليمتم کې
الك ته ؿاوړي او ػ کبليى او ظؼمبتى په پېـوػلى يې مرص٤ىي .په ػې شبلت کې ػ تٝبػل رشٓ النؼې
مٝبػله ػه:
G+I=S+T
او ػ ا٨تٍبػ تړلتيب يىې ظىا ته پـېږػو .يٝنې ػالې ٤ـِىو ،ڇې اوك ا٨تٍبػ له نىؿو تبنؼنيى
هېىاػونى رسه کبيل تثبػله کىي ،نىؿو هېىاػونى ته لېږل وىي کبيل ػ ٌبػؿاتى ) (Xاو له نىؿو
هېىاػونى نه ؿاوړل وىي کبيل په ) (Mتبنؼې ښيى.
په ػې تىګه ،ػ ميل مصٍىل يب ميل تىليؼ مٝبػله ته په ػې ډول وي:
)Y = C + I + G (x – m
او ا٨تٍبػي تٝبػل په النؼې مٝبػلې تبنؼې مىعَ کېږي:
I+G+X=S+T+M
يب

I + G + (X – M) = S + T

که ڇېـته  X = Mرسه وي او يب  X = 0وي ،وايى ڇې ػ ا٨تٍبػ ػ ظبؿذي تبػيبتى تيالنن ػ
تٝبػل په شبل کې ػی .له ػې پـته ،ته ػ٠ه تيالنن متٝبػل نه وي.
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اِب٤ه وىی اؿفښت– ٠بلثب مىنږ ػ  GNPػ الك ته ؿاوړلى لپبؿه په ټىلنه کې ػ ټىلى ا٨تٍبػي واشؼونى
مرمىٜي تىليؼ له ي ى تل رسه نه ذم ٞکىو ،ځکه ڇې ػ٠ه کبؿ ػ ځينى تىليؼي تـظى ػ تىليؼ ػ تـظې
ػ مّب٥ٜې مصبلثې تبٜخ ګـځي .په ممئلې تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه ،النؼيني محبل ته پبم وکړئ.
٤ـُ کړئ ،ڇې په ا٨تٍبػ کې پنځه تىليؼي واشؼونه لـو ،ڇې ػ تىټبنى ،مېعىنى (مىږيى)،
ټىکـ ،رسيښى او ڇـم په تىليؼ تىظت ػي .ػ تىټبنى تىليؼي واشؼ ػ کبليى ػ تىليؼ لپبؿه له څلىؿو نىؿو
تىليؼي واشؼونى څعه مېعىنه ،ڇـم ،ټىکـ او رسيښ تـالله کىي .که ػ  GNPػ الك ته ؿاوړلى لپبؿه
ػ ػ٠ى واشؼونى په وليله ټىل تىليؼ وىي کبيل له يى تل رسه ذم ٞکړو ،ػ څلىؿ تىليؼي واشؼونى په
تىليؼ او يى ځل تيب ػ تىټبنى په تىليؼ کې ػ ػ٠ه تىليؼي واشؼ په تىليؼي تـظه کې مصبلثه کېږي ،ڇې
ػ٠ه ػ تىليؼ وىيى کبليى مّب٥ٜه مصبلثه ػه .ػ مّب٥ٜې مصبلثې ػ معنيىي لپبؿه ٠بلثب مىنږ ػ تىټبنى
اؿفښت ػ نىؿو واشؼونى ػ تىليؼاتى له اؿفښت رسه ،ػ  GNPػ مىنؼلى لپبؿه له يى تل رسه نه ذم ٞکىو،
تلکې ػ ه١ه پـ ځبی ػ تىټبنى اؿفښت ػ مېعىنى ،ټىکـ ،رسيښى او له نىؿو واشؼونى څعه له اظيمتل
وىي ڇـم پـته ،ػ تىليؼ وىيى تىټبنى په اؿفښت کې ومېـو .ػ٠ه اؿفښت ته اِب٤ه وىی اؿفښت وايى
او له نىؿو واشؼونى څعه اظيمتل وىی ڇـم ،مېعىنه ،ټىکـ او ػ رسيښى اؿفښت ػ والٕه مٍبؿ٤ى په
نىم يبػوو .پـ ػې البك ،لـو ڇې:
والٕه مٍبؿ – ٣ػ کبليى اؿفښت = اِب٤ه وىی اؿفښت
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نهم څپطکی
ز کالػيکى اكتصازپىهانى نظطيات
ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلاموو ػ ه١ې ډلې نٙـيبت ڇې په اته لممه ،نىلممه او ػ ولمې پېړۍ په
لىمړيى کې يې ژونؼ کبوه ،ػ کالليکى ػ ٩ٜبيؼو په نبمه يبػ وىي ػي .په ػې تـظه کې هڅه کېږي،
تـڅى ػ امکبن تـ شؼه ػ ػوی ٩ٜبيؼ په لنډه تىګه واِض يش.
ز يس كانىن(:)21
ذبن .تبتيمت .يس تبوؿ ػؿلىػ ڇې ٜـِه په ظپله ،ػ ځبن لپبؿه ت٩بِب پيؼا کىي .يٝنې په
هـه انؼافه ڇې کبيل تىليؼ يش ػ اِبيف ٜبيؼ له الؿې ڇې ػ کبليى تىليؼ يې په ټىلنه کې پيؼا کىي ،ػ
ظـيؼ ػ ٨ؼؿت په لىړولى رسه ،ػ اړتيب وړ ت٩بِب ته په تبفاؿ کې ػ اِبيف تىليؼ ػ ذؾة لپبؿه ؿامنځته
کړي.
له ه١ه ځبيه ڇې ٜـِه کىالی يش ځبن ته ت٩بِب ؿامنځته کړي او له ه١ه ځبيه ڇې په ټىلنه
کې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى وفګبؿ پبته کېؼل مٕلىة نه ػي ،ػ تل لپبؿه ته ػ تىليؼ کڈه په ه١ه انؼافه وي،
ڇې په ا٨تٍبػ کې ټىل ػ تىليؼ مىذىػه ٜىامل په کبؿ يىيس .ػ يس په تبوؿ ،کله ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ
تىليؼ ػ ٜىاملى اوت١بل نب َ٨وي ،تىليؼ ته تـ ه١ه وظته پىؿې فيبتىالی ومىمي ،تـڅى ڇې کبمل
التعؼام ؿامنځته يش .ػ ٠ه ممئله ػ ػې اٌل المل ګـځي ،ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى
التعؼام ػ تل لپبؿه کبمل وي.

ز پيؼى ملساضي نظطيه):(22
کالليکبن په ػې تبوؿ وو ،ڇې انمبين ا٤ـاػ هېڅ ډول ٜال٨ه ػ پيمى له لبتلى رسه ،ڇې
يىافې او يىافې ػ پيمى لپبؿه وي ،نه لـي .ه١ىی پيمې يىافې ػ ؿاکړو وؿکړو (ػ کبليى او ظؼمبتى پېـ
او پلىؿ) لپبؿه ٠ىاړي .که ڇېـته ػ يىې ټىلنې ػ تبػيبتى ٜبػت جبتت پبته يش او ٨ېمتىنه په ػواړو
ظىاوو کې ػ انٕٝب ٣وړ وي .ػ تٝبػل په شبلت کې ته M = LPY :وي.
 = Pػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه = M ،په ذـيبن کې ػ پيمى م٩ؼاؿ L ،ػ پيمى ػ ػوؿان رسٜت= Y ،
تىليؼ يب نبظبلَ ميل مصٍىل .ػ  PYػ رضة شبٌل ػ ټىلى ه١ى کبليى او ظؼمبتى له اؿفښت رسه
- Say's Law.
- quantity theory of Money.
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تـاتـ ػی ،ڇې په يىې ټىلنه کې تىلي ؼ او تثبػله کېږي .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې په ػواړو ػوؿو کې ػ
پيمى هـ واشؼ يىافې ي ى ځل مٝبمله تـرسه کړۍ يش په ا٨تٍبػ کې ته ػ مٝبمالتى ػ تـرسه کىلى لپبؿه ػ
اړتيب وړ پيمى م٩ؼاؿ ػ تثبػلې وړ کبليى او ظؼمبتى له پىيل اؿفښت رسه ممبوي يش.
که ػالې ٤ـُ کړو ،ڇې په يىه ػوؿه کې ػ پيمى ػوؿان  M = 1 × PYرسٜت يى  1ويY ،
 = 1000او  P = 10وي نى په ټىلنه کې ته ػ اړتيب وړ پيمى م٩ؼاؿ M = LPY :او يب × M = 1 × 10
 1000وي .ظى ػ هـې ػوؿې په اوږػو (په يىه کبل) کې په هـ پىيل واشؼ تبنؼې له يىې مٝبملې نه
فيبتې تـرسه کىالی وى٤ .ـُ کړئ ڇې ػ ډالـو يى  100للګىن مى په ذېج کې پـوت ػی ،لګـټ
پلىؿونکي ته وؿځئ او په ػ٠ه ) (100للګىن تبنؼې څلىؿ ٨ىٔيه لګـټ پېـئ ،ػ ٠ه للګىن لتبلې
له ذېج نه لګـټ پلىؿنکي ته وؿځي .امکبن لـي ػ٠ه لګـټ پلىؿونکی له ػ٠ه للګىن څعه محال
ػ ٠ىښې ػ پېـوػلى لپبؿه کبؿ واظيل .ػ٠ه للګىن ته ػ لګـټ پلىؿونکي له ذېثه ػ ٍ٨بة ذېج ته
الؿه پيؼا کړي او ػ ه١ه له لىؿي ته په نىؿو مٝبمالتى کې وکبؿول يش .ػ٠ه په پيمى تبنؼې په يىه
ا٨تٍبػي ػوؿه کې ػ تىکى ػ اظيمتلى او ظـڅىلى ػٝ٤بتى ته ،ػ پيمى ػ ػوؿان رسٜت وايي .په ػې
ٜلت ڇې ٜمىمب ػ پيمى ػ ػوؿان رسٜت له يى څعه فيبت وي ،ػ مٝبمالتى ػ تـرسه کىلى لپبؿه ،يىه
ټىلنه نمثت ػ کبليى او ظؼمبتى پىيل اؿفښت ته لږ م٩ؼاؿ پيمى ته اړتيب لـي .که ػ پيمى ػ ػوؿان
رسٜت  100وي ،يٝنې ػ يى پىيل واشؼ په مـلته په يىه ػوؿه کې لل  100مٝبملې تـرسه يش ،ػ
مٝبملې ػ تـرسه کىلى لپبؿه کله ڇې  P = 10او  Y = 1000ػی ،يىافې  100واشؼه پيمى ته ته اړتيب
وي.

معز -كېمت -اػتذسام او تىليس:
کالليک ا٨تٍبػپىهبن پـػې تبوؿ وو ،ڇې کبؿګـي تىليؼي ځىاک ػ تىليؼ تـ ټىلى مؤجـ
ٜبمل ،او په ا٨تٍبػونى کې ػ اِبيف اؿفښت مؤلؼ ػی .پـػې ػليل ،کىم م٩ؼاؿ تىکي ڇې په ا٨تٍبػ
کې تىلېؼېږي ،ػ کبؿګـ ػ کبؿ په انؼافې او م٩ؼاؿ پىؿې تړاو لـي.
ػ تىليؼ تبتٞ

)Y = F(N)…………………(1

په کبؿ تبنؼې ػ تىظتى کمبنى ومېـ =  Nميل تىليؼ = Y
ػ کالليکبنى ػ ٨ېمت نٙـيه څـګنؼوي ،ڇې په کبؿ تبنؼې ػ تىظتى کمبنى ومېـ او په پبی
کې ػ تىليؼ م٩ؼاؿ ػ ٨ېمت او تىليؼ ػ مرص ٣په ؿاتٕې پىؿې تړاو لـي .ػ هـ تىليؼونکي تٍميم ػ
کبؿګـ ػ التعؼام او ػ کبليى ػ تىليؼ په هکله ػ کبليى ػ ظـڅالو په ٨ېمت او ػ کبليى ه١ه مرص ٣ػی،
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ڇې ه١ه يې ػ تىليؼ لپبؿه تـرسه کىي .ػ کالليکبنى ػ ٨ېمت ػ نٙـيې ترقيه او تصليل په النؼې ػوه
٤ـِيى کې لبػه کىو:
٤ -1ـُ کړئ ڇې په ټىلى ٌنبيٝى کې کبمل ؿ٨بتت وتىن لـي.
 -2پلىؿنکی او پېـوػونکی ػ ګټې ػ اٜٙمي کىلى هڅه کىي او هـ ٌنٝت کبؿګـ او لىمړين مىاػ ػ
نهبيي مصٍىل ػ تىليؼ لپبؿه په کبؿ وړي ،په کىمى ٌنبيٝى کې ڇې کبمل ؿ٨بتت وذىػ لـي ،ػ
ګټې اٜٙمي کىل ػ تىليؼ له نهبيي مرص ٣رسه ػ ٨ېمت ػ تـاتـولى په نتيره کې امکبن لـي .هـ
تىليؼونکی تـ ه١ه وظته پىؿې په ظپل تىليؼ کې فيبتىالی ؿاويل تـڅى ٨ېمت ،له نهبيي مرص٣
رسه تـاتـ يش .ػ مقػ او نهبيي مرص ٣تـمنځ کىمه ؿاتٕه وذىػ لـي؟ په ه١ه ٌىؿت کې ڇې
٤ـُ کړو ڇې کبؿګـ ػ تىليؼ يىافينی مت١ري ٜبمل ػی .ػ تىليؼ نهبيي مرص ٣يٝنې ػ تىليؼ ػ يى
واشؼ ػ فيبتىايل په مـلته ڇې په مرص ٣کې کىم ت١يري ؿاځي .له پىيل (محال ػ يىه لبٜت
لپبؿه) ػ مقػ ػ نـط په انؼافه ػ کبؿګـو ػ نهبيي ٤قيکي شبٌل (محال په يىه لبٜت کې ػ تىليؼ
وىيى کبلي ى م٩ؼاؿ) له وېي رسه تـاتـ وي .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ګټې ػ اٜٙمي کىلى رشٓ
نهبيي مرص٨ = ٣ېمت وي او له ه١ه ځبيه ڇې  W/MPLنهبيي مرص ٣ػی ( = MPLػ کبؿګـ
نهبيي ٤قيکي شبٌل = MC ،نهبيي مرص ٣او  Wپىيل مقػ = ٨ Pېمت):
نى

 P = W/MPLاو يب ) (2ته  MPL = W/Pرسه وي.

ػوهمه ) (2مٝبػله په ش٩ي٩ت کې هام٠ه ػ لىػ ػ اٜٙمي کىلى رشٓ ػی ،يٝنې ػ ٨ېمت او
نهبيي مرص ٣تـاتـي ػه او ػا ظربه څـګنؼوي ڇې تىليؼ تـ ه١ه وظته پىؿې فيبتېږي او پـاظىالی
مىمي تـ ه١ه ڇې ػ کبؿګـ نهبيي شبٌل له ش٩ي٩ي ) (3مقػ رسه تـاتـ يش.
 -3ش٩ي٩ي مقػ او يب ػ کبؿګـو ػ ظـيؼ واٝ٨ي ٨ؼؿت له پىيل مقػ ،ػ ٨ېمتىنى په ٜمىمي لٕصې له
تٍ٩يم رسه تـاتـ ػی .نى که ڇېـته ٨ېمتىنه فيبتىايل ومىمي ،ش٩ي٩ي مقػ ته کمىايل او ػ ٨مېتىنى
ػ کمىايل په ػې کې ،ش٩ي٩ي مقػ فيبتىالی مىمي .ػوهمه ) (2مٝبػله په يىه ا٨تٍبػ کې ػ
التعؼام ػ کڈې ټبکىونکې ػه .په ش٩ي ٩ت کې ػ ٨ېمتىنى په ٜمىمي لٕصې تبنؼې ػ پىيل
مقػونى نمثت ػی ،ڇې ػ التعؼام ػ لٕصې ټبکىونکی او په نتيره کې ػ هـ ميل ا٨تٍبػ ػ ميل
تىليؼ ػ انؼافې ټبکىونکی ػی .که مقػونه او ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه په يىه نمثت ت١يري وکړي،
نى ػ تىليؼ او التعؼام په لٕصه کې ته کىم ت١يري ؿانه يش .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې پىيل مقػ له
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٨ېمت څعه يى څه ډېـ فيبت يش ،ػوهمه ؿاتٕه ته ػ  MPL =W/Pوکل ٠ىؿه کړي او په کبؿ
تبنؼې ػ تىظتى کمبنى ومېـ ته تؼلىن ومىمي.
په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ٨ېمتىنه له پىيل مقػ څعه ډېـ فيبتىالی ومىمي ،ػوهمه ؿاتٕه ته
په  MPL> W/Pوکل واوړي ،په ػې ٌىؿت کې ته ػ ا٨تٍبػ ػ ٌنبيٝى لپبؿه ػ کبؿګـو ػ فيبت
ومېـ کمبنى التعؼام ښه او ګټىؿ وي ،تىظتيب او په پبی کې ته په ا٨تٍبػ کې تىليؼ فيبتىالی ومىمي.
ػوهمه ) (2مٝبػله په ش٩ي٩ت کې ػ کبؿګـو لپبؿه ػ يىه ا٨تٍبػ تبت ٞػه ،ڇې ػ  MPLپه
جبتت پبته کېؼو رسه ته ػ  W/Pفيبتىالی کبؿګـو ته ػ ت٩بِب ػ کمىايل تبٜخ يش او ػ  W/Pکمىالی ته
کبؿګـانى ته ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل لثج يش .ػ کالليکبنى په تبوؿ په ا٨تٍبػ کې ػ کبؿګـو ٜـِه ػ
ش٩ي٩ي مقػ يىه تبت ٞػه.
)N = F (W/P)……………………(3
په لىړو ش٩ي٩ي مقػونى کې ته فيبت ومېـ کبؿګـ او په لږ ش٩ي٩ي مقػ کې ته لږ ومېـ
کبؿګـان کبؿ ته آمبػه وي ) .(4ػ ٜـِې او ت٩بِب تٝبػل ،يٝنې ػ کبؿ ػ تبفاؿ تٝبػل (ػ التعؼام
لٕصه) ته ػ تٝبػل په شبلت کې ػ ش٩ي٩ي مقػ ،ػ تٝبػل شبلت او په کبؿ تبنؼې ػ تىظتى کمبنى
ټبکىونکی وي.
٤ـُ کړئ ڇې ػ يىه ټبکيل تىليؼي واشؼ (که ڇېـته ػ پبنګې او ٔثيٝي رسڇينى تنمټىنه
جبتت ٤ـُ يش) نهبيي مرص ٣هم ػ تىليؼ په فيبتىايل رسه فيبتىالی مىمي.
 -4په اوږػ مهبل کې التؼالل کىالی وى ،ڇې ػ ش٩ي٩ي مقػ فيبتىالی  W = W/Pػ کبؿګـانى ػ
ظـيؼ ػ ٨ؼؿت په فيبتېؼو رسه ػ ؿو٠تيب او ت١ؾيې ػ وِٝې ػ ښه وايل او له تلې ظىا ػ ه١ىی ػ
کىؿنيى ػ تىکيل ػ وك ػ فيبتېؼو تبٜخ ګـځي ،او په ػ٠ې ټىلنيقه ډله کې ػ تىلؼ او تنبلل ػ
نـط ػ فيبتىايل او ػ مـګ او مړينې ػ نـط ػ کمىايل لثج ګـځي .پـػې البك ،ػ کبؿګـې
ٔث٩ې ػ فيبتىايل لثج ګـځي .له تلې ظىا ػ ش٩ي٩ي مقػ کمىالی ػ کبؿګـانى ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت له
کمىايل رسه ػ ؿو٠تيب او ت١ؾيې ػ وِٝې ػ ظـاتېؼو او ػ ػوی ػ کىؿنيى ػ تىکيل ػ وك ػ
کمېؼو المل ګـځي .په ػ٠ې ټىلنيقه ډله کې ػ مـګ او مړينې ػ نـط ػ فيبتىايل او پـػې البك،
ػ کبؿګـې ٔث٩ې ػ کمىايل المل ګـځي.
له ه١ه ځبيه ڇې ػ يى ا٨تٍبػ ټىل تىليؼ ػ تېالتېلى تىليؼي واشؼونى له مرمىٜې څعه
تـالله کېږي ،ػ کبؿګـانى ػ فيبتىايل په ٤ـِىلى رسه ته ػ ټىل ا٨تٍبػ تىليؼ اِب٤ه يش .په ه١ه ٌىؿت
کې ڇې فيبت مرص ٣ػ تىليؼ ػ لٕصې له فيبتىايل څعه ؿامنځته وىی وي ،ػ کبؿګـي ٨ىاوو
نهبيي شبٌل کمىالی مىمي.
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٤ـُ کړئ ڇې په يىه ټبکيل پىيل مقػ (جبتتى ٨ېمتىنى) نـط رسه کبؿ ٤ـمبيبنى ته وؿګـځىل
کېږي ،ڇې ػ کبؿګـو لږ ومېـ نٙـ ه١ه ته ڇې په ػ٠ه ش٩ي٩ي مقػ تبنؼې ػ٠ه کبؿ ته شبرض ػي،
التعؼام کړي (ػ ٜـِې مبفاػ وذىػ لـي) .که ڇېـته آفاػ او کبمل ؿ٨بتت وذىػ ولـي ،نى کبؿګـان
ته په لږ ٨ېمت تبنؼې ظپل ظؼمبت تبفاؿ ته وړانؼې کړي (پىيل مقػ کمىالی مىمي).
ػ التعؼام او تىليؼ په لٕصې تبنؼې ػ پىيل مقػ ػ کمىايل ا٠ېقه په ٨ېمت پىؿې تړاو لـي.
که ڇېـته ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه ػ پىيل مقػ او نمثت په انؼافه کمىالی ومىمي ،له ه١ه ځبيه ڇې
ش٩ي٩ي مقػ ت١يري نه کىي ،کبؿ٤ـمبيبن ته ػ کبؿګـانى او ػ تىليؼ ػ لٕصې ػ فيبتىايل هېڅ انګېقه او
وى ٧ونه لـي .که ٨ېمتىنه ػ پىيل مقػ په نمثت ډېـ فيبتىالی ومىمي ،کبؿ٤ـمبيبن ته يى ومېـ په کبؿ
تىظت کمبن له کبؿه وتبيس .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ٨ېمتىنى کمىالی ػ پىيل مقػ له کمىايل څعه
نمثتب لږ وي ،نى ػ تىليؼ فيبتىالی او ػ يى ومېـ وفګبؿو ظلکى ذؾة ته تىليؼونکى ته ګټه وؿلىي.
په لنډه تىګه ػ پيمى م٩ؼاؿي نٙـيې ته په کتى ،ػ کبؿ تبفاؿ نىلبن ته ا٨تٍبػ په النؼې تصخ
کې ػ ػ٠ې رششې او تىِېض په څېـ تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل.
ػ کبؿګـو ػ ٜـِې مبفاػ او يب وفګبؿتيب ،په ه١ه ٌىؿت کې ڇې په تبفاؿ کې کبمل ؿ٨بتت
وذىػ ولـي ،ػ پىيل مقػ ػ کمىايل المل ته يش .که ٨ېمتىنه جبتت پبته يش ،ػ٠ه ممئله ته تىليؼونکي
ػ التعؼام پـاظتيب او تىليؼ ته وهڅىي .ظى ډېـ تىليؼ يىافې په ټيټه تيه پلىؿل کېؼای يش (ٜـِه او
ت٩بِب) .ػ پيمى ػ م٩ؼاؿي نٙـيې پـ البك ،په ه١ه ٌىؿت کې ڇې  Mاو  Lجبتت وي ،ػ Y
فيبتىالی ته ػ  Pکمىالی المل يش .ظى ػ ٨ېمتىنى کمىالی ته ػ پىيل مقػ له کمىايل څعه لږ وي .که
څه هم ٨ېمتىنه ػ پىيل مقػ په انؼافه کمىالی ومىمي ،تىليؼونکي ته ػ تىليؼ ػ پـاظتيب لپبؿه لىچ ونه
لـي او ػ ٨ېمت ػ کمىايل لپبؿه ته کىم ػليل وتىن ونه لـي .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ٨ېمت کمىالی
ػ تىليؼ له پـاظتيب رسه يىځبی نه وي تنبء پـ  M = LPYيىه انؼافه وفګبؿه پيمې ته په ذـيبن کې تب٨ي
پبته يش ،ڇې تيب ته ػ ػوهم ځل لپبؿه ػ ٨ېمتىنى ػ فيبتىايل المل يش .ظى که ڇېـته ٨ېمتىنه له مقػونى
نه لږ ؿاټيټ يش ،نى تىليؼونکي ته هم ػ تىليؼاتى ػ فيبتىايل ٤کـ ولـي او هم ته ػ کبؿګـانى ػ
التعؼام ػ فيبتىايل ٤کـ ولـي ،ػ وفګبؿو پيمى ػ وتىن په ٜلت ته تبفاؿ وذىػ ولـي .که ػ پىيل مقػ
لىمړنی کمىالی (ڇې له کمىايل رسه يىځبی نمثتب ٨ېمتىنه له ٜمىمي لٕصې نه کم وي) په ا٨تٍبػ
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کې ػ مىذىػې وفګبؿتيب ػ کمىايل لپبؿه ک٥بيت ونه کړي ،پىيل مقػونه ته ډېـ کمىالی ومىمي او
٨ېمتىنه ته هم ػ پىيل مقػ په مرؼػ کمىايل رسه ؿاکم يش (په لږ نمثت).
ػ٠ه کمىالی ته تـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ا٨تٍبػ کبمل التعؼام او ػ اٜٙمي تىليؼ شؼ ته
وؿلېږي ،ػوام ومىمي .په ػ٠ې نٕ٩ه کې ته مقػونه٨ ،ېمتىنه او ػ تىليؼ لٕصه متٝبػله او جثبت
لـونکې وي.
په مٕلج تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه ػ يى ٜؼػي محبل په وړانؼې کىلى پيل کىو٤ .ـُ کړئ:
ڇې  9 – 1 ، PY = 100 ، L = 1,2 ، M = 50ذؼول ػ  Pاو  Yممکنه تـکيثبت مىعَ کىي ،ظى
کله ڇې ػ  Mم٩ؼاؿ جبتت وي.
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

« 9 – 1ذؼول»
ػ تىليؼ هـه ممکنه لٕصه ) (Yپه  9 -1ذؼول کې ټبکلې انؼافې کبؿي ځىاک ته اړتيب
لـي ،ڇې په  9 -2ذؼول کې مىعَ وىي ػي.
ػ تىليؼ لٕصه

کبؿګـ

ػ کبؿګـ نهبيي شبٌل

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

« 9 -2ذؼول»
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٤ـُ کړئ ڇې ػ ٨ېمتىنى لٕصه په يىې ټبکلې نٕ٩ه کې له يى پىيل واشؼ رسه تـاتـه او
پىيل مقػ  2, 2واشؼه وي .په ػ٠ه ٨ېمت او مقػ کې ػ تىليؼ تـ ټىلى ګټىؿه لٕصه ػ  1او  2ذؼول پـ
البك ته له  100واشؼو رسه ممبوي وي ،ڇې  40واشؼه کبؿي ځىاک ته يٝنې  Nته ته اړتيب ولـي.
(پبم وکړئ ڇې ػ تىليؼ په ػ٠ه لٕصه کې ش٩ي٩ي مقػ ػ کبؿګـ له نهبيي شبٌل رسه
ممبوي ػی) .ذؼول ته په کتى رسه ګىؿو ڇې  100واشؼه تىليؼ وىي تىکي ته په يىه پىيل واشؼ
٨ېمت رسه ػ  Mله وؿکړل وىي م٩ؼاؿ او ػ وؿکړل وىيى پيمى ػ ػوؿان له رسٜت رسه وپلىؿل يش او
يب په تله وينب ،ػ ػ٠ه ځبنګړي تـکيج  Y ،P ،Wاو  Nپه هکله ػ ګټې ػ اٜٙمي کىلى او ػ پيمى
م٩ؼاؿي نٙـيه يٝنې ػواړه ٌؼ ٧کىي.
اوك ٤ـُ کړئ ڇې ػ کبؿګـو ٜـِه ه١ىی ته له ت٩بِب (يٝنې له  40واشؼو) نه فيبته ػه.
په ػې تـتيج ػ ٜـِې او ت٩بِب له ٨بنىن رسه لم پىيل مقػ محال ػ ؿ٨بتت په ٜلت ػوه پىيل واشؼو ته
ؿاټيټېږي .که ٨ېمتىنه ؿاټيټ نه يش ،ش٩ي٩ي مقػ ته  2واشؼو ته ؿاټيټ يش او کىمه نٕ٩ه ڇې ګټه
اٜٙمي کىي ،ػ تىليؼ لٕصه ته  120واشؼه وي ،ڇې  50واشؼه کبؿي ځىاک ته اړتيب لـي .ظى ػا
ممکنه نه ػه ،ځکه ػ تىليؼ يب شبٌل ) (Yفيبت م٩ؼاؿ ته په هام٠ه پعىاين ٨ېمت رسه ػ ظـڅالو وړ
نه وي .پـػې البك٨ ،ېمتىنه تبيؼ ػ تىليؼ په فيبتىايل رسه کمىالی ومىمي .که ٤ـُ کړو ،کله ڇې
پىيل مقػ  2واشؼه وي٨ ،ېمتىنه  0, 93ته کمىايل مىمي ،شبٌل او يب اٜٙمي کىونکې ګټه ته 107, 5
واشؼه وي .اوك ته ش٩ي٩ي مقػ له  2, 15واشؼه وي ڇې ػ تىليؼوونکي ػ هڅىلى لپبؿه ػ 107, 5
واشؼه کبليى ػ تىليؼ او  43, 5کبؿګـو ػ التعؼام لپبؿه ته کبيف وي ،تىليؼ وىي کبيل ته ػ 0, 93
پىيل واشؼو په ٨ېمت وپلىؿل يش .او ػ  Y ،N ،P ،Wيى تل تـکيج لـو ڇې ػ ه١ه په هکله ػ پيمى ػ
م٩ؼاؿي نٙـيې او ػ ګټې ػ اٜٙمي کېؼو رشايٖ ٌبػ ٧ػی.
که ٤ـُ کړو ڇې په کبؿ پمې ګـځېؼونکي کمبن له  43, 5نه فيبت ػي ،مقػونه ته تيب هم
ښه ؿاولىېږي٤ .ـُ کړئ ڇې ػ کبؿګـ ػ ٜـِې تبت ٞػ ه١ى اؿ٨بمى په وليله مىعَ کېږي ڇې په 9
 – 3ذؼول کې ښىػل وىي ػي.
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ػ کبؿګـ ٜـِه

پىيل ػ الك مقػ

56

2,4

53

2,2

52

2,15

50

2

46

1,70

40

1, 25

« 9 – 3ذؼول»
که ػ٠ه ذؼول له  9 – 2ذؼول رسه پـتله کړو ،ګىؿو ڇې کبمل التعؼام  120واشؼه کبليى
ته اړتيب لـي .يىافې ػ تىليؼ په ػ٠ه لٕصه کې ته ػ کبؿګـ ٜـِه او ت٩بِب رسه تـاتـه او ش٩ي٩ي مقػ ته
له  2رسه تـاتـ وي .ػ  9 – 1ذؼول له معې مصبلثه کىالی وى ڇې ػ ػې لپبؿه ڇې ػ٠ه تٝبػل ته
وؿلېږو ،پىيل مقػ تبيؼ تـ کىمه شؼه پىؿې ؿاټيټ يش .ګىؿو ڇې په کىم ٨ېمت ڇې  120واشؼه
وپلىؿل يش له  0,833پىيل واشؼو رسه تـاتـ ػی .که و٠ىاړو ڇې ش٩ي٩ي مقػ  2واشؼه وي ،ڇې
تىليؼونکي ػ ػ٠ه م٩ؼاؿ کبليى لپبؿه هڅىي ،پىيل مقػ تبيؼ تـ  1,667واشؼو پىؿې ؿاټيټ يش .که ػ
وفګبؿو کبؿګـانى تـمنځ ؿ٨بتت ويش کىالی ڇې ػ٠ه مقػ تـ ػې شؼه ؿاټيټ کړي ،نى وفګبؿتيب ته له
منځه والړه يش .په ػ٠ې نٕ٩ه کې ،نه يىافې ػ  ،N ،P ،Wاو  Yم٩بػيـو په هکله ػ لىػ ػ اٜٙمي
کېؼو رشايٖ او م٩ؼاؿي نٙـيه ػواړه ٌبػ٨ې ػي ،تلکې ػ پىيل مقػ جثبت يٝنې ػ ٜـِې او ت٩بِب
لپبؿه هم ٌبػ٨ه ػه .لکه څنګه ڇې مى وليؼل ،په پىيل مقػ کې  25واشؼه کمىالی ،ػ ٤ 9يٍؼو په
انؼافې رسه ػ پىيل مقػ ؿاټيټىلى لپبؿه هم الفمه وىه .پـػې البك ،ػ التعؼام او تىليؼ انؼافه ػ پىيل
مقػ او ٨ېمتىنى په ؿاتٕې پىؿې تړاو لـي .ػ ش٩ي٩ي مقػ ػ ټيټىايل لپبؿه الفمه ػه ،تـڅى پىلې مقػ مٕل٩ه
لٕصه ؿاټي ټه کړو .په لىمړۍ مـشله کې ػ وفګبؿو کبؿګـو تـمنځ ؿ٨بتت ػ پىيل مقػ ػ کمىايل تبٜخ
کېږي ،او تيب ػ پىيل مقػ کمىالی ػ ش٩ي٩ي مقػ او ػ مقػ ػ لٕصې او ػ ٨ېمتىنى ػ کمىايل لثج
ګـځي.

ػپام او پانګه اچىنه:
ػ پيمى ػ م٩ؼاؿي نٙـيې ٜمؼه ن َ٩په ػې کې ػی ،ڇې لپام ته پبم نه کىي .ظلک په
اتىمبتيک ډول وؿرسه وته پيمې ػ کبليى او ظؼمبتى په پېـوػلى نه لګىي .ډېـی وظت مىنږ ػ تـالله
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وىي م٩ؼاؿ يىه تـظه رص٤ه يب له ځبن رسه لبتى .فمىنږ لپام (کله ڇې له ٜبيؼ نه مرص ٣وايمتل
يش) ،پيمى لبتلى ته فمىنږ ػ ٜال٨ه منؼۍ نښه ػه ،له ػې اړظه ،فمىنږ لپام ػ ٜمـ ػ تيمې په اظيمتلى،
ػ رشکتىنى ػ ونډو ػ اظيمتلى ،نىؿو ته ػ پىؿ ػ وؿکړې او يب په تبنکىنى کې ػ امبنت په وکل تؼلېږي.
کله ڇې ػ پىؿته وکل په وؿکىلى رسه فمىنږ لپام ګټه اللته ؿاوړی يش ،نى ولې تبيؼ ػ پيمى اِبيف
م٩ؼاؿ ،ڇې فمىنږ ػ اړتيبوو مٝبملى ػ تـرسه کىلى لپبؿه اړينې نه ػي ،نى ولې يې ػ ن٩ؼو پيمى په تىګه له
ځبن رسه ولبتى؟ ظى آيب لپام له ذـيبن څعه ػ پيمى ػ وېمتلى لثج کېؼای يش؟ ػ کالليکى يىې
ډلې ػالې تبوؿ ػؿلىػ ،ڇې لپام پيمې له ذـيبن څعه نه تبيس .ػ هـ ٤ـػ ػ ممت٩يم او ٠ري ممت٩يم
ٜبيؼ او مرص ٣تىپري له النؼينيى وکلىنى څعه په يى وکل ؿاتلی يش:
ال -٦ػ ن٩ؼو پيمى په تىګه لبتل کېږي.
ة -ػ پبنګه ييقو کبليى په ظـيؼاؿۍ تبنؼې مرص٤ېږي ،يب ممت٩يام ػ لپام کىونکي وعَ له ظىا او يب
هم ػ تبنکىنى ػ پىؿونى او يب ه١ه مىلمې ڇې ػ لپام کىونکى لپام تـالله کىي ،ػ تىليؼي واشؼونى
ػ کبؿ٤ـمبيبنى په مـلته ػ ػې ظربې په ٤ـِىلى رسه ڇې لپام کىونکي منٕ٩ي ػي ،پـػې ٜلت ڇې
په ػوه م وکل تبنؼې ػ تؼلىلى په ٌىؿت کې ه١ه ته ګټه ؿامنځته کىي ،نى هېڅکله ظپله لپام په
لىمړين وکل له ځبن رسه نه لبيت .ځکه که ڇېـته ػ نىمىړي وعَ ػ مرص ٣او ٜبيؼ تىپري ه١ه ته
ګټه وؿلىالی يش ،ػ٠ه فيبت وىی ٜبيؼ ،ته ػ ٌ٥ـ له مٕلىتيت څعه فيبت (په ن٩ؼه وکل ػ لپام
په لبتلى) رسه ته ه١ه ته فيبته ګټه وؿلىي .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې يى لپام کىونکی په ظپله کبؿ٤ـمب
او يب تىليؼونکی مىعَ ونه اويس ،نى ػ ه١ه لپام ته يب ػ اؿفښت لـونکى ونډو ػ ظـيؼ په ٌىؿت او
يب ته محال ػ تبنکىنى له الؿې ه١ه ػ تىليؼونکي الك ته وؿ وؿلېږي ،ڇې ػې ته شبرض ػی تـڅى ػ
لپام کىونکي لپام ته يىه انؼافه ګټه وؿکړي او ه١ه ػ فيبت شبٌل ػ تـالله کىلى لپبؿه په تىليؼي
ڇبؿو کې مرص ٣کړي .که ڇېـته ٤ـُ کړو ڇې لپام ػ تىليؼي واشؼونى ػ ونډو ػ ظـيؼاؿۍ له
الؿې ػ لپام کىونکي له ظىا ػ تىليؼونکى الك ته وؿځي ،په ػې ٌىؿت کې ته تىؿك يب ػ ونډو ػ
پېـ و پلىؿ تبفاؿ اتقاؿي وي ،ڇې ػ لپام کىونکى اِبيف ٜبيؼ ػ کبؿ٤ـمبيبنى ػ ٜبيؼ په معکيني
مرص ٣تبنؼې تؼل کړي .ػ کالليکبنى نٙـيه ػا ظربه تيبنىي ڇې پىؿتنی تبفاؿ ػ نىؿو په څېـ ػی،
ڇې ػ پىؿ وؿکىلى او يب ػ ونډو ػ ظـيؼ (لپام) او پىؿول او يب ػ ونډو پلىؿ (پبنګىنه) تٝبػل ؿامنځته
کىي .ػ لپام متبيل او ػ محثت شبٌل ػ تـالله وىي پىؿ ػ ګټې له نـط څعه ػ تىليؼ فيبت شبٌل
په تبفاؿ کې ػ پيمى ػ ت٩بِب المل کېږي .ػ پىؿ اظيمتلى او پىؿ وؿکىلى (ٜـِې او ت٩بِب) تـمنځ
تٝبػل ػ تبفاؿ ػ ګټې ػ نـط ػ تؼلىن او نىلبنبتى له الؿې ټبکل کېږي .ػ ػې لپبؿه ڇې ػ تبفاؿ ػ ګټې
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نـط ػ پىؿ ػ ٜـِې او ت٩بِب تـمنځ ويش کىالی او پـػې البك ،ػ پبنګىنې او لپام تـمنځ تٝبػل
ؿامنځته کړي ،نى تبيؼ په تبفاؿ کې ؿ٨بتت وذىػ ولـي .له ػې وؿاظىا اړينه ػه ڇې:
ال -٦يب ػې لپام کىونکی ػ ګټې په فيبتى نـظىنى رسه لپام ډېـه کړي او يب ػا ڇې پبنګىال په ډېـو
ټيټى نـظىنى رسه پىؿونه تـالله کړي.
ة -او يب ػا ڇې ػ ګټې له ٌ٥ـ څعه فيبت نـط ػې وتىن ولـي ،ڇې په ه١ه کې ػ لپام وىيى او
رسمبيه ګؾاؿي وىيى م٩بػيـو تـمنځ تٝبػل ؿاويل.
ٜمىمب کالليکى ا٨تٍبػپىهبنى ػالې ٤ـُ کړې ػه ،ڇې لپام او پبنګه ػ ګټې ػ نـط په
پـتله اؿتربٜي ػه او ػ٠ه ممئله ڇې امکبن ػې ولـي ڇې ػ (ة) رشٓ ػې ٌبػ ٧نه وي ،ػ ه١ىی
م١ق ته هېڅکله نه ػه وؿلىېؼلې .ػ پبنګې تبفاؿ ػ النؼې وکل په مـلته ښىػالی وى.
پىض اديؼتل -پانګىنه -ګټه

پىض وضکىل  -ػپام

ز تػازل ګټه

پىض -ػپام -پانګىنه

تػازل پىض

تـالله وىي پىؿونه ػ مرص ٣کىونکى له ظىا ػ ػوی ػ مرصيف اړتيبوو لپبؿه ػ پىؿ له ټىلې
ت٩بِب څعه ؿاکمېږي او پىؿ ته ظبلٍه ت٩بِب يىافې ػ ت٩بِب کىونکى پىؿ ػ پبنګه ييقو اړتيبوو لپبؿه ػ
ػوی له ٜىايؼو څعه فيبت پېژنؼل کېږي .نى البلب ظبلَ پىؿونه ه١ه ته وايي ڇې يىافې ػ
پبنګىنې په مىظه تـالله کېږي.
ػ پىؿ اظيمتلى ػ ذىړښت البيس ٜبمل ػ پبنګې نهبيي شبٌل ػی .که ڇېـته ػ٠ه شبٌل
محثت وي ،نى کبؿ٤ـمبيبن هم ػ پىؿ ػ تـالله کىلى او ػ پبنګه ييقو کبليى په ظـيؼاؿۍ ا٨ؼام کىي .له
ه١ه ځبيه ڇې ػ تـالله وىي پىؿ ګټه تبيؼ ػ پبنګې له شبٌل څعه وؿکړل يش او ػېته په پبمنيىي
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رسه ،ڇې پبنګىنه ػ کمېؼونکې نهبيي ګټې ػ ٨بنىن تبت ٞػه ،ػ ګټې په ټيټى نـظىنى کې ػ پبنګىال ػ
وؿکړې وك فيبت ػی .له ه١ه ځبيه ڇې لپام له مرص ٣نه يى ډول ډډه کىل ػي او له مرص ٣نه
ډډه کىل مٕلىة نه ػي .پـػې البك ،ػ ػې لپبؿه ڇې لپام وتىن ولـي ،نى تبيؼ ػ ګټې نـط محثت
وي .له مرص ٣نه ػ ځبن لبتنې ػ فيبتىايل انؼافه هم ػ ګتې ػ نـط ػ فيبتىايل په مـلته تىىي٩ېږي.
ػ لپام او پبنګىنې تـمنځ تٝبػل ،يٝنې ػ پبنګې ػ تبفاؿ تٝبػل ،ػ پبنګىال او لپام کىونکى ػ
ؿ٨بتت ػ وتىن په ٜلت منځته ؿاځي.
ػ تٝبػل په شبلت کې ػ ګټې ػ نـط لٕصه ػ ػوه منصني ګبنى په ميالن پىؿې تړاو لـي .که
ڇېـته نىؿ ٜىامل جبتت ٤ـُ کړو نى هـ څىمـه ڇې مرص ٣ته ػ يىې ټىلنې ػ ا٤ـاػو ميالن کم وي،
ػ تٝبػل نـط ته هام٠ىمـه پىؿته وي .ػ تٝبػل په شبلت کې ته ػ ګټې نـط ػ پبنګې له نهبيي نـط رسه
تـاتـ وي او ػ ٜؼم مٕلىتيت نـط ته له مرص ٣څعه ډډه کىل وګـځي).(23

- G. Ackley, Macroeconomics Theory Ch, 5, 6, 7 and & D. C. Rowan, Output

23

Inflation and Growth Ch. 6, 7 and 8.
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لؼم څپطکی
اػتذسام
په هـ ا٨تٍبػ کې ػ ميل تىليؼ يب کبليى او ظؼمبتى ػ تىليؼ ػ فيبتىايل لپبؿه ،تبيؼ ډېـ کبؿي
ځىاک ،مبوني آالت او له لىمړنيى مىاػو څعه کبؿ واظلى او يب هم له پـمعتللى تىليؼي ٔـي٩ى نه ګټې
اظيمتنې (پـمعتللې ټکنبلىژي) ػ تىليؼ ػ ٜىاملى ٘ـ٤يت (يب ه١ه ٜىامل) ڇې په کبؿ تىظت ػي تبيؼ
م٩ؼاؿ يې وؿفيبت کړو.
ٜمىمب ػ ټکنبلىژۍ التٝامل يب له پـمعتللې ټکنبلىژۍ څعه ػ تىليؼ په تـظه کې کبؿ
اظيمتل په اظرتاٜبتى او اکتىب٤بتى پىؿې اړه لـي .ػ اظرتاٜبتى او اکتىب٤بتى په واک کې لـلى رسه په
تىليؼي واشؼونى کې ػ اظرتا ٛاو اکتىب ٣ػ تٕثي ٪لپبؿه اوږػې مىػې ته اړتيب ليؼل کېږي ،ػ ميل
تىليؼ فيبتىالی يىافې په اوږػه مىػه کې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى ػ مؤجـيت فيبتىالی ػی .په ه١ه ٌىؿت
کې ڇې په لنډه مىػه کې ػ ميل تىليؼ فيبتىالی په پبم کې وي ،ػ٠ه فيبتىالی يىافې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى
او يب منبتٝى په مـلته ممک کېؼای يش.
ػ مبوني آالتى (پبنګې) ػ مىذىػي فيبتىالی هم په ٜبم وکل ،په لنډ وظت کې پـػې
ٜلت ڇې ػ مبوني آالتى تىليؼ وظت ته اړتيب لـي ،يىافې په ډېـ لږ م٩ؼاؿ رسه امکبن ػؿلىػالی يش.
له ػې کثله په لنډ مهبله ترقيې او تصليلىنى کې ػ مبويني منبتٝى م٩ؼاؿ هم ػ ټکنبلىژۍ يب ػ تىليؼ ػ
ٔـي٩ې په څېـ جبتت ٤ـُ کېږي .يىافې ه١ه منث ٞڇې ػ ميل تىليؼ ػ فيبتىايل پـ مهبل ػ ڇټک او
لنډ مهبله فيبتىايل وړ ػی ،يىافې ػ انمبين منبتٝى ځىاک ػی .که ڇېـته يى تىليؼي واشؼ ػ تىليؼ ػ
لٕصې ػ فيبتىايل پـېکړه وکړي يب کىالی يش ڇې په لنډ وظت کې ډېـ کبؿګـ التعؼام کړي او يب
له تىظتى کبؿګـو څعه ػ ػې ٠ىښتنه وکړي ،تـڅى ػ وؿځنيى کبؿي لبٜتىنى مىػه پمې فيبته کړي او
که ڇېـته همؼ٠ه تىليؼي واشؼ ػ تىليؼ ػ کمىلى پـېکړه وکړي ،ػلته هم ػوه ٔـي٩ې ػي يب ته کبؿګـ
له کبؿه ګىښه کىي او يب ته هم ػ کبؿګـو وؿځني کبؿي لبٜتىنه ؿاکمىي .په لنډ مهبل کې ڇې ػ
تىليؼ ٔـي٩ه او پبنګه ػ ت١يري وړ نه ػه ،ػ شبٌل يب ػ تىليؼ ػ لٕصې فيبتىالی ػ کبؿي منث ٞػ متصىل
په تؼلىن او يب هم ػ التعؼام ػ لٕصې په مـلته امکبن منىنکې ػه.
له ػې کثله ،په لنډ مهبل کې ميل تىليؼ يىافې ػ انمبين ځىاک ػ متصىل او يب هم په ا٨تٍبػ
کې ػ التعؼام په لٕصې پىؿې تړاو لـي.
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کامل اػتذسام:
که ڇېـته کبؿګـان ،ڇې ػ کبؿ تـرسه کىلى مينه وال وي او ػ اړتيب وړ تعٍَ هم ولـي او ػ
کبؿ په تبفاؿ کې له و١يل او ذ١ـا٤يبيي پلىه کبمل تصـک (ػ کبؿګـو انت٩بل له يىې تىظتيب څعه تلې
تىظتيب او له يىې ليمې څعه تلې ليمې ته ػ و١يل او ذ١ـا٤يبيي تصـک په نبمه يبػېږي) ،او که
کبمل ؿ٨بتت وتىن ولـي ،نى کىالی وى ڇې کبمل التعؼام ػ کبؿګـو ه١ه م٩ؼاؿ ته ويلی وى ڇې ػ
کبؿ په تبفاؿ کې تٝبػل ؿامنځته کىي (ػ کبؿ په تبفاؿ کې ػ تٝبػل م٩ؼاؿ) لکه ڇې په تېـ څپـکي کې
مى وؿته اوبؿه وکړه ،ػ کبؿګـ ٜـِه ػ ش٩ي٩ي مقػ تبت ٞػه .ػ ٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې په جبتت
٤ـِىلى رسه ػ کبؿګـ ٜـِه او ت٩بِب ػ پىيل مقػ تبت ٞکېؼالی يش 10 -2 .وکل ػ کبؿ تبفاؿ او ػ
کبمل التعؼام لٕصه مىعَ کىي.

0

« 10 – 1وکل»
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S
W1
W0

D

N2

N0

O

N1

« 10 – 2وکل»
په ه١ه ٌىؿت کې ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ پىيل مقػ لٕصه  W0وي ،ػ  N0په انؼافه ته
کبؿګـ په کبؿ تىظت وي .ػ٠ه م٩ؼاؿ ته له ه١ى ټىلى کبؿګـو رسه تـاتـ وي ،ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ W0
مقػ په لٕصې کبؿ کىلى ته تيبؿ وي ،يب په تله وينب ،ػ کبؿ په تبفاؿ کې ػ ظؼمبتى ػ وړانؼې کىلى مينه
وال وي .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ پىيل مقػ لٕض  W1وي ،ػ کبؿګـو ت٩بِب ته  0N1او ػ کبؿګـو ػ
ٜـِې م٩ؼاؿ ته  0N2وي .په ػې ٌىؿت کې ػ کبؿ په تبفاؿ کې ٜؼم تٝبػل وتىن لـي او ػ N1 N2
په انؼافه ه١ه کبؿګـ ڇې ػ  W1پىيل مقػ په تؼل کې کبؿ کىلى ته فړه ښه کىي ،وفګبؿ ته پبته يش.
يٝنې ػ  N1 N2ػ کبؿګـو ػ وفګبؿ پبته کېؼو په ٜلت ته په ا٨تٍبػ کې نب َ٨التعؼام وذىػ ولـي.
په هام٠ه ډول ڇې مى په نهم څپـکي کې وؿته اوبؿه وکړه ،ػ يس ػ تبفاؿونى ػ ٨بنىن پـ البك،
کالليک ا٨تٍبػپىهبن تل په ػې تبوؿ وو ،ڇې ػ ػې ممئلې ٜلت ڇې ٜـِه په اتىمبت ډول ځبن
ته ت٩بِب پيؼا کىي ا٨تٍبػ ته ػ تل لپبؿه په تٝبػل کې وي او التعؼام ته هم کبمل وي .ذبن مينبؿػ
کېنق انګلېيس ا٨تٍبػ پىه ػ کالليکى ا٨تٍبػپىهبنى ػ٠ه نٙـيه نه مني .په النؼينێ تـظه کې ته ػ کبمل
التعؼام په هکله ػ کېنق ػ نٙـيبتى په څېړلى الك پىؿې کړو.
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ز کامل اػتذسام پط وړانسې ػتىنعې
ز نلسينه اضجحيت -پيؼى ته ز ػفته ةاظۍ تلاطا:
کالليکى (ػ م٩ؼاؿي نٙـيې) ا٨تٍبػپىهبنى تبوؿ ػؿلىػ ڇې ظلک پيمې يىافې ػ مٝبملى ػ
تـرسه کىلى ،يٝنې ػ کبليى او ظؼمبتى ػ ظـيؼاؿۍ لپبؿه له ځبن رسه لبيت .ػ پيمى ت٩بِب يىافې پيمى
ته ػ مٝبملى ػ تـرسه کىلى لپبؿه ػه .کېنق وړانؼي ق وکړ ڇې ػ ظلکى ػ ا٤ـاػو متې ػ پيمى ػ لبتلى په
هکله ػ ا٤ـاػو په تٍميم کې ػ ؿاتلىنکي ا٨تٍبػي وِٝيت وړانؼوينه مؤجـه ػه.
٤ـُ کړئ ڇې تنب پـ کىم ٜلت په تبفاؿ کې ػ کبليى ت٩بِب کمېږي ،ػ ت٩بِب ػ کمېؼو په
ٜلت تىليؼ هم ؿاټيټېږي ،نى نىې پبنګىنه نه تـرسه کېږي .ػ پىؿونى ػ ت٩بِبوو کمىالی ػ ګټې نـط
ؿاټيټىي ( Mجبتت په پبم کې نيىل کېږي) ه١ه ډله ڇې په ظپلى مرصيف اړتيبوو رستېـه ن٩ؼي مبفاػ
لـي ،ػ پىؿتني تؼلىن په تـڅ کې اوك که ظپلې پيمې ػ تبنګې په تبفاؿ کې تىليؼي واشؼونى ته پىؿ
وؿکړي ،نى لږه ګټه ته تـالله کړي .په ػې ٤کـ ڇې اولنی ا٨تٍبػي وِٝيت مؤ٨تي ػی او په نږػې
ؿاتلىنکي کې ا٨تٍبػ ػ ښه کېؼو مـشلې ته ؿلېږي ،تىليؼ فيبتىالی مىمي او ػ پىؿونى ت٩بِب ػ
پبنګىنې په مىظه فيبته او ػ ګټې ػ نـط ػ فيبتىايل المل ګـځي ،يٝنې په ؿاتلىنکي کې ػ ګټې ػ نـط
په اټکل رسه ي ې ظپله لپام ػ پبنګې تبفاؿ ته نه ػه لېږػولې او په ؿاتلىنکي کې يې ػ فيبتې ګټې ػ
تـالله کىلى لپبؿه ن٩ؼې پيمې له ځبن رسه لبتلې ػي .په ش٩ي٩ت کې ػ پىؿ وؿکىلى په م٩بتل کې ػ
ن٩ؼو پيمى اؿذصيت ػ ػې المل کېږي ڇې ػ فيبتې الت٥بػې لپبؿه ػ پيمى م٩ؼاؿ ػ ؿاتلىنکي لپبؿه په
ن٩ؼه وکل ولبتل يش .ػ٠ه ػ ن٩ؼو پيمى په وکل ػ پيمى ػ٠ه م٩ؼاؿ ػ ګټې په نـط پىؿې تړاو لـي
او ػ پيمى ػ ل٥ته تبفۍ په نبمه يبػېږي.

ػفته ةاظۍ ته په پامنيىي رسه ز پيؼى غططه او تلاطا:
کله ڇې ػالې ٤ـُ کړو ڇې هـ لپام کىونکی ػ ګتې يى نـط مٕلىة او ٔثيٝي ګني ،ػ
لپام کىونکى ػ ن٩ؼو پيمى م٩ؼاؿ ته په کتى ػالې يى وکل ؿلمىالی وى ڇې ػ ه١ى پيمى م٩ؼاؿ ڇې
هـ لپام کىونکی يې په ؿاتلىنکي کې ػ فيبتې ګټې ػ تـالله کىلى لپبؿه لبيت( ،ػ پيمى ػ ل٥ته تبفۍ
ت٩بِب) ػ ګټې په هـ نـط کې ټبکي .که ػ ګټې نـط په اوك وظت کې ښه لىړ وي ،په ػې ٜلت ڇې
ػ ه١ه ػ نىؿ فيبتېؼو مته نىؿه نه کېږي ،نى لبتل وىی ن٩ؼه م٩ؼاؿ ػ ل٥ته تبفۍ لپبؿه کم ػی .په ه١ه
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وظت کې ڇې ػ ګټې نـط ټيټ ػی ،په ػې ٜلت ڇې په ؿاتلىنکي کې يې ػ پىؿته کېؼو اشتامل
فيبت ػی ،نى ػ ن٩ؼه م٩ؼاؿ لبتل وىې انؼافه ػ ل٥ته تبفۍ لپبؿه فيبتىالی مىمي.
کېنق پىؿته ويل وىې ظربې ػ  10 -3وکل په وکل ښىػلې ػي.

ػ ن٩ؼينې ػ ؿذصبن منصني

يب ػ ليبليت ػ اؿذصيت منصني

« 10 – 3وکل»
ػ پيمى ػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب په ش٩ي٩ت کې پيمى ته ػ يى ډول وتمنێ په تىګه ت٩بِب ػه ،يٝنې
ػ پيمى ت٩بِب ٠ري ٝ٤بله ػه .ػ پيمى په م٩ؼاؿي نٙـيه کې پيمى ته ػ مٝبمالتى ػ تـرسه کىلى لپبؿه ػ
ت٩بِب په نبمه نبػېږي ،نى ٝ٤بلى پيمى ته ػ ت٩بِب ښکبؿه کىونکی ػی:
 -1ػ مٝبمالتى ػ تـرسه کىلى لپبؿه ػ پيمى ت٩بِب (ٝ٤بلى پيمى ته).
 -2ػ پيمى ػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب (٠ري ٝ٤بلى پيمى ته).
لىمړۍ تـظه يې ػ ميل تىليؼ ػ پىيل لٕصې او يب له مبيل ٜبيؼ رسه متنبلثه ػه او ػ وهمه
تـظه يې ػ ګټې ػ نـط تبت ٞػه Md = LPY + F(r) .ػ پيمى ٜـِې ته په کتى (ػ پيمى م٩ؼاؿ او په
ذـيبن کې لىېؼيل اٜتثبؿات  )Mdػ ٜـِې او ت٩بِب تٝبػل په ػوه متصىلينى  PYاو  rپىؿې تړاو لـي.
ػ ػ٠ى ػواړو متصىلينى ډېـ فيبت تـکيثبت ػ ٜـِې او ت٩بِب ػ تٝبػل تبٜخ ګـځي.
ػ تٝبػل په شبلت کې  Md = Mdرسه ػی .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ  PYم٩ؼاؿ ټيټ وي،
ػ پيمى مٝبملىي ت٩بِب ټيته ػه .ػ مٝبملى ػ ت٩بِب ټيټىالی ته ػ ګټې ػ نـط په مـلته ذربان يش ،ڇې ػ
پيمى ػ ل٥ته تبفۍ ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل المل ګـځي .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې  PYلىړ وي ،ػ ګټې ػ
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نـط پىؿته وايل ڇې ػ ل٥ته تبفۍ ػ ت٩بِب ػ کمىايل المل ګـځي ،ػ پيمى ػ ٜـِې او ت٩بِب تـمنځ ته
تٝبػل ؿاويل.
کله ڇې په ذـيبن کې ػ پيمى شرم (ٜـِه) فيبتىالی ومىمي ،ػ٠ه فيبتىالی ته يب ػ  PYپه
فيبتىايل يب ػ  rپه کمىايل او يب ته ػ ػ٠ى ػواړو ػ تـکيج ته مـلته رضة يش.
مىنږ کىالی وى ڇې ػ ت٩بِب ػ ػ٠ى ػواړو متصىلينى ػ يىه متصىل په جبتت ٤ـِىلى رسه
ظپله ترقيه او تصليل پيل کړو٤ .ـُ کړئ ڇې ػ پيمى مٝبملىي ت٩بِب ،يٝنې  M = PLYجبتت ػی
او ػ ت٩بِب ت١يريات ػ ګټې ػ نـط  rػ ت١يرياتى په مـلته تـرسه کېږي .ػ ٠ه ممئله ػ وکل په مـلته ػ
تل مغ ػ وکل په مـلته وښيى:
اوك ګىؿو ڇې ػ پيمى ػ ٜـِې ت١يري ػ پيمى ػ مٝبملې ػ ت٩بِب په جبتت لبتلى رسه کىمې
ا٠ېقې لـي .وؿولته له ػې نه ڇې  MSت١يري کىي ،ػ ػې لپبؿه ڇې تٝبػل ؿامنځته يش نى ػ ګټې نـط
تبيؼ ت١يري وکړي .ػ محبل په تىګه ،که ػ پيمى ٜـِه  MS2ته کمىالی ومىمي ،کله ڇې  Mtجبتت پبته
يش ،ػ ګټې نـط ته ػ تٝبػل په شبلت کې  r2ته فيبتىالی ومىمي او ػ پيمى ػ ٜـِې په فيبتىايل رسه
ته  Ms1ػ ٜـِې نـط  r0ته کمىالی ومىمي.
کله ڇې کېنق ػ ٜمىمي نٙـيې کتبة وليکه ،ػالې يې انګېـله ڇې ػ پيمى ػ ٜـِې
ت١يريات ػ پيمى په مٝبملىي ت٩بِب تبنؼې ممت٩يمه او يب ٠ري ممت٩يمه ا٠ېقه لـي .ه١ه ته ػ ګټې نـط
يىه ظبلٍه پىيل ښکبؿنؼه (پؼيؼه) انګېـله ڇې يىافې ػ پيمى په ٜـِې او ػ ظلکى په وړانؼوينې له
ه١ه نه په النؼينيى نـظىنى پىؿې تړلې ػه.
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ز نلسېسو زام (تلک)( :)24
کېنق تبوؿ لـي ڇې په ظپل يى وؼيؼ وکل کې يې ،ػ پيمى ػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب ممک په اتىمبتيک
وکل کبمل التعؼام نبوىنی کړي .شتی که ڇېـته مقػونه او ٨ېمتىنه کبمال انٕٝب ٣پؾيـه وي ،کېنق تصخ
کىي ڇې امکبن لـي يى وظت ،ڇې ػ ت٩بِب ل٥ته تبفۍ ته له شؼه ډېـه شمبله يش٤ .ـُ کړئ ڇې ػ پيمى
ل٥ته تبفۍ ت٩بِب تې نهبيته يش ،له تلې ظىا امکبن لـي ڇې ػ ګټې ػ٠ه نـط ػ پبنګىنې لپبؿه ډېـ لىړ وي،
يٝنې ػ پىؿ ت٩بِب له ٜـِې نه ډېـه کمه وي .پـػې البك ،ػ لىػ ٤ 2يٍؼه نـط هم ػ کبمل التعؼام لپبؿه ډېـ
لىړ ػی .ټىله ٠ري کبيف ت٩بِب ػ وفګبؿتيب ،مقػونى او ٨ېمتىنى ػ کمىايل په مٝنب ػه .ػ  Mt = LPYپـ البك،
ػ٠ه ممئله ػ ػې المل کېږي ڇې ػ پيمى ػ مٝبمالتى ػ ت٩بِب م٩ؼاؿ آفاػ يش .ػ آفاػ وىيى پيمى م٩ؼاؿ ػ
ٜـِې ػ فيبتىايل المل ګـځي او تبيؼ ػ ګټې نـط ؿاښکته او کبمل التعؼام ممک کړي ،ظى ػ لىػ ػ نـط
په هکله ػ ل٥ته تبفانى متې په ؿاتلىنکي کې ل٥ته تبفۍ ته ػػ٠ى پيمى ػ ذؾة المل او ػ ګټې نـط ته په
هام٠ه پعىاين شؼ پبته يش .ػ ٨ېمت ػ کمىايل هېڅ نـط نه يش کىالی ڇې مٝبمالتى ته ػ اړينى پيمى ػ م٩ؼاؿ
په آفاػولى رسه ػ ګټې نـط له ٤ 2يٍؼو نه ؿاټيټ کړي ،له تلې ظىا نه ػ ګټې ٤ 2يٍؼه نـط ػ کبمل التعؼام
لپبؿه ډېـ لىړ ػی .په تله وينب ،يى ػام (تلک) ؿامنځته وىی او ا٨تٍبػ پکې لىېؼلی .لکه څنګه ڇې يې 10 -5
وکل ښکبؿه کىي ،ػ پيمى ػ ٜـِې م٩ؼاؿ هم ڇې ٔثيٝي شبلت کې يې ػ ګټې نـط ؿاکمىي ،په ػې شبلت
کې تې اجـه ػی.
Liquidity Trap.
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ز ػپام او پانګىنې تطمنځ ز همغږۍ نشتىالی:
اوك ػ يىې تلې لتىنقې په اړه ظپل تصخ پيلىو .ػالې ٤ـُ کړئ ڇې ػ پيمى ػ ل٥ته
تبفۍ ت٩بِب ٤ى ٧الٝبػه شمبله نه ػه ،يٝنې امکبن لـي ڇې ػ کبيف م٩ؼاؿ ان٥الليىن ِؼ ٨ېمت يب ػ
) (MSػ کبيف م٩ؼاؿ ػ فيبتىايل په ذـيبن کې ػ پيمى شرم ػ ګټې نـط تـ ٌ٥ـه پىؿې ؿاښکته کړي.
ظى هېڅکله ػ ٨ېمت ػ ِؼ په ان٥الليىن رسه ،ػ  MSفيبتىالی په هـ تل ليبلت رسه ػ ػې امکبن
نىته ڇې ػ ګټې نـط من٥ي يش .امکبن لـي ڇې په يى شبلت کې ،ػ لپام او پبنګىنې منصني ګبنې
ڇې ٠ري اؿتربٜي ػي ػ معتٍبتى (ػ مصىؿ په لىمړۍ تـظه کې له يى تل رسه ټکـ ونه کړي .اليتنبهي
شت ی ػ ګټې په ٌ٥ـي نـط کې ،امکبن لـي ڇې ػ لپام کىونکى ميالن لپام ته نٙـ ػ پبنګىالى ػ
ميالن له پبنګىنې څعه فيبت وي .په ػالې يى شبلت کې ػ پيمى ػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب ته په نه پبملـنې
کبمل التعؼام نبممک ګـځي .په ػې ٌىؿت کې ،کبمل التعؼام ته ػ ؿلېؼو ٜؼم امکبن په
ؿاتلىنکي کې ػ ګټې ػ نـط په هکله ػ ظلکى له انتٙبؿاتى څعه نه ػی ؿامنځته وىی ،تلکې ػ ګټې په
محثت نـط کې ػ لپام او پبنګىنې له نه هم١ږۍ څعه ؿامنځته کېږي.
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ػپام

پانګه اچىنه

0

-r
« 10 -6وکل»
په ػ٠ه شبلت کې مىنږ يىافې ٠ىاړو ڇې ػ لپام او پبنګىنې ػ منصني ګبنى نمثي ٜؼم
اؿتربٜيت ػ ګټې ػ نـط په پـتله وښيى .که ػ٠ه ػواړه منصني ګبنې ٠ري اؿتربٜي وي ،ػ ه١ى ػواړو په
ځبيىنى کې ماليم ت١يري ػ ګټې په نـط کې ػ ت١يرياتى المل ګـځي ڇې ػ  Iاو  Sػ تـاتـۍ المل ته يش.
ػا په ػې مٝنب ػه ڇې کله ڇې ػ لپام او پبنګىنې منصني ګبنې اؿتربٜي نه وي نى ػ ا٨تٍبػي
ٝ٤بلي تىنى ػ هم١ږي کىلى ػ هڅې تبؿ ته ػ مقػونى او ٨ېمتىنى په ٠بړه وي .ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ګټې نـط
ت١يري يش ،تبيؼ ػ پيمى ػ مٝبملې په ت٩بِب کې ػ پبم وړ ت١يري ؿامنځته يش ڇې ػ ٨ېمتىنى ػ تې نهبيته
ان٥الليىن ٠ىښتىنکي ػي.
پـػې البك ،امکبن لـي ڇې ػالې يى شبلت ؿامنځته يش ڇې ػ ګټې ػ نـط کمىالی ػ
کبمل التعؼام ػ لبتلى لپبؿه ممک نه وي.

اتىماتيک کامل اػتذسام:
په ػې تـظه کې مى هڅه وکړه ڇې ػ کبمل التعؼام ػ اتىمبتيک ميکبنيقم لتىنقې ڇې ػ
کالليکبنى ػ مبډل په مـلته وړانؼې وىې وې وښيى .ػ٠ه لتىنقې په النؼې ډول ػي:
 -1ػ لپام او پبنګىنې ػ منصني ګبنى ٜؼم اؿتربٜيت په ػالې وکل ڇې شتی په ځينى شبالتى کې
ػ٠ه ػواړه منصني ګبنې ػ معتٍبتى په محثت مصىؿ کې يى تل  ٕٞ٨نه کړي .که و٠ىاړو ڇې ػ
ټىلنې په مرمىٜي ت٩بِب کې ډېـ تؼلىنىنه ؿامنځته نه يش تبيؼ ػ ګټې نـط په فيبت م٩ؼاؿ رسه
ت١يري وکړي.
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 -2ػ ل٥ته تبفۍ متبيل ػ ظلکى ػ انتٙبؿاتى په تـڅ کې له ػې ڇې ػ ګټې نـط ته څىمـه وي ػ ػې
المل ګـځي ڇې ػ ګټې ػ نـط نىلبنبت ونه يش کړی ػ تل لپبؿه ػ مرمىٜي ت٩بِب جثبت
تّمني کړي.
 -3ػ مرمىٜي ت٩بِب په جثبت کې ػ ګټې ػ نـط وکمت په ػې مٝنب ػي ،ڇې ان٥الليىن او يب ػ
٨ېمت ػ ان٥الليىن ِؼ ػ ګټې ػ نـط ػ هڅىلى لپبؿه ػ پيمى ػ مٝبملې ػ ت٩بِب له الؿې په نىلبن
کې ػ اړتيب وړ ػه .هـ څىمـه ڇې ػ ګټې په نـط کې ػ اړتيب وړ ت١يريات فيبت او ػ پيمى ػ ت٩بِب
منصني ػ ل٥ته تبفۍ لپبؿه ډېـه اؿتربٜي وي ،ػ مقػونى او ٨ېمتىنى ػ اړتيب وړ م٩ؼاؿ ت١يريات فيبت
ػي .که ڇېـته ػ لپام او پبنګىنې تـمنځ ػ معتٍبتى ػ محثت مصىؿ په نبشيه کې هم١ږي وذىػ
ونه لـي او ػ پيمى ػ ل٥ته تبفۍ ػ ت٩بِب منصني تې نهبيته اؿتربٜي وي( ،ػ ګټې په لىړ نـط کې)
ػ ٨ېمت ػ ان٥الليىن ػ ِؼ هېڅ م٩ؼاؿ نه يش کىالی ڇې کبمل التعؼام تّمني کړي.
که پىؿتني ٤ى ٧الٝبػه ا٤ـأي شبالت په پبم کې ونيمى ،نى ال هم فمىنږ وک ػ ٨ېمتىنى او
مقػونى انٕٝب ٣ا٠ېقه په يى پـمعتليل ا٨تٍبػ کې ػ کبمل التعؼام په لٕض کې ػ تىليؼ او ٜبيؼ ػ
جثبت ػ تّمني لپبؿه ػ يىې وليلې په تىګه ػ پبم وړ ػي (.)25
ػ ػې هـ څپـکي په ػوام ،وفګبؿتيب او ػ ه١ه ػ وتىن ػاليل او ه١ه ممبئل ڇې ممک ػه
کبمل التعؼام يې په ا٨تٍبػ کې ؿامنځته کړي تـ تصخ النؼې نيمى.

ز وظګاضتيا ډولىنه او ز تايل يې:
وفګبؿتيب يب نب َ٨التعؼام تېالتېل ډولىنه لـي ،ڇې په النؼې تصخ کې وفګبؿتيب او ؿامنځته
کىونکي ٜىامل يې تـ تصخ النؼې نيمى:
 -1ګڼه وظګاضتيا :ػ٠ه وفګبؿتيب ڇې ػ اػاؿي وفګبؿتيب په نبمه هم يبػېږي ،ػا ه١ه وفګبؿتيب ػه ڇې ػ
ا٨تٍبػي ؿکىػ پـ مهبل ؿامنځته کېږي او ؿامنځته کېؼونکی ٜبمل يې ػ ت٩بِب کمثىػ ػی .ػا
ډول وفګبؿتيب ،نږػې ټىلې ٌنبي ٞپه مىبته وکل تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل او په ټىل ا٨تٍبػ کې ػ
انمبين ځىاک نب َ٨التعؼام ؿامنځته کىي .ڇټکتيب يې په ػې انؼافه ػه ڇې ػ ا٨تٍبػي ؿکىػ
پـ مهبل ػ ٤ 10ي ٍؼو په شؼوػو کې انمبين ځىاک وفګبؿېږي .ػ ػا ډول وفګبؿتيب يىه وؿولتێ
تېلګه ػ ػوه نړيىالى ذګړو تـمنځ ػ لىېؼيځ په ٌنٝتي هېىاػونى کې ؿامنځته وىه.

- F. S. Brooman, Macroeconomics, Ch. 4 G. Ackley, Macroeconomics Theory.
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 -2اصطکاکي وظګاضتيا :په يىه هېىاػ کې ا٨تٍبػي پـاظتيب ٠بلثب له يىه ٌنٝت څعه تل ٌنٝت ته ػ
تىليؼ ػ ٜىاملى انت٩بل ؿامنځته کىي .په ځينى ٌنبيٝى کې ػ ه١ىی مصٍىل ته ػ کبليى ػ ت٩بِب ػ
فيبتىايل پـ ٜلت ،کبؿګـو ته ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل المل کېږي .رسه له ػې ڇې ځينې ٌنبيٞ
کبؿګـو ته اړتيب لـي ،يىه ډله کبؿګـ ػ تېالتېلى ٜلتىنى له معې ػ يى وظت لپبؿه وفګبؿ پبته کېږي.
په لنډ ډول ػ إٌکبکي وفګبؿتيب ػ پېښؼو ػاليل په ػې ډول ػي:
الف -ز تلاطا تغيري :النؼينی لبػه محبل په پبم کې ونيمئ .ػ تـېښنب ػ وثکې له پـاظتيب نه معکې،
ډېـو کىؿنيى له تېيل څـا٠ىنى څعه کبؿ اظيمت .ػا ڇې ػ٠ى څـا٠ىنى ته ت٩بِب وتىن ػؿلىػ ،يى ومېـ
تىليؼي واشؼونه ػ څـا٠ىنى په تىليؼ کې تىظت وو او يى ومېـ کبؿګـو هم په ػې ٌنٝت کې کبؿ
کبوه .ػ تـېښنب ػ وثکې پـاظتيب ػػ٠ى څـا٠ىنى ت٩بِب ؿاکمه او يب يې له منځه وړې ػه ،ڇې په نتيره
کې په ػ٠ه ٌنٝت کې ػ تىليؼ ػ کمىايل او ػ کبؿګـو ػ وفګبؿتيب المل ګـځېؼلی ػی .په وؿته وظت
کې ،ػ تـېښنب ػ وثکې ػ پـاظتيب ػ تـېښنب په ٌنٝت کې ػ کبؿګـو ت٩بِب فيبته کړه .ػا ڇې ػ يى څه
وظت لپبؿه ه١ى کبؿګـو ڇې ػ څـا٠ىنى ػ تىليؼ په تـظه کې يې کبؿ کبوه ػ تعٍَ ػ نه وتىن له
امله يې ػ تـېښنب په ٌنٝت کې کبؿ نه وى کىالی ،نى کبؿګـو ته ػ ت٩بِب په مىذىػيت کې هم ،يى
ومېـ کبؿګـ وفګبؿ پبته کېږي.
ػ مرص ٣کىونکى ػ ت٩بِب ػ ت١يري لپبؿه ډېـ محبلىنه وتىن لـي .نى پـػې البك ،په هـه ػوؿه
کې ته يىه انؼافه ٌنبي ٞپه پـاظتيب او نىؿې ته ػ ؿکىػ په شبل کې وي .ػ يىه کبيل ػ ت٩بِب کمىالی او
ػ نىؿو کبليى ػ ت٩بِب فيبتىالی په ي ىه ٌنٝت کې ػ کبؿګـو ػ ت٩بِب ػ کمىايل او په تل ٌنٝت کې
کبؿګـو ته ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل المل کېږي .که کبؿګـ په آلبنێ رسه له يىه ٌنٝت څعه تل ٌنٝت ته
انت٩بل يش ،وفګبؿتيب ته ؿامنځته نه يش .او که کبؿګـ له يىه ٌنٝت نه تل ٌنٝت ته انت٩بل نه يش،
وفګبؿتيب ته ؿامنځته يش .او که کبؿګـ له يىه ٌنٝت نه تل ٌنٝت ته ػ پىؿه تصـک وړتيب ونه لـي نى
پـػې البك إٌکبکي وفګبؿتيب ؿامنځته کېږي.
ػ ت٩بِب له ت١يري څعه ؿامنځته کېؼونکې وفګبؿتيب ته «لبظتامين وفګبؿتيب» ويل کېږي.
ځکه ڇې ػ هېىاػ ػ لبظتامين تؼلىن په تـڅ کې ؿامنځته وىې ػه .ػ٠ه ډول ت١يري ػ تىليؼ ػ ٜىاملى
ػ ٜؼم تصـک 26لپبؿه وفګبؿتيب ؿامنځته کىي.

 -26ػ انمبين ځىاک لپبؿه ػ٠ه ٜؼم تصـک په ػوه ډولىنى؛ ػ التعؼامي او ذ١ـا٤يبيي ٜؼم تصـک په ډول ؿامنځته
ک ېږي .التعؼامي ٜؼم تصـک له يى کمج نه تل کمج ته ػ کبؿګـ ٜؼم انت٩بل ښکبؿه کىي او ذ١ـا٤يبيي ٜؼم تصـک،
له يىې ليمې يب ښبؿ څعه تلې ليمې يب ښبؿ ته ػ کبؿګـ ٜؼم انت٩بل ښکبؿه کىي.
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ة -ػ ټکنبلىژۍ پـمعتګ :امکبن لـي ڇې إٌکبکي وفګبؿتيب ػ نىيى مبوني آالتى له اظرتا ٛنه
ؿامنځته وىې وي ،ڇې ػ کبؿګـو ػ ت٩بِب ػ کمىايل المل ګـځي .ػ محبل په تىګه ،ػ مبوني آالتى
اظرتا ،ٛػ ليکنې مبوني ،کمپيىټـ او نىؿ ػ٤رتي کبؿګـو ته ػ ت٩بِب ػ کمىايل المل وىي ػي .له ػې
رسه رسه ،په اوږػ مهبل کې ػ مبوني آالتى ػ کبؿونې ػ فيبتىايل په ٜلت ،وفګبؿه وىي کبؿګـان په
نىؿو ٌنبيٝى کې ذؾتېږي.
 -3مىلمي (ٍ٤يل) وفګبؿتيب :په ځينى ٌنبيٝى لکه په لبظتامين ڇبؿو کې ػ ػوی کبؿ ػ نبلم
ذىي شبلت په رشايٕى کې نبممک ػی او ٠بلثب نبمنبلج ذىي رشايٖ ػ کبؿ ػ وػؿېؼو تبٜخ
ګـځي .پـػې البك ،په ځينى کې تىظتيبوو کې يىافې ػ کبل په ځبنګړو ٍ٤لىنى کې کبؿګـو ته
ت٩بِب وذىػ لـي .په کىمى ٍ٤لىنى کې ڇې کبؿګـو ته ت٩بِب وتىن نه لـي ،کىم کبؿګـ ڇې په
ػ٠ى تىظتيبوو کې په کبؿ لګيب ػي ،وفګبؿېږي .ػې ډول وفګبؿتيب ته مىلمي وفګبؿتيب وايي.

له کامل اػتذسام څذه ضامنځته کېسونکې ػتىنعې:
ترـتى ښىػلې ػه ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ کبمل التعؼام لبتنه ځينې لتىنقې ؿامنځته کىي:
 -1ػ ان٥الليىن ػ وا ٞ٨کېؼو ػ ظٕـ فيبتىالی ،ڇې ػ٠ه ممئله ػوه ٜلتىنه لـي:
ال -٦کله ڇې کبمل التعؼام وذىػ ولـي له شؼه فيبته پبنګىنه تـرسه کېږي .ػ التعؼام کبملىلى ػ
فيبتې هڅې او وى ٧په ظبٔـ ،امکبن لـي ڇې ػولت له شؼه فيبته پبنګىنه وکړي ،په ػ٠ه شبلت کې
په ا٨تٍبػ کې ان٥الليىن ؿامنځته کېږي ،کبؿګـو ته ت٩بِب ػ ه١ىی له ٜـِې څعه ډېـېږي ،ڇې په
ٌنبيٝى کې ػ مقػ په فيبتىايل رسه ان٥الليىن تىؼيؼوي.
ة -کله ڇې التعؼام کبمل يش ،کبؿګـ ػ في بت مقػ ٠ىښتنه کىي ڇې ػا کبؿ په ظپل ؽات کې ػ
ان٥الليىن (ػ مرص ٣ان٥الليىن) ػ ؿامنځته کېؼو المل ګـځي.
 -2ػ کبؿ ػ کي٥يت ؿاکمېؼل :امکبن لـي ڇې ػ٠ه ممئله په ػؿېيى ػاليلى وا ٞ٨يش.
ال -٦امکبن لـي ڇې کبؿګـو ته فيبته ت٩بِب په ډېـ لږ مؤجـيت رسه ػ کبؿګـو ػ التعؼام تبٜخ يش.
ة -ػ وفګبؿتي ب ػ وېـې ػ له منځه وړلى لپبؿه ،امکبن لـي ڇې کبؿګـ ظپل اٜٙمي کىښښ په کبؿ وانه
ڇىي.
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د -امکبن لـي ڇې کبؿګـو ته ػ ت٩بِب فيبتىالی ػ ػې المل يش ڇې ػ کبؿګـو په ډېـ تنبوة تؼلېؼو
ؿاتؼلېؼو رسه ظپله تىظتيب تؼله کړي(.)27

-J. L. Hansen, A Textbook of Economics, PP. 528-535.
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يىولؼم څپطکی
مرصف
په اتم څپـکي کې مى اوبؿه وکړه ڇې که ڇېـته مرمىٜي ت٩بِب له مرمىٜي ٜـِې او يب ػ
ا٨تٍبػ له ميل تىليؼ رسه ممبوي وي ،نى ا٨تٍبػ ػ تٝبػل په شبل کې ػی يٝنې که ڇېـته ػ مرص٣
کىونکي پېـوػنې يب ) (Cػ ا٨تٍبػ ػ مىلمبتى ػ پېـوػنې رستېـه ) (Iػ ػولت ػ معبؿذى رستېـه ػ
ٌبػؿاتى او واؿػاتى ذم ٞاو ت٥بِل پـ فيبتىايل له ميل تىليؼ رسه ممبوي يش ،ا٨تٍبػي تٝبػل
ؿامنځته کېږي .که تٝبػل وتىن ونه لـي ،نى ػ تىليؼ په م٩ؼاؿ او ٨ېمتىنى ػواړو کې ت١يريات ؿامنځته
کېږي ،تـ ه١ى ڇې ا٨تٍبػ تٝبػل کي کړي.
ػ ميل تىليؼ په يىې ځبنګړې لٕض کې ػ ا٨تٍبػي تٝبػل ػ لتبينې لپبؿه ،اړينه ػه ڇې په
لىمړي رس کې ػ مرمىٜي ت٩بِب اذقاوې تـ څېړنې النؼې ونيمى .له ػ٠ى اذقاوو څعه يى هم په
ا٨تٍبػ کې مرمىٜي مرص ٣ػی .ػ ػ٠ه متصىل ػ څېړنې لپبؿه تبيؼ ػ مرص ٣تبت ٞاو يب هم ػ مرص
 ٣او ٜبي ؼ تـمنځ ؿاتٕه مٕبلٝه يش .په هام٠ه ډول ڇې ػ ت٩بِب منصني په معتل٥ى ٨ېمتىنى کې
پېـوػل وىی م٩ؼاؿ مىعَ کىي ،نى ػ مرص ٣تبت ٞهم ػ ٜبيؼ په معتل٥ى کڈى کې ػ مرص٣
کىونکى مرص ٣مىعَ کىي .په  11 -1وکل کې ػ مرص ٣تبت ٞپه  CCظٖ تبنؼې ښىػل وىې
ػه.
لکه څنګه ڇې يې ګىؿئ ،ػ  11 -1وکل پـ البك ،که ػ ا٨تٍبػ ميل ٜبيؼ  OAاو په
ا٨تٍبػ کې ػ مرص ٣م٩ؼاؿ  OLوي او که  OBوي ،ػ مرص ٣م٩ؼاؿ ته  OMوي .ػ ٜبيؼ ػ ټىلى
لٕصى لپبؿه ػ مرص ٣منصني ػ مرص ٣کىونکى ػ ت٩بِب م٩ؼاؿ ښکبؿه کىي .په هام٠ه ډول ڇې ػ
مرص ٣منصني منصني ػ ػې څـګنؼونه کىي ،ڇې که ڇېـته ػ ٜبيؼ م٩ؼاؿ له ٌ٥ـ رسه ممبوي وي.
ػ مرص ٣کىونکى مرص ٣ته  OCوي ،يٝنې مرص ٣کىونکي ته په ٌ٥ـ ٜبيؼ کې يب له پعىانێ لپام
نه کبؿ اظيل او يب ته ػ ظپلې وتمنێ يىه تـظه پلىؿي تـڅى وکىالی يش ػ ظپلې اړتيب وړ کبيل او
ظؼمبت وپېـي.
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ػ مرص ٣کىونکى ت٩بِب
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« 11 -1وکل»
لکه څنګه ڇې يې په  11 -1وکل کې ګىؿئ ،ػ مرص ٣تبت ٞيب ػ  CCمنصني ممت٩يم ظٖ
ػی .ػا په ػې مٝنب ػه ڇې ػ ٜبيؼ په فيبتىايل رسه ػ مرص ٣کىونکي ت٩بِب په جبتت نمثت رسه له
ٜبيؼ رسه په تړاو فيبتىالی مىمي.

ز مرصف ز تاةؼ ځانګړنې:
ػ مرص ٣تبت ،ٞپه ظپل ؽات کې يىافې يى نٙـي م٥هىم ػی .ػ مرص ٣تبت ٞپىؿې اړونؼ
نىؿ مٝلىمبت ػ ه١ه ػ ځبنګړنى تـ رسليک النؼې تـؿيس کىو:
 -1ػ مرص ٣او ٜبيؼ يب ػ مرص ٣تبت ،ٞػ ش٩ي٩ي مرص ٣او ش٩ي٩ي ٜبيؼ تـمنځ ػ ؿاتٕې
ښکبؿنؼوی ػه .يٝنې په  11 -1وکل کې ػ ٜبيؼ او مرص ٣م٩بػيـ په جبتت ٨ېمت تبنؼې ػ
مرص ٣او ٜبيؼ م٩ؼاؿونه ػي ،يٝنې که ڇېـته ٜبيؼ او ٨ېمتىنه جبتت پبته يش ،نى ش٩ي٩ي مرص٣
ت١يري نه کىي.
 -2په  11 -1وکل کې ښىػل وىې ؿاتٕه کىالی وى ڇې ػ يىې ظٕي مٝبػلې C = a + byپه
مـلته وښيى .په ػې مٝبػله کې  Cػ مرص ٣کىونکى مرمىٜي ت٩بِب Y ،ميل ٜبيؼ a ،او  bله
 OCرسه ممبوي ػي او  bػ ( )cظٖ له ميالن رسه تـاتـ ػی.
 -3ځينې وظت ػ مرص ٣او ٜبيؼ ػ ؿاتٕې تٝينىل ػ ػې ممئلې په انؼافه ڇې مرص ٣کىونکی
څنګه ػ ٜبيؼ ػ ت١يرياتى پـ وړانؼې ٜکن الٝمل ښکبؿه کىي ،ػومـه اهميت نه لـي .ػ٠ه
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ٜکن الٝمل مرص ٣ته له نهبيي ميالن ) (MPCرسه څـګنؼوي .مرص ٣ته نهبيي ميالن په ػې
ډول ػی:
ػ مرص ٣ت١يري
ػ ٜبيؼ ت١يري
او ػ مرص ٣ػ ظٖ له ميالن يب  bرسه تـاتـ ػی.
 -4ػ مرص ٣ػ تبت ٞتـ څنګ ػ لپام يىه تبت ٞهم وذىػ لـي .ځکه ڇې لپام ه١ه م٩ؼاؿ ٜبيؼ ػی
ڇې نه مرص٤ېږي .له ٜبيؼ ػ مرص ٣ػ تٍميم په هکله له ٜبيؼ تـظې ػ لپام ػ تٍميم په
مٝنب ػه .که پىؿتنی شکم ڇې لپام ػ ٜبيؼ ه١ه تـظه ػه ڇې نه مرص٤ېږي ومنى ،نى لـو ڇې:
S=Y–C
او که ٤ـُ کړو ڇې C = a + by :نى لـو:
S = y – a – by
S = -a(1 – b)y
په پىؿتنێ مٝبػله کې 1 – b ،ته ػ لپام نهبيي ميالن وايى او م٩ؼاؿ يې تـاتـ ػی ،له.
ػ لپام ت١يريات
ػ ٜبيؼ ت١يري
 -5ػ کېنق په تبوؿ ،ػ مرص ٣نهبيي ميالن له ٜبيؼ رسه مٝکىله ؿاتٕه لـي او ػ لپام نهبيي ميالن له
ٜبيؼ رسه ممت٩يمه ؿاتٕه لـي .يٝنې ػ ٜبيؼ فيبتېؼل ػ مرص ٣ػ نهبيي ميالن ػ کمىايل او ػ لپام
ػ نهبيي ميالن ػ فيبتىايل تبٜخ کېږي او ػ ٜبيؼ کمېؼل ػ مرص ٣ػ نهبيي ميالن ػ فيبتىايل او ػ
لپام ػ نهبيي ميالن المل ګـځي .پـػې البك ،په ټىلنى کې ا٨تٍبػي وػه ػ مرص ٣نهبيي ميالن
ػ پـمعتللى هېىاػونى لپبؿه ػ وؿولته پبتې هېىاػونى ػ مرص ٣له نهبيي ميالن څعه کم ػی.
پىؿتنێ ظربې په النؼي تڼه هم ؿاوړالی وى:
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په پـمعتللى هېىاػونى کې ػ لپام نهبيي ميالن ػ وؿلته پبتې هېىاػونى ػ لپام ػ نهبيي ميالن
په پـتله کم ػی او کېؼای يش ڇې په ػ٠ه ػليل په وؿولته پبتې هېىاػونى کې ػ پبنګې ػ تـاکم په مغ
کې لىی او ٜمؼه ظنډو وي.
 -6ػ کېنق له ظىا ػوه نىؿ تـػاوتىنه ،ػ مرص ٣ػ متىلٖ ميالن او ػ لپام متىلٖ ميالن .ػ مرص٣
متىلٖ ميالن ػ مرص ٣پـ ٜبيؼ ػ ت٩ميم شبٌل ػی او ػ لپام متىلٖ ميالن ػ لپام پـ ٜبيؼ ػ
ت٩ميم شبٌل ػی .يٝنې:
مرص٣
ٜبيؼ
لپام
ٜبيؼ

ػ مرص ٣نهبيي ميالن

ػ لپام متىلٖ ميالن

ػ مرص ٣ػ نهبيي ميالن او ٜبيؼ تـمنځ مٝکىله ؿاتٕه او ػ لپام ػ متىلٖ ميالن او ٜبيؼ
تـمنځ ممت٩يمه ؿاتٕه وذىػ لـي ،يٝنې ػ ٜبيؼ فيبتىالی ػ متىلٖ مرص ٣ػ ميالن ػ کمىايل او ػ
ٜبيؼ کمىالی ػ متىلٖ مرص ٣ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي .ػ ٜبيؼ فيبتىالی ػ لپام متىلٖ ميالن
فيبت او کمىالی يې ػ لپام متىلٖ ميالن کمىي.
په وؿولته پبتې هېىاػونى کې ػ مرص ٣نهبيي ميالن ػ پـمعتللى هېىاػونى په پـتله فيبت
فيبت ػی .ػ ميل ٜبيؼ فيبتىالی او يب ا٨تٍبػي پـمعتيب ػ مرص ٣ػ متىلٖ ميالن ػ کمىايل او ػ
لپام متىلٖ مرص ٣ػ مرص ٣ػ فيبتىايل المل کېږي 11 – 1 .ذؼول په ػې اړه ه١ه مٝلىمبت او
ومېـ ومېـنې ښکبؿه کىي ،ڇې ػ ن٥ىك ومېـ پکې په  1978ف کبل کې له  25ميليىنى څعه فيبت
ػی .
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 11 – 1ذؼول
ػ هېىاػ نىم

مرص ٣ته نهبيي
ميالن

لپام ته نهبيي
ميالن

لړي رس ٜبيؼ
1978

ػ وػې نـط – 1970
78
(په ٤يٍؼ)

تنګله ػيي

1

0

90

2,9

ايتىپيب

0,94

0,06

120

1,8

هنؼ

0,8

0,2

180

3,7

پبکمتبن

0,93

0,07

230

4,4

انؼونيقيب

0,78

0,22

360

7,8

ټبيلنؼ

0,78

0,22

490

7,6

٤يليپني

0,76

0,24

510

6,3

کىؿيب

0,72

0,28

1160

9,7

تـکيه

0,83

0,17

1200

7,1

تـافيل

0,79

0,21

1570

9,2

اېـان

0,61

0,39

2160

7,4

هميبنيب

0,79

0,21

3470

4,4

انګلمتبن

0,79

0,21

5030

2,1

ذبپبن

0,68

0,32

7280

5

٤ـانمه

0,76

0,24

8260

3,7

لىېؼيځ
املبن

0,75

0,25

9580

2,4

امـيکب

0,82

0,18

9590

3

 11 -2ذؼول ػ نړۍ ػ معتل٥ى هېىاػونى ػ ډلى لپبؿه ػ 1 1 -1ذؼول مٝلىمبت څـګنؼوي
(.)28
لکه څنګه ڇې ذؼول ښکبؿه کىي ،کىم هېىاػونه ڇې لىړ مرص ٣ته ػ متىلٖ او يب نهبيي
ميالن لـونکي وي ،ػ پبنګې ػ تـاکم لتىنقه لـي او په پبی کې نه يش کىالی ڇې ػ ا٨تٍبػي وػې
له لىړ نـط څعه تـظم يش.

- Edwin Charle, Macroeconomics of Developing countries, pp. 73 – 74.
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« 11 -2ػ  1978ف کبل لپبؿه أالٜبت»
ػ هېىاػونى ډله

مرص ٣ته
نهبيي ميالن

لپام ته
نهبيي ميالن

لړي رس
ٜبيؼ

ػ پـمعتيب نـط – 1970
80
(په ٤يٍؼي)

کم ٜبيؼ لـونکي هېىاػونه

0,85

0,15

200

3,6

متىلٖ ٜبيؼ لـونکي
هېىاػونه

0,78

0,22

1250

5,7

ٌنٝتي هېىاػونه

0,78

0,22

8070

3,2

ػ ن٥تى ٌبػؿونکي
هېىاػونه

0,53

0,45

3340

6

ز نفتى صازضونکي هېىازونه:
ػ يى مرص ٣کىونکي مٍبؿ ٣ػ مرصيف کبليى په تـظه کې تـ يىه شؼه پىؿې ػ مرص٣
کىونکي پـ مرمىٜي مبيل منبتٝى پىؿې تړاو لـي .که ػ مرص ٣کىونکي مبيل منبت ٞفيبتې يش،
مرص ٣يې هم فيبتېږي .ظى ػ مرص ٣ػ فيبتىايل نمثت ػ ميل منبتٝى ػ فيبتىايل له نمثت څعه
فيبت ػی .ػ مرص ٣تبت ٞػ٠ه ؿاتٕه نه ښکبؿه کىي ځکه ڇې ػ مرص ٣تبت ،ٞػ ٜبيؼ او مرص ٣ػ
ؿاتٕې ښکبؿه کىونکې ػه او ٜبيؼ او مبيل منبت ٞػ يى تل په وؿته الرسيس کې نه ػي .پـ ٜىاتؼو
رستېـه امکبن لـي ڇې مرص ٣کىونکی ػ يى انؼافه وذىه لـونکی وي او يب يې نىؿ کمبن پىؿړوي او
يب هم ػ ٠ري پىيل وتمنيى ظبونؼان وي ،محال کېؼای يش ػ اولېؼو تٝمري ولـي ڇې کىالی يش ػ
ه١ى په پلىؿلى رسه ن٩ؼه پيمې ػه ته په واک کې وؿکړي او له ػ٠ى ن٩ؼو پيمى څعه ػ مرصيف کبليى ػ
پېـوػلى لپبؿه کبؿ واظيل .که ػ ػالې وتمنيى ظـڅالو اړي يش ،ػ ه١ىی ٨ېمت ته په تبفاؿ کې له
٤ى ٧الٝبػه اهميت څعه تـظم وي .که ػ ػ٠ى وتمنيى ٨ېمت ػ ه١ىی له متبم وؼ ٨ېمت څعه کم
وي ،امکبن لـي ڇې مرص ٣کىونکی ػ ه١ه پلىؿلى ته شبرض نه يش .امکبن لـي ڇې ځينې نىؿې
٠ري پىيل وتمنێ په ټبکيل وظت کې ػ پلىؿل کېؼو وړ نه وي .پـػې البك تؼلىل يې په ن٩ؼو پيمى
او په ن٩ؼو تأمني وىيى پيمى تبنؼې ػ مرصيف کبليى پېـوػل ممک نه ګـځي .پـػې البك ،ػ مرص٣
کىونکي تٍميم ػ مرصيف کبليى ػ پېـوػلى په هکله نٙـ ټىلى وتمنيى ته ػ وتمنێ په ه١ې تـظې
پىؿې تړاو لـي ڇې ػ ن٩ؼېؼو وړ ػي .ػ ٤ـػ ػ وتمنيى په م٩بتل کې ػ ه١ه پىؿونه وذىػ لـي .امکبن
لـي ڇې ه١ه پعىا پىؿ تـالله کړی وي او يب يې مىټـ او ػ اولېؼو تٝمري په ٨مٖ تبنؼې پېـوػلی
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وي ،نى هـ څىمـه ڇې ػػه پىؿونه فيبت وي ،نى ػ مبيل منبتٝى انؼافه ڇې په مرصيف کبليى لګىل
کېږي ،کمېږي.
که ػ مرص ٣کىونکي پىؿونه ػػه له وتمنيى نه کم کړو ،نى شبٌل ته يې ػ مرص٣
کىونکي «ظبلٍه وتمنێ» او يب ۸ځبنګړی اؿفښت» وي .ػ٠ه متصىل ػ تل لپبؿه ػ مرص ٣کىونکي
له ٜبيؼ رسه ػ مرصيف کبلي ى ػ پېـوػلى لپبؿه ػ ه١ه په واک کې ػه .رستېـه پـػې ،ػ٠ه م٩ؼاؿ مرص٣
کىونکي کىالی يش ڇې ػ مرصيف کبليى ػ پېـوػلى لپبؿه ػ وام (پىؿ اظيمتلى) ػ فيبتىايل المل يش،
ػ ه١ه ػ مرص٨ ٣ؼؿت لىړوي .پـػې البك ،له مرص ٣کىونکي رسه په الك کې مىذىػې مبيل
منبت ٞپه النؼې ډول ػي:
ظبلٍې وتمنێ او يب ػ مرص ٣کىونکي ځبنګړي اؿفښتىنه ڇې ػ ه١ه پـ ٜبيؼ رستېـه ػ
مرص ٣کىونکي له ظىا ػ وؿکړې وړ مبليبتى پـته ،په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ الرسيس وړ ټىلې مبيل
منبت ٞفيبتې يش ،مرص ٣فيبتىالی مىمي او په کمېؼو رسه يې مرص ٣کمىالی مىمي .په  11 -2وکل
کې ػ مرص ٣کىونکي ټىلې مبيل منبت ٞپه ا٩٤ي مصىؿ او مرص ٣ػ ٜمىػي مصىؿ په مـلته انؼافه
وىې ػي .ػ مبيل منبتٝى او مرص ٣تـمنځ ؿاتٕه ػ  OC1, C2C4ػ ظٖ په مـلته ټبکل کېږي او ػ٠ه
ظٖ څـګنؼوي ڇې ػ شؼا٨ل مرص ٣له تأمني څعه وؿولته ،ػ مبيل منبتٝى په فيبتىايل رسه مرص٣
ػػ٠ى منبتٝى ػ فيبتىايل په نمثت لږ فيبتىالی مىمي .که  OA1ػ مرص ٣کىونکي ظبلٍې وتمنێ
ڇې ػ پىؿ اظيمتلى پـ ٨ؼؿت رستېـه او ٜبيؼ يې  A1Y1وي ،مرص ٣ته يې له  L1Y1رسه تـاتـ وي.
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ػ مرص ٣په تبت ٞکې ،مىنږ ٤ـِىو ڇې ٜبيؼ ػ مرص ٣ػ انؼافې ټبکىونکی ٜبمل ػی .ػا
په ػې مٝنب ػه ڇې مىنږ ٤ـُ کړې ػه ،ڇې له ٜبيؼ پـته ػ نىؿو متصىلينى ت١يري په مرص ٣تبنؼې ډېـ
نبڇيقه ػی او يب ػا ڇې ػ٠ه متصىلني ت١يري نه کىي .ػ محبل په تىګه ػ انګلمتبن په هکله اشٍبئيىي
وىاهؼو څـګنؼه کړې ػه ،ڇې ػ مرص ٣کىونکي ػ ظبلٍى وتمنيى ا٠ېقه په مرص ٣تبنؼې ډېـه
نبڇيقه او ػومـه ػ اهميت وړ نه ػه .ػ مرص ٣کىونکى ه١ې کىڇنێ ډلې ته ڇې ػ پبم وړ ظبلٍى
وتمنيى مبلکبن ػي ،ػػ٠ى وتمنيى ػ اؿفښت ػ ت١يري او ػ ػوی ػ ن٩ؼېؼو ػ ڇټکىايل مرص ٣تـ
ا٠ېقې النؼې ؿاويل.

ز كېمتىنى تغيري:
ػ مرص ٣تبت ٞػ ٜبيؼ او ش٩ي٩ي مرص ٣څـګنؼوی ػه ،نه ػػ٠ى ػوه متصىلينى پىيل
اؿفښتىنه ،ػ ٨ېمتىنى ػػ٠ى ت١يرياتى پـ البك ،ػ٠ه ؿاتٕه تـ ا٠ېقې النؼې نه ؿاويل .له ه١ه ځبيه ڇې
ميل تىليؼ يب ميل مصٍىل له ميل ٜبيؼ رسه ممبوي ػی ،نى ػ ٨ېمتىنى فيبتىالی تبيؼ ػ٠ه ػوه متصىلني
په يىه نمثت فيبت کړي .پـػې البك ،ػ ٨ېمتىنى په لٕض کې ٤ 10يٍؼه فيبتىالی ػ مرص٣
کىونکى ػ پىيل ٜىايؼو ػ ٤ 10يٍؼه فيبتىالی او مرص ٣ته يې هم په همؼې انؼافه فيبتېږي .پـػې
البك ،مرص ٣کىونکى ته ػ ه١ىی مرص ٣ػ پعىا په څېـ ػ ه١ىی له ٜبيؼ رسه متنبلج ػی او ػ
ش٩ي٩ي متصىلينى له پلىه وِٝيت ت١يري نه کىي .رسه له ػې ػ ٨ېمتىنى ت١يريات ػ مرص ٣کىونکى
تٍبميم په تېالتېلى تڼى تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل.
کىمې ممئلې ته ڇې تبيؼ پبم ويش ،ػا ػه ڇې ػ ٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې ت١يري اشتامال ػ
ټىلى کبليى په ٨ېمت کې ػ تـاتـ نمثت ػ ت١يري په مٝنب ػی .ػ محبل په تىګه امکبن لـي ڇې ػ ظىؿاکي
تىکى ٨ېمتىنه ػ  5%په انؼافه او ػ ذبمى ٨ېمت ػ  15%په انؼافه ت١يري وکړي .په ػې ٌىؿت کې ،که
مرص ٣کىونکي لږې ذبمې وپېـي (ػ ٨ېمت ػ نمثي فيبتىايل په ٜلت) ،ظى ػ پېـوػل وىيى
ظىؿاکي تىکى م٩ؼاؿ ت١يري نه کړي ،ټىل ش٩ي٩ي مرص ٣کمىايل مىمي.
ػوهمه ممئله ػا ػه ڇې ػ ميل ٜبيؼ ت١يري هـومـ ػ مرصؿ ٣وړ ٜبيؼ (له وؿکړل وىيى
مبليبتى څعه پبته) له ت١يري رسه تـاتـ نه ػی .کله ڇې ٨ېمتىنه فيبتېږي ،ا٨تٍبػي مىلمې ػ کبليى ػ
ظـڅالو په م٩بتل کې ډېـې فيبتې پيمې تـالله کىي او امکبن لـي ڇې ػ٠ه اِبيف ٜبيؼ ػ لىػ ػ
ؽظريې په وکل ولبيتٜ ،بيؼ مرص ٣کىونکي الك ته نه وؿځي .شتی که ػ٠ه ټىل ٜبيؼ مرص٣
کىونکى ته په واک کې وؿکړل يش .له ه١ه ځبيه ڇې ػ مرص ٣کىونکي وؿکىل کېؼونکي مبليبت
(که پـ ٜىايؼو تبنؼې ػ مبليبتى نٙبم تٍبٜؼي يب فيبتېؼونکی وکل ولـي) فيبتىايل ومىمي .نى ػ
125

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
مرص ٣وړ ٜبيؼ له ميل ٜبيؼ څعه په کم نمثت رسه فيبتىالی مىمي .ػ ٨ېمتىنى ػ کمىايل په تـڅ کې
ػ ػ٠ې ممئلې پـٜکن ػه.
تله ممئله ػا ػه ،ڇې ػ ٜمىمي ٨ېمتىنى ػ لٕصې ت١يري ػ ػالې ښکبؿنؼو (پؼيؼو) ػ ؿوښبنه
کېؼو المل ګـځي ،ڇې ػ پيګى ( )29ػ أجـ په نبمه يبػېږي .کىم ا٤ـاػ ڇې ػ پىيل مىذىػيى مبلکبن
وي ،ػ ٨ېمتىنى ػ لىړوايل پـ وظت ځبن په ډېـ تؼ وِٝيت او ػ ٨ېمتىنى ػ کمىايل پـ وظت ځبن په
ښه وِٝيت کې تٍىؿ کىي .ځکه ڇې ػ ٨ېمت ت١يريات ػ ه١ىی ػ پيمى ش٩ي٩ي اؿفښت ت١يريوي.
کله ڇې ٨ېمتىنه لىړېږي ،ػ٠ه کمىالی ػ ػوی ػ ن٩ؼو مىذىػيى فيبتىايل ته وؿته (ػ ٨ېمتىنى ػ جبتت
پبته کېؼو په ٌىؿت کې) وؿته ا٠ېقه لـي .ػ مىذىػو مبيل منبتٝى په فيبتىايل رسه ته اوك مرص٣
کىونکي ػ ظپلى ٜىايؼو فيبت نمج ته ػ کبليى او ظؼمبتى مرص ٣ته ځبنګړې کړي .ػ پيګى أجـ
انؼافه په ټىلى مبيل منبتٝى کې ػ ن٩ؼو په ونډې پىؿې تړاو لـي.
يىه ممئله ڇې نهبيتب اوبؿه وؿته ډېـه اړينه تـېښي ،ه١ه ػا ػه ڇې امکبن لـي ڇې ػ ٨ېمتىنى
ت١يري په مرص ٣کىونکى کې ػ٠ه تٍىؿ ؿامنځته کړي ،ڇې ٨ېمتىنه ته په هام٠ه ذهت ػوام ومىمي.
ػ محبل په تىګه ،ػ ٨ېمت کمىالی ،ممک په مرص ٣کىونکى کې ػ ٨ېمت ػ ال ډېـ فيبتىايل تٍىؿ پيؼا
کړي او له ػې ځبيه ته مرص ٣کىونکي په ؿاتلىنکي کې ظپل ظـيؼ په ټيټ ٨ېمت رسه ػ کبليى په
پېـوػلى رسه وځنډوي .په همؼې تـتيج ،امکبن لـي ڇې ػ ٨ېمت فيبتىايل په مرص ٣کىونکى کې په
ؿاتلىنکي کې ػ ٨ېمت ػ ډېـو فيبتىايل تٍىؿ ؿامنځته کړي او ػ ػې له وېـې ڇې په ؿاتلىنکي کې
٨ېمتىنه نىؿ هم پىؿته نه يش نى ػ کبليى او ظؼمبتى پېـوػلى ته اػامه وؿکىي.

ز ګټې ز نطخ اغېعه:
ػ ګټې ػ نـط فيبتىالی ػ پىؿونى وؿکړه ال رص٤ه کىي .که ػ٠ه ممئله ػ ػې المل يش ڇې
مرص ٣کىونکي ػ ظپل ٜبيؼ فيبته تـظه لپام کړي ،مرص ٣ته کمىالی ومىمي .ػ ػې پـٜکن ،ػ
ګټې ػ نـط کمىالی ،لپام او ػ پىؿ وؿکړه کمىي او ػ مرص ٣ػ فيبتىايل المل ګـځي .ظى آيب
مرص ٣کىونکي ػ ګټې ػ نـط ػ ت١يري پـ وظت ػا ډول ٜکن الٝمل ښيي؟ که مرص ٣کىونکي ػ
ػې ظربې متبيل ولـي ڇې په ؿاتلىنکي کې ٜبيؼ ولـي ،ػ ګټې ػ نـط فيبتىالی ػ لږ پىؿ په وړانؼې
Pigou Effect.
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کىلى رسه ته په ؿاتلىنکي کې نىمىړی ٜبيؼ ه١ه ته تّمني کړي .په ػې ٌىؿت کې ته ػ ٜبيؼ ه١ه
تـظه فيبته يش ،ڇې مرص٤ېږي .پـػې البك ،په کيل تىګه ػ ػې ډلې ػ مرص ٣فيبتىالی ،امکبن
لـي ڇې ػ ه١ې ډلې مٍبؿ ٣ڇې ػ ګټې ػ نـط په فيبتىايل رسه ظپل مرص ٣ؿاکمىي ،ذربان
کړي .په ػې ٌىؿت کې ته ػ ا٨تٍبػ مرمىٜي مرص ٣ت١يري ونه کړي.
په مرمىٜي تىګه ،ػ ګټې ػ نـط ػ ت١يرياتى ا٠ېقه ته ػ مرص ٣په تبت ٞاو يب ػ مرص ٣او ٜبيؼ
تـمنځ اشتامال ډېـه لږه وي(.)30

ز ظياتىايل او يا يى ةل ته ظياتىنکي رضيث (: )31
ػ ه١ى معبؿذى ت١يري ڇې ػ ٜبيؼ تبت ٞنه ػي ،يٝنې ه١ه معبؿد ڇې ػ ه١ىی انؼافه ػ ٜبيؼ
له ت١يري رسه ت١يري نه ظىؿي په ميل ٜبيؼ څه ا٠ېقه کىي؟ ػ ػ٠ې پىښتنې ځىاة ػلته «ػ فيبتىايل
رضيج» ؿاکىي .ػ ػولت مٍبؿ ٣ػ ٜبيؼ تبت ٞنه ػي٤ .ـُ کړئ ڇې ػ ػولت په تىػذه کې نمثت
تېـ کبل ته ػ ػولت معبؿد ػ  100پىيل واشؼو په انؼافه فيبتىالی مىمي او ػ ا٨تٍبػ ػ مرص ٣نهبيي
ميالن  0,8ػی .کله ڇې ػولت ظپل معبؿد ػ  100پىيل واشؼو په انؼافه فيبتىي .ػ معبؿذى ػ٠ه
فيبتىالی په ا٨تٍبػ کې ػ يىې ډلې ا٤ـاػو ٜىايؼ فيبتىي .که مرص ٣ته نهبيي ميالن  0,8وي ،نى ػ٠ې
ډلې ػ ظپل اِبيف ٜبيؼ  80واشؼه مرص ٣کړي او  20واشؼه يې لپام کىي .ػ ػ٠ې ډلې  80واشؼه
اِبيف معبؿد ػ تلې ډلې لپبؿه په ا٨تٍبػ کې اِبيف ٜبيؼ ؿامنځته کىي ،ڇې ػ٠ه ډله هم ػ ظپل
اِبيف ٜبيؼ  51,8واشؼه لګىي او  12,2واشؼه لپام کىي 11 -3 .ذؼول ػ ٜبيؼ ،مرص ٣او لپام ػ
فيبتېؼو ذـيبن ػ تېالتېلى ډلى لپبؿه ښکبؿه کىي .پـػې البك ،ػ ػولت ػ معبؿذى فيبتىالی په
مرمى ٛکې ػ لىمړي کبمل ػ ميقان ػ ذم ٞپه انؼافه ػ ټىلنې ػ ٜبيؼ ػ فيبتىايل المل ګـځي .ػ ٜبيؼ
فيبتىالی ػ ػوهم کبمل ػ مرمىٜې په انؼافه او ػ لپام ػ فيبتىايل انؼافه ػ  3کبمل ػ مرمىٜې په
انؼافه کېږي .ػ پىؿتنيى ػؿېيى کبملىنى مرمىٜه کىالی وى ،ڇې ػ نقويل هنؼيس تٍبٜؼ ػ شؼوػو ػ
مرمىٜې ػ ٤ـمىل په مـلته اللته ؿاوړو .ػ٠ه ٤ـمىل په النؼې ډول ػي:

- F. S. Brooman, Macroeconomics, pp. 96 – 114.
- Multiplier.
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« 11- 3ذؼول»
 Sػ تٍبٜؼ ػ مرمىٜي شؼوػو ػ ذم ٞشبٌل ػی a ،لىمړی شؼ يب ذمله او  qػ هنؼيس
تٍبٜؼ ػ ٨ؼؿت نمثت ػی .که و٠ىاړو ڇې ػ لىمړي کبمل مرمىٜه ػ ػ٠ه ٤ـمىل په مـلته مصبلثه
کړو ،لـو ڇې:

يٝنې ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى فيبتىايل ػ 100واشؼو په انؼافه ،نهبيتب او په اوږػ مهبل کې ػ
ا٨تٍبػ ميل ٜبيؼ  500واشؼو ته ؿلىي .په ا٨تٍبػ کې ڇې کله ػ ٜبيؼ ت١يريات په ه١ى معبؿذى
ووېىى ڇې ػ ٜبيؼ تبت ٞنه ػي ،ػ فيبتىايل رضيج تـې الك ته ؿاځي .ػ پىؿته محبل په تىګه ،ػ
فيبتىايل رضيج په النؼې ډول ػی.

اوك له ه١ى مٝلىمبتى څعه په ګټې اظيمتنې ڇې په اتم څپـکي کې مى الك ته ؿاوړل ،ػ
فيبتىايل رضيج الك ته ؿاوړو .لکه څنګه ڇې معکې وؿته اوبؿه ووىه ،ڇې په تړيل او له ػولت
څعه پـته ا٨تٍبػ کې ته ميل تىليؼ له  Y = C + Iرسه تـاتـ وي:
ظى په همؼې څپـکي کې مى اوبؿه وکړه ڇېC = a + by :
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په لىمړۍ مٝبػله کې يې په وِ ٞکىلى رسه لـو ڇېY = a + by +I .
کىالی وى ڇې ػ٠ه مٝبػله په النؼې وکل ؿاوړو:
Y – by = a + I
Y(1 – b) = a + 1
له ه١ه ځبيه ،ڇې  a + 1جبتت م٩ؼاؿ ػی ،کىالی وى ڇې ػ ه١ه پـ ځبی ػ  Aجبتت م٩ؼاؿ وِ ٞکړو،
ڇې:

يب
که پىؿتنێ ؿاتٕه ٌؼ ٧وکړي ،نى ػ ت١يرياتى ؿواتٖ ته يې هم ٌؼ ٧وکړي:
فيبتىايل رضيج ػی .له ه١ه ځبيه ڇې Δ A

هام٠ه ػ

ػ مرص ٣نهبيي ميالن او ػ لپام نهبيي

ميالن له  1رسه تـاتـ ػی 1 –b ،ػ لپام له نهبيي ميالن رسه تـاتـ ػی.
ػ لپام نهبيي ميالن

ػ مرص ٣نهبيي ميالن

ػ فيبتىايل رضيج

فمىنږ معکيني محبل ته ڇې ػ مرص ٣نهبيي ميالن يې  o,8او ػ لپام نهبيي ميالن يې  0,2ػ
فيبتىايل رضيج يې په النؼې ډول ػی:
ػ فيبتىايل رضيج
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زوولؼم څپطکی
ز پانګې اچىنې تيىضي
په ػوه لکتىؿي ا٨تٍبػ کې ڇې يىافې مرص ٣کىونکي او ا٨تٍبػي مىلمبت پکې
وبمل ػي ،کبليى او ظؼمبتى ته مرمىٜي ت٩بِب ػ مرص ٣کىونکى ت٩بِب او ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى
ت٩بِب او يب ػ وعيص مرص ٣مرمىٜه او ػ پبنګه اڇىنې مٍبؿ ٣ػي .له ه١ه ځبيه ڇې ػ مرص٣
ت١يري ػ ٜبيؼ ػ ت١يري شبٌل او ٜبمل ػی ،په مرمىٜي ت٩بِب او ٜبيؼ کې ت١يري ػ پبنګىنى ػ مٍبؿ٤ى
له ت١يرياتى څعه ؿامنځته کېږي .نى په ا٨تٍبػ کې لپام ٤ى ٧الٝبػه اهميت لـي ،ػ ػې لپبؿه ڇې ځبن
پىه کړو ،ڇې ٜبيؼ څنګه او ولې ت١يري کىي .تبيؼ ػ پبنګىنې ػ ت١يري په ٜلتىنى ځبن پىه کړو.
ػ پبنګې اڇىنې ػ ٜلتىنى ػ ت١يري لپبؿه ا٨تٍبػپىهبنى ػ پبنګىنې ػ وړانؼې کىلى لپبؿه يى لبػه
تبت ٞوړانؼې کړې ػه .پىهېږو ڇې پبنګىنه ػ ګټې ػ شٍىل په مىظه تـرسه کېږي .ػ هـې فمبين
ػوؿې لپبؿه ،هـ څىمـه ڇې ػ پبنګې اڇىنې ػ ٔـشې مته فيبته وي ،ػ نىؿو ٜىاملى په جبتت ٤ـِىلى
رسه ػ پبنګىنې انؼافه ته فيبته وي ،ظى ػ پبنګې اڇىنې شبٌل او له ػې څعه ػ تـالله کېؼونکي
لىػ مته ػ کىمى ٜىاملى تـ ا٠ېقې النؼې ػه.
ػ ػې ممئلې په اړه تـ تصخ معکې ته ښه ػا وي ،ڇې ػ پبنګه ييقو تىکى ػ شبٌل ػ نـط
م٥هىم او کىمه ؿاتٕه ڇې ػ پبنګې ػ مىذىػۍ او ػ پبنګې اڇىنې ػ نـط تـمنځ وذىػ لـي پـػې
تبنؼې لږ تصخ وکړو.

ز پانګې مفهىم:
ػ ميل ٜبيؼ په تصليلىنى کې پبنګه ػ يى ا٨تٍبػ ػ تىليؼ ه١ه تـظه ػه ،ڇې نه مرص٤ېږي.
پبنګه اڇىنه يى ذبؿي متصىل ػی .له تلې ظىا پبنګه ڇې يى جبتت متصىل ػی ،ػ ا٨تٍبػي مىلمى ػ
پبنګه ييقو تىکى ػ مىذىػۍ په مٝنب ػه .که په يىه ػوؿه کې نبظبلٍه پبنګىنه په هام٠ه ػوؿه کې ػ
مرص ٣وىې پبنګې له م٩ؼاؿ رسه تـاتـ وي ،نى ػ پبنګې مىذىػي ت١يري نه کىي او په هام٠ه ػوؿه
کې ته ظبلٍه پبنګىنه په هام٠ه ػوؿه کې مرص ٣وىې پبنګه له م٩ؼاؿ رسه تـاتـه وي .نى ػ پبنګې
مىذىػي ت١يري نه کىي او په هام٠ه ػوؿه کې په ظبلٍه پبنګىنه تبنؼې ػ مرص ٣وىې پبنګې له
م٩ؼاؿ څعه فيبته وي .نى په ه١ې ػوؿه کې ته ػ پبنګې مىذىػي فيبتىالی ومىمي او ػ ظبلٍې پبنګې
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اڇىنې م٩ؼاؿ ته محثت يش .که ڇېـته نبظبلٍه پبنګىنه له مرص ٣وىې پبنګې څعه کمه وي ،نى په
ا٨تٍبػ کې ػ پبنګې مىذىػي په يىه ػوؿه کې کمىالی مىمي او ظبلٍه پبنګىنه ته من٥ي يش.
پـػې البك ،تٝـي ٦ته په کتى ،نبظبلٍه پبنګه اڇىنه ػ پبنګې په مىذىػۍ تبنؼې اِب٤ه
وىی م٩ؼاؿ ػه  .ػ نىؿو ٜىاملى په جبتت ٤ـِىلى رسه ،ػ پبنګې ػ مىذىػۍ فيبتىالی په ا٨تٍبػ کې ػ
تىليؼي ٨ؼؿت فيبتىالی ػی.

ز پانګې اچىنې تصميم؛ زضې مهم غىامل:
له هـ ډول پبنګې اڇىنې څعه ػ يىې ا٨تٍبػي مىلمې ػ ګټې او رضؿ اټکل ػ ػؿې
ٜىاملى له ؿواتٕى څعه ؿامنځته کېږي:
 -1ػ پبم وړ پبنګه ييقو تىکى څعه ػ تـالله کېؼونکې ګټې او رضؿ مته.
 -2ػ پبنګه ييقو تىکى ػ ظـيؼ ٨ېمت.
 -3ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط.
له ه١ه ځبيه ڇې ػ نبمٕمينې ؿاتلىنکې اټکل ػ منل کېؼو وړ نه ػی ،نى ػ هـې پبنګې
اڇىنې ػ ؿاتلىنکې ګټې په اؿفيبيب کې تـ ټىلى مهم ٜبمل ػ ګټې وؿکىلى په وظت کې ػ پبنګه ييقو
تىکى تـالله وىي ٜىايؼ ػي .نه يىافې ػ ػ٠ه ذـيبن په هکله ٜؼم أمينبن وذىػ لـي ،تلکې ػ
پبنګه ييقو تىکى ٜمـ يب ػ ګتې وؿکىلى مىػه هم له ٜؼم أمينبن رسه مغ ػه .که ٤ـُ کړو ڇې ٜؼم
أمينبن وذىػ نه لـي ،ػ ػې په ٤ـِىلى رسه ڇې ػ يىې مىلمې مؼيـ ػالې اټکل کىي ڇې يى
ډول پبنګه ييق کبيل کىالی يش ڇې ػ پنځى کلىنى لپبؿه تـې کبؿ واظيمتل يش او ػ پنځم کبل په پبی
کې يې ػ کثبړ وىيى لبمبنىنى اؿفښت ٌ٥ـ ػی .ػ ػ٠ه مبوني ٤قيکي ګټىؿتيب ػ ػ٠ه مبوني په
فيبتېؼو رسه ػ پبنګې په مىذىػۍ تبنؼې ػ اِب٤ه وىي تىليؼ م٩ؼاؿ ػی .که ڇېـته ػ هـ کبل ٤قيکي
ګټىؿتيب ػ هـ واشؼ تىليؼ وىي کبيل له نهبيي ٜبيؼ رسه رضة يش ،له نىمىړو پبنګه ييقو تىکى څعه
ته ػ نبظبلَ ٜبيؼ ذـيبن تـالله يش .ػ ػ٠ه اِبيف مصٍىل ػ تىليؼ او ظـڅالو لپبؿه ،لىمړنيى
مىاػو ،ػ لىن مىاػو ،تثلي١بتى او اِبيف کبؿګـ ته اړتيب ػه .کله ڇې په هـ کبل کې ػ اړتيب وړ مىلمبتى
مرمىٜي مٍبؿ ٣له ظبلَ ٜبيؼ څعه من٥ي يش ،نى ػ هـ کبل لپبؿه ته متىٝ٨ه ظبلَ ٜبيؼ تـالله
يش .ػ متىٝ٨ه ظبلَ ٜبيؼ ػ مصبلثې لپبؿه ه١ه مٍبؿ ٣ڇې ػ مبوني آالتى او ػ کبليى ػ ظـڅالو
لپبؿه تـې کبؿ اظيمتل وىی ،پـته له ػوه التحنبآتى څعه ڇې له نبظبً ٜبيؼ څعه تېلېږي ،ػ٠ه ػوه
التحنبوې په النؼې ډول ػي:
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 -1ػ مبوني کلنی التهالک ڇې ػ ممت٩يم او يب ظٕي ميتىػ په مـلته ػ مبوني ػ ظـيؼ ػ ٨ېمت ػ
يى پنځمې تـظې په انؼافه ػی.
 -2ػ کلنێ ګټې مٍبؿ ٣ڇې ػ مبوني ػ پبتې وتمنێ او ػ تبفاؿ ػ ګټې ػ نـط له رضة څعه تـالله
کېږي.
که په لىمړي کبل کې ػ مبوني ػ مرص ٣يى پنځمه تـظه ػ مبوني ػ ظـيؼ ػ ٨ېمت ػ يى
پنځمې تـظې په لبتلى رسه تېله يش ،نى ػ ػوهم کبل مرص ٣ته ػ مبوني ػ وتمنێ ػ څلىؿ پنځمې
تـظې رضة ػ تبفاؿ ػ ګټې له نـط رسه ػی .که ڇېـته کلنی ظبلَ مصٍىل ٤ Riـُ کړو ،نى ػ
پنځى کلىنى لپبؿه ػ ظبلَ ٜبيؼ ذـيبن ػ النؼې ؿػي ٦په وليله ټبکل کېږي.
R1, R2, R3, R4, R5
∑ ػ پبنګه ييقو تىکى له ٨ېمت څعه
٤ـُ کړئ ڇې ػ ػ٠ه ؿػي ٦مرمىٜه
فيبتېږي .آيب کىالی وى ،ڇې ػ٠ه ت٥بِل په پنځى کلىنى کې ػ پبنګه ييقو تىکى له شبٌل وىي لىػ
څعه په پبم کې ونيمى؟ آيب کىالی وى ڇې ػ٠ه ؿ٨م په پنځى ت٩ميم او ػ هـ کبل لپبؿه متىلٖ لىػ
الك ته ؿاوړو؟ آيب کىالی وى ڇې ػ٠ه متىلٖ لىػ ػ مبوني ػ ظـيؼ پـ ٨ېمت ووېىى او شبٌل يې
ػ پبنګىنې ػ مصٍىل ػ نـط په تىګه په پبم کې ونيمى؟
ػ پىؿتنيى ټىلى پىښتنى ځىاة من٥ي ػی .ټىل ت٥بِل ػ ظبلَ ٜبيؼ او ػ ظـيؼ ػ ٨ېمت
تـمنځ لىػ نه ػی .ځکه ڇې مىنږ ػ٠ه ممئله په پبم کې نه ػه نيىلې ڇې په ػالې شبل کې ڇې ػ
ظـيؼ ٨ېمت ػ لىمړي کبل په رس کې تبػيه کىو ،او ٜبيؼ ػ پنځى کلىنى په اوږػو کې تـالله کېږي .ػ
ٜبيؼ ػ تـالله کېؼو ػ وظت ت٥بوت ته نه پبملـنه ػ مبوني ػ ٨ېمت له تبػيې رسه ،په ػې مٝنب ػه ڇې
ػ ػ٠ى پنځى کلىنى په اوږػو کې په تؼؿيز رسه الك ته ؿاځي .ػ مبوني ػ ظـيؼ له ٨ېمت رسه ػ ٜبيؼ
ػ تـالله کېؼو ػ وظت په نه پبمنيىي رسه په ػې مٝنب ػی ،ڇې ػ پيمى اؿفښت په ػ٠ى ټىلى پنځى
کلىنى کې جبتت پبته کېږي .که پيمې وکىالی يش ګټه تـالله کړي ،ػ يى پىيل واشؼ اؿفښت ڇې په
ؿاتلىنکي کې مىنږ ته ؿاؿلېږي ،په ؿاتلىنکي کې ته ػ هام٠ه پىيل واشؼ له ٝ٤يل اؿفښت څعه کم
وي .له تـالله وىيى پيمى رسه ػ وؿکړل وىيى پيمى ػ منٕ٩ي م٩بيمې لپبؿه مىنږ تبيؼ په ؿاتلىنکي کې
ػ اولنيى پيمى تـالله کېؼونکی اؿفښت مصبلثه کړو ،يب په تله وينب کىم ٜبيؼ ڇې په ؿاتلىنکي کې
تـالله کىو ،ه١ه تبيؼ تنقيل يش.که ػ لىػ نـط  4%وي ،نى ه١ه  100پىيل واشؼه ڇې په پنځى کلىنى
کې ته الك ته ؿايش ،اوك ته له  82,19واشؼو رسه ممبوي اؿفښت ولـي .که ػ ګټې نـط  5%وي ،ػ
 100پىيل واشؼو تـالله کېؼونکی اؿفښت ته په پنځى ؿاتلىنکى کلىنى کې  78,35پىيل واشؼه وي .ػ
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تنقيل پـوله په ػې مٝنب ػه ڇې که ڇېـته ػ ګټې نـط ٤ 4%يٍؼه وي او اوك مىنږ  82,19پىيل
واشؼه په ػې نـط په پىؿ وؿکړو ،نى په پنځى نىؿو کلىنى کې ته  100پىيل واشؼه تـالله کړو12 -1 .
ذؼول ،ػ ٜبيؼ ػ ذـيبن اولنی اؿفښت ػ تنقيل ػ تېالتېلى نـظىنى لپبؿه ښکبؿه کىي.
4%

متىٝ٨ه ٜبيؼ

ػ تنقيل نـط
5%

6%

 100=1پىيل واشؼه ػ لىمړي کبل په پبی کې

96,15

95,24

94,34

100=2پىيل واشؼه ػ ػوهم کبل په پبی کې

92,46

90,70

89

 100=3پىيل واشؼه ػ ػؿېيم کبل په پبی کې

88,9

86,38

83,96

100=4پىيل واشؼه ػ څلىؿم کبل په پبی کې

85,48

82,27

79,21

=100پىيل واشؼه ػ پنځم کبل په پبی کې

82,19

78,35

74,73

ػ ٝ٤يل اؿفښت مرمىٜه

445,18

432,94

421,24

« 12 -1ذؼول»
٤ـُ کړئ ڇې ػ ه١ه مبوني اؿفښت ڇې ػ پىؿتني ٜبيؼ ذـيبن ښکبؿه کىي  432,94پىيل
واشؼه ػی .آيب ػ ػ٠ه مبوني ظـيؼ يىه ګټىؿه پبنګىنه ػه؟
پىهېږو ڇې که مبوني په ٨ 432,94ېمت وپېـو او هـ کبل ته له مبوني څعه تـالله
کېؼونکی ٜبيؼ ػ پنځى کلىنى لپبؿه ػ ٤ 5يٍؼو په انؼافه ګټه وؿکړي .ظى آيب ػ مصٍىل ػ٠ه نـط
پبنګىنې ته ػ مىلمبتى ػ تىىي ٪لپبؿه کبيف ػی؟ ػلته ػه ڇې ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط تـ تصخ النؼې نيىل
کېږي .که ڇېـته مىلمې ػ مبوني ػ پېـوػلى لپبؿه پىؿ تـالله کړی وي او ػ پىؿ ػ ګټې نـط له 5
٤يٍؼو څعه في بت وي ،پبنګىنه ته ګټىؿه نه وي او که ڇېـته ا٨تٍبػي مىلمه مبيل منبت ٞپه واک
کې ولـي او ػ پىؿ تـالله کىلى ته اړتيب ونه لـي ،کىالی يش ڇې ػ ظپلى پيمى په پىؿ وؿکىلى رسه له 5
٤يٍؼو نه ډېـ ٜبيؼ تـالله کړي .نى پـػې البك ،ػه ڇې په تبفاؿ کې په شبکم نـط تبنؼې ػ پيمى پىؿ
وؿکىل ته ػ مبوني له پېـوػلى څعه منٕ٩ي او ٩ٜالين وي .که ػ تبفاؿ شبکم نـط له ٤ 5يٍؼو څعه لږ
وي ،نى ػلته ته ػ مبوني پېـوػنه ػ پىؿ وؿکىلى په پـتله ٩ٜالين او ګټىؿه وي .ػ يىې کُيل ٨بٜؼې په
تىګه که ڇېـته متىٝ٨ه مصٍىل ػ تبفاؿ له شبکم نـط څعه فيبت وي ،په ػې ٌىؿت کې پبنګىنه
ګټىؿه ػه.
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ز پانګې اچىنې مػازلې:
کىم څه ڇې پىؿته تيبن وىل کىالی وى ،ڇې ػ يىې مٝبػلې په تىګه ػ ٝ٤يل اؿفښت لپبؿه ػ
ؿاتلىنکي ٜبيؼ ذـيبن تيبن کړو .ػالې ٤ـُ کړئ ڇې ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط ٤ 5يٍؼه ػی ،که مىنږ
 95,24پىيل واشؼه په ٤ 5يٍؼه نـط رسه ػ يىه کبل لپبؿه يى ڇب ته په پىؿ وؿکړو ،ػ کبل په پبی کې ته
 100پىيل واشؼه تـالله کړو:

په کُيل تىګه ه١ه څه ڇې پىؿ وؿکىونکی يې ػ لىمړي کبل په پبی کې الك ته ؿاوړي ،په النؼې ډول
ػي:

په ػې مٝبػله کې i ،ػ ګټې نـط او  P0په پىؿ وؿکړل وىی مثل ٢ػی .که  P1ػ ػوهم کبل لپبؿه په پىؿ
وؿکړي ،ػ ػ٠ه کبل په پبی کې ته  P2پيؼا کړي.

که  P0ػ  tکلىنى لپبؿه ػوام ومىمي ،نى ػ  tکبل په پبی کې ته تـالله وىی م٩ؼاؿ په ػې ډول وي:

له پىؿتني ٤ىؿمىل څعه په الت٥بػې ،کىالی وى ڇې ػ ؿاتلىنکي ٜبيؼ ػ ذـيبن ٝ٤يل
اؿفښت الك ته ؿاوړ .ػ محبل په تى ػ  100پىيل واشؼو اؿفښت ڇې يى کبل وؿولته الك ته ؿاځي
ػالې ڇې ػ ګټې نـط ٤ 5يٍؼه ػی ،څىمـه ته وي .يٝنې  P1 = 100او  i = 0,05ػی .له ه١ه ځبيه
ڇې:

په ػې تـتيج ػ  Ptپىيل واشؼو اؿفښت ڇې په نىؿو  tکلىنى کې الك ته ؿاځي ،په النؼې
ډول ػی:
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په کيل تىګه ،کىالی وى ڇې ػ ؿاتلىنکى ٜىايؼو ػ هـې ػوؿې ٝ٤يل اؿفښت ػ النؼې
٤ىؿمىل په مـلته تـالله کړو.
ٝ٤ Vيل اؿفښت او

ػ ؿاتلىنکى ٜىايؼو ؿػي ٦ػی.

ػ پىؿتني ٤ىؿمىل په لـلى رسه کىالی وى ڇې ػ  Vاو  Riپه لـلى رسه ػ مبوني ػ ظـيؼ نـط ػ
ؿاتلىنکى تنقيل وىيى ٜىايؼو له ذـيبن رسه تـاتـ وي ،الك ته ؿاوړو.

ز پانګې نهايي محصىل:
ػ  iلپبؿه ػ پىؿتنێ مٝبػلې په شل کىلى رسه ػ تنقيل ه١ه نـط ڇې ػ ٜبيؼ ػ ذـيبن ٝ٤يل
اؿفښت ػ پبنګه ييقو تىکى ػ ظـيؼ له ٨ېمت رسه تـاتـ وي الك ته ؿاوړو .کېنق ػ٠ه نـط ته ػ پبنګې
نهبيي مصٍىل ) (MECوايي او ػ پبنګې ػ وتمنێ متىٝ٨ه مصٍىل ػی.
په ػې تـتيج کىالی وى ڇې ػ پبنګې نهبيي مصٍىل ) (MECػ ظـيؼ ػ ٨ېمت او ػ
متىٝ٨ه ٜبيؼ ذـيبن ػ هـ پبنګه ييق تىکي لپبؿه مصبلثه کړو .ػ پبنګې ػ نهبيي مصٍىل او په تبفاؿ کې
ػ ګټې ػ نـط ) (rپه پـتله کىلى رسه کىالی وى ،ڇې ػ٠ه ظربه مىعَ کړو ڇې آيب يىه ځبنګړې
پبنګىنه ګټىؿه ػه او که نه؟ له ػې وؿاظىا کىالی وى ،ڇې ػ پبنګې ػ نهبيي شبٌل او په تبفاؿ کې ػ
ګټې کم نـط ػ تىپري په مصبلثې رسه ظبلَ شبٌل الك ته ؿاوړو .پـػې البك ،که ڇېـته ػ پبنګې
ػ نهبيي مصٍىل ٤ 6يٍؼه او ػ ګټې نـط )٤ 4 (rيٍؼه وي ،نى ػ پبنګې ظبلَ مصٍىل ته ٤ 2يٍؼه
وي.

ز غسم اطمينان غامل:
ػ پبنګه ييقو کبليى ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت په لـلى رسه او ػ ه١ه ػ انتٙبؿ وړ ٜبيؼ اټکل ،ػ پبنګې ػ
نهبيي شبٌل مصبلثه لبػه تـ لرتګى کېږي .ظى ه١ه مهمه ممئله ڇې تبيؼ پبم وؿته ويش ،ػا ػه ڇې
ػ ؿاتلىنکي ٜبيؼ ػ ذـيبن اټکل ػ ٜؼم أمينبن له ممئلې رسه مغ ػه.
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ػ ؿاتلىنکي ٜبيؼ ػ ذـيبن په هکله ػ ٜؼم أمينبن انؼافه ػ معتل٥ى ٔـشى لپبؿه مت٥بوته ػه.
ػ ځينى ٔـشى لپبؿه ػ شبٌل ػ نـط اټکل او له أمينبن رسه ػ ٜبيؼ ذـيبن ممک ػی .مٝمىال
انصٍبؿي ٨ؼؿت او ټبکل وىي ٨ېمتىنه ،ػ محبل په تىګه ػ ٜمىمي ظؼمبتى لکه تـېښنب ،اوتى ،ګبفو او
نىؿو لپبؿه ػ شبٌل او ؿاتلىنکي ٜبيؼ ػ ذـيبن په هکله ػ ٜؼم أمينبن ػ کمىايل تبٜخ ګـځي .له
تلې ظىا په ځينى نىؿو ٔـشى کې ػ شبٌل او ػ ؿاتلىنکي ٜبيؼ ػ ذـيبن ػ ٜؼم أمينبن انؼافه ډېـه
لىړه ػه.
تله م مئله ڇې ػ ؿاتلىنکي ٜبيؼ په هکله ػ ٜؼم أمينبن تبٜخ ګـځي ػ پبنګه ييقو کبليى ػ
نبيبتێ ممئله ػه .ػ ټکنبلىژي پـمعتګ تبٜخ ګـځي ڇې ډېـی پبنګه ييق کبيل معکې له ػې ڇې ػ
ګټې وؿکىلى ٨ؼؿت يې کم يش ،له ا٨تٍبػي پلىه نىؿ تـې کبؿ نه اظيمتل کېږي.
په لنډه تىګه ػ شبٌل ػ نـط او ػ پبنګې ػ نهبيي شبٌل اټکل په ٕٝ٨ي ډول امکبن نه لـي
او کبؿ٤ـمبيبن مىذىػو ا٨تٍبػي رشايٕى ته په کتى تبيؼ ػ پبنګې نهبيي شبٌل ػ ظپلى ٔـشى لپبؿه
اټکل کړي.

ز پانګې مىجىزي او ز پانګىنه اچىنې نطځ:
په هـه فمبين نٕ٩ه کې ا٨تٍبػي مىلمې ػ پبنګىنې له تېالتېلى ٔـشى رسه مغ ػي .پـته له
ه١ى ٔـشى څعه ڇې ټکنبلىژيکي تؼلىنىنه په ه١ىی کې پبنګىنه اړينه ګـځىي ،يى ومېـ نىؿې
ٔـشې لکه ػ کبؿځبی ػ وػانێ پـاظتيب ،ػ نىي کبؿځبی وػانىل ،ػ نىيى کبليى ػ تىليؼ لپبؿه ػ پبنګه
ييقو کبليى پېـوػنه او ػالې نىؿ ه١ه ٔـشې ػي ڇې اشتامال پبنګىنه پکې ګټىؿه ػه .که مىلمه مبيل
منبت ٞپه واک کې ولـي او يب هم وکىالی يش ڇې الفمې مبيل منبت ٞله پىؿ څعه تأمني کړي نى هـې
ٔـشې ته ػ پبنګىنې ػ مٍبؿ٤ى تـرسه کىل ػ ه١ې ٔـشې ػ پبنګې په نهبيي مصٍىل او په تبفاؿ کې
په شبکم نـط ) (rپىؿې تړاو ولـي .ػ هـې ٔـشې ػ پبنګې ػ نهبيي مصٍىل ) (MECله اټکل څعه
وؿولته تبيؼ مىلمه ػ  12 -1وکل په څېـ يىه تڼه ػ ممکنې پبنګىنې ػ ٔـشى ػ ښىػلى لپبؿه تـاتـ
کړي.
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٤ـُ کړئ ڇې په يى ټبکيل وظت کې ػ يىې مىلمې ػ پبنګې ػ مىذىػي اؿفښت ػ
التهالک له تېلىلى وؿولته  500پىيل واشؼه ػی .که ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط ٤ 6يٍؼه وي ،نى په 12 -1
وکل کې ته ػوه لىمړنێ ٔـشې ګټىؿې وي .ػ٠ه ػواړه ٔـشې  125ميليىنه پىيل واشؼه پبنګىنې ته
اړتيب لـي او ػ مىلمې ػ پبنګې مىذىػي  625ميليىنه پىيل واشؼو ته لىړوي .که ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط
٤ 3يٍؼه وي ػؿېيمه او څلىؿمه ٔـشه ته هم ګټىؿه وي .ػػ٠ى ػواړو ٔـشى ػ پبنګىنې مرص75 ٣
ميليىنه پىيل واشؼه ػی او ػ مىلمې ػ پبنګې مىذىػي ته  700ميليىنه پىيل واشؼو ته لىړه کړي.
کله ڇې ػ پبنګې مىذىػي ػومـه فيبته يش ڇې په ه١ه کې ػ پبنګې نهبيي مصٍىل ػ ګټې له نـط
رسه په مٕلىة شؼ کې ػ مىلمې ػ پبنګې مىذىػي ،يٝنې ه١ه م٩ؼاؿ ػی ،ڇې ػ مىلمې ګټه
اٜٙمي شؼته ؿلىي .په ػې ٌىؿت کې ػ پبنګې مىذىػي ت١يري نه کىي او ػ مىلمې ػ ظبلٍې
پبنګىنې م٩ؼاؿ ته په هـه وؿولتێ ػوؿه کې ٌ٥ـ وي او پبنګىنه يىافې ػ ممتهلک ػ پبنګه ييقو کبليى
ػ ځبی تؼلىلى يب تٝىيْ لپبؿه تـرسه کېږي.
ػ٠ه ممئله ػ نىؿو ا٨تٍبػي مىلمبتى په هکله هم ٌؼ ٧کىي .ػ تل لپبؿه ػ مىلمبتى
مؼي ـان ػ پبنګىنې ػ ه١ى ٤ـٌتىنى په لټه کې ػي ڇې ػ مىلمبتى ګټه لىړوي .که په  12 -1وکل کې
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ښىػل وىي ګـا٤ىنه ػ ټىلى مىلمبتى لپبؿه رسه ؿاتىل کړو ،نى ػ پبنګې ػ نهبيي مصٍىل ګـا ٣ته
الك ته ؿاوړو .ػ٠ه ګـا ٣په  12 -1ال ٦وکل کې ښىػل وىی ػی.
په هـ وظت کې ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى ػ پبنګې ػ مىذىػي ټبکلی م٩ؼاؿ ،ػ محبل په تىګه ػ
 800ميليبؿػو په وبوظىا کې ػ يىې ټبکلې پبنګې لـونکی وي .که په ػې وظت کې  r = 6وي ،نى
څنګه ڇې يې  12 -2وکل ښکبؿه کىي ،ػ پبنګې ػ مىذىػي فيبتىالی ته ػ ٤ 6يٍؼه (ػ تبفاؿ ػ ګټې
له نـط څعه) کم نـط ولـي .په ػ٠ى رشايٕى کې مىلمبت ػ ه١ې انؼافې پبنګې ػ مىذىػي ػ
انؼافې لـونکي ػي ڇې ػ ػوی ګټه اٜٙمي شؼ ته ؿلىي او ػ پبنګىنې ػ فيبتىايل او کمىايل لپبؿه
ته هېڅ ػليل مىذىػ نه وي.
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ممک ػ ځينى مىلمبتى لپبؿه ظبلٍه پبنګىنه له ٌ٥ـ څعه فيبته وي ،ظى ػ ځينى نىؿو لپبؿه
ته ظبلٍه پبنګىنه له ٌ٥ـ څعه کمه وي او په پبی کې ته ظبلٍه مرمىٜي پبنګىنه له ٌ٥ـ رسه
ممبوي يش .په ػ٠ى رشايٕى کې يىافې په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ګټې نـط کمىالی ومىمي او يب ػ
پبنګې ػ نهبيي مصٍىل منصني ښي ظىا ته شـکت وکړي ،کېؼای يش ڇې ظبلٍه پبنګىنه فيبته
يش ،نى ػا ډول ت١يريات په النؼې تىګه څېړو.

ز ګټې ز نطخ کمىالی:
په پىؿتني محبل کې ٤ـُ مى کړه ڇې ػ وبوظىا  800ميليبؿػه پىيل واشؼو ػ پبنګې په
مىذىػۍ او ػ پبنګې ػ نهبيي مصٍىل )٤ 6 ،(MECيٍؼه ػی .که ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط ) (rهم 6
٤ي ٍؼه وي ،نى ظبلٍه پبنګىنه ته له ٌ٥ـ رسه ممبوي يش .اوك ٤ـُ کړئ ڇې ػ ګټې په ػ٠ه نـط
کې ػ لىػ لىړې کڈې ته ػ ؿلىنکې پبنګې په  12 – 2وکل کې ،ػ  880ميليبؿػه پىيل واشؼو په
وبوظىا کې وي .ػ ا په ػې مٝنب ػه ڇې  80ميليبؿػه ظبلٍې پبنګىنې ته اړتيب ػه تـڅى ػ پبنګې
مىذىػي مٕلىة شؼ (ػ ګټې لىړې کڈې ته ػ ؿلېؼو شؼ ته) وؿلېږي .ظى مىلمې ته په هـه
فمبين ٤بٌله کې څىمـه پبنګىنه وکړي او څىمـه وظت ته و٠ىاړي ڇې ػ پبنګې مىذىػي 880
ميليبؿػه پىيل واشؼو ته وؿلېږي؟
ښکبؿه ظربه ػه ڇې ػ  80ميليبؿػه پىيل واشؼه پبنګې ػ مىذىػۍ فيبتىالی وظت ته اړتيب
لـي .ػ پبنګې ػ مىذىػي ػ فيبتىايل لپبؿه تبيؼ پبنګه ييق کبيل ډېـ تىليؼ يش او ػػ٠ى کبليى ػ تىليؼ
نـط ػ پبنګه ييقو کبليى ػ تىليؼ ػ مىلمبتى له ظىا ػ تىليؼ پـاظتيب ممک ػ ه١ىی ػ نهبيي مٍبؿ٤ى ػ
فيبتىايل او په پبی کې ػ ه١ىی ػ پبنګه ييقو کبليى ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل المل وګـځي .ػ ٨ېمت
فيبتىالی په ظپل واؿ رسه ػ پبنګىنې ػ نـط ػ کمىايل او ػ پبنګې ػ مىذىػي ػ فيبتىايل ػ وظت ػ
فيبتېؼو المل ګـځي٤ .ـُ کړئ ڇې ػ پبنګه ييقو کبليى ػ تىليؼونکى مىلمبتى تىليؼي ٘ـ٤يت په
کبل کې  80ميليبؿػه پىيل واشؼه ػی او ٤ـُ کړئ ڇې په هـ کبل کې ٤ 5( 1,5يٍؼه) پبنګه ييق
تىکي التهالکېږي او تٝىييض پبنګىنه په کبل کې وبوظىا  40ميليبؿػه پىيل واشؼه ػه .پـػې البك،
ػ پبنګه ييقو کبليى ػ تىليؼ مىلمبت کىالی يش ڇې په کبل کې ػ  40ميليبؿػو په انؼافه ػ پبنګه ييقو
کبليى ت٩بِب ته ځىاة ووايي .نى ػ  80ميليبؿػه پىيل واشؼو په انؼافه ػ پبنګې ػ مىذىػي ػ فيبتىلى
لپبؿه ػوه کلىنى ته اړتيب ػه .آيب ػ ظبلٍې پبنګىنې ػ نـط فيبتىالی ػ پبنګه ييقو کبليى ػ تىليؼ ػ
مىلمبتى ػ لىړولى لپبؿه کبيف ػی؟ ػ ػې لپبؿه ڇې پىه وى ڇې په يىه کبل کې ػ يىې مىلمې ػ
پبنګىنې مرص ٣څىمـه ػی ،نى  12 – 2وکل ته وؿګـځى.
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ػ  12 -2ة وکل ػ پبنګىنې ػ نهبيي مصٍىل منصني ښکبؿه کىي .ػ٠ه منصني په يىه کبل
کې ػ تبفاؿ ػ ګټې ػ هـ نـط لپبؿه ػ پبنګىنې نـط مىعَ کىي .ػ  MEIهـ منصني ػ پبنګې ػ
مىذىػي په ټبکيل م٩ؼاؿ پىؿې مـتىٔېږي MEC .منصني ته په کتى ػ  12 -2ال ٦وکل ػ تبفاؿ ػ
ګټې په نـط کې ٤ 6يٍؼه ) (rاو ػ پبنګې مىذىػي  800ميليبؿػه پىيل واشؼه .ػ٠ه مىذىػي ،ػ لىػ
اٜٙمي کىونکې مىذىػي ػه او ظبلٍه مىذىػي ته له ٌ٥ـ رسه ممبوي يش .پـػې البك ،کىم
منصني ڇې پبنګىنه ػ ګټې ػ نـط په ؿاتٕه مىعَ کىي تبيؼ وښيي ڇې ػ ګټې په ٤ 6يٍؼه نـط کې
ظبلٍه پبنګىنه ٌ٥ـ ػه .پـػې البك ،په وکل کې ػ  MEIمنصني ڇې ػ ګټې په ٤ 6يٍؼه نـط کې
ظبلٍه پبنګىنه له ٌ٥ـ رسه ممبوي ښيي.
(ػ  Fنٕ٩ه) ػ پبم وړ منصني ػی .که ڇېـته ػ ګټې نـط ٤ 3يٍؼو ته ؿاکم يش ،نى ظبلٍه
پبنګىنه ته له ٌ٥ـ څعه فيبته يش .ػ ګټې ػ نـط ػ کمىايل په لىمړين کبل کې ته ظبلٍه پبنګىنه 30
ميليبؿػه پىيل واشؼو (ټىله پبنګىنه ته  70ميليبؿػه پىيل واشؼه) وي .ظى ػ پبنګه ييقو کبليى ػ
تىليؼونکى مىلمبتى تىليؼي ٘ـ٤يت کىالی يش ڇې په هـ کبل کې ػ  40ميليبؿػه پىيل واشؼه نىې
پبنګىنې ت٩بِب ته ځىاة ووايي (په  80ميليبؿػه پىيل واشؼه مرمىٜي پبنګىنې رسه) .ظى ػ٠ه
پبنګىنه ػ پبنګه ييقو تىکى ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل لپبؿه پبنګه ييقو تىکى ته ػ اِبيف ت٩بِب ػ ځىاتىينې
لپبؿه کنرتولېږي .پـػې البك ،ػ پبنګه ييقو کبليى ػ ٜـِې ػ منصني محثت ميالن ػ ػې المل ګـځي
ڇې ػ  MEIمنصني ګبنې من٥ي وکل ولـي .له ػې وؿاظىا هـ څىمـه ڇې ػ پبنګه ييقو کبليى ػ
ٜـِې منصني محثت ميالن ولـي نى ػ  MEIػ منصني ګبنى ميالن ته هم وؿرسه فيبت يش .مىنږ په
ښکبؿه تىګه ػ  Fله نٕ٩ې نه  Gنٕ٩ې ظىا ته په  MEIaمنصني کې ػ٠ه شـکت ګىؿو ڇې ولې ظبلٍه
پبنګىنه ػ  Gػ کمىايل په لىمړۍ ػوؿه کې  30ميليبؿػه پىيل واشؼه ػه .ػ  Kپه نٕ٩ه کې MEI
وبوظىا ٤ 5يٍؼه ػی ځکه ڇې په کبل کې له ٌ٥ـ پىيل واشؼ څعه  15ميليبؿػه پىيل واشؼو ته ػ
ظبلٍې پبنګىنې فيبتىالی ػ پبنګه ييقو کبليى ٨ېمت او ػ پبنګىنې ػ مصٍىل نـط يې ٤ 5يٍؼو ته
ؿاټيټ کړی ػی .ػ ګټې ػ٠ه نـط اوك هم ػ ګټې له ٤ 3يٍؼه نـط څعه فيبت ػی .پـػې البك،
تبيؼ ظبلٍه پبنګىنه نىؿه هم فيبته يش .ػ  Hنٕ٩ه کې ػ پبنګىنې نهبيي مصٍىل ٤ 4 ،MEIيٍؼه
کمىالی مىميٜ .لت يې ػا ػی ڇې ظبلٍې پبنګىنې فيبتىالی مىنؼلی ػی (ػ  25ميليبؿػه پىيل
واشؼو په انؼافه) او ػا ػ پبنګه ييقو تىکى ػ فيبتىايل المل وىی ػی .ال اوك هم  MECػ تبفاؿ ػ
ګټې له نـط څعه فيبت ػی .نى پـػې البك ،تبيؼ ظبلٍه پبنګىنه فيبتىالی ومىمي .ػ  Jپه نٕ٩ه کې
٤ 3 ،MEIيٍؼه ػی( .ػ٠ه کمىالی ػ پبنګه ييقو تىکى ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل له وذې ه١ه ته ػ ت٩بِب ػ
فيبتىايل له کثله ؿامنځته وىی ػی) .که ڇېـته ظبلٍه پبنګىنه له  3ميليبؿػه پىيل واشؼو څعه ډېـه
140

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
فيبته يش MEI .کمىالی مىمي او ػ ګټې له نـط څعه  3%کمېږي .پـػې البك ،ػ ګټې ػ نـط ػ
کمېؼو له لىمړنێ ػوؿې څعه ته ظبلٍه پبنګىنه  30ميليبؿػه پىيل واشؼه (نه ډېـه او نه کمه) وي.
له پيل نه ػ لىمړي کبل تـ پبيه پىؿې ػ کبل په تهري کې ػ  30ميليبؿػه پىيل واشؼو په
ظبلٍې پبنګىنې رسه ػ پبنګې مىذىػي  830ميليبؿػه پىيل واشؼو ته فيبتىالی مىمي .لکه څنګه
ڇې ػ  12 – 2ال ٦وکل په تـظه کې ښىػل وىې ػه ،په ظبلٍه پبنګىنه کې ػ٠ه فيبتىالی MEC ،ته
ػ ٤ 5يٍؼو په وبوظىا کې کمىالی وؿکىي (٤ 4,87يٍؼه) .له ه١ه ځبيه ڇې ػ ګټې نـط ٤ 3يٍؼه
ػی ،تبيؼ ػ پبنګې مىذىػي فيبتىالی ومىمي .په ػوهم کبل کې ػ ظبلٍې پبنګىنې م٩ؼاؿ څىمـه
ػی؟ ػ٠ه م٩ؼاؿ ػ  MEIپه منصني پىؿې تړاو لـي .په ٤ 5يٍؼه  MEIرسه ،مىنږ پىهېږو ڇې ػ MEI
نىی منصني له ٌ٥ـ رسه تـاتـ يش (ػ  Kنٕ٩ه) پـػې البك ،ػ  MEIمنصني ػ پبنګىنې ػ نهبيي
مصٍىل په ٤ 5يٍؼه ػ  MEIbمنصني ػی ،ڇې ػ  MEIaله منصني څعه ښکته ؿا٠لی ،ځکه په
لىمړي کبل کې ػ پبنګې ػ مىذىػي په فيبتىايل رسه ،ػ  MEIمنصني ښکته ظىا ته شـکت کىي.
ػ ػوه م کبل ظبلٍې پبنګىنې نـط په هام٠ه ډول ټبکل کېږي لکه څنګه ڇې په لىمړي
کبل کې ػ پبنګىنې نـط مىعَ وى ،ظبلٍه پبنګىنه ته په ه١ه انؼافه وي ڇې پبنګې نهبيي مصٍىل
ػ ګټې تـ نـظه پىؿې ؿاټيټ کړي .ػ  MEIمنصني ښکبؿه کىي ڇې په ػوهم کبل کې ػ ظبلٍې
پبنګىنې نـط  20ميليبؿػه پىيل واشؼه ػی (ػ  Lنٕ٩ې) ته پبم وکړئ ڇې ػ٠ه م٩ؼاؿ ػ لىمړي کبل
لپبؿه ػ  30ميليبؿػه ظبلٍې پبنګىنې څعه کم ػی  .ػې ظربې ته په پبم رسه ڇې ػ پبنګه ييقو تىکى
اؿفښت ػ ه١ى ػ تىليؼ په فيبتېؼو رسه فيبتىالی مىمي ،ػ  20ميليبؿػه پىيل واشؼو ػ ظبلٍې پبنګىنې
په فيبتېؼو رسه ،ػ پبنګه ييقو تىکى فيبتىالی ػ پبنګىنې نهبيي مصٍىل له  5نه ٤ 3يٍؼو ته ؿاکم او
ه١ه ػ ګټې له)٤ (r = 3يٍؼه نـط رسه تـاتـوي .په ػوهم کبل کې ػ  20ميليبؿػه پىيل واشؼو په
پبنګىنې رسه ػ پبنګىنې مىذىػي  850ميليبؿػه پىيل واشؼو ته لىړوي .ػ پبنګې مىذىػي 4 ،MEC
٤يٍؼو (٤ 4,12يٍؼو) ته ؿاکمىي ڇې له  MEIرسه تړاو لـي .په ػؿېيم کبل کې ظبلٍه پبنګىنه ڇې
ػ ػ٠ه منصني په مـلته مىعَ کېږي 10 ،ميليبؿػه پىيل واشؼه ػه .ػ٠ه پبنګىنه ػ پبنګې مىذىػي
 860ميليبؿػه پىيل واشؼو ته لىړوي ،ڇې ػا هم ػ ٤ 4يٍؼو په انؼافې رسه ػ  MEIػ کمېؼو المل
ګـځي او ػ  MEIمنصني ته ښکته ظىا ته شـکت وؿکىي او په  MEIdيې تؼلىي .په څلىؿم کبل کې
ػ ظبلٍې پبنګىنې نـط  5ميليبؿػه پىيل واشؼه کېږي .ػ  MEIپه منصني ٜؼم ت١يري او ػ ګټې ػ نـط
په نه ت١يريېؼو رسه ته ظبلٍه پبنګىنه په هـه ػوؿه کې له معکنێ ػوؿې څعه لږه وي او نهبيتب ػ٠ه
پبنګىنې ػ پبنګې مىذىػي  880ميليبؿػه پىيل واشؼو ته فيبتىي ڇې په ػې ػوؿه کې ػ MEC
مىذىػي له  rرسه ممبوي کېږي.
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اوك ػ پبنګې مىذىػي ػ ٤ 3يٍؼو په نـط کې ػ اٜٙمي کىونکي لىػ په انؼافه ػه .ػ 880
ميليبؿػه پىيل واشؼو په مىذىػي کې ػ  MEIمنصني ػ  MEInمنصني ػی ،ڇې ػ ػې څـګنؼونه
کىي ڇې ػ پبنګې مىذىػي په ػ٠ه م٩ؼاؿ کې ظبلٍه پبنګىنه له ٌ٥ـ او مرمىٜي پبنګىنه له
تٝىييض پبنګىنې رسه ممبوي ػه.
I = IR + In
In = 0
I = IR
په ػې شبلت کې مىنږ ػ تٝبػل شبلت ته ؿلېؼيل يى ،ڇې ػ  MECػ منصني په ځبی
تؼلېؼو رسه ػ تبفاؿ ػ ګټې ػ نـط په ت١يريېؼو رسه کېؼای يش ػ ګډوډۍ المل يش.
په لنډه تىګه که ػ  MECپه منصني کې ػ ځبی تؼلىن ؿانه يش ،نى ػ ظبلٍې پبنګىنې م٩ؼاؿ
ته له ٌ٥ـ څعه لىی ،ػ پبنګې په مىذىػي او ػ ګټې ػ نـط په انؼافې پىؿې تړاو ولـي.
ػ پبنګې ػ مىذىػي په لـلى رسه ته مىنږ  MECم٩ؼاؿ ولـو او ػ  rپه لـلى رسه کىالی وى،
ڇې ػا ظربه تٝني کړو ڇې کىم شبلت ٌؼ ٧کىي:
MEC>r
MEC<r
MEC= r
ػ ظبلٍې پبنګىنې لپبؿه الفم رشٓ  MEC >rػی .که ػ٠ه رشٓ مىذىػ وي ،نى ػ پبنګې
مىذىػي ته فيبته يش او ػ٠ه فيبتىالی ػ ظبلٍې پبنګىنې له الؿې ممک ګـځي .هـ کبل ػ ظبلٍې
پبنګىنې انؼافه ػ  MEIػ منصني په ميالن او ػا په ظپل واؿ رسه ػ پبنګه ييقو کبليى ػ ٜـِې ػ منصني
په ميالن پىؿې تړاو لـي.
په هـ شبل ،ػ پبنګې مىذىػي ته ػ اٜٙمي کىونکي لىػ ػ مىذىػي تـ انؼافې پىؿې
فيبتىالی ومىمي .هـ څىمـه ڇې ػ  MEIميالن فيبت وي ،ػ فيبتىايل نـط ته کم وي.
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ز  MECز منحني ز ځای ةسلېسل:
په هام٠ه ډول ڇې ػ لىػ ػ نـط کمىالی کىالی يش ڇې ػ اٜٙمي کىونکې پبنګې ػ لىػ
مىذىػي فيبته کړي ،ػ  MECػ منصني ٌٝىػي ځبی تؼلېؼل هم (ػ ګټې ػ نـط په جبتت پبته کېؼلى
رسه) کىالی يش ڇې همؼ٠ه نتيره منځته ؿاوړي .په 12 -3وکل کې ػ  MECaمنصني ػ 12 -2
وکل ػ پبنګې ػ نهبيي مصٍىل هام٠ه منصني ػی .په ػواړو شبالتى کې ،ػالې ٤ـُ کړئ ڇې 800
ميليبؿػه پىيل واشؼه ػ پبنګې مىذىػي ٤ r =6يٍؼه ػه .ػ٠ه مىذىػي ػ اٜٙمي کىونکي لىػ
مىذىػي ػه او ظبلٍه پبنګىنه له ٌ٥ـ رسه تـاتـه ػه .که ػ پبنګې ػ نهبيي مصٍىل منصني پىؿته ظىا
ته
MEI,r
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ظپل ځبی تؼل کړي او ػ  MECbپه منصني تؼل يش ،ػ اٜٙمي کىونکي لىػ ػ مىذىػۍ
انؼافه  880ميليبؿػه پىيل واشؼه کېږي .اوك ظبلٍه پبنګىنه فيبتىالی مىمي ،ځکه ڇې ػ واٝ٨ي
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پبنګې په مىذىػي کې  800ميليبؿػه پىيل واشؼو کې ػ پبنګې نهبيي مصٍىل  MECکې ٤ 9يٍؼه
فيبتىالی ؿاځي .يب په تله وينب ،ػ متىٝ٨ه ٜبيؼ ػ ذـيبن ػ فيبتىايل لپبؿه ڇې ػ پبنګه ييقو کبليى له ػؿکه
ڇې ػلته ػ  MECػ منصني ػ ځبی ػ ت١يريېؼو ٜلت ٤ـُ وىی ،ػ نىې پبنګې ػ متىٝ٨ه شبٌل نـط
له ٤ 9يٍؼو رسه ممبوي کېږي .له ه١ه ځبيه ڇې ال تـاوله ػ ګټې نـط ٤ 6يٍؼه ػی  MEC>rػ 3
٤يٍؼو په انؼافه ػی .ػ پبنګې په مىذىػي کې ػ مٕلىة فيبتىايل انؼافه ػ  MECػ منصني ػ ځبی ػ
ت١يري په ظبٔـ  80ميليبؿػه پىيل واشؼه ػه .په هـ کبل کې ػ پبنګې او يب ظبلٍې پبنګىنې ػ فيبتېؼو
انؼافه ػ تېـ محبل په څېـ (ػ ګټې ػ نـط ػ کمېؼو شبلت) ػی.که ػ  MECمنصني پىؿته ظىا ته شـکت
وکړي او ػ ګټې نـط هم کمىالی ومىمي ،نى ػ اٜٙمي کىونکي لىػ ػ پبنګې مىذىػي ته له 880
ميليبؿػه پىيل واشؼو څعه فيبته وي.
که  MECمنصني پىؿته ظىا ته شـکت وکړي ظى ػ ګټې نـط فيبتىالی ومىمي ،امکبن لـي
ڇې ػ٠ه ػواړه يى تل ظنحی کړي .په ػې ٌىؿت کې ته ػ پبنګې مىذىػي ت١يري ونه کړي .په همؼې
تـتيج امکبن لـي ڇې ػ ګټې ػ نـط کمىالی ػ  MECنقويل ځبی تؼلېؼل ذربان کړي.

ز پانګىنې ز تلاطا تغيريات:
ػ  MECػ ځبی ػ ت١يري ػليل په څه کې ػی؟ په لنډه تىګه څلىؿ الملىنه ػ منصني ػ ځبی
په ت١يري کې ؿول لـي .ػ٠ه څلىؿ الملىنه په النؼې ډول ػي:
 -1ػ کبؿ ٤ـمبيبنى په تىٝ٨بتى کې ت١يري ؿاتلل.
 -2ػ ټکنبلىژي او اظرتاٜبتى ت١يريات.
 -3ػ ٜبيؼ لٕض او تىليؼ.
 -4ػ ٜبيؼ او تىليؼ په لٕض کې ت١يري ؿاتلل.
له ػ٠ى څلىؿو الملىنى څعه 2 ،او ٜ 4بمل له ټىلى څعه ډېـ اهميت لـي .الثته ػلته ػ مٍبؿ٤ى
او ػولتي مبليبتى ؿول په پبم کې نه ػی نيىل وىی.

ز کاض فطمايانى په تىكػاتى کې تغيري:
ػ٠ې نٕ٩ې ته په پبم رسه ڇې ػ هـې ا٨تٍبػي مىلمې هؼ ٣ػ ګټې اٜٙمي کىل ػي.
هـه پبنګىنه ه١ه وظت ػ يىې ا٨تٍبػي مىلمې په مـلته تـرسه کېږي ڇې ا٨تٍبػي مىلمه له ه١ې
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پبنګىنې څعه ػ ګټې مته ولـي .ظى ػ٠ه تىٝ٨بت ػ وظت په تېـېؼو رسه ت١يري مىمي .امکبن لـي ه١ه
پبنګىنې ڇې پعىا تـې ػ ګټې مته کېؼه ،اوك ګټىؿې ونه ګڼل يش او يب هم ػ ػې پـٜکن ،ه١ه
پبنګىنې ڇې پعىا ګټىؿې نه ګڼل کېؼې ،اوك ګټىؿې وګڼل يش .ظى کىم ٜىامل ػ کبؿ٤ـمبيبنى ػ
تىٝ٨بتى ػ ت١يري المل ګـځي؟ همؼا ػ ا٨تٍبػي رشايٕى ت١يري ػی ڇې ػ کبؿ٤ـمبيبنى ػ تىٝ٨بتى ػ ت١يري
تبٜخ ګـځي .ػ ظـڅالو ػ انؼافې فيبتىالی ،په تىؿك کې ػ ػونډو فيبتىالی ،ػ تـالله وىيى
ل٥بؿوبتى ػ م٩ؼاؿ فيبتىالی او نىؿ ټىل ػ کبؿ٤ـمبيبنى ػ تىٝ٨بتى ػ ښه وايل تبٜخ ګـځي .ػ٠ه ممبيل ػ
ػې تبٜخ ګـځي ڇې کبؿ٤ـمب ػ ؿاتلىنکې په اړه ښه تبوؿ ولـي.

ز ادرتاغاتى او ټکنالىژۍ تغيريات:
ػ ټکنبلىژۍ ت١يريات٠ ،بلثب ػ تىليؼ په تبت ٞکې ػ ت١يري په تىګه پېژنؼل کېږي .ػ ټکنبلىژۍ ػ
مىذىػيت په ٌىؿت کې ػ کبليى ټبکلی م٩ؼاؿ په لږو منبتٝى تبنؼې تىليؼېږي او يب ػا ڇې ػ ټبکلى
منبتٝى په مـلته ډېـ کبيل تىليؼېږي .ټکنبلىژيکي ت١يريات ػ اظرتاٜبتى او اتؼاٜبتى يىه تـظه ذىړوي.
اتؼاٜبت يب نىښتىنه ػ ٤ني ت١يرياتى ه١ه ډولىنه ػي ڇې ػ تىليؼ ػ تبت ٞػ ځبی ػ ت١يري تبٜخ ګـځي.
ظى ػالې نىؿ ت١يريات لکه ػ نىيى کبليى تىليؼ ،ػ کبليى ػ تىليؼ ػ نىيى ٔـي٩ى پـاظتيب ،ػ مىذىػو کبليى
ػ کي٥يت ت١يري او ػالې نىؿ ټىل اتؼاٜبت ػ ٌٝىػي ځبی ت١يريېؼو تبٜخ ګـځي ،ػ پبنګې ػ
مىذىػي انؼافه اٜٙمي کىونکی لىػ فيبتىي او ػ ظبلٍې پبنګه اڇىنې ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي.
مىنږ کىالی وى ټکنبلىژيکي ت١يريات په څلىؿ ډلى ٔث٩ه تنؼي کړو:
 -1ه١ه ڇې ډېـه پبنګه او لږ کبؿ ٠ىاړي (پبنګه وړونکې او کبؿ لپمىنکې).
 -2ه١ه لږه پبنګه او ډېـ کبؿ ٠ىاړي (پبنګه لپمىنکې او کبؿ وړونکې).
 -3ه١ه ڇې لږه پبنګه او لږ کبؿ ٠ىاړي (پبنګه لپمىنکې او کبؿ لپمىنکې).
 -4ه١ه ڇې هم ډېـه پبنګه او ډېـ کبؿ ٠ىاړي (پبنګه وړونکې او کبؿ وړونکې).
که ػالې ٤ـُ کړو ڇې ػ تىليؼ لٕض ت١يري نه کىي ،ه١ه ټکنبلىژيکي ت١يريات ڇې ډېـه
پبنګه او لږ کبؿ ٠ىاړي ػ  MECمنصني پىؿته ظىا ته تيبيي او ػ ظبلٍې پبنګىنې ػ فيبتىايل تبٜخ
کېږي .کىمه ډله ڇې يې لږه پبنګه ٠ىاړي (که ه١ه لږ کبؿ ٠ىاړي او يب لږه پبنګه) ػ  MECمنصني
ښکته ظىا ته ت١يريوي او ػ ظبلٍې پبنګىنې ػ کمىايل تبٜخ ګـځي.
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که ٤ـُ کړو ڇې ػ تىليؼ لٕصه ت١يري نه کىي ،کىم وی ڇې پىؿته ؿا٠لل په ظبلٍه
پبنګىنه تبنؼې ػ پبنګه ٠ىښتىنکې او کبؿ لپمىونکې ټکنبلىژي ته ػ ت١يرياتى ٜمىمي ا٠ېقې وي .ظى
امکبن لـي ،پىښتنه ويش ڇې آيب ټکنبلىژيکي ت١يريات کىالی يش ڇې ػ کبليى ػ تىليؼ يىه ټبکلې
انؼافه ػ لږو پبنګه ييقو منبتٝى په مـلته ممک کړي؟ که ټکنبلىژي ت١يري ونه کړي ،په کبؿګـ تبنؼې ػ
پبنګې ػ ت١يرياتى په ٌىؿت کې کىالی وى ،ڇې په لږې پبنګې رسه ټبکلې انؼافه کبليى ته الرسيس
پيؼا کړو .ظى که ڇېـته ټکنبلىژي ت١يري وکړي آيب وته کىالی وى ڇې په کبؿګـ تبنؼې ػ پبنګې په
تٝىيّىلى رسه ػ کبليى يىه ټبکلې انؼافه په لږ مرص ٣تبنؼې تىليؼ کړو؟ يى تل شبلت ػالې ػی ڇې
په ه١ه کې ػ ټکنبلىژي په ت١يري رسه کىالی وى ػ کبليى يى ټبکلی م٩ؼاؿ په لږې پبنګې او کبؿ رسه
تىليؼ کړو.
په ػوػيق ډول ا٨تٍبػپىهبنى ػ ټکنبلىژي ت١يري ته ػ پبنګې ػ ډېـې کبؿونې او ػ کبؿ ػ لږ
التٝامل ػ ځىاک په تىګه په تىليؼ کې ػ ټبکيل م٩ؼاؿ کبليى ػ تىليؼ لپبؿه کتيل او ٜمىمب ػ٠ه ممئله
ڇې ټکنبلىژيکي ت١يريات کىالی يش ڇې ػ مصٍىل په پـتله ػ پبنګې ػ کمىايل تبٜخ يش او يب
ػالې ڇې ػ ػواړو ٜىاملى؛ کبؿ او پبنګې ػ کمىايل تبٜخ يش ،ظربه يې له يبػه ويمتې ػه .رسه له
ػې ټکنبلىژيکي ت١يريات ڇې په ػوػيقه تىګه ا٨تٍبػپىهبنى پـې ډېـ ټينګبؿ کړی ػی ،ه١ه ت١يريات
ػي ڇې ډېـ پېښ وىي ػي او ػ٠ى ت١يرياتى ػ پبنګې ػ مصٍىل نمثت فيبت کړی ػی او يب په تله
وينب ډېـې پبنګې ته اړتيب لـي .ػ ػې ظربې تېلګه په ا٨تٍبػي مىلمبتى کې ػ شمبتؼاؿۍ په تـظه کې
ػ کمپيىټـ التٝامل ػی.

ز پانګىنې تلاطا او ادرتاع:
په اوږػه مىػه کې ټکنبلىژيکي پـمعتګ کىالی يش ،ڇې پبنګه لپمىونکی مبهيت
ولـي ،يٝنې په اوږػه مىػه کې کېؼای يش ڇې ػ کبليى ػ تىليؼ وػه له پبنګه ييق ٜبمل څعه فيبته
يش .په ػې ػليل ټکنبلىژيکي پـمعتګ ػ پبنګه ييقو مٍبؿ٤ى ػ کمىايل تبٜخ ګـځي ،ظى ػ٠ه
ممئله ػ اتؼاٜبتى په تـظه کې ٌؼ ٧نه يش کىالی .ډېـی وظت اتؼاٜبت ػ پبنګىنې ػ مٍبؿ٤ى ػ
فيبتىايل تـ ټىلى مهم ٜبمل ػی .ػ ټکنبلىژيکي ت١يرياتى پـٜکن ،اتؼاٜبت نه يىافې ػ کبليى ػ
ډېـوايل ،تلکې ػ پبنګې او ترشي ځىاک ػ تىظتيب لثج هم ګـځېؼلی يش.
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اتؼاٜبت ػ نىيى کبليى ػ تىليؼ په وکل ،شتی له ټکنبلىژي رسه ػ يى ځبی وايل په ٌىؿت کې،
امکبن لـي ػ نىيى کبليى ػ تىليؼ لپبؿه په ډېـې پبنګىنې پبی ته وؿلېږي.
په ډېـې نږػې تىګه له تبؿيعي پلىه په هـ هېىاػ کې ػ پبنګې ػ مىذىػي وػه په اتؼاٜبتى پىؿې
تړاو لـي ػ محبل په تىګه ،کىالی وى ڇې ػ نىلممې پېړۍ په لىمړيى کې ػ مىټـو ػ اظرتا ٛمحبل ؿاوړو ،ڇې نه
يىافې ػ الؿو ػ ذىړولى په تـظه کې ػ فيبتې پبنګىنې لثج وىه ،تلکې ػ ن٥تى په ٌنٝت کې هم ػ فيبتى
پبنګىنى ػ تـرسه کېؼو لثج وىه.

ز  ،MECغايس او تىليس منحني:
په کىمى متصىلينى ڇې مى پىؿته تصخ وکړ ،ػ پبنګىنې نـط او په پبی کې ػ ٜبيؼ او تىليؼ کڈه
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تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل .اوك ته وګىؿو ڇې څـنګه ػ ټګنبلىژي ،اظرتاٜبتى او نىؿو ت١يريات ػ ٜبيؼ او
ػ تىليؼ لٕض تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل .که يى ځل تيب ػ  12 – 3وکل په پبم کې ونيمىو نى ويلی وى،
ڇې ػ ټکنبلىژي ،اظرتاٜبتى او ػ کبؿ٤ـمبيبنى ػ تىٝ٨بتى ت١يري او ښه والی  MECمنصني پىؿته ظىا ته
تيبيي .ػا هم په ظپل واؿ رسه ػ  12 – 3وکل ػ ة په تـظه کې ػ  MECػ منصني ػ ٌٝىػي ت١يري
المل او پبنګىنه فيبتىي .ػ  12 -4ػ وکل په ة تـظه کې ػ پبنګىنې ػ تٝبػل او لپام منصني ػ – 12
 3وکل ػ ال ٦او پ له تـظې څعه تـکيج وىی ػی.
ػ  12 – 4وکل په ال ٦تـظه کې ،ػ  MECلىمړنی منصني ػ  MECaله منصني رسه ،ښىػل
وىی ػی او ػالې ٤ـُ وىې ػه ڇې ػ ګټې نـط ٤ 4يٍؼه ػی .ػ لىػ اٜٙمي کىونکی م٩ؼاؿ په
ػې شبلت کې  500ميليبؿػه پىيل واشؼه ػی په ػالې شبل کې ڇې ػ پبنګې واٝ٨ي م٩ؼاؿ 400
ميليبؿػه پىيل واشؼه ػه .نى پـػې البك ،په هـ کبل کې ػ ظبلٍې پبنګىنې نـط محثت ػی .په هـ
کبل کې ػ پبنګىنې م٩ؼاؿ ػ ة وکل په تـظه ػ  MEIaمنصني ػی .ػ٠ه منصني ښيي ڇې ػ ظبلٍې
پبنګىنې م٩ؼاؿ  10ميليبؿػه پىيل واشؼه ػی او که په ه١ه تبنؼې  20ميليبؿػه پىيل واشؼه تٝىييض
پبنګىنه وؿفيبته کړو ،نى په هـ کبل کې ته مرمىٜي پبنګىنه له  30ميليبؿػه پىيل واشؼو مثل ٢رسه ػ
پ په تـظه کې  Iيب ػ پبنګىنې تبت ٞښکبؿه کىي.
ػ لپام منصني ػ  250ميليبؿػه پىيل واشؼو په ٜىايؼو کې ػ پبنګىنې له منصني رسه لګېږي.
ػ٠ه مثل ٢ػ تٝبػيل ٜبيؼ م٩ؼاؿ مثل ٢ػ  MECaله منصني رسه ػ وکل په لىمړۍ تـظه کې هم١ږی
ػی .که منصني ګبنې ت١يري ونه کړي ،ػ تٝبػيل ٜبيؼ م٩ؼاؿ په لنډ مهبل کې تبجثبته پبته کېږي .اوك
ػالې ٤ـُ کړئ ڇې اظرتاٜبت ػ نىيى کبليى ػ تىليؼ په وکل ػ نىې پبنګىنې مصٍىل له  MECنه
فيبت ػ اولنێ پبنګې ػ مىذىػي لپبؿه فيبتىي او له  MECaنه  MECbػ منصني ػ ٌٝىػي ځبی
ت١يري تبٜخ ګـځي او نهبيتب له  MEIaنه  MEIbته ػ ٌٝىػي ت١يري تبٜخ ګـځي .ػ٠ه ػ  MECاو
 MEIػ منصني ګبنى ػ ځبی ت١يري مرمىٜي پبنګىنه له  30ميليىن پىيل واشؼو نه  40ميليبؿػه پىيل
واشؼو او ظبلٍه پبنګىنه له  10ميليبؿػه پىيل واشؼو نه  2ميليبؿػه پىيل واشؼو ته لىړوي40 .
ميليبؿػه مرمىٜي پبنګىنه  Iيب ػ پبنګىنې منصني ػ پ وکل په تـظه کې مىعَ کىي .ػ پ په
تـظه کې ػ لپام نهبيي ميالن له  1,5رسه ممبوي او رسه فيبتېؼونکې ػ فيبتىايل له رضيج  5رسه
تـاتـ ػی .ػ پبنګىنې ت١يري  ΔIله  10ميليبؿػه پىيل واشؼو رسه ممبوي ػی ،نى پـػې البك لـو:
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ميليبؿػه
ميليبؿػه پىيل واشؼه
ميليبؿػه پىيل واشؼه
نى ػ نىي تٝبػل ػ ٜبيؼ لٕصه
ػه .هـ ٜبمل ڇې ػ  MECمنصني ػ ٌٝىػي ځبی ت١يريېؼو لثج وګـځي ،نى ػ پىؿتنێ مىِى ٛپه
څېـ أجـ لـي .ػ پبنګىنې ه١ه فيبتىالی ڇې ػ  MECػ منصني ػ ځبی ػ ت١يريېؼو له امله ؿامنځته
کېږي .ػ ميل ٜبيؼ ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي ،ڇې ػ ػ٠ه فيبتىايل م٩ؼاؿ په يى تل فيبتىنکي او يب ػ
فيبتىايل په رضيج پىؿې تړاو لـي.

ز غايس ػطح او تىليس:
يى تل ٜبمل ڇې ػ پبنګىنې نـط تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل ػ ٜبيؼ او تىليؼ لٕصه ػه .ظى په
لعتێ رسه ػ ػې مته لـلی وى ،ڇې په هـ کبل کې ػ مىلمبتى پبنګه ييق مٍبؿ ٣ػ ؿون ٪او يب په وػه
کې رسه مىبته وي .له ػې نه وؿولته له ػ٠ه ٤ـُ کړۍ وىي محبل نه تېـېږو.

مؼتلله او غري مؼتلله پانګىنه:
ػ ػې ػ ښکبؿه کىلى لپبؿه ڇې څه ډول ػ ػ٠ې ٤ـِيې محبل پـېښىػل فمىنږ پعىانێ نتيره
ګريي تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل ،په  12 – 5وکل کې ،پبنګىنه ػ ٜبيؼ په ټىلى لٕصى کې  10ميليبؿػه
پىيل واشؼه ٤ـِىو .مىنږ ػالې ٤ـُ کىو ڇې پبنګىنه ػ ٜبيؼ تـ ا٠ېقې النؼې نه ؿاځي .په ػ٠ه
شبلت کې ا٨تٍبػپىهبن پبنګىنې ته ممت٩يمه پبنګىنه وايي.
که ػالې ٤ـُ کړو ڇې پبنګىنه په ٜبيؼ پىؿې تړاو لـي ،نى تبيؼ ػ٠ه ؿاتٕه مىعَ کړو.
و يلی وى ڇې ػ ٜبيؼ په فيبتىايل رسه پبنګىنه فيبته او ػ ٜبيؼ په کمېؼو رسه په پبنګىنه کې کمىالی
ؿاځي .ػ ال ٦وکل په تـظه کې ػ پبنګىنې وکل ػ  Cػ کـښې او ػ ټکي ټکي کـښې له ٤بٌلې رسه
تـاتـ ػی .ػ ٜبيؼ په فيبتىايل رسه ػ٠ه ٤بٌله فيبتىالی مىمي ،يٝنې ػ پبنګىنې نـط ػ ٜبيؼ په فيبتىايل
رسه فيبتېږي.
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کىمه پبنګىنه ڇې ػ ٜبيؼ په لٕصې پىؿې تړاو لـي ا٨تٍبػپىهبن وؿته ٠ري ممت٩له پبنګىنه
وايي .ػ  12 -5وکل پـ البك ،ػ ٜبيؼ په هـه لٕصه کې ػ پبنګىنې ت٩بِب ػ ممت٩لې او ٠ري ممت٩لې
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پبنګىنې له مرمىٜې رسه تـاتـه ػه .که ٜبيؼ  100واشؼه او پبنګىنه  30واشؼه ،ممت٩له پبنګىنه 10
واشؼه او ٠ري ممت٩له پبنګىنه  20واشؼه وي .ػ  200واشؼه ٜىايؼو په لٕصه کې مرمىٜي پبنګىنه
 50واشؼه ،ممت٩له پبنګىنه  10واشؼه او ٠ري ممت٩له پبنګىنه ته  40واشؼه وي.
پبم مى وي ،اوك فمىنږ ػ پبنګىنې تبت ٞػ لنډ مهبله مرص ٣تبت ٞته وؿته وکل لـي او ػ
النؼې تبت ٞپه مـلته ښىػل کېږي:
I = Ia + ey
ڇې په ه١ه کې  Iaممت٩له پبنګىنه او ٠ eyري ممت٩له پبنګىنه ػه.

هم  MPIػ پبنګىنې ػ

نهبيي ميالن په نبمه يبػېږي.

ز تىليس او غايس ز تػازل ػطحه:
ػ تىليؼ او ٜبي ؼ ػ تٝبػل ػ لٕصې ػ مىنؼلى لپبؿه په ه١ه مبډل کې ڇې ٠ري ممت٩له پبنګىنې
ته وبمل ػی ،او په کبؿ وړل وىي اٌىل هام٠ه ػي ڇې ػ ممت٩لې پبنګىنې په شبلت کې شبکم وو،
ػ تىليؼ او ٜبيؼ ػ تٝبػل م٩ؼاؿ ه١ه ػی ڇې په ه١ه کې مرمىٜي ت٩بِب له مرمىٜي ٜـِې او يب هم
په ه١ه کې مرمىٜي ت٩بِب له مرمىٜي ٜـِې او يب هم په ه١ه کې پـوګـام وىې پبنګىن له پالن
وىې لپام رسه ممبوي کېږي .معکې مى ػؿلىػل ڇې:

پـ ػې البك:

که ػالې ٤ـُ کړو ڇې پبنګىنه ػ ٜبيؼ تبت ٞػه ،نى:
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که ٤ـُ کړو ڇې ػػ  12 – 5وکل ػ مرص ٣تبت ٞله
تبتٞ

رسه ممبوي ػه او ػ مرص٣

ػه.

نى ػ ٜبيؼ ػ تٝبػل لٕصه ته په ػې ډول وي:

لکه څنګه ڇې يې ػ  12 – 5ال ٦وکل ښکبؿه کىي ،که ڇېـته
نى

وي،

ته وي .ػ ٜبيؼ په ػ٠ه لٕصه کې ته مرمىٜي ٜـِه له مرمىٜي ت٩بِب

رسه ممبوي يش.

ز يى ةل ظياتىونکي او يا ز ظياتىايل رضيث -ز تػازل ز ملساضونى تغيريات:
په ػې مبډل کې مرمىٜي ت٩بِب ػ مرصيف کبليى ػ ت٩بِب له مرمىٜې
ػ پبنګىنې له ت٩بِب

او

رسه ممبوي ػه .که ػ مرص ٣نهبيي ميالن ) (MECيٝنې b

تبجثبته وي ،نى ػ مرمىٜي ت٩بِب ت١يري نه يش کىالی ڇې له مرص ٣څعه وي ،مګـ ػا ڇې  aت١يري
وکړي ،ڇې ػا ػ مرص ٣ػ تبت ٞػ ځبی ػ ت١يري په مٝنب ػی .که  eػ پبنګىنې نهبيي ميالن تبجثبته وي ،نى
ػ مرمىٜي ت٩بِب ت١يري له پبنګىنې څعه نه يش ؿامنځته کېؼای ،ظى ػا ڇې ممت٩له پبنګىنه ت١يري
وکړي ،ڇې ػا هم ػ پبنګىنې ػ تبت ٞػ ځبی ػ تؼلېؼو په مٝنب ػه.
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ز پانګىنې ز تاةؼ ز ځای تغيري:
له ه١ه ځبيه ڇې ػ تٝبػل په شبلت کې ػ مرمىٜي ت٩بِب تبت ٞپه ػې ډول وه:

ػ ٜبيؼ ػ تٝبػل په لٕصه کې هـ ت١يري يٝنې

تبيؼ ػ مرمىٜي ت٩بِب ػ تبت ٞػ اذقاوو ػ

ت١يرياتى له مرمىٜې رسه ممبوي وي ،يٝنې:

کىالی وى ڇې ػ٠ه مٝبػله په النؼې وکل وليکى:

ػالې ٤ـُ کړئ ڇې ممت٩له پبنګىنه ) (Iaله  10واشؼو نه  20واشؼو ته فيبتىالی مىمي ،يٝنې
 ،ΔIa=10نى په ػې ٌىؿت کې ته ػ ٜبيؼ ت١يريات په النؼې ډول يش:

نى ػ تٝبػيل ٜبيؼ لٕصه ػ ممت٩لې پبنګىنې له ت١يرياتى وړانؼې  Y =150وه .ػ  ΔY = 50په
انؼافه ػ ٜبيؼ په فيبتېؼو رسه اوك ته ػ تٝبػل په شبلت کې ػ ٜبيؼ لٕصه  200واشؼه وي .ػ٠ه نتبيز
په  12 – 6وکل کې ښىػل وىي ػي.
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په يى تل فيبتىونکي مبډل تبنؼې ػ  eyػ ٠ري ممت٩لې پبنګىنې اِب٤ه کىل له

نه

ته په يى تل فيبتىونکي مبډل تبنؼې يې تثؼيل کړی ػی .له ه١ه ځبيه ڇې ػ پبنګىنې نهبيي
ميالن محثت ػی ) (MPI =e >0نى ػ يى تل فيبتىونکي م٩ؼاؿ ػ ممت٩لې پبنګىنې له اِب٤ه کېؼو
وؿولته مبډل ته فيبتىالی مىمي .په لىمړين شبلت کې يى تل فيبتىونکی =2,5
کې ڇې په ػوهم شبلت کې يى تل فيبتىونکی=5

و .په ػالې شبل

و .په لىمړين شبلت کې ػ  10واشؼو

په انؼافه ػ ممت٩لې پبنګىنې فيبتىايل ٜبيؼ ػ  2,5واشؼو په انؼافه فيبتىه ،په ػالې شبل کې ڇې په
ػوهم شبلت کې ػ ٜبيؼ فيبتىالی ػ ممت٩لې پبنګىنې په تـڅ کې ػ  10واشؼو په انؼافه له  50واشؼو
رسه ممبوي ػی.

ز مرصف ز تاةؼ ز ځای تغيري:
په انؼافه ممت٩ل
که ػ مرص ٣تبت ٞػ وظىؿه او مه مـه مرص ٣ػ فيبتىايل او يب ػ
مرص ٣ػ فيبتىايل لپبؿه پىؿته ظىا ته ت١يري وکړي ،نى کىمه نتيره ڇې ػ ممت٩لې پبنګىنې فيبتىايل
اللته ؿاوړه ،تـې اللته ؿاځي .ػ  10واشؼو په انؼافه وظىؿه او مه مـه مرص ٣او يب ممت٩لې پبنګىنې
کمىالی ته ػ پىؿتنێ ا٠ېقې تـٜکن ا٠ېقه ولـي ،يٝنې تٝبػيل ٜبيؼ ته ته ػ  50واشؼو په انؼافه
کمىالی وؿکړي .ػ٠ه ممئله ػ کېنق ػ ٜمىمي نٙـيې په کتبة کې ػ ظمت32ػ تنب َ٨ػ مٝام په نىم
يبػه وىې ػه.
کېنق تبوؿ لـي که ڇېـته مرص ٣کىونکي ػ ظپل ٜبيؼ فيبته تـظه لپام کړي ،ػ فيبتې لپام
لپبؿه ػ٠ه هڅه ممک ػ لپام ػ کمىايل تبٜخ وګـځي .ځکه ډېـې لپام ته ػ مرص ٣کىونکي
ميالن ػ لږ مرص ٣په مٝنب ػه .ػا ػ مرص ٣ػ تبت ٞػ نقويل ځبی ت١يريېؼو او ػ لپام ػ تبتٌٝ ٞىػي
ځبی ت١يريېؼو په مٝنب ػه .که په  12 -7وکل کې

ػ لىمړنێ لپام تبت ٞاو

ػ پبنګىنې ػ تبت ٞپه تىګه ٤ـُ يش (په وکل کې ػ  Iاو  Yمنصني ګبنې) ػ ٜبيؼ ػ
تٝب ػل لٕض ته  Y = 150وي.

- The paradox of Thrift.
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اوك ػالې ٤ـُ کړئ ڇې مرص ٣کىونکي له پعىا نه  10واشؼه فيبته لپام کىي ،يٝنې
 ΔSa = 10په ػې ٌىؿت کې ،ػ مرص ٣منصني ػ  10واشؼو په انؼافه پىؿته ظىا شـکت کىي او په
 S = - 10+ Yتثؼيلېږي ،په وکل کې ػ ػ٠ه نىي منصني تبت S + ΔSa ٞػه.
ػ لپام ػ تبت ٞػ ػ٠ه ت١يري په نتيره کې او ػ لپام ػ تبت ٞػ ٜؼم ت١يري په پبم کې نيىلى رسه ػ
ٜبيؼ لٕصه ػ تٝبػل په شبل کې  100واشؼه ؿاټيټېږي .ځکه ڇې يىافې ػ ٜبيؼ په ػ٠ه لٕصه کې
ػه ڇې  S = - 10 + (100) = 30لپام له  I = 10 + (100) 30پبنګىنې رسه ممبوي کېږي .پـػې
البك ػ لپام ػ فيبتىايل لپبؿه ػ مرص ٣کىونکى هڅه ٜمال ػ لپام ػ کمىايل تبٜخ ګـځي.
ػ٠ه نتيره ،شريانىونکې نه ػه .ځکه ڇې ػ لپام ػ تبتٌٝ ٞىػي ځبی تؼلېؼل ػ مرص ٣ػ
تبت ٞػ نقويل ځبی تؼلېؼو په مٝنب ػه ،ڇې ػ مرمىٜي ت٩بِب او په نتيره کې ػ ٜبيؼ ػ کمىايل تبٜخ
ګـځي .ػ ٜبيؼ کمىالی نه يىافې ٠ري ممت٩ل مرص ٣تلکې ٠ري ممت٩له پبنګه هم ؿاکمىي.

ز تىليس او غايس ز ػطحې تغيري:
ػ  MECمنصني ػ ٜبيؼ او تىليؼ ػ لٕصې په تـڅ کې ڇې ػ پبنګه ييقو مٍبؿ٤ى له وذې
ؿامنځته وىی ،ممک ظپل ځبی ت١يري کړي .امکبن لـي ڇې پبنګه ييق مٍبؿ ٣ػ کبؿ٤ـمبيبنى ػ
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تىٝ٨بتى او ػ ټکنبلىژي او اظرتاٜبتى ػ تؼلىن له وذې ت١يري ومىمي .يب په تله وينب که ڇېـته ػ تٝبػل په
شبلت کې ڇې په ه١ه کې ػ ٜبيؼ او تىليؼ او ػ پبنګىنې لٕصه تبجثبته وي ،که ڇېـته ممت٩له لپام
فيبتىالی ومىمي ،نى ػ  MECمنصني ته پىؿته ظىا شـکت وکړي .په ػې تـظه کې ػ ٜبيؼ ػ لٕصې او
ػ پبنګىنې ػ لٕصې ػ ت١يري ؿاتٕه ػه ڇې مىنږ وؿته پبم کړی.

ز پانګې پط محصىل نؼتت:
په معکني تصخ کې مى ػ ټکنبلىژۍ ت١يرياتى ته اوبؿه وکړه ڇې ػ پبنګې پـ مصٍىل نمثت
ػ وظت په اوږػو کې جبتت پبتې کېږي .ػ٠ه تېلګه مىنږ ته ػ ػې وك ؿاکىي تـڅى ػ کبليى ػ هـې
ظبٌې لٕصې ػ تىليؼ لپبؿه ػ اړتيب وړ پبنګه وټبکى٤ .ـُ کړئ ڇې  Kػ پبنګې مىذىػي  Yػ تىليؼ
لٕصه او  Wػ پبنګې پـ مصٍىل نمثت او يب ػ يى کبيل ػ تىليؼ لپبؿه ػ اړتيب وړ پبنګې ډالـي پىيل
اؿفښت ػی .په ػې ٌىؿت کې لـو ڇې؛ که W= 3وي ،ػ  100ډالـو ػ کبليى ػ تىليؼ لپبؿه مىنږ ػ
 300ا١٤بنيى په انؼافه پبنګې ته اړتيب لـو .که  Wجبتت په پبم کې ونيىل يش ،نى ػ اړتيب وړ پبنګې
مىذىػي ته ػ تىليؼ ػ م٩ؼاؿ په تؼلېؼو رسه ت١يري يش٤ .ـُ کړئ ڇې په  t – 1وظت کې ػ پبنګې ػ
مىذىػي م٩ؼاؿ په ػ٠ه وظت کې ػ اړتيب وړ کبليى ػ تىليؼ لپبؿه الفمه پبنګه ػه ،يٝنې که تىليؼ له Y t -
 1نه  Y tته فيبت يش ،نى ػ اړتيب  K t -1 =Wy t -1وړ پبنګې مىذىػي ته هم له  K t – 1نه  K tته فيبتىالی
ومىمي.
ػ اړتيب وړ پبنګه ييقو کبليى فيبتېؼل  K t –K t-1همؼې انؼافې ظبلٍې  K t = wyپبنګىنې
ته اړتيب لـي .کىالی وى ڇې ػ پبنګىنې پىؿتنێ مٝبػله په النؼې ډول وښيى:
)I t = wy t - wy t – 1= w(Y t –Y t -1
ػ٠ه مٝبػله ػ ػې څـګنؼونه کىي ڇې په  tوظت کې ظبلٍه پبنګىنه په  t -1او ٤ tبٌله
کې ػ تىليؼ په ت١يري ڇې ػ پبنګې پـ مصٍىل  wپه رضتىلى پىؿې تړاو لـي .که ڇېـته y t > y t -1
وي I ،محثت او که ڇېـته  Y t< Y t -1وي I ،ته من٥ي وي.

ز شتاب (تػجيل) اصل:
ػ تىليؼ ػ لٕصې ت١يري او ػ پبنګىنې ػ م٩ؼاؿ تـمنځ ؿاتٕه «ػ وتبة اٌل» او ػ پبنګې پـ
مصٍىل نمثت « wػ وتبة وؿکىونکي» په نبمه يبػېږي .که  w>1وي ،نى ػ تىليؼ فيبتېؼل په ظبلٍه
پبنګىنه کې ػ فيبتې انؼافې ػ فيبتېؼو تبٜخ ګـځي .ػ وتبة ػ اٌل ػ څـنګىايل ػ ښىػلى لپبؿه ػ
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تىليؼ ت١يريات او مرمىٜي پبنګىنه په څى ػوؿو کې په پبم کې نيمى .په  12 -2ذؼول کې ،لىمړی
کبمل ،وظت ،ػوهم کبمل ػ ٜبيؼ لٕصه او ػ هـې ػوؿې تىليؼ ښکبؿه کىي .که ٤ـُ کړو ڇې
«وتبة وؿکىونکی» يب ػ پبنګې پـ مصٍىل نمثت جبتت او له ػؿېيى رسه ممبوي ػی ،په ػؿېيم کبمل
کې ػ اړتيب وړ پبنګې مىذىػي ،په هـه ػوؿه کې ػ تىليؼ ػؿې تـاتـه ڇې په ػوهم کبمل کې ښىػل
وىی ػی ،ػومـه ته وي .ػالې په پبم کې ػه ڇې ػ پبنګه ييقو کبليى ػ ػوام وظت  10فمبين ػوؿې
ػی او په هـه ػوؿه کې تٝىييض پبنګىنه په  tوظت کې ػ پبنګې ػ مىذىػي تـظې رسه ممبوي
ػه .تٝىي يض پبنګىنه په څلىؿم کبمل کې ښىػل وىې ػه .په هـه ػوؿه کې ظبلٍه پبنګىنه په پنځم
کبمل کې په هـه ػوؿه کې ػ تىليؼ له ت١يري رسه ممبوي ػه او مرمىٜي پبنګىنه په وپږم کبمل کې ػ
څلىؿم او پنځم کبمل مرمىٜه ػه.
په مٕلج تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه په  t + 4او  t + 6پىؿې اړونؼ مصبلثبت تـرسه کىو .په t
 + 4وظت کې کبلي ى ته ػ ت٩بِب له وتىن رسه رسه ٜمال ػ پبنګه ييقو کبليى ت٩بِب کمېږيٜ .لت په
ػې کې ػ Dڇې په  t + 4وظت کې ػ ت٩بِب انؼافه يىافې  10واشؼه فيبته وىې ػه .په ػالې شبل
کې ڇې ػ  t + 3پـ مهبل ػ ت٩بِب فيبتىالی  15واشؼه ػی.
ػ  t +6پـ مهبل ػ کبليى ت٩بِب ػ  5واشؼو په انؼافه کمېږي .ڇې ػا ػ  15واشؼه پبنګه ييقو
کبليى ػ وفګبؿېؼو تبٜخ ګـځي .ػ ػې کبؿ نتيره ػ  15واشؼو په انؼافه ػ پبنګه ييقو کبليى ػ ت٩بِب
کمىالی ػی.
)(2
تىليؼ

)(3
ػ اړتيب وړ پبنګه

)(4
تٝىييض پبنګىنه

)(5
ظبلٍه
پبنګىنه

)(6
مرمىٜي
پبنګىنه

()1
وظت

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

« 12 – 2ذؼول ػ وتبة ػ اٌل ٜمل»
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 12 -2ذؼول په لبػه تىګه ػ وتبة ػ اٌل ميکبنيقم ښکبؿه کىي .ظى ذؼول ػ يى لړ
٤ـِيبتى پـ البك ذىړ وىی ػی ڇې په النؼې تىګه ته وؿته اوبؿه وکړو.

ز شتاب ز اصل فططيات:
ػ وتبة ػ اٌل يى ٤ـِيه ػا ػه ،ڇې ػ ذبؿي پبنګې له مىذىػي نه په پىؿه تىګه ګټه
اظيمتل کېږي .که ا٨تٍبػي مىلمې وفګبؿ ٘ـ٤يتىنه ولـي ،کىالی يش ڇې ػ کبليى ػ ت٩بِب
فيبتىايل ته ػ پبنګې ػ مىذىػي له فيبتىايل پـته ځىاة ووايي .په ػ٠ه تړيل شبلت کې ػ اِبيف
٘ـ٤يت په انؼافه کبليى ته ػ اِبيف ت٩بِب له مىذىػيت رسه رسه امکبن لـي ڇې ظبلٍه پبنګىنه له
ٌ٥ـ رسه ممبوي وي .تله ٤ـِيه ػا ػه ڇې کبؿ٤ـمبيبن ػ ت٩بِب له فيبتېؼو رسه لم ظبلٍه پبنګىنه
فيبتىي .ػ٠ه ممئله په ٨بٔ ٞتىګه ٌؼ ٧نه کىي ،پبنګىنه يىافې ه١ه وظت فيبتىالی مىمي ڇې
کبؿ٤ـمبيبن ػالې و انګېـي ڇې ػ ت٩بِب فيبتېؼل ػاميي ػي ،او که ػالې وانګېـي ڇې ػ ت٩بِب ػ٠ه
فيبتېؼل مؤ٨تي ػي ،نى کبؿ٤ـمبيبن تيب ػ اِبيف پبنګه ييقو تىکى په پېـوػلى الك پىؿې کىي.
تله ٤ـِيه ػ پبنګې پـ مصٍىل «وتبة وؿکىونکي»  wجبتت پبتې کېؼل ػي .ػ٠ه ٤ـِيه
هم تـ يىه شؼه پىؿې ٠ري واٝ٨ي ػه .تله ٤ـِيه ڇې ػ وتبة په اٌل کې وؿته پبم نه ػی وىی ،ػ مقػ
ػ کمىايل ا٠ېقه ػه .که په ا٨تٍبػ کې مقػونه کم يش ،امکبن لـي ڇې کبؿ٤ـمبيبن اِبيف ت٩بِب ته ػ
فيبتى کبؿګـانى په ګىمبؿلى رسه ځىاة ووايي .په ػې ٌىؿت کې هم ػ ت٩بِب په فيبتىايل رسه رسه،
ظبلٍه پبنګىنه فيبتىايل نه مىمي.

33

- E. Shapiro, Macro economic Analysis, pp 237 – 290

33

G. Ackley, Macro economic Theory, pp 461 – 500.
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زياضلؼم څپطکی
پيؼې
ز پيؼى ماهيت:
پيمې ػ ترش تـ ټىلى مهمه اظرتا ٛػه ،له يىې ظىا نه ػ٠ې پؼيؼې ه١ه لتىنقې له منځه
يىوړلې ڇې ػ کبليى يب اذنبلى ػ تثبػلې او يب ه١ه ػ  Commodity exchangeله امله ؿامنځته وىې
وې او ػ پيمى اظرتا ٛػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ ڇټکتيب المل يش .ػ پيمى التٝامل ػ ػې تبٜخ وى ڇې
ػ تىليؼ ٜىامل په ال ډېـې آلبنێ رسه ؿاټىل او په تبفاؿونى کې تىليؼ وىي اذنبك ػ مرص ٣کىونکى
تـمنځ په لږ وظت کې ووېىل يش.

پيؼې څه شی زي؟
که څه هم پيمې تل فمىنږ په ٤کـ کې ػي او فمىنږ ډېـی ڇبؿې تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل،
ظى له ػې رسه رسه مىنږ ػ تل لپبؿه ػ ػ٠ې پؼيؼې په تٝـي ٦کې له لتىنقو رسه مغ کېږو .يىه ډله
ا٨تٍبػپىهبن په ػې تبوؿ ػي ،ڇې پيمې تبيؼ يىافې ػ ه١ې پؼيؼې په تىګه وپېژنؼل يش ڇې
ا٨تٍبػي اؿفښتىنه پـې انؼافه کېږي .ځينې نىؿ تيب په ػې تبوؿ ػي ڇې پيمې ػ ا٨تٍبػي اؿفښتىنى ػ
لنري پـ وليلې رستېـه ػ تثبػلې وليله هم ػه .په ػې کې مىنږ هـه پؼيؼه ڇې ٜمىمب ظلکى ته ػ
تثبػلې ػ وليلې په تىګه ػ منلى وړ او کبؿ تـې واظيمتل يش او په ِم کې ػ اؿفښت ػ لنري
مٝيبؿ وي ،تٝـي٥ىو.
ػ پيمى ػ ػا ډول تٝـي ٦په وړانؼې کىلى رسه ،ه١ه ټىلې کب٠ؾي پيمې ڇې ػ تثبػلې ػ
ولي لې په تىګه په کبؿ وړل کېږي او له ه١ى نه ػ ا٨تٍبػي اؿفښتىنى ػ لنري لپبؿه کبؿ اظيمتل
کېږي ،هم ػ پيمى په تىګه پېژنؼل کېږي .ػ تبنکىنى ذبؿي شمبتىنه هم تبيؼ په پيمى کې وومېـل يش،
که څه هم ذبؿي شمبة او کب٠ؾي پيمې ظپله لکه يب پيمې نه ػي ،ظى ػ تبنک ػ لکى او کب٠ؾي
پيمى ػ وؿکړې تٝهؼ ػی .کېؼای يش ڇې ػ٠ه تٝهؼ ػ ا٤ـاػو تـمنځ ػ ڇک په تىګه ؿػ و تؼل يش او
ػ ه١ه په مـلته ډېـ کبيل او ظؼمبت تثبػله يش.
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ز پيؼى زنسې:
ػ پيمى له ػنؼو څعه فمىنږ مىظه په ا٨تٍبػ کې ػ پيمى التٝامل ػی .په پىؿتني وړانؼې
وىي تٝـي ٦کې ػ پيمى اٌيل او ٜمؼه ػنؼو ته اوبؿه ووىه .ػ٠ه ػنؼې په النؼې ډول ػي:
-1
-2
-3
-4

ػ تثبػلې ػ وليلې په تىګه.
ػ اؿفښت ػ لنري ػ مٝيبؿ په تىګه.
پيمې ػ وؿولته کړۍ وىيى وؿکړو ػ مٝيبؿ په تىګه.
پيمې ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت ػ لبتل کېؼو وليله.
ػ پيمى نىؿې ػنؼې ،ػوهمه ػؿذه ػنؼې ػي ،ڇې ػ پيمى ػ٠ه ػنؼې «ػ ؿاتلىنکى تبػيبتى ػ

وؿکړې او ػ اؿفښت ػ ٨ؼؿت ػ ؽظريې» ػنؼو ته وبملېږي.

1ـ پيؼې ز تتازلې ز وػيلې په تىګه:
ػ پيمى ػ ػ٠ې ػنؼې اهميت ػ کبليى او ظؼمبتى ػ تبؿتـي تثبػلې لتىنقو ته په کتى ؿوښبنه
کېږي .تبؿتـ او يب تبؿتـي تثبػله ،ػ کبليى ه١ه ممت٩يمه تثبػله ػه ڇې پيمې پکې ونه کبؿول يش .ظپله
تبؿتـ په څى ډوله ػی:
ممت٩ي مه تبؿتـي تثبػله ،په ػې تثبػله کې اذنبك له اذنبلى رسه تثبػله کېږي ظى ػ کبليى
اؿفښت په پيمى تبنؼې لنري ټبکل کېږي .په ظبلَ تبؿتـ کې ،پيمې نه ػ اؿفښت ػ مٝيبؿ تىګه او
نه ػ تثبػلې ػ ولي لې په تىګه ٜمل کىي .په ظبلَ تبؿتـي تثبػله کې ڇې کىمه لتىنقه منځته ؿاځي
ه١ه ػا ػه ڇې ػ تثبػلې لپبؿه يى ځبنګړی نمثت وټبکى .که په يىه تبفاؿ کې  10ډوله کبيل ػ تثبػلې
لپبؿه ؿاړل وىي وي ،نى اړينه ػه ڇې ػه ڇې ال ٦کبليى اؿفښت ػ ة کبليى له معې ػ ة کبليى
اؿفښت ػ د کبليى په پـتله ػ د او نىؿو کبليى اؿفښت ػ کبليى په پـتله ػ ال ٦کبليى اؿفښت په نمثت
مىعَ يش.
په کيل تىګه ػ تثبػلې ػ ٜمل ػ تـرسه کىلى لپبؿه تبيؼ ػ اؿفښت  45نمثتىنه و ټبکل يش .په
پىيل ا٨تٍبػ کې اؿفښت په پيمى لنري کېږي .ز هط کايل پىيل اضظښت ته كېمت ويل کېږي.
په ػې شبلت کې ػ ػې لپبؿه ڇې تثبػله تـرسه يش ،يىافې ػ  10ډوله کبليى ػ اؿفښت ټبکلى ته اړتيب ػه
او ػ نىؿو کبليى ٨ېمت ػ کبليى ػ اؿفښت پـتله ممک ګـځىي.
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پ ه اوك وظت کې ػ نړۍ په ا٨تٍبػونى کې ظبلَ تبؿتـ ډېـ لږ تـرسه کېږي ،ظى ممت٩يم
تبؿتـ ال اوك هم ػوػ ػی .په ػې ڇې په ٠ري ممت٩يم تبؿتـ کې ػ کبليى اؿفښت په پيمى ټبکل کېږي،
ػ٠ه مىذىػې لتىنقې په ظبلَ تبؿتـ کې وذىػ نه لـي .هـکله ڇې پيمې ػ کبليى ػ تثبػلې لپبؿه
التٝاملېږي .تثبػله کېږي ،تثبػله په ػوه تـظى وېىل کېږي؛ په لىمړي رس کې کبيل په پيمى تثبػله
کېږي او تيب پيمې له نىؿو کبليى رسه تثبػله کېږي .ػ کبليى ػ پېـ او پلىؿ په تبؿتـي ا٨تٍبػونى کې ػ
ممت٩يم تبؿتـ ځبی نييس .ه١ه کن ڇې ػ کبليى مبفاػ لـي په ػې مٝنب ڇې کبيل يې له اړتيب نه ډېـ وي
او نىؿو کبليى ته اړتيب ولـي ،کىالی يش ڇې ظپل مبفاػ کبيل له پيمى رسه تثبػله او تيب پيمې ػ ظپل
اړتيب وړ کبلي ى تبنؼې تؼلىي .په ػالې شبل کې ڇې ه١ه کبيل له پيمى رسه تثبػله کىي په اٌل کې
ظپل کبيل ػ پېـوػلى له ٨ؼؿت رسه تثبػله کىي او ػ پېـوػلى له ػ٠ه ٨ؼؿت نه ػ ظپل اړتيب وړ کبليى په
اللته ؿاوړلى کې کبؿ اظيل.
له پيمى نه ػ کبليى او ظؼمبتى ػ تثبػلې ػ وليلې په تىګه ػ يىې ا٨تٍبػي ټىلنې ته ػ کبليى او
ظؼمبتى په تىليؼ او تىفې ٞکې ډېـې ګټې شبٌلېږي .پيمې په ظپل ػ٠ه ؿول کې ػ کبليى او ظؼمبتى
ػ تىليؼ ػ ٜىاملى تصـک فيبت او ا٨تٍبػي وػې ته رسٜت وؿکىي.

2ـ پيؼې ز اضظښت ز مػياض په تىګه:
ػ اؿفښت ػ يى مٝيبؿ په تىګه کىالی وى ڇې پيمې ػ انؼافه کىلى له نىؿو مٝيبؿونى رسه پـتله
کړو ،پيمې ػ ا٨تٍبػي اؿفښتىنى ػ پـتلې او انؼافه کىلى لپبؿه التٝاملېږي .په هام٠ه ډول ڇې له مرت نه
ػ اوږػوايل او له کيلى ګـام څعه ػ وفن ػ انؼافه کىلى لپبؿه کبؿ اظيمتل کېږي .ا٨تٍبػي اؿفښت ػ
نىؿو کبليى ػ تثبػلې لپبؿه ػ يى کبيل مٝـ ٣ػی ،ڇې ػ٠ه اؿفښتىنه په ا٨تٍبػ کې ػ ٨ېمتىنى په مـلته
په ډاګه کېږي .له پيمى نه په الت٥بػې ڇې ػ اؿفښت ػ مٝيبؿ په تىګه التٝاملېږي ،ػ معتل٥ى کبليى
تـمنځ يىه ؿاتٕه مىعَ کېږي.
ػ انؼافه کىلى ػ ګڼى مٝيبؿونى پـ ظال ٣ػ ا٨تٍبػي اؿفښتىنى ػ انؼافه کىلى ػ٠ه مٝيبؿ ،يٝنې
پيمې کمی لـي او پىؿه نه ػی .ػ محبل په تىګه ،که ػ اوږػوايل ػ انؼافه کىلى مٝيبؿ په پبم کې ونيمى،
ػ يىه مرت انؼافه ته هـ ځبی او هـ وظت جبتته وي .ظى له ه١ه ځبيه ڇې پيمې ػ ٨ېمتىنى له ٜمىمي
لٕصې رسه تړاو لـي او ٨ېمتىنه هم ػ تل لپبؿه په نىلبن کې وي ،نى ػ انؼافه کىلى ػ٠ه مٝيبؿ جبتت نه
يش پبته کېؼلی .ػ مٝيبؿ په م٩ؼاؿ کې ػ٠ه ٜؼم جثبت ػ ػې المل ګـځي ڇې پيمې ونه يش کىالی
ڇې ظپل ؿول ػ ا٨تٍبػي اؿفښتىنى ػ مٝيبؿ په تىګه اػاء کړي.
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پيؼې ز وضوػته کړۍ شىيى وضکړو ز مػياض په تىګه:
ػ پيمى ا٨تٍبػي ؿول ػ ؿاتلىنکى وؿکړو ػ مٝيبؿ په تىګه ته ډېـ مىبته وکل ڇې پيمې ػ
کبليى او ظؼمبتى ػ تثبػلې لپبؿه کىم ؿول اػاء کىي اؿتثبٓ پيؼا کىي .نه يىافې کبيل او ظؼمبت ػ
پي مى ػ تـالله کىلى په م٩بتل کې تثبػله کېږي ،تلکې په ؿاتلىنکي کې ػ پيمى ػ وؿکړې ػ تٝهؼ پـ
البك هم تؼلېؼلی ؿاتؼلېؼلی يش .لکه ڇې يى څىک کبيل او يب ظؼمبت په تأظري او ځنډ رسه پېـي،
ػ ػې تٝهؼ کىي ڇې په ؿاتلىنکي کې کبيل او ظؼمبت نه تلکې ػ ػ٠ى کبليى او ظؼمبتى پىيل
اؿفښت ته پلىؿونکي ته وؿګـځىي .ػ نىيى ا٨تٍبػي ټىلنى يىه تبؿفه ځبنګړنه ػ ا٤ـاػو مٝتنبته پىؿونه
ػي ،ڇې يى تل ته يې وؿکىي .تبنکي شمبتىنه ،ػ رشکتىنى ػ پىؿونى شمبة ،ػ ػولتي او ظٍىيص
تـظې ػ ٨ـِې پبڼې ټىلې ػ وؿکړې تٝهؼات او يب پىؿونه ػي .پـته له ػې ڇې ػې ته پبم ويش ڇې
کىم کبلی پېـوػل وىي او يب کىم وی په پىؿ وؿکړل وىی .ػ٠ه ټىل تٝهؼات او پىؿونه په پيمى تيبن
او ژتبړل کېږي.
پيمې نه يىافې په ظپل ٘ـ٤يت کې ػ اؿفښت ػ مٝيبؿ په لنري کې کمثىػ لـي ،تلکې ػ
ؿاتلىنکى وؿکړو ػ مٝيبؿ په تىګه هم کبملې نه ػي .ػ٠ه نيمګړتيب ػ ػې المل ګـځي ،ڇې پىؿ
وؿکىونکى او پىؿ اظيمتىنکى ته ګڼ ومېـ لتىنقې پيؼا يش .ػ محبل په تىګه ،که ڇېـته يى ڇب 500000
پىيل واشؼه په پىؿ وؿکړې وي او ػ ػې تٝهؼ کىي ڇې پنځه کبله وؿولته ته ػ ػ٠ه پىؿ په اؿفښت
کې ػ وظت له معې کمىالی ؿاويل التهالکىي ،ػ ه١ه تٝهؼ ػ پيمى ػ وؿکړې لپبؿه جبتته پبته کېږي،
که څه هم ػ پيمى ػ ظـيؼ ٨ؼؿت ت١يري کىي .که ػ پيمى ػ ظـيؼ ٨ؼؿت فيبتىالی ومىمي نى پىؿ
اظيمتىنکی ته په ٠ري ٜبػالنه ډول ػ اظيمتىنکي په پـتله ػ ظـيؼ فيبت ٨ؼؿت پىؿ وؿکىونکي ته
انت٩بل کړي .که ڇېـته ػ پيمى ػ ظـيؼ ٨ؼؿت ؿاکم يش نى ػائ ته ػ پىؿ ػ وؿکىلى نه تېـته ػ ظـيؼ لږ
٨ؼؿت تـالله کړي .ځينى ا٨تٍبػپىهبنى ػالې وړانؼيق کړی ،ڇې پيمې تبيؼ ػ ؿاتلىنکى وؿکړو ػ
مٝيبؿ په تىګه انٕٝب ٣ولـي .که ػ٠ه وړانؼيق ومنل يش ،پىؿوړي ته ػې ته اړ کړي ڇې ػ پىؿ ػ تېـته
اػاء کىلى پـ وظت پىؿ وؿکىونکي تېـته هام٠ه انؼافه ػ ظـيؼ ٨ؼؿت انت٩بل کړي ،که څه هم ػ ػې
اټکل وته ڇې ػ پيمى تثبػله کېؼونکی ٤قيکي م٩ؼاؿ ته تىپري ولـي.

پيؼې ز دطيس ز كسضت ز ػاتل کېسو وػيله:
کله ڇې له پيمى نه ػ تثبػلې ػ مٝبمالتى ػ تـرسه کىلى ػ وليلې په تىګه کبؿ اظيمتل کېږي،
کىم ٜمل ڇې پيمې تـرسه کىي په ػوه تـظى تبنؼې وېىل کېږي .لىمړی کبيل په پيمى پېـوػل
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کېږي ،تيب تـالله وىې پيمې په نىؿو کبليى او ظؼمبتى تؼلېږي .نى تثبػله په کيل تىګه «تؼلېؼل» کبيل
له کبليى رسه ػي او ډېـ لږ پيمې ػ ظپل ځبن لپبؿه يې ٠ىښتل کېږي .له ه١ه ځبيه ڇې امکبن لـي
ڇې ػ تثبػلې ػوهمه تـظه وؿولته کىالی وى ،نى کىالی وى ػ کبليى ػ پلىؿلى په م٩بتل کې تـالله
وىې پيمې ػ يى څه وظت لپبؿه ولبتى .په ػالې شبل کې پيمې په ش٩ي٩ت کې ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت ػ
ؽظېـه کېؼو ؿول لىتىي.

ز پيؼى ز تحىل ةهري
پيؼې -غري فلعي کايل:
ښبيي تـ ټىلى شريانىونکی ش٩ي٩ت ڇې يى کن يې ػ پيمى ػ اوږػ تبؿيغ له لىلتلى څعه
تـالله کىي ،ه١ه ػا ػه ڇې ترش له ډېـو کبليى نه ػ تثبػلې ػ وليلې او ػ ا٨تٍبػي اؿفښت ػ لنري
ػ مٝيبؿ په تىګه کبؿ اظيمتی ػی.
په يى ومېـ تىػو ليمى کې ه١ه ولبيل التٝاملېؼل ڇې ػ کج نيىنې ،ښکبؿ او يب تقئني
لپبؿه تـې کبؿ اظيمتل کېؼه .ػ٠ه ولبيل لکه ػ کج نيىنې ذبل٠ ،ىی او لينؼۍ٤ ،ريوفه ،ػ
کىله٠34بښ او ػ ٤يل ٜبد هم پکې ؿاتلل .په لړو ليمى کې تيب پىښبک او ػ شيىانبتى پىلتکي
التٝاملېؼل او له ه١ى څعه ػ پيمى په تىګه کبؿ اظيمتل کېؼه.
ػ ػامؼاؿۍ35ػ پـاظتيب او ػ ترش له ظىا ػ شيىانبتى ػ لبتنې په پـاظتيب رسه٠ ،ىيبن او پمىنه ػ
اؿفښت ػ لنري ػ مٝيبؿ په تىګه وټبکل وىل .شتی له ٤لقي پيمى نه وؿولته هم ػ يى څه وظت
لپبؿه ٠ىيبن ػ ا٨تٍبػي اؿفښت ػ لنري مٝيبؿ ګڼل کېؼل .ػ کـنې پـمعتګ ػ ػې المل وى ڇې
کـنيق مصٍىالت لکه تىؿه ،تنثبکى ،ڇبی او کىپـه هم ػ اؿفښت ػ مٝيبؿ او ػ تثبػلې ػ وليلې په تىګه
التٝامل يش.

فلعي پيؼې:
ػ ٤لقاتى په کى٥ېؼو او ػ ه١ه ػ ځبنګړنى په پىهېؼو رسه نه يىافې ترش په ټکنبلىژيکي
پـمعتګ اللربی وى ،تلکې ػ تثبػلې له يىې نىې وليلې نه هم تـظم وى٤ .لقات ،ؿوی ،36من،
٨ -34هىه يي کج ڇې څېـونکی ػی.
 -35ػ څبؿويى ؿوفنه او ٤بؿمىنه.
 -36ؿوي  royلپني ؿنګه ،تىؿ ته نږػې ٤لق ػی ڇې ػ لىښى او ځينى نىؿو تىکى ػ ذىړولى لپبؿه تـې کبؿ اظيمتل کېږي ػ شـاؿت
په  440ػؿذى کې ويلې کېږي ،که له من رسه تـکيج يش تـونق تـې اللته ؿاځي ،کبنىنه يې په انګلمتبن او تلژيک کې ډېـ ػي (ػ
شم ٜميؼ ٤ـهنګ).
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رسه فؿ او لپني فؿ په لىمړيى کې په اکرثو ځبيىنى کې التٝاملېؼل ،تـ ه١ى پىؿې ڇې ػػ٠ى ػواړو
٤لقاتى ػ پبم وړ انؼافه اللته ؿايش ،تبيؼ تـ ه١ه وظته انتٙبؿ وتبيس .ػ پعىاين متؼن ډېـی ولپنيقې
پيمې ػ ػالې ولبيلى په تىګه ڇې کبؿ تـې اظيمتل کېؼای وىی لکه ڇبړه ،ترب٠ ،ىؿي ،ګلؼانێ،
ليم او ػ کج نيىنې ذبل .ػ٠ه ټىل ولبي ل له ولپنې ،من او تـونقو څعه ذىړ وىي وو .کله ڇې
ػ٠ه ٤لقي مىاؿػ او ولبيل په ظپل اٌيل وکل التٝامل وىل ،ظپل پىيل اؿفښت يې له الله وؿکړ.
پيمې په اوك وظت کې يىافې ػ ػالې يش په تىګه ڇې پعىا تـې کبؿ اظيمتل کېؼه ،پېژنؼل
کېږي.
ويل کېږي ڇې رسه فؿ (ٔال) لىمړنی ٤لق ػی ڇې ػ ترش له ظىا کى ٦وىی ػی .په يىه
٨ىل له ػ٠ه ٤لق څعه په فيىؿاتى کې کبؿ اظيمتل  5000کبله له ميالػه معکې په مرص کې ػوػ و ،له
لپينى فؿو نه هم ػ رسو فؿو په څېـ په ډېـ پعىا فمبنى کې کبؿ اظيمتل کېؼه .په پعىاين مرص کې ،ػ
يى اوږػ وظت لپبؿه ػ ٤لقي لپينى فؿو اؿفښت له رسو فؿو څعه فيبت و ،ظى له ميالػ نه 1000
معکې لپينى فؿو ػ مرص په تبفاؿونى کې ػ فيبتې ٜـِې پـ تنبء ظپل اؿفښت له الله وؿکړ .ػ لپينى
فؿو ػ ډېـې ٜـِې ػليل ػ ٤ني٩يبنى له ظىا ػ لپينى فؿو التعـاد او له همپبنيې څعه مرص ته ػ لپينى
فؿو ؿاتګ و .کېؼای يش ڇې لىمړنێ ٤لقي لکه  700کبله معکې له ميالػه وهل وىې وي .په ػ٠ى
لکى کې له رسو او لپينى فؿو نه په ګډ وکل کبؿ اظيمتل کېؼه .ػ ٜمؼه پېـ او پلىؿ لپبؿه ته يىنبنيبنى
له لپينى فؿو نه کبؿ اظيمته .ػ ػې ٜلت ػا و ڇې ػ الؿيىم له کبنىنى څعه لپني فؿ په کبيف م٩ؼاؿ
رسه التعـاد وىي وو او ػ لږو تثبػلى لپبؿه په ػ٠ه هېىاػ کې له ممى نه کبؿ اظيمتل کېؼه ،په ؿلمي
تىګه ػ ممى لىمړۍ لکه  268کبله له ميالػه معکې ووهل وىه .ظى ػ ػ٠ې پېړۍ په وؿلتيى کې ؿوم
ػ پيمى په ٜـِه کې ػ کمښت له لتىنقو رسه مغ وى .ػ پېړۍ په وؿلتيى کې پـ ػې ٜلت ڇې ؿوم په
کبؿتبژ اللربی وى او ػ همپبنيې ػ لپينى فؿو کبنىنه هم اللته وؿ٠يل وو ،نى ػ٠ه لتىنقه يې له منځه
والړه .په ػ٠ه وظت کې رسه فؿ په ؿوم کې ډېـ لږ پيؼا کېؼل .ػ پېړۍ په وؿولتيى کې په ؿوم کې په
 206کبله له ميالػه معکې کې ووهل وىه.
ػ ؿوم ػ امپـأىؿۍ په ؿاپـځېؼو رسه په ٠ـيب اؿوپب کې رسو فؿو ػ پيمى په تىګه ظپل
اؿفښت له الله وؿکړ ،که څه هم په همؼې وظت کې ػ رسو فؿو ػ التٝامل ػوػ په رش ٧او په
ځبنګړې تىګه په ٠ـيب هېىاػونى کې په ظپل شبل پبته وى ،په ٠ـة کې ه١ه ػوؿه ڇې ػ «تىؿې
ػوؿې» په نبمه وپېژنؼل وىه ،لىػاګـي او پېـ او پلىؿ ت٩ـيثب وػؿېؼه او له پيمى څعه ػ تثبػلې ػ
وليلې په تىګه کبؿ اظيمتل ؿاکم وىل .په ػ٠ه وظت کې لپينى فؿو ػ پيمى ػنؼه تـرسه کىله .په
ػولممه او ػيبؿلممه ميالػي پېړۍ کې ػ وينق ،ذنىا٤ ،لىؿانن او پېقا په څېـ ښبؿونى په پـاظتيب رسه
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لىػاګـۍ او پېـ و پلىؿ ػػ٠ى ښبؿونى تـمنځ پـاظتيب او ڇټکتيب ومىنؼله .ػ٠ه پـمعتګ پيمى ته ػ
تثبػلې ػ وليلې په تىګه ډېـ اؿفښت وؿ وتبښه .ػ٠ى لىػاګـيقو مـکقونى ػ ػې لپبؿه ػ پيمى په ٜـِه
کىلى او تـاتـولى الك پىؿې کړی ػی او په نىي وکل او ٔـي٩ې رسه ػ رسو فؿو ػ لکى وهل په
 1252ف کبل کې ػ ٤لىؿانن په وليله پيل وىل.
ػ امـيکب ػ متصؼو ايبالتى کى٥ېؼل ڇې له ػې رسه همپبنيه پـ مکقيک او پريو تبنؼې
تـاللې وىه ،ػ لپينى فوؿ ػ ٠ني کبنىنى ػ الك ته وؿتګ المل وىه .تـ ه١ه ڇې له امـيکب نه اؿوپب ته
ػ لپينى فؿو کبيف م٩ؼاؿ ذـيبن ومىمي .ػ ػؿې پېړيى لپبؿه ػ امـيکب کبنىنى ػ پبم وړ م٩ؼاؿ رسه ػ
اؿوپبيي پـمعتيبيي ملتىنىنى لپبؿه په لىػاګـۍ کې ػ تثبػلې ػ وليلې په تىګه ؿامنځته وىه .پـ ػې
ػليل په ػ٠ې ػوؿه کې ،لپني فؿ ػ رسو فؿو په نمثت فيبت کى ٦وىل او لپينى فؿو ظپل للٕنت
ػ کبليى ػ تثبػلې ػ وليلې په تىګه له الله وؿکړ .په کل٥ىؿنيب کې ػ  1848ف په لميقه ػ رسو فؿو ػ
کبنىنى کى ،٦په  1851ف کبل کې په الرتاليب او ػ  1848ف په لميقه کې په نيىفلنډ او ػ تـېتبنيب په
کلمثيب کې په نړۍ کې ػ رسو فؿو ػ ٜـِې ػ فيبتىايل المل وى .په  1884ف کبل کې په ذنىيب ا٤ـي٩ب
کې ػ رسو فؿو ػ تډايه کبنىنى په کى٥ېؼو رسه ػ رسو فؿو ٜـِه په ه١ه م٩ؼاؿ ڇې ػ پىيل ليمتم
اړتيب يې پىؿه کىله ،فيبته وىه.

کاغصي پيؼې:
ػ تبؿيغ له معې ،کب٠ؾ ػ لىمړي ځل لپبؿه له ميالػ معکې ػوهمه پېړۍ کې اظرتا ٛوى .ظى
په اؿوپب کې له څى پېړيى وؿولته ػ کب٠ؾ التٝامل پيل وىی ػی .ظى ػ کب٠ؾي پيمى په څېـ پؼيؼې
ػ کب٠ؾ له اظرتا ٛکېؼو نه ػمعه ػوػ و .په ځينى شبالتى کې ته په ليمه ييقو ټىلنى کې شتی ػ
شيىانبتى پىلتکي ػ پيمى په تىګه التٝاملېؼل لکه ػ ا١٤بنمتبن په نىؿلتبن واليت کې ڇې ػ اوفې له
پىلتکي څعه ػ پيمى په تىګه کبؿ اظيمتل کېؼه .يىه ټىټه ػ ټىل پىلتکي په التبفيتىة په ذـيبن
کې لىېؼله .کب٠ؾي پيمى ته وؿته پؼيؼې له ميالػه معکې ػ يىنبنيبنى او ؿوميبنى له ظىا ػوػ وې .په
آت کې ميس لکې ػوػ وىې ڇې پىيل اؿفښت يې ػ لکې له ٤لقي اؿفښت نه فيبت و .ڇني ػ
کب٠ؾ ػ معرت ٛهېىاػ په تىګه ،ػ لىمړي ځل لپبؿه له ػ٠ې پؼيؼې نه په پيمى کې کبؿ واظيمت .ػ
پيمى تبؿيغ ليکىونک ي په ػې تبوؿ ػي ،ڇې کب٠ؾي پيمې ػ لىمړي ځل لپبؿه په امته ميالػي پېړۍ
کې ػ ٤لقي پيمى ػ انت٩بل ػ لتىنقې په ظبٔـ ػوػ وىه .له امتې پېړۍ نه ػ اووه لممې پېړۍ تـ نياميي
پىؿې پـته له ځينى لنډو فمبين ٤بٌلى څعه کب٠ؾي پيمې ػ ڇني ػ امپـأىؿيى او تيب ػ م١ىلى ػ ڇنګيق
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ظبن له شملى وؿولته په فيبته انؼافه ظپـې وىې .ػ ػ٠ې ػوؿې په لىمړيى کې په اؿوپب کې ػ
مٍبؿ٤ى ػ وؿکړې لپبؿه يى ډول ڇـمي پيمې ػ تېالتېلى اؿوپبيي شکبمى له ظىا هم ػوػ وىي ػي.

ةانکي پيؼې:
ػ کىػوړو په وکل مبيل ولبيل ػ آوىؿ ػ شکىمت په ػوؿان کې ڇې  9پېړۍ له ميالػه
معکې و ،تـالله وىي ػي .ػ٠ى ولبيلى ػ ننني ٜرص له تبنکي پيمى رسه ډېـ وؿته والی ػؿلىػ .له
ػ٠ى ظټينى ټيکبنى37نه هم ػ اؿفښت لـونکى ٤لقاتى ػ لبتلى پـ وظت ػ ؿليؼ په تىګه او هم يې ػ
ل٥بؿوبتى ػ انت٩بل او مبيل شىالى ػ وليلې په تىګه ػ نننيى ڇکىنى په څېـ کبؿ اظيمتی ػی .په يىنبن
کې لږ تـ لږه تـ ميالػه معکې په  6مه او  7پېړۍ کې ػ لکى ػ ڇټک ذـيبن په ظبٔـ ػ رصا٤بنى له
ظىا ػ معتل٥ى لکى ػ اؿفيبيب کىلى ٤ى ٧الٝبػه فيبته اړتيب ؿامنځته وىه .په همؼې وظت کې ػ٠ى
لىمړنيى تبنکؼاؿانى ػ اؿفښتنبکى ٤لقاتى ػ ؽظريه کىلى مىِى ٛڇې ػ ؿاتلىنکى تٝهؼاتى په وؿکىلى تـرسه
کېؼل ،پيل وىل .په ػ٠ى شبالتى کې ته ؽظريه کىونکى کىالی وىل ڇې ظپل تٝهؼات رصا٤بنى ته په
شکم وؿکىلى رسه ػ ػائنينى شمبة له ؽظريې څعه يىه انؼافه پيمې وؿکړي .ؿوميبنى ػ يىنبنيبنى ػ٠ه
مبيل ليمتم په ظپله ټىلنه کې پلی کړ او ػ ه١ه ػ نيمګړتيبوو په لـې کىلى کې يې هڅه وکړه .وؿو
وؿو ػ لپام شمبتىنه ؿويتي امبنتىنه او ميٝبػي امبنتىنه ،ػ وؿکړې شىالې ،ػ ڇک ػ وؿکړې شکم او
په پىؿونى پىؿې اړونؼ آلبنتيبوې هم ػ ؿوميبنى له ظىا اظرتا ٛاو ؿامنځته وىې ػ تبنکي پيمى نىې نېټه
له ػيبؿلممې او څىاؿلممې ميالػي پېړۍ څعه پيلېږي .په ػ٠ه وظت کې ځينى کىؿنيى په وينق،
٤لىؿانن او ػ اېټبليب په ډېـو ښبؿونى کې تبنکؼاؿي په ػالې وکل ظپل مملک وګـځىله ڇې ػ لپام
په منلى رسه ته يې ظلکى ته ػ تېـته وؿکړې تٝهؼات وؿکىل .په  1587ف کبل کې ػ تبنکىػي ؿيبلتى
ٜمىمي تبنک ڇې وؿولته ػ وينق تبنک په نبمه يبػ وى ،ػ تبنکي ظؼمبتى ػ تـرسه کىلى لپبؿه يې په
ػ٠ه ښبؿ کې کبؿ پيل کړ او ډېـو لىاګـيقو مـکقونى له وينق څعه ت٩ليؼ وکړ .په  1609ف کبل کې ػ
اممرتػام تبنک ذىړ وى .په  1619ف کبل کې ػ هبمثىؿګ تبنک ،په  1688ف کبل کې ػ التکهلم
تبنک ،په  1694ف کبل کې ػ انګلمتبن تبنک او په  1703ف کبل کې ػ وي تبنک ذىړ وى .ػ اووه
لممې پېړۍ له نياميي څعه په انګلمتبن کې ػ فؿګـانى ػ تبنکي ظؼمبتى ػ تـرسه کىلى ػنؼه په ٠بړه
واظيمتله او ػوی په نىي وکل رسه ػ تبنکي پيمى ؿامنځته کىونکي ګڼل کېږي .ػوی ػ ؿليؼي
٨ثّىنى په ظپـولى رسه ڇې ػ رسو او لپينى فؿو ػ ؽظبيـو ػ تـالله کىلى اٜالن يې کبوه او کىالی

 -37ګـػې ػايـوي وکل لـونکې پيمې.
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يې وىل ڇې ػ نىيى کب٠ؾي پيمى په څېـ الك په الك يش ،له يىه شمبة څعه يې تل شمبة ته ػ
ؽظريې په انت٩بلىلى پيل وکړ .په ش٩ي٩ت کې تبنکي ڇک ػ لىمړي ځل لپبؿه همؼوی ػوػ کړ.

ز كانىين اةطا كسضت يا ز پيؼى كانىن زوز کېسل:
ػ هـ ډول پيمى ٨بنىين لنؼ ڇې ػ ػولت له ظىا ػ وؿکړې وړ تبػيبتى لپبؿه په ػاظيل پيمى
تبنؼې يىه منبلثه وليله وګنل يش ،ػ ٨بنىين اتـأ ٨ؼؿت په نبمه يبػېږي .مٝمىال ػولتىنه په ذـيبن کې
لىېؼلى پيمى څعه يى ډول پيمې ػ ٨بنىين لنؼ يب ػ وؿکړو ػ ٨بنىين وليلې په تىګه پېژين .ػا په ػې
ظبٔـ ػه ڇې ػ ػائنينى او پىؿوړو تـمنځ ػ اظتال٤بتى له ؿاوالړېؼو څعه ػ تٝهؼاتى ػ وؿکړې په
څـنګىايل کې معنيىی ويش .ػ پيمى ػ اتـأ اړونؼ ٨ىانني ػ پىؿوړو ػ مالتړ لپبؿه ٔـشه وىي ػي،
ځکه ڇې ػ ػې امکبن وته ڇې ځينې ػائنني ػ يى ډول پيمى له منلى څعه انکبؿ وکړي او ټينګبؿ
وکړي ڇې ػ ه١ىی ٔلج ػې په نىؿو پيمى تمىيه38يش .په ػالې شبل کې ڇې ػولت کىم ډول
پيمې ٨ب نىين کىي نى ظپله هم له هام٠ه اړونؼ ٨بنىن څعه پريوي کىي او ػ ػولت ٔلثبت ،مبليبت او
ذـميې هم په ػ٠ى پيمى تـالله کىي.
کله ڇې ػ ػوه کمبنى تـمنځ يى تړون اللليک کېږي او په ػ٠ه تړون کې ػ يىه کن له ظىا
ػ پيمى وؿکړه هم وبمله وي ،که په تړون کې ػ پيمى ډول مىعَ نه يش ،نى ػ٠ه وؿکړه تبيؼ په
٨بنىين پيمى تـرسه يش.

ز پيؼى مػياضونه او ػيؼتمىنه:
ػ پيمى په څېړلى کې يې مىمى ڇې ډېـی هېىاػونه تېالتېلې پيمې لـي ،ځينې يې ػ پيمى ػ
نرش څى مىلمې لـي او ٜمىمب په ډېـو هېىاػونى کې ػ پيمى ػ نرش او کنرتول لپبؿه پېڈيل م٩ـؿات
مىذىػ ػي .په تله وينب ،ډېـی هېىاػونه يى ډول «پىيل ليمتم» لـي .هـ پىيل ليمتم له ػؿې تـظى نه
ذىړېږي :ػ پيمى لټنډؿډ ،ػ پيمى ډولىنه او ػ پيمى تـمنځ اړيکې او ػ پيمى ػ کنرتول لپبؿه لبفمبين
م٩ـؿات .په ػې څپـکي کې ػ پيمى لټنډؿډ تـ څېړنې النؼې نيىل کېږي.
که ػالې ٤ـُ يش ڇې پيمې په يىه ا٨تٍبػ کې ظپل و٘بي ٦په لمه تىګه تـرسه کړي ،نى
په ذـيبن کې مىذىػې پيمې تبيؼ په يى ٔـي٩ه کنرتول يش .ډېـی وظت ػ ػ٨ي ٪کنرتول نىتىالی ػ
ػې المل کېږي ڇې پيمې ونه يش کړی ػ اؿفښت ػ لنري مٝيبؿ ،ػ وؿولته وىيى وؿکړو ػ مٝيبؿ

 -38تـاتـ او يى وی کىل.
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او ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت ػ ؽظريه کىونکي په تىګه ظپل ؿول ولىتىي .په نهبيي شؼ کې ػ٠ه نه کنرتولىل
ػ پىيل ليمتم ػ مبتېؼو يب له منځه تلى المل ګـځي او ػ ػې المل کېږي ڇې هـومـو پيمې تيب ونه
يش کړی ڇې ػ تثبػلې ػ وليلې په تىګه ظپله و٘ي٥ه تـرسه کړي او کبؿ تـې واظيمتل يش.
ػ ن وؿځې په ا٨تٍبػونى کې په ذـيبن کې ػ لىېؼلى پيمى شرم ػ کنرتول ممئىليت
ػولتىنى ته وؿلپبؿل وىی ػی .ػ  1920ف تـ لميقې ػولتىنى تبوؿ ػؿلىػ ڇې ػ په ذـيبن کې ػ پيمى ػ
شرم کنرتول ػ نه تؼلېؼونکى م٩ـؿاتى په تحثيت رسه ػ پيمى ػ منځته ؿاوړلى لپبؿه په ٠ىؿه وکل ممک
ګـځي .په ػې شبلت کې ظٍىيص تـظه ػ پيمى نرشوونکې وي .کله ڇې ظٍىيص تـظه ػ پيمى ػ
ؿامنځته کىلى پـ مهبل ،ػ٠ه م٩ـؿات په پبم کې ونييس ،په ذـيبن کې پيمې ته تـ کنرتول النؼې وي.
تـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ظٍىيص څبنګې نىمىړي م٩ـؿات په پبم کې نيىيل وي ،ػولت ته په پىيل
ليمتم کې ػ مؼاظلې اړتيب نه لـي او ليمتم ته په ظىػکبؿه (اتىمبتيک) وکل کبؿ وکړي .ػ  1920ف
له لميقې وؿولته او ػ  1929ف کبل ػ ا٨تٍبػي تصـان ؿامنځته کېؼو رسه ػولتىنه ػې ته اړ وىي ڇې
په ظپل ػ٠ه تبوؿ تيب کتنه وکړي .ػ٠ه ترؼيؼ نٙـ ػ ػې المل وى ڇې ػولتىنه په ػې پىه يش ڇې په
ډېـو شبالتى کې م٩ـؿات تبيؼ په ذـيبن کې ػ لىېؼلى پيمى منبلج م٩ؼاؿ په هکله ػ وؿځنيى پـېکړو
لپبؿه له پبمه و٠ىؿځىل يش ،په وؿولتيى لميقو کې ػ ػولت له ظىا ػ پىيل ليمتم کنرتول او ػوامؼاؿه
مؼيـيت ػ ټىلى ا٨تٍبػپىهبنى ػ ػولتىنى له ظىا منل وىی ػی .رسه له ػې ػ پيمى ػ نرش اړونؼ
م٩ـؿات ال تـاوله په ظپل ٨ؼؿت کې پبته ػي.
کله ڇې ػولت ػ ؿامنځته وىيى پيمى او په ذـيبن کې ػ لىېؼلى پيمى لپبؿه م٩ـؿات وِٞ
کىي ،که ػ٠ه م٩ـؿات ګبم په ګبم تـرسه يش او يب ػ کنرتول له ػ٠ى م٩ـؿاتى څعه ػ پىيل ليمتم ػ
اػاؿې لپبؿه ػ الؿښىػ په تىګه کبؿ واظيمتل يش ،ػولت يى پىيل لټنډؿډ منځته ؿاوړي ،ڇې په ػې
هکله ػ ػولت لىمړنی ګبم ػ پىيل واشؼ ټبکل ػي .ػ پيمى ػ٠ه واشؼ کېؼای يش ،رسه فؿ ،لپني فؿ
او يب له ػواړو څعه ذىړ وىی وی .په ػوه لىمړنيى شبالتى کې پىيل ليمتم يى ٤لقي او په ػؿېيم
شبلت کې ته ػوه ٤لقي وي .ػ پىيل واشؼ په ټبکلى رسه ا٨تٍبػي اؿفښتىنه تبيؼ په ػ٠ى پىيل واشؼونى
لنري يش .په ػالې شبلت کې ته پىيل واشؼ ػ اؿفښت ػ لنري مٝيبؿ وي .کىالی وى ڇې پىيل
لټنډؿډونه په البنێ رسه په ػوه ډلى تبنؼې ووېىى؛ ػ کبليى لټنډؿډ او ػ اٜتثبؿ لټنډؿډ.
ػ کبليى تـ ټىلى مهم لټنډؿډ ػ تل لپبؿه ػ رسو فؿو لټنډؿډ ػی .له ػې رسه رسه ډېـو
هېىاػونى ډېـ نىؿ ويبن لکه لپني فؿ ػ لټنډؿډ په تىګه آفمبييل ػي .ػالې ښکبؿي ڇې ػ کبليى ػ
لټنډؿډ ػوؿان نىؿ پبی ته ؿلېؼلی ػی .په اوك وظت کې هېڅ هېىاػ ػ کبمال ذنيس لتنډؿډ لـونکی
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نه ػی .په وؿولتێ پېړۍ کې ،اٜتثبؿي لټنډؿډونى په پىيل ليمتمىنى کې ػ کبليى ػ لټنډؿډونى ځبی
نيىلی ػی.

ز کاليى؛ رسو ظضو مػياضضونه:
ػ ػې لپبؿه ڇې پىيل ليمتم په کيل تىګه ػ رسو فؿو لټنډؿډ ولـي ،نى ػ٠ه رشايٖ تبيؼ ػ
ليمتم په هکله ٌؼ ٧وکړي:
 -1پىيل واشؼ تبيؼ ػ رسو فؿو له ټبکيل م٩ؼاؿ رسه تٝـي ٦يش.
 -2هـ ډول نىؿې پيمې تبيؼ په رسو فؿو تبنؼې ػ تؼلېؼو وړ وي.
 -3ػ رسو فؿو ػاظيل او ظبؿذي تبفاؿ تبيؼ آفاػ وي.
ػ رسو فؿو لټنډؿډ ڇې يى وظت تـ ټىلى منبلج پىيل لتنډؿډ و ،ولې يې ظپل ځبی
اٜتثبؿي لټنډؿډ ته پـېښىػ؟
ػ رسو فوؿ لټنډؿډ ػ ػې المل ګـځي ،ڇې ظلک په ظپلى ميل پيمى تبنؼې ډېـ فيبت تبوؿ
ولـي .له تلې ظىا ػ رسو فؿو ليمتم په لټنډؿډ کې منځته ؿا٠لی نٙم ڇې په رسو فؿو تبنؼې پيمې
تؼلېؼلې ،ػ ػولت له ٤ى ٧الٝبػه مٍبؿ٤ى او ػ پيمى ػ ٜـِې معنيىی کبوه .که ڇېـته ػ پيمى ٜـِه
پـاظتيب ومىمي ،ػ٠ه ممئله ته ػ ػاظيل ا٨تٍبػ او ػ تهـنيى لىػاګـيقو اړيکى (ػواړو) په تبوان وي.
ځکه ڇې لىمړی مىؿػ ػ ػې المل ګـځي ڇې رسه فؿ په ذـيبن کې ػ ټىلى په نمثت کمىالی ومىمي.
په ػالې شبلت کې وىنې ػه ،ڇې ػ ظلکى تبوؿ ػ هېىاػ په پيمى له منځه والړ يش او امکبن لـي ڇې
ظلک په رسو فؿو تبنؼې ػ ظپلى پي مى ػ تؼلىلى لپبؿه پىيل مـاذٝى ته وؿيش .په ػې ٌىؿت کې ته ػ
ػولت ػ رسو فؿو ػ ؽظبي ـو ػ ظتمېؼو اشتامل مىذىػ وي ،له تلې ظىا لکه څـنګه ڇې پىهېږئ ،په
ذـيبن کې ػ پيمى ػ شرم فيبتىالی په ا٨تٍبػ کې ػ ان٥الليىن ػ ؿامنځته کېؼو المل ګـځي .پـ ػې
ٜلت ػه ڇې ػ رسو فؿو ػ لټنډؿډ په مـلته منځته ؿا٠لی نٙم ػ ان٥الليىن ػ ؿامنځته کېؼو په
معنيىي رسه له ػ٠ى ا٨تٍبػي لتىنقو معنيىی کىي .ػ رسو فؿو ػ لټنډؿډ ځينې نىؿ پلىيبن ػالې
٤کـ کىي ڇې ػ٠ه لټنډؿډ تـ ټىلى ښه او ٠ىؿه ممک لټنډؿډ ػی .په کىم ا٨تٍبػ کې ڇې ػ٠ه
لټنډؿډ نه ػی پلی وىی ،ػولت له رسو فؿو رسه ػ پيمى ػ تؼلىلى په مىِى ٛکې له يى ډول رس
٠ړونې رسه مغ وىی ػی .رسه له ػې ،وظت ت١يري کړی ػی .ػ  1929ف کبل ػ وؼيؼ تصـان رضتې ػ
نٙـي بتى پـمعتګ او ا٨تٍبػي پىهې ،ػ ػولت ٝ٤بل ؿول ػ ا٨تٍبػ په ښه کېؼو کې او ػوهمه نړيىاله
ذګړه ػ ػې المل وىه ڇې ػ رسو فوؿ ػ لټنډؿډ ښېګڼې ػ ػ٠ه ليمتم په مٝبيثى تؼلې يش .تربؿتى
ښىػلې ػه ڇې شتی تـػې پىؿې ڇې ػ رسو فؿو کلنی تىليؼ ػ نړۍ ػ رسو فؿو مىذىػۍ ته ډېـه لږه
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ػه (کېؼای يش له ػوه ٤يٍؼو نه لږ) .رسه له ػې ه١ه کـه ػاليل ڇې ػ ه١ه له معې که يى پىيل
ليمتم په رسو فوؿ پىؿې ٤ى ٧الٝبػه تړاو پيؼا کړي ،نى په ػ٠ه ليمتم کې ػ ا٨تٍبػي جثبت له وتىن
څعه مٕمنئ کېؼای نه وى ،وتىن لـي .لىمړی ػا ڇې ترـتىي تېلګى ښىػلې ػه ڇې په اوږػ مهبل
کې ػ رسو فؿو په تىليؼ کې ٤ى ٧الٝبػه نىلبنبت وتىن لـي .ػوهم ػا ڇې ػ تىليؼ وىيى رسو فؿو
تـظه ػ پيمى په ٔاليي ؽظبيـو کې ذؾتېږي او لىيه تـظه يې په ٌنٝت او ل٥ته تبفۍ کې لګىل
کېږي .ػؿېيمه ظربه ػا ػه ،ڇې ػ پيمى ػ رسو فؿو ؽظبيـ په هـ ا٨تٍبػ کې ػ ل٥ته تبفۍ ،وبيٝبتى او
ا٨تٍبػي ات٥ب٨بتى تـ ا٠ېقې النؼې ؿاځي ،ڇې په ډېـو هېىاػونى کې تـرسه کېږي.
لکه څنګه ڇې يې اؿ٨بم ښکبؿه کىي ،ػ امـيکب په متصؼو ايبلتىنى کې کله ڇې پىيل ليمتم
ػ رسو فوؿ ػ ليمتم پـ البك تـرسه وىی وي ،ػ تىظتيب ،نىلبنبتى او ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي کڈه ٤ى٧
الٝبػه ڇټکه وه .ػ  1914او  1920ف کلىنى تـمنځ ػ ٜمؼه پلىؿنې ػ ٨ېمت وبظَ په ػ٠ه هېىاػ کې
ػوه تـاتـه وى او تيب يې په  1930ف کبل کې ٤ى ٧الٝبػه کمىالی مىنؼلی ػی .په  1926ف کبل کې ػ
وفګبؿتيب ٤يٍؼي له ػوه ٤يٍؼو نه لږه وه .په ػالې شبل کې ڇې ػ٠ه ٤يٍؼي ػ  1933ف کبل لپبؿه 25
٤يٍؼه وه .ػ٠ه نىلبنبت په ه١ه ػوؿه کې ؿامنځته وىي ػي ،ڇې ػ امـيکب ػ پيمى لټنډؿډ ػ رسو
فؿو و .له ػې وؿاظىا ػ امـيکب متصؼ ايبلتىنه په ػې تـاليس ػي ڇې ػ رسو فؿو ػ لټنډؿډ له مٕل٩ې
پريوۍ څعه پـته ػ اوږػو لميقو لپبؿه ػ ػاظيل ا٨تٍبػ او ػ تهـنێ لىػاګـۍ له نٙـه هم ػ تـيبيل
پىيل ليمتم لـونکي واويس.
ډېـی ا٨تٍبػپىهبن او ػ ا٨تٍبػي ليبلتىنى ٔـ٤ؼاؿان په ػې تبوؿ ػي ڇې ػ رسو فؿو
لټنډؿډ ته تيب وؿګـځېؼنه ػ ػې ظربې له يبػه ايمتل ػي ڇې ػ امـيکب متصؼه ايبلتىنى په تېـو ػؿېيى
لميقو کې له مبيل او پىيل کړنالؿو او ػ لىی ا٨تٍبػ له نٙـيبتى څعه تـالله کړي ػي .ػ٠ه ڇبؿه
همؼا ؿاف ػ ػې المل ګـځي ڇې ػ٠ه هېىاػ ونه يش کىالی ڇې ػپعىا په څېـ ظپل پىيل ليمتم ػ
نړي ىالى مىلمبتى او م٩ـؿاتى له الؿې لکه څنګه ڇې يې اوك په ښه وکل رسه اػاؿه کىي ،اػاؿه
کړي.

جنيس مػياض -زوه فلعي ػيؼتم او ز ګطېشام كانىن:
په ػوه ٤لقي لي متم تبنؼې له تصخ کىلى نه ػمعه ،په لنډه تىګه ػ ګـېىبم ٨بنىن تـ څېړنې
النؼې نيمى .ػ ګـېىبم ٨بنىن په لنډه تىګه څـګنؼوي ڇې «تؼې پيمې ښې پيمې له ذـيبنه تبيس».
ػ٠ه تٝـي ٦يى لنډ تٝـي ٦ػی او په البنێ رسه ؽه ته ؿاځي .که ڇېـته و٠ىاړو ڇې په کبمل وکل
رسه ػ٠ه ٨بنىن تٝـي ٦کړو ،النؼې وينب ػ پىتنێ وينب ځبی نييس.
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«هـه پؼيؼه په هـه ټىلنه کې که ػواړه پىيل او ٠ري پىيل اؿفښتىنه ولـي ه١ې ظىا ته شـکت
کىي ڇې تـ ټىلى فيبت اؿفښت لـي (کله ڇې ػ تصـک ٨ؼؿت مىذىػ وي).
پىيل ليمتم ه١ه وظت ػوه ٤لقي لټنډؿډ لـي ،ڇې پىيل واشؼ يب يى ټبکلی م٩ؼاؿ رسه فؿ
او ػ لپينى فؿو له ټبکيل م٩ؼاؿ رسه تٝـي ٦يش .ػ ػې لپبؿه ڇې لټنډؿډ کبمال ػوه ٤لقي وي تبيؼ په
ټىلنه کې ػ ػواړو مبؿکېټ آفاػ وي ،همؼا ؿاف ػ پيمى ډولىنه تبيؼ له ػواړو ٤لقو (رسو او لپينى فؿو)
رسه تثبػله کېؼلی ويش .کله ڇې ػوه ٤لقي ليمتم وتىن لـي ػ رسو او لپينى فؿو پىيل اؿفښت په
ظىػکبؿه (اتىمبتيک) وکل ټبکل کېږي .ػ محبل په تىګه ،په  1792ف کبل کې ػ لکى وهلى ٨بنىن ػ
امـيکب ډالـ ٠ 371,25نمه 39لپني فؿ او  24,75اونمه ظبلَ رسه فؿ تٝـي٥ىي .ػ٠ه تٝـي ٦ته په کتى
ػ رسو فؿو پىيل اؿفښت ته ػ لپينى فؿو په پـتله يى پـ  15وي .ػ٠ه نمثت په إٌالس کې ػ لکى
وهلى ػ نمثت په نبمه يبػېږي.
متأل٥بنه ػ ػوه ٤لقي لټنډؿډ له اړظه په متصؼو ايبلتىنى کې ػ رسو فؿو اؿفښت ػ لپينى فؿو
په پـتله په نړيىالى تبفاؿونى کې له يى  15,5رسه تـاتـ و .ػ امـيکب ػ متصؼو ايبلتىنى ػ لپينى فؿو اؿفښت
له واٝ٨يت څعه فيبت ټبکلی و .له ػې ځبيه ػ رسو فؿو ػ تبفاؿ اؿفښت (ػ ډېـو مٍبؿ٤ى لپبؿه) ػ رسو
فؿو له پىيل اؿفښت څعه فيبت و .ػ ګـېىبم ػ ٨بنىن پـ البك ،لپينى فؿو رسه فؿ له پىيل ليمتم
څعه وويمتل .ظى ػ٠ه ټىله ممئله نه وه .ػ امـيکب په متصؼو ايبلتىنى کې لپني فؿ په رضاتعبنى کې ػ
لپينى فؿو په ډالـ تؼلېؼل او تبيؼ ػ پيمى په تىګه ذـيبن ته ػاظل وىي وو او ػ تثبػلې ػ وليلې په
تىګه پبته وىي وو (په ػ٠ه وظت کې کب٠ؾي پيمى ډېـ لږ اهميت ػؿلىػ ،ػ تصخ وړ وظت – 1792
 1862ػی) .متأل٥بنه يىافې ػ لپينى فؿو کىڇني ډالـ په ذـيبن کې پبته وىل او که څه هم امـيکبيي
ډالـ له همپبنيبيي ډالـو څعه کم وفنه وو ،له ػې رسه رسه ػ همپبنيبيي ډالـو پـ ځبی ػ هنؼ په
لىېؼيځى ذقايـو کې منل کېؼل .له ه١ه ځبيه ڇې په ػ٠ى ذقايـو کې ػ امـيکبيي لپينى فؿو ډالـي
اؿفښت په امـيکب کې ػ لپينى فؿو له ډالـي اؿفښت څعه فيبت و .يى ځل تيب ػ ګـېىبم ػ ٨بنىن له
معې امـيکبيي ډالـو ػ٠ى ذقايـو ته شـکت وکړ .که څه هم ػػ٠ى ډالـو ػ ظـيؼ ٨ؼؿت په لىېؼيځ
هنؼ کې ػ امـيکب ػ ظـيؼ له ٨ؼؿت څعه فيبت و .کىمې لتىنقې ڇې لىېؼيځ هنؼ ته ػ لپينى فؿو له
ډالـو څعه ػ امـيکب ا٨تٍبػ ته ؿامنځته وىې ،ػومـه ڇټکې وې ڇې په  1806ف کبل کې ولممرش
ذ٥ـلىن ػ لپينى فؿو لکه وهل تنؼ کړل.

٠ -39نم ػ وفن واشؼ له  0,648ګـامى رسه ممبوي ػی.
172

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
ػ ګـېىبم ػ ٨بنىن ػ ښىػلى لپبؿه تله تېلګه ػا ػه ڇې ،په  1834ف کبل کې ػ امـيکب ػ متصؼو
ايبلتىنى پىيل م٩ـؿاتى تؼلىن ومىنؼ .نىيى م٩ـؿاتى ػ لکى وهلى نمثت يى پـ  16وټبکه او په ػې تـتيج
ي ې ػ هـ ډالـ ٔاليي مصتىا ؿاکمه کړه لکه څنګه ڇې مته تـې کېؼه رسو فؿو رضاتعبنى ظىا ته
شـکت وکړ ڇې په اوك وظت کې ػ ډالـو پېـوػلى لپبؿه لږ م٩ؼاؿ لپينى فوؿ ته اړتيب وه .تـ  1853ف
کبله پىؿې رضاتعبنى ته ػ رسو فؿو ػ ذـيبن په ٜلت ،لپني فؿ له ذـيبنه ووتل .په ػ٠ه کبل کې ػ
لکه وهلى ػ نمثت په اٌالس او ػ ډالـ ػ ن٩ـه يي مصتىاء په کمىلى رسه ػ٠ه وِ ٞپعىاين شبلت ته
وؿوؿګـځېؼه.
ػ ګـېىبم ػ ٨بنىن په هکله وؿولتێ تېلګه په لپينى فؿو پىؿې مصؼوػېږي .ػ ٌنٝت په
تـظه کې لپينى فؿو ته ػ ت٩بِب په فيبتىايل رسه او له تلې ظىا ػ لپينى فؿو ػ تىليؼ ػ وِٝيت په
ظبٔـ ،لپينى فؿو ظپل شمبليت ػ ظپل ٨ېمت په پـتله له الله وؿکړ .ػ٠ه ڇبؿه ػ ػې المل وىه ڇې
ػ لپينى فؿو ػ تبفاؿ ٨ېمت فيبتىالی ومىمي .ػ لپينى فؿو ػ ٤ى ٧الٝبػه٨40ېمت ػ لىړېؼو ػ معنيىي او
ػ ػې لپبؿه ڇې ػ لپينى فؿو ػ تبفاؿ اؿفښت ػ لپينى فؿو له پىيل اؿفښت رسه په هم١ږي تىګه (1/29
ډالـه ػ هـ اونن پـ ځبی) يش ػ امـيکب ظقانه ػاؿۍ له ؽظبيـو نه په الت٥بػې او په تبفاؿ کې ػ لپينى
فؿو په پلىؿلى رسه يې ػ ػ٠ه ٤لق ػ ٜـِې په فيبتىايل الك پىؿې کړ ،ظى ػ ؽظبيـو ػ مصؼوػوايل په
ظبٔـ يې ػ امـيکب ػ ظقانه ػاؿۍ ػ لپينى فؿو ٜـِه وػؿوله.
ػ ګـېىبم ػ ٨بنىن پـ البك ،ػ لپينى فؿو ػ ٠ري پىيل اؿفښت په فيبتىايل رسه ،ػ٠ه ٤لق ػ يى
لټنډؿډ په تىګه له پىيل لي متم څعه ووت .په اوك وظت کې يىافې ػ امـيکب په متصؼو ايبلتىنى
کې ػ پىيل ليمتم له ظىا له لپينى فؿو څعه ػ من ،نيکل او کب٠ؾ په څېـ ػ پيمى ػ تىليؼ لپبؿه کبؿ
اظيمتل کېږي.
ػوه ٤لقي لټنډؿډ ػ يىه پىيل لټنډؿډ په تىګه ونه وى کىالی ڇې ػ امـيکب په متصؼو
ايبلتىنى کې ظپلې وؿلپبؿل وىې ػنؼې تـرسه کړي .ػ ػ٠ه لټنډؿډ ػ مبتېؼو ٜلت ػا و ،ڇې ػ نړۍ
ټىلى لىيى هېىاػونى ػ٠ه لټنډؿډ نه و تٕثي ٪کړی او ػ نړۍ هېىاػونى ػاظيل منبت ٞػ نړۍ له پىيل جثبت
نه ٠ىؿه ګڼلې ،ػوه ٤لقي لټنډؿډ کىالی وىل ڇې په تـيبليتىة رسه په پىيل ليمتم کې ظپل ؿول
ولىتىي.

 -40له ٜبػي شبلت نه پىؿته.
173

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
اغتتاضي مػياض:
په لبػه ګێ رسه نه وى کىالی ػ پىيل ليمتم لپبؿه ،ڇې له هېڅ ډول ځبنګړي کبيل يب ػ
ػوه کبليى له هېڅ ذىړې رسه اؿتثبٓ نه پيؼا کىي ،يى وړ ټکټ پيؼا کړۍ يش .يى پىيل ليمتم ڇې په
ه١ه کې يب ػ شمبة واشؼ ػ کبليى ػ ټبکيل م٩ؼاؿ له معې يب ځبنګړی کبلی نه ػی تٝـي ٦وىی ،يب
په ه١ه کې په ذـيبن کې تېالتېلې پيمې ػ ٨بنىن يب ػوػ له معې له يى تل رسه تړاو پيؼا کىي .لکه
څنګه ڇې مٝمىل ػه که ػ پيمى لټنډؿډ ته په ػ٠ه شبلت کې کب٠ؾي لټنډؿډ ووايى ،له وک پـته
ڇې ػ٠ه نىم ايښىػنه ته تې الؿې کىونکې وي .ػ ػې په ظبٔـ ڇې پىيل واشؼ ػ کب٠ؾ ػ ټبکيل
م٩ؼاؿ له معې نه ػی تٝـي ٦وىی.
په ػې شبلت کې ػ ټکټ وهل (اٜتثبؿي لتنډؿډ) په پىيل ليمتم کې په مىذىػ لټنډؿډ
تبنؼې ،که څه هم کبمال منبلج نه ػی ،ظى لږ تـ لږه تې الؿې کىونکی نه ػی .کله ڇې ػ اٜتثبؿي
لټنډؿډ په اړه ظربې کىو ،تبيؼ په پبم کې ولـو ڇې پيمې په ا٨تٍبػ کې له هېڅ کبليى (٤لق په
ځبنګړې تىګه له رسو او لپينى فؿو رسه) اؿتثبٓ نه پيؼا کىي .په ػې شبلت کې ػ پيمى البك او پبيه
يىافې په پىيل ليمتم تبنؼې تبوؿ او اٜتامػ ػی.
ه١ه ا٨تٍبػ ڇې اٜتثبؿي لټنډؿډ پکې ڇلېږي ،هـومـو يې ػ پيمى ټىل اؿتثبٓ له ٨ېمتي
٤لقاتى رسه پـې کېږي .په ډېـو شبالتى کې ػولت په ػا ډول ا٨تٍبػونى کې ػ تل لپبؿه ػ رسو فؿو يب
نىؿو پيمى ؽظريه ڇې په رسو فؿو تثبػله کېؼای يش له ځبن رسه لبيت.
که ػ تبؿيغ له ليؼلىؿي نه ا٨تٍبػ ته نٙـ واڇىو هېڅ هېىاػ هم په ٍ٨ؼي تىګه اٜتثبؿي
لټنډؿډ په ظپل پىيل ليمتم کې نه ػی تٕثي ٪کړی ،تلکې په ػ٠ى هېىاػونى کې ػ اٜتثبؿي لټنډؿډ
وتىن ډېـی ػ ذګړو او يب ډېـو نىؿو تالګبنى ػ ؿامنځته کېؼو په نتيره کې منځته ؿا٠لی .کله ڇې ػ
ذګړو ػ مٍبؿ٤ى ػ تأمني لپبؿه مبيل اړتيب ؿاپىؿته يش او ػ٠ه اړتيب ػومـه وي ڇې ػ مبليبيت ليمتم په
وليله تأمني يش ،ػولت مرثىؿېږي ڇې اِبيف پيمې ڇبپ کړي او ػ ػې لپبؿه ڇې په ػالې شبالتى
کې ظپلې ٤لقي ؽظريې ولبتلی يش ،نى په نبڇبؿۍ رسه تبيؼ په ٨ېمتي ٤لقاتى تبنؼې ػ پيمى ػ
تثؼيلېؼو ٨بنىن تبيؼ مل١ی يش .ػ ٨بنىن ل١ىه کېؼل په ظىػکبؿه (اتىمبتيک) وکل ػ پيمى لټنډؿډ په
يى اٜتثبؿي لټنډؿډ تؼلىي٠ .بلثب په ػالې شبالتى کې ا٨تٍبػونه ػ ػې هڅه کىي ڇې يى ځل تيب
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ذنيس لټنډؿډ ته وؿوګـځي او پيمې تيب په ٨ېمتي ٤لقاتى تبنؼې ػ تثبػلې وړ وګـځي .ػا ڇې يى ځل
٤لقي لټنډؿډ په اٜتثبؿي لټنډؿډ تبنؼې تؼلېږي ا٨تٍبػ په النؼې لتىنقه اظته کېږي:
ان٥الليىن ،ػ ظٍىيص تـظې ػ لپام کمىالی ،په نړيىالى مثبػالتى کې وکيل تؼلىنىنه او
ػالې نىؿ ...ػا ډول لتىنقې ٠بلثب ػ ػې المل ګـځي ڇې ػ ا٨تٍبػ مت٥کـي ػالې وانګېـي ڇې
يىافينی لبمل لټنډؿډ له ا٨تٍبػي پلىه ذنيس لټنډؿډ ػی .که ػ٠ه نٙـيه ؿښتيب وي ،نى تيب ػ امـيکب
متصؼ ايبلتىنه او ي ب ػ نړۍ نىؿ پـمعتليل ا٨تٍبػونه ولې ذنيس لټنډؿډ ته ػ وؿګـځېؼو هڅه نه کىي؟
ػ٠ې پىښتنې ته ػ ځىاتىينې ي ىه تـظه واِض ػه .ػ٠ه ا٨تٍبػونه نه ٠ىاړي ڇې پىيل ليمتم او په
نتيره کې ػ ټىلنې ميل ؿ٤به په تىليؼ ،ػ پيمى او رسو فؿو او تىفې ٞػ نىلبنبتى تـ ا٠ېقې النؼې ؿايش.
له تلې ظىا ،ػ٠ه ا٨تٍبػونه پـ ػې تبوؿ ػي ڇې ػ ا٨تٍبػي تصليل لپبؿه ػ ػ٨ي٩ى ولبيلى په لـلى رسه،
پـمعتللى ليمتمىنى ،اشٍبئيى او أالٜبتى ػ ؿاټىلىلى او ت١يري ،ػ پيمى په مؼيـيت کې ػ ترـتې په
لـلى رسه نىؿ نى ػ پعىا په څېـ ػ ذنيس لټنډؿډ له الؿې ػ پيمى ػ کنرتول اړتيب نه لېؼل کېږي .له ػې
وؿاظىا جبتته وىې ػه ڇې نه ػ تثبػلې وړتيب او نه په پيمى تبنؼې ػ تثؼېلېؼو ػ وړتيب انتٙبؿ هېڅ يى په
ؿاتلىنکي کې پيمى ته او په پيمى تبنؼې ػ تؼلېؼو وړتيب په ػاظيل ا٨تٍبػ کې ػ ظلکى په أمينبن ا٠ېقه
نه لـي.
نړيىال پىيل ليمتم هم ػ ميل پىيل ليمتمىنى په څېـ له کبليى نه اٜتثبؿ ظىا ته ػ تصىالتى
وړ ګـځي .اوك لکه څنګه ڇې تيب ته پـې تصخ وکړو ،ػ هېىاػ پىيل ؽظبيـ نه يىافې رسه فؿ تلکې
لنډ مهبله پىؿونه او ػ نړۍ ػ لىيى هېىاػونى يىه تـظه او ػ اظيمتنې ظبً ش SDR ٪ڇې ػ نړيىال
وذهي ٌنؼو ٧له ظىا وؿکړل وىی اٜتثبؿ ػی ػ هېىاػونى په پىيل ؽظبيـو کې ؿاځي .ػ٠ې ممئلې
ته په کتى که څه هم تـاوله پىؿې په نړيىالى مثبػالتى کې رسه فؿ مهم ؿول لىتىي ظى ػ ػې مته
کېؼای يش ڇې په ؿاتلىنکي کې يې اهميت ؿاکم يش.

ضويتي ػپاضنې:
په لکى او کب٠ؾي پيمى رستېـه ،په پـمعتللى هېىاػونى کې په ذـيبن کې ػ لىېؼلى پيمى لىيه
تـظه ػ انت٩بلېؼو وړ تبنکي لپبؿنې يب ػ ڇک په مـلته اللته ؿاوړنې يب ؿويتي لپبؿنې تىکيلىي .ظى
آيب ػ٠ه ټىلې لپبؿنې ػ پىيل م٩بمبتى له ظىا په ذـيبن کې لىېؼلې پيمې ومېـل کېږي؟
ؿويتي لپبؿنې ا٤ـاػو ،ا٨تٍبػي مىلمبتى٠ ،ري انت٥بٜي لبفمبنىنى ،ػولت او پىيل منځګړو
ته ػ تبنکىنى پىؿونه يب تٝهؼات ػي .ػ٠ه ػائنني که څه هم ٠بلثب ػاظيل ػائنني ػي ،ظى کېؼای يش
ڇې تهـين رشکتىنه يب ا٤ـاػ هم پکې ؿايش.
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آيب مىنږ کىالی وى ڇې ػ٠ه ټىلې لپبؿنې په ذـيبن کې لىېؼلې پيمې يب ػ پيمى ػ ٜـِې
يىه تـظه وومېـو؟ کىالی وى ڇې تصخ وکړو ػػ٠ى لپبؿنى هـ پىيل واشؼ کىالی يش ڇې په
ڇټکه تىګه ػ ظـيؼ په ٨ؼؿت تؼل يش .رسه له ػې پبظه ػاليل ػ ػې لپبؿه ڇې ػػ٠ى لپبؿنى يىه
تـظه ػ پي مى ػ ٜـِې تـظه ونه ګڼى .په الك کې وته .فمىنږ تصخ ػوه مٕبلثى ته په کتى وړانؼې
کېږي:
 -1ػ لپبؿنې ػ لبتلى هؼ.٣
 -2ػ لپبؿنې ػ مبلک مبهيت او ٔثٝيت.
ػ لپبؿنى ه١ه تـظه ڇې په ذـيبن کې ػ لىېؼلى پيمى په شمبة کې نه ؿاځي ،ػ تبنکىنى
لپبؿنې ػي ڇې له نىؿو تبنکىنى رسه يې ايښي ػي .ػ٠ه لپبؿنې ػ تبنکىنى له ظىا په کبليى او ظؼمبتى
تبنؼې ػ تؼلېؼو لپبؿه نه لبتل کېږي ،ػ ځينى ظؼمبتى په م٩بتل کې او يب ػ ؽظريې په تىګه ػ ػالې
پېښى ػ ؿامنځته کېؼو په مىاٝ٨ى کې ڇې ػ ن٩ؼو پيمى ػ کمېؼو المل نه ګـځي ،لبتل کېږي.
ػ پيمى تله تـظه ڇې په ذـيبن کې لىېؼلې نه ومېـل کېږي ،ػ لپبؿنى ه١ه تـظه ػه ڇې
إٌالشب «ػ ؿاټىلىلى په تهري کې ليبليت» وؿته وايي .ػ ػ٠ې تـظې په نه ګډولى رسه ػ مّب٥ٜې
مصبلثې ػ لـې کېؼو المل ګـځي٤ .ـُ کړئ ڇې اشمؼ له مصمىػ نه ػ  1000پىيل واشؼو په انؼافه
ڇک تـالله کړی او په تبنک کې ػ٠ه ڇک په ظپل نىم منٙىؿوي .په پـمعتللى ليمتمىنى کې له
ػې معکې ڇې ػ ڇک مثل ٢ػ مصمىػ له شمبته کم يش ،په تل تبنک کې ػ ػائ اشمؼ شمبة ته
واؿېق کېږي .په ػې تـتيج ػ ي ىې فمبين ٤بٌلې لپبؿه (که څه هم لنډه مىػه وي)  1000پىيل واشؼه
ڇې ٜمال تبيؼ يىافې په يىه تبنک کې وذىػ ولـي ،په ػوه شمبتىنى کې منٙىؿې وىې ػي او ػ
پيمى ٜـِه په نبلمه تىګه ػ  1000پىيل واشؼو په انؼافه فيبته وىې ػه .ػ ػا ډول انت٩بالتى په نه
وبملېؼو رسه ػ ٜـِې له ٠ري واٝ٨ي مّب٥ٜې مصبلثې نه معنيىی کېږي .په لنډه تىګه ،اٌالس وىې
ؿويتي لپبؿنې ڇې ػ لپبؿنى ٠ري ظبلَ ؿ٨م ڇې له ػوه پىؿتنيى ٜىاملى څعه ػی ،ػ پيمى ػ ٜـِې
41
تـظه يب په ذـيبن کې لىېؼلې پيمې ومېـل کېږي.

- T. E. Van Dahm, Money and Banking . pp.11 -47, 105 -123.
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څىاضلؼم څپطکی
ةانک
ػ اېـان ػ پيمى او تبنکؼاؿۍ ػ ٨بنىن ػ اوومې مبػې پـ البك ،ڇې ػ  1339ملـيق کبل ػ
ذىفا په ميبوت کې تٍىيج وىی ػی .تبنک ه١ې مىلمې ته ويل کېږي ڇې ػ لهبمي رشکت په
وکل ػ تبنکي ٜملي بتى په تـرسه کىلى تىظت وي .په ػې ٨بنىن کې تبنکي ٜمليبت په النؼې ډول
ػي:
ػ ذبؿي امبنت ػ پـانمتلى شمبة ،ػ اٜتثبؿ وؿکړه ،په ل٥تې او تـات تبنؼې ػ مٝبمالتى تـرسه
کىل په ه١ى مٝبمالتى ڇې په الهبمى او نىؿو اؿفښت لـونکى پبڼى او النبػو تـرسه کېږي ،ػ ا٨تٍبػ په
ػاظل کې ػ پي مى لېږػ ؿالېږػ ،الٝبؿي مٝبمالت ،ذبؿي ػ اؿفښت لـونکى ٤لقاتى ػ مٝبملى تـرسه کىل،
ػ امبنتىنى ػ ٌنؼو ٧ايښىػل ،ػ ِامنت پبڼى ٌؼوؿ او تّمني او له نىؿو لىػاګـيقو مىلمبتى رسه
مـلته ،تبنکي ٜمليبت ومېـل کېږي.
په تبنکي ٜملي بتى تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه مىنږ په ػې کتبة کې تبنکي ٜمليبت په ػؿې
تـظى وېىى؛ لنډ مهبله تبنکي ٜمليبت ،اوږػ مهبله تبنکي ٜمليبت ،او ػ اؿفښت لـونکى پبڼى ظپـول.

الف – لنډ مهاله ةانکي غمليات:
لنډ مهبله تبنکي ٜمليبت ػ ذبؿي امبنتىنى منلى ،ػ اؿفښت لـونکى پىؿونى وؿکړې او تّمني
ته وايي.
 -1ذبؿي شمبة او امبنت -امبنت ه١ې وذىه ته وايي ،ڇې ا٤ـاػ يې په تبنک کې ػ پىؿ په وکل
ږػي .ػ ػ٠ه امبنت ظبونؼ ػ اړتيب پـ مهبل کىالی يش ڇې ظپل امبنت له تبنک څعه واظيل او
مرص ٣يې کړي .امبنت په ػوه تـظى وېىل کېږي ؿويتي امبنت او جبتت امبنت.
ؿويتي امبنت  -ػا ه١ه امبنت ػی ڇې تبنک ػ ه١ه ػ لـونکي وصْ پـ وړانؼې تٝهؼ کىي ،ڇې ػ
امبنت لـونکي کن له ت٩بِب رسه لم ته امبنت ه١ه ته په واک کې وؿکړي .امکبن لـي ڇې ػ٠ه
ٜمل ػ ڇک ػ ويمتلى په وکل تبنکي شمبة ته تـرسه يش.
ثاةت امانت :وظت لـونکی امبنت ػی ،يٝنې تبنکي تٝهؼ کىالی يش ػ يى ټبکيل وظت له تېـېؼو
وؿولته ػ امبنت م٩ؼاؿ ػ ه١ه مبلک ته په واک کې وؿکړي .ػ ػ٠ه امبنت لـونکی کن نه يش
کىالی ػ پبنګې ػ مىػې له پىؿه کېؼو څعه ومعکې ػ امبنت ٠ىښتنه وکړي.
ػ ؿويتي او جبتتى امبنتىنى ػ کبؿونې ٔـي٩ه ػالې ػه ڇې ػ امبنت مبلک ته ڇک او يب ػ شمبة
کتبتڈه په واک کې وؿکىل کېږي .کېؼای يش ؿويتي امبنت څعه ػ ذبؿي او يب ػ لپام شمبة ػ
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پـانیمتلى له الؿې کبؿ واظيمتل يش .له جبتت امبنت څعه الت٥بػه يىافې ػ لپام ػ شمبة له الؿې
وىنې ػه.
 -2تنعيل :ػ ٔلج او يب مؼت لـونکي ػي ػ پېـوػلى په تىګه پېژنؼل کېږئ .لج يب ػي ٜمىمب ػ
اؿفښت لـونکى پبڼى ػ تٝهؼ له الؿې ؿوښبنه کېږي ػ محبل په تىګه ػالې ٤ـُ کړئ ،ڇې
ښب٠لی اشمؼ کبليى ته اړتيب لـي ظى په اوك وظت کې ػػ٠ى کبليى ػ پېـوػلى لپبؿه مبيل منبت ٞپه
واک کې نه لـي .ښب٠لی مصمىػ ڇې ػ کبليى پلىؿونکی ػی اشمؼ ته ػ ه١ه ػ اړتيب وړ کبيل
وؿلپبؿي او په م٩بتل کې له اشمؼ نه ػ هام٠ى کبليى ػ اؿفښت په انؼافه ػ تٝهؼ لنؼ تـالله
کىي .په ػ٠ه لنؼ کې اشمؼ ػ ػې تٝهؼ کىي ڇې ػ٠ه ٔلج ته محال ػ  21ميبوتى په اوږػو کې
اػاء کىي .اوك که ڇېـته مصمىػ ػ  2ميبوتى له پىؿه کېؼو نه ػمعه پيمى ته اړتيب پيؼا کړي نى
کىالی يش ڇې ػ ػ٠ه وظت لـونکي تٝهؼ لنؼ تبنک ته وړانؼې او په تؼل کې يې ن٩ؼې پيمې
تـالله کړي .له ه١ه ځبيه ڇې همېي ػ پيمى ػ ظـيؼ ٨ؼؿت مغ په کميؼو ػی او يب له ه١ه ځبيه
ڇې په پيمى پىؿې ګټه تړاو لـي ،تبنک په پيمى تبنؼې ػ تٝهؼ ػ وؿکړې ػ تؼلىلى پـ وظت ػ
تٝهؼ وىي مثل ٢يىه انؼافه ػ پي مى اؿفښت ػ کمېؼو ػ ذربان لپبؿه او يب ښب٠يل مصمىػ ته ػ پيمى
ػ وؿکړې ػ ګټې په تىګه يىه انؼافه پيمې اللته ؿاوړي .کېؼای يش ڇې ػ تٝهؼ ػ٠ه لنؼ ػ
ل٥تې او تـات په وکل وي .ػ تبنک له ظىا ػ٠ه تـالله کړۍ وىې پيمې ػ پيمى ػ نقول په نبمه
يبػېږي .ػ تبنک له ظىا ػ پيمى ػ تٝهؼ ػ لنؼ ػ تؼلىلى ٜمل ته ػ تٝهؼ ػ لنؼ تنقيل او يب ػ
اؿفښت لـونکى پبڼى تنقيل وايي .ػ پىؿتني محبل ػ پيمى ػ مصبلثې لپبؿه ڇې مصمىػ يې ػ وظت
لـونکي لنؼ په م٩بتل کې تـالله کىي له النؼيني ٤ىؿمىل څعه کبؿ اظيمتل کېږي.
په ػې ٤ىؿمىل کې  Aػ مصمىػ له ظىا تـالله وىی مثل P ،٢ػ وظت لـونکي تٝهؼ انؼافهr ،
ػ ګټې نـط ،او  nپه وؿځى تبنؼې ػ پبتې تٝهؼ وظت او فمبن ػی.که ڇېـته  p =1000پىيل واشؼه ،ػ
ګټې نـط  r= 10%او ػ تٝهؼ پبتې وظت  n=36وي نى  Aته په النؼې ډول وي:
(

)

 -3په جاضي حؼاب کې ز پىض اغتتاضي کطېډت وضکړه :په ذبؿي شمبة کې اٜتثبؿ په ش٩ي٩ت
کې ا٤ـاػو ته ػ تبنک له ظىا نه ػ لنډمهبل له پىؿ وؿکړه ػه .ػ ػ٠ه اٜتثبؿ ػ وؿکړې مىظه ػ
تبنکىنى له ظىا ػ ا٤ـاػو ػ لنډ مهبله مبيل اړتيبو پىؿه کىل ػي .ػ ػ٠ه اٜتثبؿ په وؿکړې رسه
تبنکىنه ا٤ـاػو ته ػ ػې اذبفه وؿکىي ڇې ػ ٤ـُ کړۍ وىي اٜتثبؿ په انؼافه له ظپل ذبؿي
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شمبة څعه فيبته الت٥بػه وکړي ػ محبل په تىګه ،که ػ ښب٠يل اشمؼ ذبؿي شمبة لپبؿل
وىی (ػ شمبة ٔلج ) 1000پىيل واشؼه وي او تبنک ښب٠يل اشمؼ ته  50000اٜتثبؿ وؿکړي،
ه١ه کىالی يش ڇې له ظپل ذبؿي شمبة نه  51000پىيل واشؼه واظيل مٝلىمه ػه ڇې تبنک
ػ ػ٠ه اٜتثبؿ ػ وؿکړې په م٩بتل کې ګټه اظيل .ػ تبنک ػ ګټې تـالله کړۍ وىی م٩ؼاؿ ػ
ښب٠يل اشمؼ ػ الت٥بػې په م٩ؼاؿ او وظت پىؿې تړاو لـي .ػ الت٥بػې په ٌىؿت کې که ڇريته
اشمؼ الت٥بػه وىی مثل ٢تبنک ته وؿ وګـځىي ،مرؼػأ ػ تل ځل لپبؿه کىالی يش ػ تبنک له
ظىا ذبؿي شمبة ته ػ ټبکل وىي شؼ په انؼافه اٜتثبؿ تـالله کړي .ػ ذبؿي شمبة اٜتثبؿ په
ػؿې ډوله؛ لبػه اٜتثبؿ ،ػ اؿفښت لـونکى پبڼى اٜتثبؿ او ػ کبليى په م٩بتل کې په اٜتثبؿ تبنؼې
وېىل کېږي .ػ ذبؿي شمبة لبػه اٜتثبؿ ه١ه اٜتثبؿ ته ويل کېږي ڇې تبنک ػ ه١ه ػ وؿکړې
په م٩بتل کې له اٜتثبؿ اظيمتىنکي څعه ػ هېڅ ډول تّمني ػ اللته ؿاوړلى ٠ىښتنه ونه کړي .ػ
اٜتثبؿ وؿکړې يىافې ػ تبنک له ظىا ػ مىرتي ػ پيژنؼلى پـ البك تـرسه کېږي .ػ اؿفښت
لـونکى پبڼى اٜتثبؿ ه١ه اٜتثبؿ ته ويل کېږي ڇې تبنکىنه يې ا٤ـاػو ته وؿکىي ظى ػ ػ٠ه ٔلج ػ
اللته ؿاوړلى ػ أمينبن لپبؿه له اٜتثبؿ اظيمتىنکي څعه ػ وجي٩ې په تىګه يىه انؼافه اؿفښت
لـونکې پبڼې تـالله کىي .ػ اٜتثبؿ په ػؿېيم ډول کې ػ ػې پـ ځبی ڇې ػ ذبؿي شمبة وجي٩ه
اؿفښت لـونکي النبػ وي تبؿنبمه يب ػ کبليى ػ ؿليؼ پبڼه ػ وجي٩ې ؿول لىتىي.

ب – اوږز مهاله ةانکي غمليات:
اوږػ مهبله تبنکي ٜملي بت ،ػ اوږػ مهبله پىؿونى او اٜتثبؿ وؿکړې او ػ تبنکىنى پبنګىنې ته
ويل کېږي.
 -1اوږز مهاله اغتتاض :په ذبؿي شمبة کې ػ اٜتثبؿ وؿکړه ػ لنډ مهبله اٜتثبؿ وؿکړه ػهٜ .مىمب ػا
ډول اٜتثبؿ اللته ؿاوړونکی تبيؼ تـ اللته وىی اٜتثبؿ له  90وؿځى نه وړانؼې تبنک ته
وؿوګـځىي .پـ ػ٠ه لنډ مهبلى اٜتثبؿاتى رستېـه ،تبنکىنه ػ اوږػ مهبله اٜتثبؿ په وؿکړې هم الك
پىؿې کىيٜ .مىمب اوږػمهبله اٜتثبؿات ه١ى اٜتثبؿاتى ته ويل کېږي ،ڇې ػ ه١ىی ػ تېـته
ؿاګـځېؼو وظت له  90وؿځى نه نيىلې تـ  20کبلى پىؿې ػوام وکړي .ػػ٠ى اٜتثبؿاتى ػ وؿکړې ػ
تأمني مبيل منبت ٞله تبنکىنى رسه ػ ظلکى لپاموې تىکيلىي .ػ اوږػمهبله اٜتثبؿاتى ػ وؿکړې
هؼ ٣ػا ػی ڇې ػ ٌنبيٝى له ظبونؼانى رسه ػ ػوی ػ تىليؼي ٘ـ٤يت په لىړولى او يب ػ نىيى
ا٨تٍبػي مؤلمبتى په تألين او ذىړونه کې له ػوی رسه مـلته ويش.
 -2ز ةانکىنى پانګىنه :تبنکىنه ،په ځبنګړې تىګه لىػاګـيق تبنکىنه انت٩بيل مؤلمبت ػي .ػ تبنک له
ظىا ػ ٜبيؼ ؿامنځته کىل ػ تبنکي ظؼمبتى ػ تـرسه کىلى له الؿې تـرسه کېږي .له پىؿ اظيمتىنکى
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نه ػ تـالله وىې ګټې او ػ لپام ػ شمبة ظبونؼانى ته ػ وؿکړل وىې ګټې تىپري ػ تبنکىنى ګټه
ػه .ظى ه١ه تبنکىنه ڇې مبيل منبت ٞيې فيبتې ػي کىالی يش ڇې له ػ٠ى منبتٝى څعه په کبؿ
اظيمتنې رسه فيبت ٜىايؼ اللته ؿاوړي .له ػ٠ى منبتٝى څعه په ػوه ٔـي٩ى کبؿ اظيمتل کېږي.
تبنک کىالی يش ڇې له ظپلى اِبيف مبيل منبتٝى څعه په ګټې اظيمتنې رسه په ممت٩يم ډول په
پبنګىنه الك پىؿې کړي او ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى په ذىړولى رسه ػ تبنکي ظؼمبت په تـرسه
کىلى رستېـه کبيل او ظؼمبت تىليؼ او اِبيف ٜىايؼ تـالله کړي او يب تبنک کىالی يش ڇې په
٠ري ممت٩يم ډول پبنګىنه تـرسه او ػ نىؿو ا٨تٍبػي مؤلمبتى ػ ونډو په اظيمتلى رسه ػ ظپلى
ٜبيؼايت منبتٝى رسڇينه نىؿه هم فيبته کړي.

ج – ز اضظښت لطونکى پاڼى دپطول:
له اؿفښت لـونکى پبڼى څعه مٕلج ػ رشکتىنى ونډې او يب ػ ظٍىيص او ػولتي تـظې ػ
٨ـِې پبڼې ػي .ػ اؿفښت لـونکى پبڼى ظپـول ػ تبنکي ظؼمبتى يى تل ډول ػی ڇې تبنکىنى ته ػ
ٜىايؼو ػ اللته ؿاوړلى ػ يىه مؼؿک په تىګه پېژنؼل کېږي .لىػاګـيق تبنکىنه په يىافې تىګه او يب له
نىؿو تبنکىنى رسه په ګډه ػ اؿفښت لـونکى پبڼى په ظپـولى الك پىؿې کىي .ػ اؿفښت لـونکى پبڼى
پلىؿل ٜمىمب ػ پؾيـه نىييس په وکل تـرسه کېږي يٝنې ػػ٠ى پبڼى پېـوػونکي په لىمړي رس کې
ػػ٠ى پبڼى يىه ټبکلې ٤يٍؼي تبػيه کىي او تٝهؼ کىي ،ڇې په يى ؿاتلىنکي وظت کې ته ػ اړتيب پـ
مهبل پبتې اؿفښت هم تبػيه کړي.
ػ تبنکىنى له ظىا ػ اؿفښت لـونکى پبڼى ظپـول په ػوه وکلىنى تـرسه کېږي :ػ م٩بٔٝې يب ش ٪الٝمل
په وکل:
په لىمړي شبلت کې تبنک په ظٍىيص يب ػولتي تـظه کې ػ يىې ا٨تٍبػي مؤلمې په
التبفيتىة ونډې ي ب ػ ٨ـِې پبڼې نرشوي .ػ ٨ـِې ػ پبڼى اؿفښت وؿولته ػ تبنکي مقػ او ػ ګټې له
کمىلى څعه مؤلمې ته وؿکىي او تيب په ظلکى تبنؼې ػ ٨ـِې ػ پبڼى ػ پلىؿلى ممئىليت په ٠بړه اظيل
په ػې شبلت کې ا٨تٍبػي مؤلمه ػ اړتيب وړ پبنګه تـالله کىي  .په ػې شبلت کې تبنک ػ ٨ـِې ػ
پبڼى ػ نه پلىؿل کېؼو ظٕـ په ځبن مني په ػوهم شبلت کې ،تبنک يىافې ػ يىې والٕې په تىګه
ٜمل کىي .ػ ا٨تٍبػي مؤلمې په التبفيتىة ػ همؼې مؤلمې له ظىا ػ ونډو او يب ػ پىؿ پبڼى په
ظپـولى ٜمل کىي او په ظٍىيص لکتىؿ تبنؼې ػػ٠ى پبڼى ػ پلىؿلى هڅه کىي ػ پبڼى ػ ظـڅالو له
الؿې تـالله کړۍ وىي ٜىاي ؼ ا٨تٍبػي مؤلمې ته په واک کې وؿکىي او ػ ظپل ظؼمت لپبؿه ش٪
الٝمل اللته ؿاوړي .په ػې شبلت کې تبنک هېڅ ډول ظٕـ په ٠بړه نه ػی اظيمتیٜ .مىمب ػػ٠ى
پبڼى ػ ظپـېؼو په وظت کې ،تبنک کىالی يش ټبکلې فمبين ٤بٌله ػ پبڼى ػ ظـڅالو لپبؿه وټبکي او
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ػ ػ٠ه وظت له پىؿه کېؼو وؿولته ػ پبڼى پلىؿلى وػؿوي او يب ػا ڇې ػ ػالې فمبنې ٤بٌلې له ټبکلى
پـته په کـاؿه ػ اؿفښت لـونکى پبڼى پلىؿلى ته ػوام وؿکړي .په کىم هېىاػ کې ڇې ػ اؿفښت لـونکى
پبڼى تىؿك پـمعتللی وي تبنک کىالی يش ڇې ػ پبڼى ػ پلىؿلى لپبؿه له ظپـېؼو وؿولته اؿفښت
لـونکې پبڼې تىؿك ته وړانؼې کړي.

ةانکي ػاظمان:
ػ هـ هېىاػ لبفمبن او تبنکي ليمتم ػ ه١ىی ػ ا٨تٍبػي ليمتم اړتيبوو ته په کتى تڼه ٠ىؿه
کىي .ػې ممئلې ته په کتى ڇې په تېالتېلى هېىاػونى کې ڇې ػ ا٨تٍبػي ليمتم اړتيبوې پکې تىپري
لـي ،نى ػ تېالتېلى هېىاػونى تبنکي لبفمبن او تبنکي ليمتم په پىؿه تىګه له يى تل رسه وؿته والی نه
لـي ،ظى په هـ هېىاػ کې تبنکي لبفمبن او تبنکي ليمتم ػؿې اٌىلى ته په کتى تڼه ٠ىؿه کىي.
الف– ز متطکع اصل:
ػ متـکق اٌل په يىه ا٨تٍبػ کې ػ تبنکىنى په ومېـ او ػ ه١ىی ػ اتٝبػو په پـاظتيب پىؿې تړاو
لـي .کله ڇې په هـ هېىاػ کې تبنکي لبفمبن ٠ري متمـکق وي ػ تبنکىنى ومېـ ته فيبت او هـ تبنک ته
مصؼوػ ا٨تٍبػي ٨ؼؿت لـي .ػ تبنکي ليمتمىنى ػ پـاظتيب په لىمړيى کې تبنکي البك ٠ري متمـکق
ػی .ػا په ػې ظبٔـ ػه ڇې هـ پبنګىال کىالی يش ڇې ػ ػولت ػ ٜؼم کنرتول له وذې ػ تبنک په
ذىړولى الك پىؿې کړي .کله ڇې تبنکىنى ومېـ فيبت ػی ػ لپاموو ػ ذلثىلى لپبؿه ػ تبنکؼاؿانى ػ
ليبلێ پـ البك ،ػ ګټې نـط په ا٨تٍبػ کې مغ پىؿته ځي او ػ پىؿ مرص ٣فيبتېږي .ػ پىؿ ػ مرص٣
کمىالی ػ پبنګىنې ػ کمېؼو تبٜخ ګـځي.
له تلې ظىا نه ػ تبنکىنى ٜؼم متـکق ،ػ ػې تبٜخ ګـځي ڇې ػ پبنګې ػ فيبت وېي پـ
ٜلت ػ هـ تبنک ا٨تٍبػي ٨ؼؿت لږ وي .په ػالې يى شبلت کې کله ڇې مىرتيبن ظپل امبنتىنه
٠ىاړي او له تبنک رسه ػ امبنتىنى ػ تېـته وؿکړې وك نه وي په ػې شبلت کې ػ تبنک ػ ا٤الك ظٕـ
فيبتېږي .ػ ا٤الك په ٌىؿت کې ا٤ـاػ او اوعبً په تبنکي ليمتم تبنؼې ظپل تبوؿ له الله وؿکىي
او ػ پبنګې تبفاؿ ػ پبنګې ػ ؿاټىلىلى او وېي ٨ؼؿت له الله وؿکىي .ػ پىؿتني ٜلت پـ البك٠ ،ري
متمـکق تبنکي لبفمبن ليمتم يى وړ لبفمبن نه ػی .ػ پـاظتيب په نىؿو مـاشلى کې ػ کىڇنيى تبنکىنى ػ
له منځه وړلى لپبؿه يى ومېـ تبنکؼاؿانى ليبيل او ػ نىؿو ډلى تـمنځ ػ٠ه ذىړښت تبنکي لبفمبن
متمـکق ګـځىي .ه١ه وظت تبنکي لبفمبن متمـکق ػی ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ تبنکىنى ومېـ مصؼوػ او
هـ تبنک ػ پبم وړ ا٨تٍبػي ٨ؼؿت ولـي.
ػ ٌنٝتي نړۍ ػ هېىاػونى ػ تبنکؼاؿۍ تبؿيغ ته په کتى ،له ٠ري متمـکق تبنکي لبفمبن څعه
متمـکق تبنکي لبفمبن ته ػ ميالن پـوله تأييؼوي .ػ نىلممې پېړۍ په لىمړيى کې ػ آملبن٤ ،ـانمې،
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انګلمتبن ،او امـيکب په څېـ هېىاػونى تبنکي ليمتم ٠ري متمـکق و .ػ ولمې پېړۍ په رس کې په امـيکب
او آملبن کې ػ کىڇنيى تبنکىنى اتصبػ او ليبيل ػ تبنکي ليمتم ػ متـکق تبٜخ وى .په ٤ـانمه کې ػ
وپږو تبنکىنى تـمنځ ذىړذبړی په تبنکي ليمتم کې ػ انصٍبؿ تبٜخ وګـځېؼ او په انګلمتبن کې هم
ػ کىڇنيى تبنکىنى تـکيج تبنکي ليمتم متمـکق کړ.
ب– ز تذصص اصل:
ػ تعٍَ اٌل ػ تبنکىنى په تنى ٛاو ػ ػوی ػ ٜمليبتى په پـاګنؼګێ پىؿې تړاو لـي .لکه
څنګه ڇې پىؿته وؿته اوبؿه ووىه ،ڇې تبنکي ٜمليبت په ػؿې تـظى؛ لنډ مهبله ،اوږػ مهبله او ػ
اؿفښت لـونکى پبڼى په ظپـېؼو تبنؼې وېىل کېږي .ػ تعٍَ اٌل ػ تبنکىنى تـمنځ ػ ٜمليبتى ػ٠ه
ت٩ميم تنؼي تـؿيس کىي .کىمه ممئله ڇې ػ تعٍَ ػ اٌل ػ ج٩ل مـکق ذىړوي ه١ه ػا ػه ڇې که
آيب تبنکىنه ڇې ػ لږې لىمړنێ پبنګې لـونکي وي او ػ ه١ىی ػ مبيل منبتٝى لىيه تـظه ؿويتي امبنتىنه
تىکيلىي کىالی يش ڇې ػ اوږػ مهبله اٜتثبؿاتى په وؿکړې الك پىؿې کړي؟
ػ٠ې پىښتنې ته ػ ځىاة لپبؿه ،ػ ػؿې ډلى انګلييس آملبين ،او ٤ـانمىي تبنکؼاؿانى نٙـيبت
اؿفيبيب کىو:
 -1ز انګلييس ةانکساضانى له نظطه ز تذصص اصل :انګلييس تبنکؼاؿان پـ ػې تبوؿ ػي ڇې له
ؿويتي امبنتىنى (لنډمهبله مبيل منبتٝى څعه) ػ اوږػ مهبله اٜتثبؿاتى وؿکړې او يب ػ اوږػ مهبله تبنکي
ٜمليبتى تـرسه کىل ډېـ ظٕـ نبک کبؿ ػی .ځکه ڇې تبنک په اوږػ مهبله اٜتثبؿاتى تبنؼې ػ لنډ
مهبله اٜتثبؿاتى په تؼلىلى رسه ػ ا٤الك ظٕـ فيبتىي .له ه١ه ځبيه ڇې ؿويتي امبنتىنه تبيؼ ػ
شمبة پـانمتىنکي ػ ٠ىښتى پـ وظت وؿوګـځي ،ػ انګلييس تبنکؼاؿانى په تبوؿ په کىمى شبالتى
کې ڇې تبنک په ٠ري ٜبػي شبالتى کې وا ٞ٨وي لکه ا٨تٍبػي تصـان ،ػ امبنتىنى ػ مبلکبنى ػ
مـاذٝې په ٌىؿت کې ڇې ظپل امبنتىنه ٠ىاړي ،ػ ػې اشتامل ڇې تبنک ونه يش کىالی،
تـالله وىې ت٩بِب پىؿه کړي ،ػ٠ه اشتامل فيبت ػی او تبنک ػ ا٤الك له ظٕـ رسه مغ کېؼای
يش .نى انګلييس تبنکؼاؿان پـ ػې تبوؿ ػي ڇې کىم تبنکىنه ڇې ػ ه١ىی ميل منبت ٞؿويتي
امبنتىنه تىکيلىي (لنډ مهبله مبيل منبت )ٞتبيؼ يىافې په لنډ مهبله تبنکي ٜمليبتىکې په کبؿ واڇىل
يش .انګلييس تبنکؼاؿان ػ٠ه تبنکىنى ته ٜبػي تبنکىنه وايي .ػ ٜبػي تبنکىنى تعٍَ ػ ػ٠ې
ډلې په تبوؿ تبيؼ لنډ مهبله تبنکي ٜمليبت وي ،تـڅى تبنک ػ ٜؼم ليبليت له لتىنقې رسه مغ نه
يش ،ػ انګلييس تبنکؼاؿانى په تبوؿ ػ اوږػ مهبله تبنکي ٜمليبتى تـرسه کىل يىافې ػ ه١ه ځبنګړو
تبنکىنى په واک کې ػه ڇې اوږػ مهبله مبيل منبت ٞولـي .ػػ٠ى تبنکىنى مبيل منبت ٞلىمړنێ پبنګه او
يب ه١ه اوږػ مهبله پىؿونه تىکيلىي ڇې ػ ٨ـِې ػ پبڼى له ظپـېؼو څعه اللته ؿاځي.
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 -2ز تذصص اصل ز آملاين ةانکساضانى له نظطه :ػ تعٍَ ػ اٌل په اړه ػ آملبين تبنکؼاؿانى
نٙـ کبمال ػ انګلييس تبنکؼاؿانى ػ مصبٙ٤ه کبؿانه نٙـ په معبل ٦ذهت کې ٨ـاؿ لـي .ػوی په
ػې تبوؿ ػي ڇې له ؿويتي امبنتىنى (لنډ مهبله مبيل منبتٝى) څعه په ٜبػي وِٝيت کې ػ اوږػ
مهبله تبنکي ٜمليبتى ػ تأمني لپبؿه ػ اٜتثبؿاتى او امبنتىنى په ػوؿان کې کىمه ظالء نه ؿامنځته
کېږي او ػ ليبليت ػ کمثىػ لتىنقه نه ؿامنځته کىي .ػ ػوی په تبوؿ په ه١ى شبالتى کې ڇې په
ا٨تٍبػ کې ٠ري ٜبػي وِٝيت وتىن ونه لـي نى ػ نىيى امبنت ايښىػونکى له ظىا نه ػ امبنت
اظيمتىنکى ت٩بِبوې تېـته پىؿه کېږي .نى په ػې ظبٔـ تبنکي ؿاکړې وؿکړې ته په اتىمبتيک
وکل رسه تـاتـې يش.
نى ػ ػې لپبؿه کىم ػليل وذىػ نه لـي ڇې په پىؿتني شبلت کې ػ تبنکؼاؿانى له ؿويتي
امبنتىنى څعه ػ ګټې اظيمتنې لپبؿه ػ اوږػ مهبله مبيل منبتٝى ػ تأمني لپبؿه ػ ا٨تٍبػ له لپاموو څعه
اٜٙمي الت٥بػه ونه کړي .ػ ػوی په تبوؿ ه١ه وظت ڇې په ا٨تٍبػ کې تصـان هم وتىن لـي،
لىػاګـ او ػ ٌنبيٝى ظبونؼان ػ ظپلى تٝهؼاتى په ت ـرسه کىلى کې له لتىنقو رسه مغ کېږي (ػ امبنتىنى
وړانؼې کىل کمېږي) او تبنکىنه نه يش کىالی ڇې ػ ؿويتي امبنتىنى تېـته وؿکړه پىؿه کړي .ػولت
تبيؼ له تبنکىنى رسه ػ مـلتې په ظبٔـ ػ ٨بنىن په وليله له تبنکي شمبة څعه ػ مىرتيبنى اظيمتنې
مصؼوػې کړي  .که په تصـاين شبالتى کې ػولت له تبنکىنى رسه مـلته وکړي نى تبنکىنه کىالی يش
ڇې له لنډ مهبله مبيل منبتٝى څعه په الت٥بػې کىالی يش ڇې ػ ا٨تٍبػ له مبيل منبتٝى څعه اٜٙمي
الت٥بػه وکړي.
پىؿتنيى ػالي لى او ػې نٙـ ته په کتى ڇې آملبين تبنکؼاؿان تبنکي ٜمليبت ػ ځبنکړو تبنکې
ډلى تـمنځ نه وېيش ،له ػې څعه ػا نتيره اظيمتلی وى ،ڇې ػوی په تبنکي ٜمليبتى کې ػ کبؿ په
وېي تبوؿ نه لـي او ػ انګلييس تبنکؼاؿانى پـ ظال ٣ػې ممئلې ته ڇې هـ ډول تبنکي ٜمليبتى ػې ػ
ځبنګړو تبنکىنى په تعٍَ کې وي ،تبوؿ نه لـي.
 -3ز تذصص اصل ز فطانؼىي ةانکساضانى له نظطه٤ :ـانمىي تبنکؼاؿن ػ تعٍَ ػ اٌل له پلىه له
انګلييس تبنکؼاؿانى رسه په يىه نٙـ ػي .په ٤ـانمه کې هم تبنکي ٜمليبت په لنډ مهبله او اوږػ
مهبله تبنکي ٜمليبتى تبنؼې وېىل وىي ػي او ػ ػ٠ې ت٩ميم تنؼۍ پـ البك ،ػالې تبنکىنه
ؿامنځته وىي ػي ڇې په هـه تبنکي ڇبؿه کې تعٍَ لـي.
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ج– ز نظاضت اصل:
لىمړۍ نړيىالې ذګړې او ػ  1929ف کبل له پيل نه وړانؼې ػ ػولت نٙبؿت ػ تبنکىنى په
ڇبؿو او يب ػ تبنکي ليمتم څبؿنه يىافې ػ کب٠ؾي پيمى په ظپـولى تبنؼې وه او ظٍىيص تبنکىنه په
ځبنکړې تىګه ه١ه تبنکىنه ڇې کب٠ؾي پيمې يې نه نرشولې په ه١ى تبنؼې ػولت کنرتول او څبؿنه نه
ػؿلىػه .له تبنکي ٜمليبتى څعه رس٠ړونه ػ لىػاګـۍ ػ ٨بنىن او ػ مؼين ٨بنىن په مـلته ت٩ٝيثېؼله .له
 1925ف کبل نه وؿولته ػ تبنکي ٜمليبتى ػ پـاظتيب له الؿې ػ نىؿو ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى په څېـ تبنکي
ٝ٤بليتىنه ؿهربي کړي .په ػې تـظه کې مىږ ػ ػولت ػ څبؿنې ڇبؿه او په تبنکي ٜمليبتى تبنؼې ػ
ػولت ػ نٙبؿت معتل٥ې ٔـي٩ې اؿفيبيب کىو.
 -1په تبنکي ٜمليبتى تبنؼې ػ نٙبؿت ػاليل:
ػ تبنکي ٜمليبتى څبؿنه ػ النؼې ػاليلى پـ البك تـرسه کېږي:
الف– ز دلکى ز ػپاموو مالتړ :لکه څنګه ڇې وؿته اوبؿه ووىه په ا٨تٍبػ کې تبنکىنه ػ مبيل
والٕې ؿول لىتىي او ػ ظلکى ػ لپام په تـالله کىلى رسه ػ تبنکي ظؼمبتى په تـرسه کىلى الك
پىؿې کىي.
له ه١ه ځبيه ڇې ػ تبنکىنى ػ مبيل منبتٝى اړتيبوې ػ ظٍىيص تـظې له لپاموو څعه
تأمينېږي .که ڇېـته تبنکىنه ػ٠ه منبت ٞپه ظٕـ منىنکى پبنګىنى تبنؼې ولګىي ،نى امکبن لـي ڇې ػ
ظلکى امبنتىنه او يب لپاموې له منځه والړې يش .نى په ػې ظبٔـ ػولت ػ ا٤ـاػو ػ لپاموو ػ
ظىنؼيتىة لپبؿه ػ م٩ـؿاتى په وِ ٞکىلى او ػ تبنکي ٜمليبتى په نٙبؿت رسه تبنکىنه له پبنګىنې او يب
يې ػ ظٕـنبکه مبيل ٜمليبتى له تـرسه کىلى څعه من ٞکىي.
ب – ز اغتتاض او پيؼى په نرش ةانسې نظاضت :لکه څنګه ڇې په تېـو معىنى کې وؿته اوبؿه ووىه ،په
ذـيبن کې ػ پيمى پـ شرم او يب ػ کب٠ؾي پيمى په نرش تبنؼې نٙبؿت ػ تبنکىنى پـ ٜمليبتى تبنؼې له
ټىلى نه پعىانی نٙبؿت ػی .له ه١ه ځبيه ڇې په ذـيبن کې ػ پيمى ػ شرم ت١يري په ټىلنه کې ػ ټىلى
ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ شرم ػ ت١يري المل ګـځي او ػ ټىلنې ا٨تٍبػي وِٝيت تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل
په ذـيبن کې ػ پيمى ػ شرم کنرتول ػ کب٠ؾي پي مى ػ نرشولى له الؿې په ا٨تٍبػونى کې ػ ػولت له
البيس ممئىليتىنى څعه ػی ،ػ تبنکي ليمتم په پـاظتيب رسه ،تبنکي اٜتثبؿ په ذـيبن کې ػ لىېؼلى
پيمى لىيه تـظه تىکيلىي .پـػې البك ،ػ ان٥الليىن ػ ؿامنځته کېؼو ػ معنيىي په ظبٔـ ػ يى ا٨ؼام
په تـڅ کې ػولت تبيؼ ػ کب٠ؾي پيمى پـ کنرتول رستېـه ػ تبنکىنى له ظىا ػ وؿکړل وىيى اٜتثبؿاتى
شرم هم کنرتول کړي .ػ اٜتثبؿ ػ کنرتول ميکبنېقم په ٜبم وکل له مـکقي تبنک رسه ػ تبنکىنى ػ
٨بنىين ؽظريې له الؿې ٜمل کىي٠ .ري ػولتي تبنکىنه پـ ػې مکل ٦ػي ،ڇې له مـکقي تبنک رسه
ؽظريه ذىړه کړي .کىم اٜتثبؿات ڇې ػ٠ه تبنکىنه يې وؿکىي ٜمىمب تبيؼ ػ ػ٠ې ؽظريې له شرم
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رسه متنبلج وي .په اېـان کې ػ پيمى او اٜتثبؿ ػ ٨بنىن پـ البك ،وؿکړل وىي اٜتثبؿات تبيؼ له
مـکقي تبنک رسه ٨بنىين ؽظريې له اووه تـاتـو څعه فيبته نه وي .ػ محبل په تىګه که ڇېـته تبنک 100
پىيل واشؼه له مـکقي تبنک رسه ؽظريه کړې وي ،کىالی يش ڇې ػ  800پىيل واشؼو په انؼافه
پىيل اٜتثبؿ وؿکړي.
کله ڇې په ټىلنه کې ػ اٜتثبؿ فيبتىالی په اٜٙمي شؼ کې وي ،مـکقي تبنک ػ ٨بنىين
ؽظريې ػ م٩ؼاؿ په فيبتىلى رسه ػ اٜتثبؿاتى شرم فيبتىي او کله ڇې کمېؼل مٕلىة وي ،ػ ؽظريې
په کمىلى رسه ػ اٜتثبؿ شرم ؿاکمىي.

 -2ز ةانکىنى په نظاضت ةانسې ز زولت مذتلفې ططيلې:
په تبنکي ٜمليبتى تبنؼې ػ ػولت نٙبؿت په ػوه ډوله؛ ممت٩يم او ٠ري ممت٩يم ډول تـرسه
کېږي.
الف– مؼتليم نظاضت :په تبنکي ٜمليبتى تبنؼې ػ ػولت ممت٩يم نٙبؿت ،ػ تبنکىنى په ميل کىلى رسه
تـرسه کېږي .په ػې شبلت کې ػولت ػ تبنک ػ الهبمى په اذثبؿي پلىؿنې رسه ػ تبنکي ڇبؿو او ػ
ظٍىيص پبنګىالى له ولکې څعه ظبؿذىي .ػ ولمې پېړۍ په ذـيبن کې ػ پيمى پـ شرم تبنؼې ػ
کبمل نٙبؿت لپبؿه په ډېـو هيىاػونى کې ػ کب٠ؾي پيمى نرشونکي تبنکىنه ميل وىل.
ب– غري مؼتليم نظاضت :په ػې شبلت کې ػولتىنه ػ پىيل او تبنکي م٩ـؿاتى ػ وِ ٞکىلى او اذـاء له
الؿې تبنکىنه کنرتولىي .په اېـان کې په تبنکي ٜمليبتى تبنؼې شبکم م٩ـؿات په تبنکي ٜمليبتى پىؿې
مـتىٓ ػي ،ڇې ػ  1339ف کبل ػ پيمى او اٜتثبؿ په ػيبؿلممه نبلته کې تٍىيج وىې ػه .ػ٠ه آيني
نبمه ػ تبنکي ٝ٤بليتىنى ػ شؼوػو ػ ټبکلى له ٔـي٩ه ػ پبنګې شؼا٨ل انؼافه ػ ذبؿي وتمنيى او پىؿونى
تـمنځ ػ نمثت له ٔـي٩ه يې ػ ظٍىيص تـظې تبنکي ٜمليبت کنرتول ظى له ه١ه ځبيه ڇې اوك په
اېـان کې ټىل تبنکىنه ميل ػي ،ػ ػولت تـ کبمل کنرتول النؼې ػي.
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پنځلؼم څپطکی
مطکعي ةانک
لکه څنګه ڇې په څىاؿلمم څپـکي کې وؿته اوبؿه ووىه ،ػ هېىاػ ػ پىيل او تبنکي ليمتم
ػ اػاؿې او څبؿنې ممئىليت ػ ػولت په ٠بړه ػی .ػولت ػ٠ه کبؿ ػ مـکقي تبنک په مـلته او ػ ػ٠ه
تبنک له الؿې تـرسه کىي .که څه هم ػ يى ومېـ مـکقي تبنکىنى له ذىړېؼو څعه لکه ػ انګلين
تبنک له ذىړېؼو نه ت٩ـيثب څه تبنؼې ػوه پېړۍ وظت تېـ ػی ،ظى مـکقي تبنکؼاؿي يې ػ ننني
ليمتم په وکل له ولمې پيړۍ ؿاپه ػېعىا رس ؿاپىؿته کړی ػی .ځينې پعىاين مـکقي تبنکىنه ػ
پىيل او تبنکي ليمتم ػ تؼلىن له امله ؿامنځته وىل او ػ يى ومېـ نىؿو تبنکىنى ذىړول ػ  1920ف کبل
ػ تـوکمل ػ نړيىال مبيل کن٥ـانن په وړانؼيق له ػ٠ې نيټې وؿولته تـرسه وىی ػی .پـ ػې البك،
په ډېـو هېىاػونى کې مـکقي تبنکؼاؿي يى ځىانه پؼيؼه ػه .که څه هم ػ مـکقي تبنک اٌيل ػنؼه ػ
لىػاګـيقو تبنکىنى پـ ٜمليبتى تبنؼې نٙبؿت او په ا٨تٍبػ کې ػ پىيل او تبنکي ليمتم اػاؿه ػه ،ظى
پـػې رستېـه ځينې نىؿ ممئىلي تىنه هم ػ٠ى تبنکىنى ته لپبؿل وىي ػي .په النؼې تىګه ته ػػ٠ى
تبنکىنى ػنؼې په لنډ ډول وڅېړو.

ز مطکعي ةانک زنسې:
کىمې ػنؼې ڇې په اوك وظت کې ػ مـکقي تبنکىنى له ظىا تـرسه کېږي ،په پعىانيى
تبنکىنى کې ػ تبنکي لي متم ػ تؼلىن په تـڅ کې او ػ ٜـ ٣په البك ػ نىيى تبنکي ممئىليتىنى منل او
په ځىانى تبنکىنى کې ػ ځبنکړو ٨ىانينى په مؤذج مـکقي تبنکىنى ته شىاله وىي ػي .ػ٠ه ػنؼې په
النؼې ډول ػي:

 -1ز کاغصي پيؼى انحصاضي نرشول او ز کاغصي پيؼى ز حجم کنرتول:
ػ کب٠ؾي پيمى نرشول ػ تل لپبؿه ػ ػولتىنى له انصٍبؿي ش٩ى٨ى او په ػولتىنى پىؿې اړونؼ
امتي بفات ػي .ظى که څه هم ػولتىنى ػ ٤لقي لکى ػ ؿامنځته کىلى په هکله ډېـی وظت ػولتىنه ػ٠ه
ش ٪له ځبن رسه ظىنؼي لبيت ،ظى ػ کب٠ؾي پيمى ػ نرش ش ٪او امتيبف په ٜمىمي وکل تبنکىنى او په
ځبنګړې تىګه مـکقي تبنکىنى ته په واک کې وؿکىي.
لکه څنګه ڇې پىؿته وؿته اوبؿه ووىه په لىمړيى کې ػ کب٠ؾي پيمى نرشونکي په ډېـو
هيىاػونى کې له يىه تبنک څعه فيبت وو ،او ٜمىمب ټىلى لىػاګـيقو تبنکىنى ػ کب٠ؾي پيمى ػ
نرشولى ش ٪ػؿلىػ .ظى په تؼؿيڈي تىګه ػ تبنکىنى ػ ومېـ په فيبتېؼو رسه ػ کب٠ؾي پيمى ػ کبؿونې
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په فيبت التٝامل رسه ػ کب٠ؾي پيمى ػ پېژنؼلى نبمصؼوػ واک او متصؼالىکله کب٠ؾي پيمى ته ػ
اړتيب پـ تنمټ ػولتىنى ػ کب٠ؾي پيمى ػ نرش ػنؼه يىافې په يىه تبنک پىؿې مصؼوػه کړه .په اوك
وظت کې ػ کب٠ؾي پيمى ػ نرش تبنکىنه ػ مـکقي تبنکىنى په نبمه يبػېږي .ػ٠ه ڇبؿه ػ ػې المل
وىې ڇې ػ مـکقي تبنکىنى ٨ؼؿت ػ لىػاګـيقو تبنکى له ظىا ػ وړانؼې وىيى تبنکي اٜتثبؿاتى په
شرم تبنؼې ػ کنرتول او څبؿنې ػ فيبتىايل المل يشٜ .لت ػا ػی ڇې ػ اٜتثبؿ شرم په ذـيبن کې
ػ لىېؼلى پيمى له شرم رسه اؿتثبٓ لـي .ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ شرم ػ پـاظېؼو له امله ٜمىمأ ػ٠ه
پـاظتيب فيبتى پيمى ته ػ ذقيئ وؿکړو او کىڇنيى مٝبمالتى لپبؿه يې اړتيب فيبته کړې ػه .پـ ػې تـتيج،
ػ مـکقي تبنک له ظىا ػ پيمى شرم نه فيبتىل ،ا٨تٍبػي پـاظتيب له لتىنقو رسه مغ کىي .يىافې ػ
مـکقي تبنک له ظىا ػ کب٠ؾي پيمى ػ نرش انصٍبؿي کىل له تلې ظىا په ذـيبن کې ػ لىېؼلى پيمى
شرم ته ػ اړتيب وړ انٕٝب ٣هم وؿکىي.

2ـ ز اػػاضي او فلعي شدايطو ػاتنه او ازاضه کىل:
ػ اؿفښت لـونکى ٤لقي ؽظبيـو او ػ هېىاػ ػ الٝبؿي فېـمى ػنؼه هم مـکقي تبنک ته لپبؿل
وىې ػه .په کىمى هېىاػونى کې ڇې ػ ه١ه پىيل ليمتم ٤لقي ػی او پيمې په ػ٠ه ٤لقاتى تبنؼې
تؼلېږي ،يىافې په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ کب٠ؾي پيمى ػ نرش مـکقي تبنک کبيف انؼافه ؽظبيـ ولـي
نى ػ٠ه ليمتم تيب ػوام مىنؼلی يش .له تلې ظىا ػ کب٠ؾي پيمى ػ نرش مـکقي تبنک له ظىا ػ ٤لقي
فېـمى لبتنه اړينه ڇبؿه ګڼل کېږي .که له مـکقي تبنک پـته تل تبنک هم ػ٠ه فېـمې ويش لبتلی نى
په نړۍ کې ػ پيمى ػ شرم ػ کنرتول امکبن له منځه ځي .په کىمى پىيل ليمتمىنى کې ڇې ظبؿذي
الٝبؿ له رسو فؿو رسه ػ تثبػلې وړ وي ،نى په په ه١ى هېىاػونى کې ػ پىتيىانې يىه تـظه ذىړوي .ػ
الٝبؿي فېـمى ػ لبتلى ػنؼه هم ػ اؿفښت لـونکى ٤لقاتى ػ فېـمې په څېـ ػ مـکقي ممئىلني ػي او
همؼ٠ه تبنک ته وؿلپبؿل کېږي.

3ـ ز ػىزاګطيعو ةانکىنى ز نلسي مىجىزيى او كانىين شدايطو ػاتنه:
ػ مـکقي تبنکىنى ت١يري او ػػ٠ى تبنکىنى ػ کب٠ؾي پيمى نرشونکي کېؼل ،ػ ػې المل وىي
ڇې لىػاګـيق تبنکىنه په نړۍ له ػوی څعه ػ ؽظبيـو او ن٩ؼي مىذىػيى ػ لبتىنکي تبنک په تىګه
کبؿ واظيل .پـػې البك ،ػه ڇې مـکقي تبنک ػ تبنکىنى ػ تبنک په نبمه يبػېږي .په يى ومېـ
هېىاػونى کې ػ ػوی ػ پيمى او اٜتثبؿ په اړونؼ م٩ـؿاتى کې لىػاګـيق تبنکىنه په ػې مکل ٦وىي
ػي ڇې ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ کنرتول لپبؿه ،يى م٩ؼاؿ ن٩ؼه له مـکقي تبنک رسه ػ م٩ـؿاتى او ٨ىانينيى ػ
187

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
پريوۍ پـ البك ،نه ػ ٜـ ٣پـ البك ،تلکې ػ م٩ـؿاتى او ٨ىانينى له معې له مـکقي تبنک رسه
کېږػي ،ڇې ػ٠ې ؽظريي ته ٨بنىين ؽظريه ويل کېږي.

4ـ ز ػىزاګطيعو ةانکىنى ز مايل اړتياوو تأمني:
کله ڇې لىػاګـيق تبنکىنه مبيل ولبيلى ته اړتيب پيؼا کىي ،نى ػ ظپلى مبيل اړتيبوو ػ تأمني
لپبؿه مـکقي تبنک ته مـاذٝه کىي .په تصـاين شبالتى کې ڇې مـکقي تبنک لىػاګـيقو تبنکىنى ته
کىم پىؿ وؿکىي ػ٠ه تبنکىنه ػ ا٤الك له ظٕـه ژ٠ىؿي .له ػې ځبيه ػه ڇې مـکقي تبنک ته
وؿولتی پىؿ وؿکىونکی ويل کېږي .لىػاګـيقو تبنکىنى ته ػ مـکقي تبنک ػ پىؿ ميکبنېقم ػالې ػی
ڇې ػ لىػاګـيقو تبنکى ػ اؿفښت لـونکى پبڼى ػ مرؼػ تنقيل له الؿې تـرسه کېږي ػ محبل په تىګه
که ٜقيقي تبنک ّ٠ن٥ـ تبنک ته ػ پىؿ په م٩بتل کې تـات تـالله کړی وی په ه١ه ٌىؿت کې ڇې
ٜقيقي تبنک مبيل منبتٝى ته اړ يش کىالی يش ڇې نىمىړې اؿفښت لـونکې پبڼې له مـکقي تبنک
رسه تنقيل او ػ اړتيب وړ مبيل منبت ٞتـالله کړي .ػ مـکقي تبنک ػ٠ه ػنؼه يٝني ػ لىػاګـيقو تبنک ػ
اؿفښت لـونکى پبڼى مرؼػ تنقيل ػػ٠ى تبنکىنى ػ مبيل ولبيلى پـ تأمني رستېـه ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ
کنرتولىلى مؤجـه وليله هم ػه.
کله ڇې مـکقي تبنک ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ مصؼوػولى پـېکړه کىي ،کىالی يش ڇې ػ
اؿفښت لـونکى پبڼى له مرؼػ تنقيل څعه ډډه وکړي ،او ػ ػې پـٜکن ػ اؿفښت لـونکى پبڼى په
تنقيل الك پىؿې کړي .ػ مـکقي تبنک له ظىا ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ػ اؿفښت لـونکى پبڼى مرؼػ
تنقيل لىػاګـيقو تبنکىنى ته ػ ػې اذبفه وؿکىي ڇې له ظپلى مبيل منبتٝى څعه اٜٙمي الت٥بػه
وکړي .ػا په ػې لثج ػه ،ڇې ػ مرؼػ تنقيل ػ ميکبنېقم ػ وتىن په ٌىؿت کې لىػاګـيق تبنکىنه
کىالی يش ڇې ػ ظپلى ن٩ؼو مىذىػي شؼا٨ل ته وؿلىي.

5ـ ز ػىزاګطيعو ةانکىنى تطمنځ ز حؼاةىنى تصفيه:
ػ ؿويتي لپبؿنى لي متم او ػ ڇک په مـلته له ػ٠ى لپبؿنى څعه کبؿ اظيمتل ػ ځينى
تبنکىنى پىؿوړيتىة نىؿو تبنکىنى ته ػ٠ه ممئله ؿامنځته کىي٤ .ـُ کړئ ڇې اشمؼ په ٜقيقي
تبنک کې ذبؿي شمبة لـي .ښب٠يل اشمؼ له مصمىػ څعه ،او شبمؼ له ٜيل څعه کبيل اظيمتي
ػي او ػ پېـوػل وىيى کبليى اؿفښت په ڇک اػاء کېږي.
په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ښب٠لی اشمؼ ظپل شمبة ته تـالله وىی ڇک ظپل شمبة ته ػ
ښب٠يل شبمؼ ػ ّ٠ن٥ـ تبنک ،ػ ٌبػؿاتى تبنک ته او ښب٠يل ٜيل ػ لىػاګـۍ تبنک ته واؿېق کړي،
ٜقيقي تبنک ته ػؿې پىؿتنيى تبنکىنى ته پىؿوړی وي او په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ښب٠لی مصمىػ له
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ؿاوؼ ،شبمؼ او ٜيل څعه کبيل پېـوػيل او ػ کبليى ٨ېمت په ڇک تبنؼې ػ ّ٠ن٥ـ تبنک په ٠بړه
وؿکړي .که ښب٠يل ؿاوؼ هم په ٜقيقي تبنک کې شمبة ولـي او ػ ڇک ػؿې تـالله کىونکي،
ظپل ڇکىنه ظپلى شمبتىنى ته په تبنک کې واؿېق کړيٜ ،قيقي تبنک ته ّ٠ن٥ـ ،ػ ٌبػؿاتى او
لىػاګـۍ تبنک ته پىؿړی يش .ػ ڇک په مـلته ػ تـالله وىيى مٝبمالتى شرم ته په کتى په هـ
هېىاػ کې هـه وؿځ کىالی وى ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ػ شمبتىنى ا٨الم له يى تل رسه تٍىؿ کړو .ػ
تبنکىنى شمبتىنه له نىؿو تبنکىنى رسه لکه ػ ا٤ـاػو شمبة په ظپلى منځى کې يب ػ لبفمبنىنى تـمنځ
ػ٠ه شمبتىنه تٍ٥يه يش ،ػ مـکقي تبنک له تألين څعه معکې ػ نىمىړو شمبتىنى ػ تٍ٥يه کىلى
لپبؿه لىػاګـيقو تبنکىنى ظپله ػ ذنيس تثبػلې ػ لبفمبن په نبمه ػ يىه لبفمبن په ذىړولى ا٨ؼام کړی
و ،له مـکقي تبنک رسه ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ػ نږػې اړيکى په مىذىػيت رسه ػ مـکقي تبنکىنى له
تألين نه وؿولته ،ػ شمبتىنى ػ تٍ٥يې يب ػ تبنکىنى ػ تبؿتـ ػنؼه مـکقي تبنکىنى ته وؿولپبؿل وىه.

6ـ دعانه زاضي ،مايل اػتاظيتىب او ز زولت ز ةانکي غملياتى تطرسه کىل:
مـکقي تبنک ػ ػولت تبنک ػی ،له ػې ځبيه ه١ه ټىلې ػنؼې ڇې لىػاګـيق تبنکىنه يې
مىرتيبنى ته تـرسه کىي ،مـکقي تبنک يې ػولت ته تـرسه کىي .ػ ػولتي مىلمبتى ػ ن٩ؼي مىذىػيى
لبتنه ،ػػ٠ى مىلمبتى ػ تٝهؼاتى وؿکړه او ػ اٜتثبؿ تأمني (ػ پىؿ وؿکړه) ػولت او ػولتي مىلمبتى ته
په ځبنګړو رشايٕى کې ػ مـکقي تبنک ػ ػ٠ې ػنؼې يىه تـظه ػه .مـکقي تبنک ته ػ ػ٠ې ػنؼې ػ
وؿلپبؿلى ٜلت ،ه١ه ؿاتٕه ػه ڇې ػ ٜمىمي مبليې (ػ ػولت ٜىايؼ او مٍبؿ ،)٣ػ پىيل او تبنکي
ليمتم تـمنځ وتىن لـي .په ټىلى هېىاػونى کې ػولت ػ مبليبتى او الت٩ـاُ له الؿې ػ ٜىايؼو تـ ټىلى
لىی تصٍيل کىونکی او په ا٨تٍبػي ليمتم کې تـ ټىلى لىی مرص ٣کىونکی ػی .پـ ػې ٜلت ،ػ
ػولت ٜىايؼ او مٍبؿ ٣ڇې ػ هېىاػ په ا٨تٍبػ او پىيل او تبنکي ليمتم تبنؼې ػ پبم وړ ا٠ېقې ،ػ
ا٨تٍبػي ليمتم يىه تـظه ػه ،تأجري پـې وکړي ،په مـکقي تبنک کې ػ ػولت ػ تبنکي ٜمليبتى متـکق
په ظپل ځبن پمې ػ مـکقي پىيل او تبنکؼاؿي ليمتم ػ اػاؿې ممئىليت منځته ؿاوړ .ػ ػ٠ې ػنؼې
ٜؼم متـکق (ػ ػولت تبنکؼاؿي) ػ ػې المل ګـځي ڇې ػ ػولت ػ مبيل ٜمليبتى تنى ٛػ٠ه امکبن
ايمته کړي.
ػ اړتيب پـ مهبل ،کل ه ڇې ػ ػولت ػ مبيل منبتٝى متـکق په مـکقي تبنک کې نبمٕلىته وي،
ػولت په معتل٥ى ولبيلى تبنؼې کىالة يش ڇې ظپلې منبت( ٞيب ظپل تبنکي ٜمليبت) ػ ا٨تٍبػ ػ
لىػاګـيقو تبنکىنى تـمنځ ظىؿې (تيتې) کړي.
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7ـ ز پىيل او ةانکي ػياػتىنى اجطاء کىل:
ػ مـکقي تبنک تـ ټىلى مهمه ػنؼه په هېىاػ کې ػ پيمى او اٜتثبؿ ػ شرم کنرتول ػی .ػ
مـکقي تبنکىنى ػ تألين اٌيل مىظه ػ ػالې يى لبفمبن ؿامنځته کىل ػي ،ڇې ػ ظٍىٌې تـظې
او ػولت ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى له اړتيبوو رسه لم پيمې او اٜتثبؿ هم١ږی کړي .ػ مـکقي تبنک ټىلې
ػنؼې ػالې تـرسه کېږي ،ڇې ػ پىيل او تبنکي ليبلتىنى له الؿې تبنک وکىالی يش ػ٠ې مىظې ته
وؿلېږي .پىيل او تبنکي ليبلتىنه ڇې ػ مـکقي تبنک له ظىا اذـاء کېږي ،له پيمى او ٜتثبؿ څعه ػ
ا٨تٍبػي جثبت او تٝبػل ػ ولي لې په تىګه کبؿ اظيل .ػ ا٨تٍبػي تٝبػل مىظه په ا٨تٍبػ کې ػالې يى
شبلت ته وايي ڇې ا٨تٍبػي متصىلني په ه١ه شبلت کې ػ تؼلىن ميالن نه لـي .ػ تٝبػل او جثبت په
وتىن کې ان٥الليىن ،ډي٥الليىن ،تصـان او وفګبؿتيب په ا٨تٍبػ کې نبممک وي.
ػ پىيل او تبنکي ليبلتىنى ػ اذـاء لپبؿه ،کىم ولبيل ڇې مـکقي تبنک تـې کبؿ اظيل په
ػوه تـظى؛ کمي او کي٥ي ولبيلى تبنؼې وېىل کېږي .کمي ولبيل ه١ه ػي ڇې ػ پيمى او اٜتثبؿ له
شرم او م٩ؼاؿ رسه تړاو لـي .له ػ٠ى ولبيلى څعه ػ کبؿ اظيمتنې ا٠ېقه ػ پيمى ػ ٜـِې له ظىا
څـګنؼېږي .ػ٠ه ولبيل په ػې ډول ػي:

الف -ز مجسز تنعيل نطخ:
ػ مـکقي تبنک ػ مرؼػ تنقيل نـط يىه تـ ټىلى مهمه وليله ػه ،ڇې په مـکقي تبنک کې
تـېنه ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ کنرتول لپبؿه کبؿ اظيمتل کېږي .ػ٠ه نـط ،له مـکقي تبنک څعه ػ پىؿ
اظيمتلى ػ مرص ٣مىعَ کىونکی ػی .پـ ػې البك ،له مـکقي تبنک څعه ػ پىؿ ت٩بِب تـ
ا٠ېقې النؼې ؿاويل.
لکه څنګه ڇې پىؿته وؿته اوبؿه ووىه ،لىػاګـيق تبنکىنه ػ مبيل اړتيبوو پـ مهبل ،له مـکقي
تبنک رسه ػ اؿفښت لـونکى پبڼى په تنقي لىلى رسه له ػ٠ه تبنک څعه پىؿ تـالله کىي .که ػ لىػ نـط
لىړ وي ،نى له مـکقي تبنک څعه ػ تـالله وىي پىؿ مرص ٣ته ډېـ وي ،او که ػ مـکقي تبنک ػ
لىػ نـط ټيټ وي ،نى له مـکقي تبنک څعه ته تـالله وىی پىؿ تې مرص٤ه پىؿ وي .کله ڇې له
مـکقي تبنک څعه ػ تـالله وىي پىؿ مرص ٣لىړ وي ،ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ت٩بِب ټيټه او کله ڇې
ػ٠ه مرص ٣کم وي ،ػ پىؿ اللته ؿاوړلى لپبؿه ته ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ت٩بِب ډېـه وي .په تله وينب ،کله
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ڇې ػ لىػ نـط لىړ وي ،مبيل منبتٝى ته ته ػ لىػاګـيقو تبنکىنى الرسلی کم وي ،او کله ڇې ػ لىؿ
نـط ټيټ وي ،مبيل منبتٝى ته ته الرسلی فيبت وي .له ه١ه ځبيه ڇې ػ لىػاګـيقو تبنکىنى له ظىا
وؿکړل وىي اٜتثبؿات ػػ٠ى تبنکىنى په مبيل منبتٝى پىؿې تړاو لـي ،کله ڇې ػ لىػ نـط لىړ وي ،ػ
مبيل منبتٝى ػ کمىايل په ٜلت ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ػ اٜتثبؿاتى شرم مصؼوػېږي او کله ڇې ػ لىػ
نـط ټيټ وي ،مبيل منبتٝى ته ػ الرسيس په ٜلت ،ػػ٠ى تبنکىنى ػ اٜتثبؿاتى شرم فيبتىالی مىمي .پـ
ػې البك ،په ا٨تٍبػ کې ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ کنرتول لپبؿه مـکقي تبنک کىالی يش ڇې ػ لىػ په
ػ٠ه نـط کې نىلبن ؿاويل .کله ڇې ػ اٜتثبؿ ػ شرم فيبتىالی مٕلىة وي ،تبنک کىالی يش ڇې ػ
اتکبيئ ګټې 42نـط ؿاکم کړي او کله ڇې ػ اٜتثبؿ ػ شرم کمىالی مٕلىة وي ،تبنک ػ اتکبيئ ګټې
نـط فيبتىي.

ب -ز ػىزاګطيعو ةانکىنى ز كانىين شدايطو حجم:
ػ تبنکي لپبؿنى مبهيت او ػ لىػاګـيقو تبنکىنى امکبنبتى له ه١ىی نه په الت٥بػې او له ػې
وؿاظىا په ا٨تٍبػ کې ػ اٜتثبؿ ػ شرم او ػ لپبؿنى ػ کبؿونې څـنګىايل ته په کتى په ډېـو هېىاػونى
کې تبنکىنه ٨بنىنب مؤ٘ ٦وىي ػي ،ڇې ػ اوعبٌى يىه انؼافه لپبؿنې په ن٩ؼي وکل له مـکقي
تبنک رسه ولبيت .ػ٠ې ؽظريې ته په تبنکؼاؿۍ کې إٌالشب ٨بنىين ؽظريه ويل کېږي .ػػ٠ى
ؽظبيـو اٌيل مىظه په يى هېىاػ کې ػ پيمى او اٜتثبؿ ػ شرم کنرتول ػی .ػ ٨بنىين ؽظبيـو م٩ؼاؿ
کېؼای يش ،جبتت او يب مت١ري وي .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ٨بنىين ؽظبيـو انؼافه ػ لپبؿنى په پـتله
جبتته وي او مـکقي تبنک يب تله کنرتولىونکې مـذ ٞػ ش ٪ػ ت١يري ش ٪ونه لـي ،نى ػ٠ه ؽظريه تيب جبتته
کېؼای يش .ؽظريه په ه١ه ٌىؿت کې مت١يريه ػه ،ڇې مـکقي تبنک وکړی يش ٨بنىين ؽظريه ت١يري
کړي .کېؼای يش ػ٠ه ؽظريه ػ تبنک له مبيل منبتٝى څعه ػ ٘ـ٤يت ػ کبؿونې په ا٠ېق وينؼنې رستېـه
ػ مـکقي تبنک له ظىا ػ پىيل او تبنکي ليبلتىنى ػ اذـاء ػ وليلې په تىګه التٝامل يش .ػ اېـان ػ
پيمى او تبنکؼاؿۍ ػ ٨بنىن ػ څىاؿلممې مبػې ػ ػؿېيم تنؼ له معې ڇې ػ  1351ملـيق کبل ػ رسٔبن
ػ ميبوتې په اتلممه نېټه تٍىيج وىي .ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ػ ٨بنىين ؽظبيـو شؼاکرث انؼافه ؿويتي
لپبؿنى ،وظت لـونکى لپبؿنى او لپام ته ٤ 30يٍؼه او شؼا٨ل انؼافه ٤ 10يٍؼه ټبکل وىې ػه .ػ
اٜٙمي او اٌ١ـي شؼ تـمنځ ػ ٨بنىين ؽظبيـو ػ ػ٨ي ٪شؼ ټبکنه ػ پيمى او اٜتثبؿ ػ وىؿا په ٠بړه ػه .ػ
پيمى او اٜتثبؿ وىؿا کىالی يش ڇې مىذىػو رشايٕى او ػ هېىاػ ا٨تٍبػي مىظى ته په کتى ػػ٠ى

 -42اتکبيي ګټه هام٠ه ػ مرؼػ تنقيل نـط ػی.
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ؽظبيـو م٩ؼاؿ وټبکي .ػ ػ٠ى ؽظبيـو انؼافه ػ  1353ملـيق کبل ػ لنثلې ػ ميبوتې ػ امتې نېټې ػ
تعىنبمې له معې په النؼې ډول ػي:
 -1ؿويتي لپبؿنې .30%
 -2ػ لپام لپبؿنې .15%
 -3وظت لـونکې لپبؿنې .15%
ػ٠ه ؽظبيـ تبيؼ ټىل له مـکقي تبنک رسه ػ ن٩ؼي مىذىػۍ په وکل ولبتل يش .مـکقي
تبنک لىػاګـيقو تبنکىنى ته ػػ٠ى ٨بنىين ؽظبيـو ػ لپبؿنې په تؼل کې په کبل کې يى ٤يٍؼ لىػ
وؿکړي .ػ ٨بنىين ؽظبيـو ػ انؼافې فيبتىالی ػ مبيل منبتٝى ػ شرم ػ کمىايل او ػ ؽظبيـو ػ انؼافې
کمىالی ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ػ مبيل منبتٝى ػ شرم ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي .کله ڇې په يى ا٨تٍبػ
کې ػ پىيل او تبنکي ليبلت مىظه ػ پيمى او اٜتثبؿ ػ شرم ان٩ثبُ وي ،مـکقي تبنک کىالی يش
ڇې ػ ؽظبيـو انؼفاه فيبته او کله ڇې ػ مـکقي تبنک مىظه ػ پيمى او اٜتثبؿ ػ شرم انثمبٓ وي،
مـکقي تبنک کىالی يش ڇې ػ ٨بنىين ؽظريې انؼافه ؿاکمه کړي.

ج – ز ةاظاض غمليات:
په ه١ى هېىاػونى کې ڇې مبيل او پىيل تبفاؿونه (ػ پبنګې او تىؿك تبفاؿ) پکې پـمعتليل
وي ،ػ آفاػ تبفاؿ ٜمليبت هم پکې ػ پيمى او اٜتثبؿ ػ شرم ػ کنرتول يىه وليله وي .ػ آفاػ تبفاؿ
ٜمليبت إٌالشب ػ ػولتي ٨ـِې ػ پبڼى پېـ و پلىؿ ػی ،ڇې ػ ػولت له ظىا ػ مـکقي تبنک له الؿې
په تىؿك کې تـرسه کېږي .کله ڇې ػ پيمى او اٜتثبؿ ػ شرم فيبتىالی مٕلىة وي ،ػولت ػ مبيل
منبتٝى ػ فيبتىايل لپبؿه له ا٤ـاػو رسه په پيمى تبنؼې ػ مـکقي تبنک له ظىا په تىؿك کې ػ ػولتي پبڼى
په تيب پېـوػنه ا٨ؼام کىي .ػ ػولت ػ٠ه ٜمل په ذـيبن کې ػ لىېؼلى پيمى ػ شرم ػ فيبتىايل له الؿې
ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ػ مبيل منبتٝى ػ فيبتىايل او ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ فيبتىايل المل ګـځي او په
ا٨تٍبػ کې ػ لىػ نـط ؿاټيټىي .کله ڇې ػ پيمى او اٜتثبؿ ػ شرم کمىالی مٕلىة وي ،ػولت ػ
مـکقي تبنک له الؿې په تىؿك کې ػ ػولتي ٨ـِې ػ پبڼى په پېـوػلى ا٨ؼام کىي .ػ٠ه ٜمل ػ ػې
المل ګـځي ڇې په ذـيبن کې ػ پيمى ػ ان٩ثبُ له الؿې او ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ػ مبيل منبتٝى ػ
ان٩ثبُ له الؿې ،ػ اٜتثبؿ وؿکړه مصؼوػه يش .په ػې شبلت کې ،ػ ٨ـِې ػ پبڼى پلىؿ ػ اٜتثبؿ ػ
شرم په کنرتول رستېـه ػ لىػ نـط ػګټې ػ فيبتىايل المل ګـځي.
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ز – آين نؼتت:
آين نمثت ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ کنرتول لپبؿه يىه نىې کمي وليله ػه .ػ لىمړي ځل لپبؿه له
ػوهمې نړيىالې ذګړې وؿولته ػ تلژيک هېىاػ له ػ٠ې وليلې څعه کبؿ واظيمت .ػ آين نمثت
مىظه ،ػ ن٩ؼي مىذىػيى تـمنځ نمثت يب ن٩ؼېؼونکې وتمنێ (ذبؿي) ػ تبنکىنى ذبؿي يب ؿويتي
ػيىنى ته ػی .ػ ػ٠ه نمثت م٩ؼاؿ کېؼای يش ڇې لىػاګـيقو تبنکىنى ته ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ کنرتول
يىه ولي له يش٤ .ـُ کړئ ڇې ػ پىيل او تبنکي م٩ـؿاتى له معې ػ٠ه نمثت وټبکل يش .ػا په ػې
مٝنب ػه ڇې تبنک تبيؼ ػ انؼافه ظپل ذبؿي ػيىن په ن٩ؼه ډول يب ػ ن٩ؼېؼونکى وتمنيى په څېـ
ولبيت .اوك ػ نىمىړي نمثت فيبتىالی ػ تبنک ػ ؿاکؼې ؽظريې م٩ؼاؿ اِب٤ه کىي او ػ تبنک ػ
اٜتثبؿ ػ وؿکړې ٨ؼؿت ؿاکمىي .ػ آين نمثت کمىالی ػ ؿاکؼو ؽظبيـو م٩ؼاؿ ؿاکمىي او ػ تبنک ػ
اٜتثبؿ ػ وؿکړې ٨ؼؿت فيبتىي .پـ ػې البك ،ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ ان٩ثبُ لپبؿه مـکقي تبنک کىالی
يش ڇې پىؿتنی نمثت فيبت او ػ اٜتثبؿ ػ شرم ػ انثمبٓ لپبؿه مـکقي تبنک کىالی يش ڇې
پىؿتنی نمثت ؿاکم کړي.
لکه څنګه ڇې مى وليؼل ،له کمي ولبيلى څعه په الت٥بػې ،کىالی يش ڇې يىافې ػ
اٜتثبؿ په شرم يب په ذـيبن کې ػ لىېؼلى پيمى په شرم ا٠ېقه وکړي او نه يش کىالی ڇې له کي٥ي
پلىه په ا٨تٍبػ کې ػ اٜتثبؿ ػ تعٍيَ څـنګىالی تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل .کي٥ي ولبيل ه١ه ولبيل
ػي ،ڇې له ه١ى څعه کبؿ اظيمتل ػ مـکقي تبنک له ظىا ػ ځينى ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ تىىي ٪او ػ
ځينى ٝ٤بليتىنى ػ مصؼوػېؼو المل وګـځي او ػ اٜتثبؿ په شرم تبنؼې کىمه ا٠ېقه نه کىي.

په لنډه تىګه کيفي وػايل په زې ډول زي:
ػ اٜتثبؿ ذريه تنؼي يب ػ لىػاګـيقو تبنکىنى ػ مبيل ٨بنىين وېي ،ػ مرصيف اٜتثبؿاتى
کنرتول ،واؿػايت (مت٥بوتى) کبليى ته ػ پيىکي وؿکړې لږې انؼافې ټبکل ،ػ ظبٌى تبنکي ِامنت
پبڼى مصؼوػيت ،ځبنګړو ٝ٤بليتىنى ته ػ اٜتثبؿ ػ وؿکړې مصؼوػول ځينى ٌنبيٝى ته له مرؼػ تنقيل نه
ػ ځبن لبتنې په ظبٔـ ػه.
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شپاړػم څپطکی
انفالػيىن
ان٥اللي ىن ڇې فمىنږ ػ اولني ٜرص تـ ټىلى مهمه ا٨تٍبػي لتىنقه ػه ،ػ ٨ېمتىنى په ٜمىمي
لٕصه کې ػ پبم وړ ػوامؼاؿه فيبتىالی ػي .ػ٠ه پؼيؼه ته پعىا ه١ه وظت ؿامنځته کېؼله ڇې
مرمىٜي ت٩بِب ته ػ ا٨تٍبػ له تىليؼي تبل٩ىه ٨ؼؿت څعه فيبتېؼله ،ظى ػ ٌنٝتي هېىاػونى وؿولتيى
ترـتى ښىػلې ػه ڇې اوك ان٥الليىن ػ کبليى په پـتله ػ پيمى په فيبتىايل رستېـه تل وی ػی .له
 1950ف لميقې ؿاپؼېعىا ػ ٨ېمتىنى ػوامؼاؿه فيبتىايل ٠بلثب ػ وفګبؿتيب په لىړه لٕصه کې ػ ٘ـ٤يت ػ
مبفاػ ػ ػوؿو په وظت کې وذىػ ػؿلىػ ،او کله ڇې ػ ػې امکبن نه وي ڇې مرمىٜي ت٩بِب له شؼه
فيبته وګڼى ،وذىػ يې ػؿلىػٜ .مىمب ان٥الليىن ػ ػه وؼت او ػ ػه ػ ؿامنځته کىونکى ٜىاملى له معې
ٔث٩ه تنؼي کېږي .ػ ٨ېمتىنى ػ لٕصې وؿو وؿو لىړېؼو ته «څښېؼونکي ان٥الليىن» وايي ،په ػالې
شبل کې ڇې ػ ٨ېمتىنى ڇټک فيبتىايل ته «ټىپ وهىنکی ان٥الليىن» وايي .ػ ان٥الليىن ػ منځته
ؿاوړونکى ٜىاملى له معې ان٥الليىن په ػؿې ډلى :ػ ت٩بِب ان٥الليىن ،ػ ت٩بِب ػ ت١يري ان٥الليىن او ػ
مرص ٣په ان٥الليىن تبنؼې وېىل کېږي .ػ ت٩بِب ان٥الليىن ه١ه وظت ؿامنځته کېږي ،ڇې
مرمىٜي ت٩بِب ػ کبمل التعؼام ػ لٕصې له تىليؼ څعه فيبته وي .ػ ت٩بِب ػ ت١يري ان٥الليىن ه١ه
وظت ؿامنځته کېږي ،ڇې منبت ٞنه يش کىالی په آلبنێ رسه ػ ت٩بِب ػ ذىړښت له ت١يري رسه
هم١ږي يش او ػ مرص ٣ان٥الليىن ه١ه وظت ؿامنځته کېږي ڇې ځينې ډلې له انصٍبؿي ٨ؼؿت
څعه په الت٥بػې مقػونه او ٨ېمتىنه په ا٨تٍبػ کې لىړ کړي .په النؼيني تصخ کې ،مىنږ ػ ت٩بِب او ػ
مرص ٣ان٥الليىن تـ څېړنې النؼې نيمى:

ز تلاطا انفالػيىن:
کالليک ا٨تٍبػپىهبن په ػې تبوؿ وو ،ڇې ػ ٨ېمتىنى لٕصه په ممت٩يم ډول او ػ پيمى له
شرم رسه په متنبلثه تىګه تړاو لـي .کله ڇې ػ پيمى شرم فيبتىالی مىمي٨ ،ېمتىنه فيبتېږي او ػ
پيمى ػ شرم ػؿول ػ ٨ېمتىنى ػ جثبت المل ګـځي .ػ ان٥الليىن نـط هم ػ پيمى ػ شرم ػ فيبتىايل په
نـط پىؿې تړاو لـي ،يٝنې که ڇېـته په کبل کې ػ پيمى شرم ٤ 3يٍؼه فيبت يش٨ ،ېمتىنه ته هم
وؿرسه ٤ 3يٍؼه فيبت يش .ظى ػ٠ه نٙـيه ػا ظربه نه کىي ڇې څـنګه په ذـيبن کې لىېؼلې پيمې ػ
پىيل معبؿذى او مٍبؿ٤ى ػ فيبتىايل تبٜخ کېږي ،او څه ډول ػ تىليؼ ػ انؼافې په جبتت پبته کېؼو
رسه ٨ېمتىنه فيبتىي .وېکمل کالليک ا٨تٍبػ پىه وايي؛ ڇې که ڇېـته نىې پيمې ا٨تٍبػ ته
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وؿننىځي محال ػ تبنکي پىؿ په تىګه رشکتىنى ته ػ پبنګىنې ػ مبيل تأمني لپبؿه له ذبؿي لپام څعه
فيبتې وي ،ان٥اللي ىن ؿامنځته کېږي .په ػې شبلت کې ،په ا٨تٍبػ کې مرمىٜي ت٩بِب فيبتېږي او ػ
کبليى ػ مرمىٜي ٜـِې په نه فيبتىايل رسه محال په ػې ظبٔـ ڇې ا٨تٍبػ ػ کبمل التعؼام په شبل
کې ػي ،ػ کبليى ٨ېمت فيبتىي .او له تلې ظىا مرص ٣کىونکي ػ ٨ېمتىنى ػ فيبتىايل په ظبٔـ لږ
مرص ٣ته مرثىؿوي ،ظى ػ ٨ېمت فيبتىالی په ظپل رس مرمىٜي ت٩بِب نه کمىي ،ځکه ڇې
وؿولته له يىې مىػې پىيل ٜىايؼ له ٨ېمتىنى رسه په متنبلج وکل فيبتىالی مىمي او مرص٣
کىونکي تېـته پعىاين شبلت ته تيبيي .ػوی په پبنګىنې رسه ػ کبليى ػ مصؼوػې ٜـِې ػ اللته
ؿاوړلى لپبؿه ليبيل پيلىي .که تبنکىنه پبنګىالى ته نىی پىؿ وؿکړي ،ػ٠ه ڇټک شـکت ػوام مىمي .له
تلې ظىا که تبنکىنه ػ اٜتثبؿ فيبتىالی وػؿوي ،پبنګىنه ال فيبته وػؿېږي او ان٥الليىن کنرتولېؼلی يش.
ػ کېنق نٙـيه ،ػ وېکمل ػ نٙـيې اٌالس وىې تڼه ػه٤ .ـُ کړئ ڇې ا٨تٍبػ ػ کبمل
التعؼام په شبل کې ػی او پبنګىنې ته ت٩بِب فيبتېږي .ػا په ػې مٝنب ػه ڇې ػ کبليى مرمىٜي
ت٩بِب له مىذىػې ٜـِې څعه فيبته ػه ،نى ٨ېمتىنه فيبتېږي .له ه١ه ځبيه ڇې ػ مرص ٣کىونکي
ت٩بِب ػ ه١ه په ش٩ي٩ي ٜبيؼ پىؿې تړاو لـي او ػ٠ه ش٩ي٩ي ٜبيؼ ػ ٨ېمتىنى په فيبتىايل رسه نه
کمېږي ،ځکه ڇې ػ کبليى پلىؿل په لىړ ٨ېمت رسه پىيل ٜىايؼ په هام٠ه انؼافه فيبتىي ،نى ػ ٨ېمت
فيبتىالی اِبيف ت٩بِب له منځه نه يش وړی .ظى کېنق فيبتىي ڇې هـ ا٨تٍبػ ،که ڇېـته ػ پيمى
ٜـِه جبتته وي هم کېؼای يش ،ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي ػ لٕصې فيبتىالی ػ پيمى مٝبمله  Mtفيبتىي او ػ
لىػ نـط لىړوي ڇې ػا ظپله ػ پبنګىنې ت٩بِب کمىي او ػ ان٥الليىن ٤ىبؿ وؿو کىي ،ظى له منځه
يې نه يش وړیٜ .لت ػا ػی ڇې ػ ګټې فيبتىالی ػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب  Msکمىي او ػ مٝبمله کېؼو
لپبؿه پيمې په ت٩بِب کې ػ ذؾتىلى لپبؿه آفاػوي ڇې ػا په ظپله ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي .په
تصليل کې ػ ػولت ګډون ،ػ٠ه تصخ نى هم واِض کىي.
که ػولتي مٍبؿ ،٣ػ مبليبتى له فيبتېؼو پـته ،فيبت يش ،ػ٠ه اِبيف مرص ٣کېؼای يش په
ػوه النؼې وکلىنى رسه له مبيل پلىه تأمني يش:
ال -٦له ظلکى نه په پىؿ اظيمتنې (ػ ٨ـِې ػ پبڼى په ظپـولى).
ة – ػ اِبيف پيمى په نرشولى يب له تبنکىنى څعه په پىؿ اظيمتنې رسه.
ػ وېکمل په نٙـ مبيل تأمني ػ ٨ـِې پبڼى ػ نرشولى له الؿې ان٥الليىن فيبتىونکی نه ػی او
ػ اِبيف مرص ٣مبيل تأمني له تبنکىنى څعه په پىؿ اظيمتى يب ػ پيمى نرشول ػي ،ڇې ػ ٨ېمتىنى ػ
ٜمىمي لٕصې ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي .په ػې شبلت کې ػ ػولت اِبيف ت٩بِب ػ ظٍىيص
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تـظې ػ ت٩بِب کمىالی نه ذربانىي .پـ ػې البك ،ػ ت٩بِب مبفاػ ؿامنځته کېږي .ظى په ػالې شبل
کې ڇې ػولت له ظلکى نه پىؿ اظيل ،ػ پبنګې په تبفاؿ کې له ظٍىيص پبنګىالى رسه ليبيل کىي
ڇې ػا ػ ګټې ػ نـط ػ کمىايل تبٜخ ګـځي او ػ ظٍىيص تـظې ت٩بِب ػ ػولتي تـظې ػ ت٩بِب ػ
فيبتېؼو په انؼافه ؿاکمىي .کېنق تبوؿ لـي ڇې ػ ػولت ػ مبيل تأمني ػواړه تڼې ان٥الليىن ؿامنځته
کىونکې ػي .په لىمړي شبلت کې ػ ل٥ته تبفۍ ت٩بِب ػ ګټې ػ نـط فيبتىالی مهبؿوي ،په ػوهم
شبلت کې ،ػ ګټې نـط هـومـو فيبتىالی نه مىمي او ػ٠ه شبلت ډېـ ان٥الليىن ؿامنځته کىونکی وي.
که ػ اِبيف مٍبؿ٤ى مبيل تأمني ػ پيمى په نرشولى يب ػ تبنکىنى په پىؿونى رسه ػوام ومىمي ،ان٥الليىن
ته له مصؼوػيت څعه پـته ػوام وکړي.
په هـ شبل ،کېنق او وېکمل ػواړه تبوؿ لـي ڇې ػ مرمىٜي ت٩بِب فيبتىالی ػ ا٨تٍبػ ػ
تىليؼ په ٘ـ٤يت کې ،ڇې کبمل التعؼام پکې شبکم وي ،ان٥الليىن ؿامنځته کىي٠ .بلثب ػ کېنق
نٙـيه ػ ت٩بِب ػ ان٥الليىن په هکله «ػ ان٥الليىين لىړې (وګب »)٣له معې څـګنؼېږي .کىالی وى
ڇې ػ٠ه ممئله ػ النؼې ګـا ٣په کبؿولى رسه په النؼې تىګه وښيى.
C+I+G
B
C+I+G

C
A

C+I
C

Y

(C + I + G) 1

YFE Y

Y

(C + I + G) 0
°

« 16 – 1وکل»
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٤ـُ کړئ ڇې ) (G + Iيٝنې پبنګىنه په ػولتي مٍبؿ٤ى رستېـه فيبتىالی مىمي او ٤ـُ
کړئ ڇې ػ مٍبؿ٤ى ػ ٨ېمتىنى له ٜمىمي لٕصې څعه ممت٩ل ػی ،يٝنې ػ ٨ېمت ت١يريات ػ مٍبؿ٤ى
په انؼافه تبنؼې ا٠ېقه نه کىي .ػ ٜبيؼ په هـه ممکنه لٕصه کې مرمىٜي مٍبؿ ٣ػ C + I + G
کـښې په مـلته ښىػل وىي ػي .که ڇېـته تىليؼ له مصؼوػيت رسه الك و ګـېىان نه ويٜ ،بيؼ Y1
ته فيبتىالی مىمي او ػ٠ه ٜبيؼ ػ  Bپه نٕ٩ه کې له مرمىٜي معبؿذى رسه تـاتـېږي .ظى ٤ـُ کړئ،
ڇې تىليؼ ػ کبمل التعؼام په لٕصه کې  YFEوي ،ش٩ي٩ي ٜبيؼ  Y0ته نه يش فيبتېؼلی .که په YFE
کې مرمىٜي ت٩بِب ) (C + I + Gله مرمىٜي تىليؼ څعه فيبته وي ،يى ان٥الليىين لىړه (وګب)٣
ؿامنځته کېږي ) (CBػ٠ه ان٥الليىين لىړه ػ ٨ېمتىنى ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي او نٙـ فمىنږ ٤ـِيبتى
ته ػ ٨ېمت فيبتىالی ،ان٥الليىين لىړه له منځه نه وړي .ان٥الليىن ػوام کىي ،ظى ػاڇې ػ ٨ېمت
فيبتىالی ػ  C + I + Cپه کمىايل او ػ  BCان٥الليىين لىړه له منځه يىيس .که ان٥الليىين لىړه ػ
 BCپه انؼافه وتىن ولـي او ٨ېمتىنه فيبت يش ،ػ ه١ه ا٠ېقه په ش٩ي٩ي ت٩بِب تبنؼې څه ډول ػه؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6

که په ذـيبن کې ػ لىېؼلى پيمى شرم جبتت وي او يب ػ ٨ېمت ػ لىړېؼو څعه لږ فيبتىالی
ومىمي ،ػ لىػ نـط فيبتېږي او پبنګىنه ته کمه يش.
ػ ش٩ي٩ي ٜىايؼو وېي ت١يري کىي .ػ٠ه ت١يري ػ ه١ى کمبنى په تبوان ػی ،ڇې جبتت ٜىايؼ لـي،
يٝنې ػ ش٩ى٨ى تـالله کىونکى په تبوان ،ڇې ػا ػ ػ٠ې ډلې مرص ٣ؿاکمىي.
که تهـنێ لىػاګـي وتىن ولـي ،ػاظيل لىړ ٨ېمتىنه ،واؿػات فيبتىي او ٌبػؿات کمىي.
په مرمىٜي تىګه ػ ٨ېمتىنى فيبتىالی مرص ٣ؿاکمىي.
که مبليبت له ٨ېمتىنى څعه ڇټک فيبتىالی پيؼا کړي (په فيبتېؼونکى ٜىايؼو تبنؼې ػ مبليبتى
ليمتم ډېـ فيبتىالی مىمي ،ځکه ڇې مرص٤ېؼونکی ٜبيؼ ؿاټيټىي.
که ػ ٨ېمتىنى فيبتىالی المل يش ،ڇې ظلک اټکل وکړي ڇې په ؿاتلىنکي کې ٨ېمتىنه نىؿ هم
فيبتېږي ،مرص٤ىونکي ػ ػوام لـونکى ويبنى پېـوػلى ته فيبتىالی وؿکىي (ػ محبل په تىګه ،لکه په
اېـان کې ػ ظلکى هرىم ػ ػوام لـونکى کبليى پېـوػلى لکه ػ ٠بلێ (٨بلينې) اظيمتى ته يب ػالې
نىؿو کبليى لکه رسو فؿو ػ وتمنيى ػ ظـيؼ ٨ؼؿت ػ کمىلى ػ معنيىي لپبؿه) ،پبنګىال ظپلى
پبنګىنى ته ڇټکتيب وؿکىي او ػا ػ ان٥الليىين لىړې ػ فيبتېؼو تبٜخ ګـځي .که ل٥ته تبفان هم
ػ ظپلې مىذىػي ګىػام فيبت کړي (محال ػ کبليى اشتکبؿ ڇې په ؿاتلىنکي کې يې په لىړه تيه
پلىؿي) ػا هم ػ ٨ېمتىنى ػ ډېـ لىړېؼو تبٜخ ګـځي .له تلې ظىا که ػ ٨ېمتىنى فيبتىالی مؤ٨تي
اټکل يش ،ػوام لـونکى مرصيف کبليى ته ت٩بِب او پبنګىنه وؿولته اڇىل کېږي ،ػ ګىػامىنى
مىذىػي ټيټه په پبم کې نيىل کېږي او ػ ان٥الليىن لىړه کمىالی مىمي .که څه هم ػ اِبيف
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ت٩بِب ان٥الليىن ممک ػ پبنګىنې ػ ؿون ٪په تهري کې په آلبنێ رسه پېښ يش ،رسه له ػې ډېـی
يې ػ ػولت له مٍبؿ٤ى ،په ځبنګړي ډول په ذګړې او نٙبمي ممبيلى پىؿې اړونؼ مٍبؿ ،٣ػ
ػولت ٜمـاين پبنګىنې ػ هېىاػ په وؿولته پبته ليمى کې ڇې ػ ڇټکې ا٨تٍبػي وػې لپبؿه
تـرسه کېږي ،ان٥الليىين ٤ىبؿ ؿامنځته کىي .ػ ت٩بِب ػ ان٥الليىن په اړه ػ تصخ له پبی ته
ؿلىلى نه ػمعه اړينه ػه ڇې وويل يش ،ڇې ػ ظلکى مته او ؿاتلىنکي ته ػ ػوی ػ نٙـ اټکل ػ
ان٥الليىن په تىؼيؼ او کمىايل کې ا٠ېقه لـي .که ڇېـته کىؿنێ او رشکتىنه مته ولـي ڇې
٨ېمتىنه وؿو وؿو ،په ػوامؼاؿه تىګه او په فيبته انؼافه لىړېږي ،نى ػ ظپلى معبؿذى لٕصه فيبتىي
او ػ کبليى ػ ٨ېمت له لىړېؼو څعه معکې ػ کبليى په پېـ و پلىؿ ا٨ؼام کىي .ػ ان٥الليىن اټکل
پـ ػې البك ،ممک ػی ڇې په ظپل ؽات کې ػ ان٥الليىن ػ ؿامنځته کېؼو يىه مهمه منث ٞوي.
تىليؼي واشؼونه ػ لبظتامين مٍبؿ٤ى ػ فيبتىايل په اټکل رسه له وظته معکې ػ لبظتامين
ڇبؿو په تـرسه کىلى کبؿ کىي او ػ ظپلى مىذىػيى شرم فيبتىي .مرص٤ىونکي ظپلې لپاموې
کمىي او ػ کبليى په ظـيؼ ا٨ؼام کىي .ػ٠ه ټىل مرمىٜي ت٩بِب فيبتىيٜ ،ؼم تٝبػل ؿامنځته او
٨ېمتىنه لىړوي.

ز تلاطا ز انفالػيىن کنرتول:
له ه١ه ځبيه ڇې ٜمىمب ػ ػولت ػ ذګړې ػ ػوؿې مٍبؿ ٣ػ نىيى پيمى ػ ؿامنځته کىلى له
الؿې تأمينېږي ،واِض ػه ڇې ولې ډېـی وظت ذګړه ييق ان٥الليىن ته ػ پيمى ػ ٜـِې په پـاظتيب
پىؿې تړاو وؿکىل کېږي .آيب کىالی وى ڇې ذګړه ييق ان٥الليىن ػ پيمى له ٜـِې نه ػ ډډه کىلى په
مـلته مهبؿ کړو؟ ممئله ػا ػه ڇې ٜمىمب ػ ذګړې پـ مهبل نه وى کىالی ڇې ټىل ذګړه ييق مٍبؿ٣
له ظلکى نه ػ پىؿونى په اظيمتلى (ػ ٨ـِې ػ پبڼى په نرشولى) رسه تأمني کړو .پـ ػې البك ،ػولت
مرثىؿ ػی ڇې نىې پيمې نرش کړي .ػ ت٩بِب ان٥الليىن ػ کنرتول لپبؿه يىه منبلثه الؿه ػ مبليبتى
فيبتىالی ػی ڇې تـ يىه شؼه پىؿې ػ مرص ٣کىونکى ت٩بِب ؿاکمىي .ظى ډېـه لىړه مبليه هم ػ ػ٠ه
کبؿ انګېقه ؿاکمىي او مبليه وؿکىونکي ػې ته هڅىي ڇې له ٨بنىين او ٠ري ٨بنىين الؿو څعه په
الت٥بػې ػ مبليبتى له وؿکړې ډډه وکړي .په مرمىٜي ډول ،ػ ذګړې پـ مهبل تـ ټىلى ښه ا٨تٍبػي
ليبلت ػ ان٥الليىين لىړې لـې کىل نه ػي ،تلکې ه١ه ليبلت ػی ڇې ػ ه١ه ػ کمىلى لپبؿه ػ
مبليبتى له الؿې ،تـ ه١ه ځبيه پىؿې ڇې له ا٨تٍبػي او ليبيس پلىه ممک وي ،هڅه وکړي يب ػا ڇې
ػ ممت٩يم کنرتول له الؿې ػ ان٥الليىن لىړه هڅه هم وکړي .ممت٩يم کنرتول په النؼې ډول ػی:
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ال -٦ػ مرص ٣کىونکي ػ ت٩بِب کمىالی ،ممت٩يام ػ ذريه تنؼۍ له الؿې ػ ٠ري رضوؿي تىکى په
تىليؼ کې ػ مىاػو ػ نه کبؿونې شکم ،ػ پبنګىنې ممت٩يم کنرتول او ػالې نىؿ...
ة – په اِبيف ت٩بِب تبنؼې شمله ،ڇې ػ مقػ او ٨ېمت ػ اٜٙمي شؼ ػ ټبکلى له الؿې ممک ػه.
کبلربايت تبوؿ لـي ڇې په امـيکب کې ػ ذګړې پـ مهبل ػ ان٥الليىن ػ کنرتول لپبؿه په مىرتک ډول ػ
مبليبتى ػ فيبتىايل ذريه تنؼي ػ تىليؼ له کنرتول او ػ ٨ېمتىنى له ليبلت څعه کبؿ واظيمتل وى .تـ
ټىلى تـيبيل ليبلتىنه په کبؿ واڇىل وىل ،ځکه ڇې له ػ٠ى ولبيلى څعه ػ يىې وليلې کبؿولى لمه
نتيره منځته نه وى ؿاوړلی .ػ ذګړې پـ مهبل ػ ان٥الليىن تل اړط ڇې له يبػه يې نه وى ويمتلی ،ه١ه
ػا ػی ڇې ػ ذګړې پـ مهبل ػ ػولت ډېـه فيبته ت٩بِب ،ټىلى کبليى ته ػ ت٩بِب فيبتىالی نه ػی .ػ
ػولت ت٩بِب په يىې ځبنګړې تـظه کې ؿاټىلېږي او ډېـی وظت څى لىمړنيى او اٌيل مىاػو ته ڇې
ػ ٜـِې کىي (اؿتربٜيت) يې ډېـ ټيټ ػی ،په ه١ى پىؿې تړاو لـي .ػ محبل په تىګه ،که شتی مبيل
او پىيل کنرتول ػ ٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې لپبؿه په کبؿ واڇىل يش ،ػػ٠ى مىاػو ٨ېمت ډېـ ژؿ
فيبتېږي او پـ ػې البك ،ػ ٨ېمتىنى په متىلٖ جثبت رسه ،په نمثي ٨ېمتىنى کې ػ پبم وړ تؼلىنىنه
ؿامنځته کېږي .ػا په ظپل ؽات کې ػ٠ه ت١يري او تبػ ؿاوړي ٜىايؼ ځينى ظبٌى ډلى ته منځته ؿاوړي
او ځينې نىؿ له له نېمتێ او ٩٤ـ رسه الك و ګـېىان کىي .په مرمىٜي تىګه ويلی وى ڇې په لنډ
مهبل کې ػ ٨ېمتىنى ػ ليمتم له الؿې ػ تىليؼ او مرص ٣ت١يري ممک نه ػی او په ػې اړه کىوي
کىل ځينى کمبنى ته ػ تبػ ؿاوړونکى ٜىايؼو او ځينى نىؿو ته ػ لعتێ او نېمتێ تبٜخ ګـځي.

ز مرصف انفالػيىن:
ٜمىمب په ػې اړه تٍىؿ ػا ػی ڇې ػ مرص ٣ان٥الليىن ػ کبؿګـي اتصبػيى له ظىا ػ مقػ ػ
فيبتىايل له ٤ىبؿ څعه ؿامنځته کېږي .ػالې ٤ـُ کېږي ،ڇې په نىيى ا٨تٍبػونى کې ػ مقػ نـط ػ
تبفاؿ ػ ځىاکىنى په مـلته ټبکل کېږي او ػ تٝبػل نـط مىذىػ نه وي .پـ ػې البك ،کله ڇې ػ
کبؿګـو ت٩بِب ػ ه١ه له ٜـِې څعه فيبته وي ،مقػ نه فيبتېږي .تـ ټىلى مهمه ممئله ػا ػه ڇې ٠بلثب
مقػ ػ مبفاػ ػ وتىن په شبلت کې نه کمېږي .پـ ػې البك ،ػ ػې ظربې په پبم کې نيىلى رسه ڇې ػ
مقػ فيبتىالی هـو مـو کبؿګـو ته له اِبيف ت٩بِب څعه ؿامنځته کېږي ،کبؿګړي اتصبػيې شتی ػ
ٜـِې ػ مبفاػ په شبلت کې هم کىالی يش ڇې مقػونه فيبت کړي٤ .ـُ کړئ ڇې ډېـی
کبؿ٤ـمبيبن (متٍؼيبن) ػ مقػونى فيبتىلى ته مرثىؿېږي .که ػ مقػ ػ ػ٠ه فيبتىايل ػ ګټىؿتيب له
فيبتىايل څعه ڇټک وي ،ػ تىليؼ ػ مرص ٣ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي او په ٜبػي رشايٕى کې ػ
کبليى ػ ٜـِې متبيل په معکنيى ٨ېمتىنى کې ؿاکمىي .ػ ٜـِې کمىالی ػ ت٩بِب له تـاتـ کمىايل رسه
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يى ځبی نه وي او پـ ػې البك ٨ېمتىنه فيبتېږي .تـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ٨ېمتىنه ػ مقػ له فيبتىايل
رسه په متنبلثه تىګه فيبتىايل مىمي ػ کبليى ػ ٜـِې کمىالی او ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل متبيل ته وذىػ
ولـي او ػا تـ هـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ػ مقػ پعىاين نمثت له ٨ېمت رسه ممبوي يش ،ػوام ته ولـي.
پىؿتنێ ممئله په النؼې تىګه التؼالل کېږي .که ٤ـُ کړو ڇې:
ال -٦کبؿ٤ـمبيبن ٨ېمت او ػ تىليؼ م٩ؼاؿ په ػالې ډول ټبکي ڇې ػوامؼاؿه تىګه ػ ػوی لىػ په لنډ
مهبل کې اٜٙمي يش.
ة -ػ کبؿګـ ػ مصٍىل نهبيي ٜىايؼ هـې تىليؼي مىلمې ته ػ التعؼام په فيبتىايل رسه کمېږي.
ػ٠ه ٤ـ ِيبت په ػې مٝنب ػي ڇې که ػ مقػ نـط فيبت يش ،کبؿ٤ـمبيبن ته تـ ه١ه وظته
پىؿې ڇې ٨ېمتىنه په هام٠ه نمثت فيبت يش ،ػ پعىا په انؼافه ته کبؿګـ التعؼام نه کړي.
ش٩ي٩ي مقػ

جبتت م٩ؼاؿ

پىيل مقػ
ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه

ػ٠ه نتيره ګريي ڇې ػ مرمىٜي

تىليؼ ت٩بِب له ظپل تىليؼ څعه لږ کمېږي او په نتيره کې هـومـو ٨ېمتىنه فيبتىالی نه مىمي،
٤ـِىي:
ال -٦ػ ش٩ي٩ي ٜىايؼو ػ مرص ٣نهبيي ميالن له يى څعه کم ػی (يٝنې ػ ٜىايؼو وؿولتی واشؼ
مرمىٜب نه ػی مرص ٣وىی تلکې يىه انؼافه يې لپام کېږي).
ة -په ذبؿي ٨ېمتىنى او مقػ کې هـ ډول تؼلىن ػ پبنګىالى انتٙبؿات له مقػ او آين ٨ېمتىنى څعه په
هام٠ه نمثت تؼلىي .ظى ػ ٨ېمت ػ ت١يري ػ اذتامٜي ا٠ېقې ممئله په مرمىٜي ت٩بِب تبنؼې او ػ
پيمى ػ شرم ٜؼم تىانبيي په تمٖ او فيبتىايل کې په هام٠ه نمثت تبنؼې ت١يريوي .کىم وی ڇې
ٜمال وا ٞ٨کېږي ه١ه ػا ػی ،ڇې ػ مقػ فيبتىالی ػ ػې المل ګـځي ڇې کبؿ٤ـمبيبن فيبت وىی
مرص ٣ػ لىړ ٨ېمت له الؿې مرص ٣کىونکى ته ولېږػوي ،نه ػالې ڇې په لىمړي رس کې ػ کبليى
ٜـِه ؿاکمه کړي او پـېږػي ڇې ػ تبفاؿ ځىاکىنه ٨ېمت پىؿته کړي .شتی که ػ کبليى ٨ېمت ػ ت٩بِب
په ٜـِې تبنؼې له ٜکن الٝمل څعه فيبت يش ،ػ٠ه نتيره ګريي ڇې ٨ېمتىنه ػ مقػ ػ نمثت له
فيبتىايل رسه فيبت يش ،لمه ػه .په ػ٠ه شبلت کې ،ان٥الليىن له اِبيف ت٩بِب پـته ؿامنځته کېږي
او شتی په ػالې شبلت کې ڇې وفګبؿتيب وتىن ولـي هم منځته ؿاځي .په ػ٠ه شبلت کې ان٥الليىن
ػ مقػ فيبتىالی کبؿګـ ته ػ اِبيف ت٩بِب له وتىن پـته ؿامنځته کېږي .ظى په پىؿتني تصخ تبنؼې ػوه
نيىکې وىې ػي:
200

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
لىمړی ،ػا ڇې امکبن نه لـي ڇې مقػونه ػې کبؿګـ ته ػ اِبيف ت٩بِب له وتىن پـته فيبت
نه يش ،ػ کبؿ تبفاؿ ػ کبمل ؿ٨بتت تبفاؿ په څېـ ٜمل وکړي او ان٥الليىن يىافې ػ ت٩بِب ػ ان٥الليىن
په وکل ذىتېږي .ػ ػ٠ه نٙـ له معې کبؿګـ يىافې په ه١ه وظت کې اِبيف مقػ اللته ؿاوړي ،ڇې
ػ انمبين ځىاک واٝ٨ي کمثىػ وتىن ولـي .ػ٠ه نيىکه په ترـتىي وىاهؼو نه شاميه کېږي .ػوهم ػا
ڇې ،ػ ٨ېمتىنى او مقػ په لٕصه کې هـ ډول فيبتىالی ،يىافې په ه١ى شبالتى کې ڇې ػ پيمى ػ
ٜـِې ػ متنبلج تمٖ په پـاظېؼو رسه يى ځبی وي ،کبليى ته مرمىٜي ت٩بِب کمىي .ػ ت٩بِب ػ٠ه
کمىالی وفګبؿتيب منځته ؿاوړي او ػ وفګبؿتيب پـاظتيب ػ مقػ ان٥الليىن فيبتىالی ػؿوي .ػ٠ه تصخ ػ
ان٥الليىن په ا٠ېقو تبنؼې ػ ګټې ػ نـط له الؿې ټينګبؿ کىي.
که څه هم پىؿتنی تصخ له تيىؿيکي پلىه لم ػی ،ظى په ٜميل مىؿػ کې يې وک ػی .په
لىمړۍ ػؿذه کې پىښتلی وى ،ڇې آيب له څښېؼونکي يب وؿو ان٥الليىن څعه په ت٩بِب کې ؿامنځته
وىی کمی ته ػ پبم وړ وي (شتی که ػ پيمى ٜـِه پـاظتيب ونه مىمي) .ػوهم ،شتی که ػ ت٩بِب کمی
وفګبؿتيب ؿامنځته کړي ،ػ وفګبؿتيب لٕصه ػ مقػ ػ ان٥الليىين فيبتىايل ػ له منځه وړلى لپبؿه په
اشتاميل تىګه ډېـ لىړ وي .پـ ػې البك ،شتی که ان٥الليىن وکىالی يش ڇې په ظپل رس له منځه
والړ يش ػ٠ه منډه ػ ډېـ اوږػ وظت تېـېؼو ته اړتيب لـي ،ڇې په ػې شبلت کې ممک ػه ڇې ػ
ان٥الليىن وؼت او ػ اړتيب وړ وفګبتيب له اذتامٜي پلىه ػ منلى وړ نه وي٠ .بلثب په ػې ظربه تبنؼې
تصخ کېږي ڇې ػ مرص ٣ػ ان٥الليىن کنرتول په مبيل او پىيل ليبلتىنى تبنؼې ػ ت٩بِب ػ ان٥الليىن
له کنرتول څعه ډېـ لتىنقم ػی .ځکه ػ ه١ه ػ معنيىي لپبؿه ،مرمىٜي ت٩بِب تبيؼ په کبمال فيبتې
انؼافې رسه ؿاکمه يش او ػ پبم وړ وفګبؿتيب ؿامنځته يش ڇې کبؿګـي اتصبػيى ته ػ منلى وړ نه ػي او
٠بلثب کبؿ٤ـمبيبن ظپله هم ػ ګټىؿتيب ػ فيبتىايل له انؼافې څعه ػ مقػ لىړوالی ٠ىاړي .په هـ شبل ،ػ
نـط ػا ډول کنرتول ا٨تٍبػي وػه په وؼت رسه ؿاکمىي٠ .بلثب ػ مرص ٣ان٥الليىن ػ تبفاؿونى له ٠ري
کبمل وايل څعه ػ کبؿګـ ػ ٜـِې او يب ت٩بِب په اړط کې تړاو لـي .ػ ت٩بِب په اړط کې ،کله ڇې
تبفاؿ په کبمل ؿ٨بتتي شبلت کې وي ،کبؿګـو ته وؿکړل وىی ش٩ي٩ي مقػ ػ تٝبػل په شبلت کې ػ
ه١ىی له نهبيي ګټىؿتيب رسه ممبوي ػی .ظى که ڇېـته تبفاؿ ػ نبظبلٍې ت٩بِب په اړط کې وي ،که
رشکتىنه انصٍبؿي ٨ؼؿت ولـي ،کبؿګـو ته وؿکړل وىی پىيل مقػ ته ػ کبؿګـو ػ مصٍىل له نهبيي
ٜبيؼ رسه ممبوي وي ،ڇې ٠بلثب ػ مصٍىل ػ٠ه نهبيي ٜبيؼ ته ػ رشکت ػ تىليؼ وىيى کبليى له ٨ېمت
څعه لږ وي .پـ ػې البك ،ػ نب َ٨ؿ٨بتت په شبل کې کبؿګـو ته وؿکړل وىی مقػ ته ػ کبؿګـو له
نهبيي مصٍىل څعه کم وي .په ػ٠ه شبلت کې ته تىليؼ کم يش او ػ ٜـِې ػ کمىايل په ظبٔـ
٨ېمتىنه فيبتىالی مىمي .په ٌنٝتي هېىاػونى کې کبؿګـي اتصبػيې ډېـ ٨ؼؿت لـي او ػ کبؿګـو ػ
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ٜـِې انصٍبؿ په واک کې لـي .ػ کبؿګـو اتصبػيې هڅه کىي ڇې ػ کبؿګـو پىيل مقػ فيبت کړي.
کىم کبؿ٤ـمبيبن ڇې ػ اتصبػيى له انصٍبؿي ٨ؼؿت رسه مغ ػي ،تبيؼ ػ٠ه ممئله ومني ،کله ڇې ػ
مقػ فيبتىالی ػ ګټىؿتيب له فيبتېؼو څعه فيبت وي ،ػ تىليؼ مرص ٣فيبتىايل مىمي .ػ ٨ېمت ػ
فيبتىايل له امله ػ مرص ٣ػ٠ه فيبتىالی مرص ٣کىونکي ته انت٩بلېږي او ان٥الليىن ؿامنځته کېږي.

ز اطايف فيصسۍ انفالػيىن:
٤ـُ کړئ ڇې ټىلې ا٨تٍبػي مىلمې ػ ظپل کبليى ٨ېمت ػ مىاػو او ممت٩يم کبؿ
٤يٍؼۍ په فيبتىلى رسه ټبکي (ڇې ػ٠ه ػ مرص٤ ٣يٍؼي په پيمى رستېـه لىػ ته هم وبملېږي) .پـ
ػې رستېـه٤ ،ـُ کړئ ڇې ګټىؿتيب ت١يري نه کىي او کبؿګـ هم ػ مرصيف کبليى ػ ٨ېمت ػ وبظَ ػ
فيبتىايل په انؼافه اِبيف مقػ تـالله کىي ،يٝنې ػ کبؿ ٨ېمت هم ػ مرصيف کبليى ػ ٨ېمت په
فيبتىايل په ٤ي ٍؼۍ رسه ټبکل کېږي .پـ ػې البك ،په ػ٠ه مىػل کې ،کىمې ٤يٍؼۍ ڇې کبؿګـ او
رشکتىنه يې انتعبتىي ،کېؼای يش ڇې ٨ېمت په ظپل شبل پبتې يش او يب فيبتی او کمی پکې ؿايش.
٤ـُ کړئ ،ڇې ػ يف لبٜت  200پىيل واشؼه مقػ په فيبتىايل رسه ػ ٨ېمتىنى وبظَ  104پىيل
واشؼو ته ؿلېؼلی ،په ػې شبلت کې ،کبؿګـ ػ مقػ ػ فيبتىايل ٠ىښتنه کىي او مقػ  208پىيل واشؼو
ته پىؿته کېږي .ػا په ظپل واؿ رسه وبظَ  108,2وو ته فيبتىي او مقػ  216,4پىيل واشؼو ته پىؿته
کېږي .ػ مقػ او ٨ېمت ػ٠ه ٌٝىػي ممري همؼالې ػوام مىمي .له ه١ه ځبيه ڇې په يى ا٨تٍبػ کې ػ
رشکتىنى تـمنځ تثبػله تـرسه کېږي ،ػ ػ٠ه وِٝيت وتىن له يى رشکت څعه تل رشکت ته لېږػول
کېږي .که يى رشکت ػ ظپلى کبليى ٨ېمت فيبت کړي ،نىؿ رشکتىنه ته هم ػ٠ه کبؿ تـرسه کړي ،ڇې په
ظپل واؿ رسه ػ ٨ېمتىنى ػ وبظَ ػ لىړېؼو او ػ مقػونى ػ تيب فيبتىايل لثج کېږي .يىافې ػ ګټىؿتيب
فيبتىالی ػی ڇې ػ اِبيف ٤يٍؼۍ ان٥الليىن کنرتولىي .کبليى ته ػ مرمىٜي ت٩بِب کمىالی ته تـ
يىه شؼه پىؿې ػ اِبيف ٤يٍؼۍ لٕصه ڇې پلىؿونکی تـې کبؿ اظيل ،ؿاکمه کړي .کبليى ته ػ
مرمىٜي ت٩بِب ػ کمىايل ا٠ېقه هم ػ التعؼام ػ کمىايل له الؿې ػ مقػونى فيبتىايل ته ػ کبؿګـي
اتصبػيى ت٩بِب ؿاکمىي.

ز انفالػيىن اغېعې:
الف -كېمتىنه او ز ژونس مصاضف :ان٥الليىن او ػ ٨ېمتىنى ػ لٕصې فيبتىالی ،ػ ژونؼ مٍبؿ٣
لىړوي او ػ ظلکى ػ ژونؼ مٝيبؿ ؿاټيټىي .ػ ه١ى کمبنى ػ ظـيؼ ٨ؼؿت کمېږي ،ڇې ٜبيؼ يې ػ
٨ېمتىنى له لٕصې څعه په کمه انؼافه فيبتېږي ،او کىم کبيل او ظؼمبت ڇې يې مرص٤ىل ػ ػوی په
انؼافه کې کمىالی ؿاځي.
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ب -ز كېمتىنى ظياتىالی او ز غايس او ثطوت وېش :ان٥الليىن په ا٨تٍبػ کې ػ ٜبيؼ وېي تـ ا٠ېقې
النؼې ؿاويل کله ڇې ٨ېمتىنه فيبتېږي ،پىيل ٜىايؼ هم وؿرسه کمېږي ،ظى په ممبوي تىګه نه او له
التحنبء پـته .ػ ځينى ٜىايؼ ػ ٨ېمتىنى له فيبتىايل څعه فيبت او ػ ځينى لږ فيبتىالی مىمي او ډله ييق
پىيل ٜبيؼ ت١يري نه کىي .ػا ڇې ػ کىمې ػلې ٜىايؼ له ٨ېمتىنى څعه ڇټک او ػ کىمې ډلې ٜىايؼ ػ
٨ېمتىنى له فيبتىايل څعه وؿو فيبتىالی مىمي ػ ان٥الليىن په ٜلت پىؿې تړاو لـي .که ػ ان٥الليىن
ٜلت او ػ ان٥الليىن ٜبمل اِبيف ت٩بِب وي ،نى په لىمړي رس کې ػ ٨ېمتىنى فيبتىالی ػ رشکتىنى
ٜىايؼ او ه١ه کمبن ڇې لىػ تـالله کىي لىړوي او تيب ممک مقػونه فيبت کړي .که ػ ان٥الليىن
ؿامنځته کىونکی ٜبمل ػ مرص ٣فيبتىالی وي ،په لىمړي رس کې ػ مقػ اظيمتىنکى ٜبيؼ فيبتېږي .ػ
جبتت ٜبيؼ لـونکى کمبنى ٜبيؼ (لکه ػ ػولت مبمىؿي ) ػ ػوی ٜىايؼ ٜمىمب ػ ٨ېمتىنى ػ فيبتىايل پـ
وظت ت١يري نه کىي ،په ا٨تٍبػ کې ػ جـوت ػ وېي ت١يري ػ ان٥الليىن په نتيره کې پىؿ اظيمتىنکي
او پىؿ وؿکىونکي تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل .کله ڇې ػ پيمى اؿفښت ؿاټيټېږي (ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل په
نتيره کې) ػ ػائنينى جـوت او ه١ه کمبن ڇې ظپلې پيمې په پىؿ وؿکىي ػ ه١ىی جـوت کمېږي.
ځکه ڇې ػوی ػ ظـيؼ فيبت ٨ؼؿت په پىؿ وؿکړی او تيب ػ وؿکړې پـ مهبل ػ ظـيؼ لږ ٨ؼؿت تـالله
کىي ،پىؿوړي کمبن که ػ ان٥الليىن پـ وظت ،ظپل پىؿونه ظالً کړي ،ګټه کىي .په ػې شبلت
کې ،ان٥الليىن ػ ټىلنې ػ جـوت يىه تـظه له پىؿ وؿکىونکى او ػائنينى څعه پىؿوړو ته انت٩بلىي .په
ٌنٝتي هېىاػونى کې ڇې ػولت اٌيل پىؿ اظيمتىنکی او کىؿنێ پىؿ وؿکىونکې ػي ،ان٥الليىن ػ
کىؿنيى ػ جـوت يىه تـظه ػولت ته انت٩بلىي.
ج -ز كېمت او ػپام ظياتىالی :کله ڇې ٨ېمتىنه فيبتېږي ،ظلک له ان٥الليىن څعه ػ ظالٌېؼو
تېالتېلې الؿې لټىي .کله ڇې ػا مته ويش ڇې ان٥الليىن ته ػوامؼاؿه يش ،ػ پيمى پىؿوړيتىة او ػ
٠ري پىيل وتمنيى مبلک اولېؼل ګټىؿ او ػ پيمى مبلک اولېؼل او ػ پيمى پىؿ وؿکىل ګټه نه لـي،
يٝنې په تبوان ػي .پـ ػې البك ،امکبن لـي ڇې ػ ان٥الليىن په نتيره کې لپام او ػ ن٩ؼي
مىذىػيى لبتنه کمىالی ومىمي ،ڇې ػا په ظپل ؽات کې ػ ػې پـ ٜلت ڇې ػ کبليى او ظؼمبتى
ت٩بِب فيبتىي ،اشتامال ان٥اللي ىن ڇټک کىي .که ظلک ػ لپام پـ ځبی ،ظپلې پيمې په مرصيف
کبليى ولګىي په ػې شبلت کې تبيؼ ټىلې پبنګىنې له تبنکىنى څعه په مبيل تىګه تأمني يش ،ڇې ػا
هم په ظپل واؿ رسه اِبيف ت٩بِب فيبتىي او ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه تېـته لىړوي.
ز -انفالػيىن او اكتصازي وزه :امکبن لـي ڇې ػ ٨ېمتىنى ػوامؼاؿه فيبتىالی ػ لپام ػ کمىايل او يب
ػ ه١ه شـکت ل٥ته تبفۍ او اشتکبؿ په لى کم يش .ػا په ظپل واؿ رسه مؤلؼې پبنګىنې کمىي او ػ
تىليؼ ػ وػې نـط ؿاټيټىي .له تلې ظىا ،ښکبؿه ظربه ػه ڇې ػ تىليؼ وػه او ٜبيؼ ػ ت٩بِب ه١ې
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لٕصې ته په کبيف انؼافه لىړه وي ،ڇې ػ کبؿګـ او نىوؿ منبتٝى کبمل التعؼام تّمني کړي ،اړتيب
لـي .کله ڇې ت٩بِب کبيف نه وي ،ا٨تٍبػ په پىؿه تىګه وػه نه يش کىالی .پـ ػې البك ،له منبتٝى
څعه کبمله الت٥بػه ،ػ کمې انؼافې اِبيف ت٩بِب ػوام ته اړتيب لـي .ػ کبمل التعؼام لبتنه کله ڇې
ت٩بِب لږه فيبته وي ،له ه١ه وظت نه لبػه ػه ڇې ػ ت٩بِب کمىالی پکې ليؼل کېږي يب ػ ت٩بِب مبفاػ
پکې وتىن ولـي .کله ڇې ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل په ظبٔـ ٨ېمتىنه لىړېږي ،په ػ٠ه شبلت کې اشتامال
رشکتىنه ظپل تىليؼ فيبتىي او ػ نىې پبنګىنې لپبؿه ػ ٘ـ٤يت په فيبتىايل الك پىؿې کىي .په ػ٠ه
شبلت کې ممک ڇې ػ ٨ېمت فيبتىالی ػ ڇټکې ا٨تٍبػي وػې ػ نـط تبٜخ يش.
هـ -انفالػيىن او ز داضجي تازياتى ةيالنؽ :که په يى هېىاػ کې ٨ېمتىنه له نىؿو هېىاػونى څعه په
ڇټکه تىګه فيبتېږي ،واؿػات يې فيبتېږي او ٌبػؿات يې کمېږي ،ڇې ػ٠ه ػ ذبؿي ظبؿذي تبػيبتى
په تيالنن کې ػ کرس تبٜخ ګـځي .ػ٠ه ممئله ،ػ هېىاػ الٝبؿي ؽظبيـ کمىي او له تهـنيى هېىاػونى
څعه ػ پىؿ اظيمتنې وك کمىي .ػ تيالنن ػ کرس ػ ذربان لپبؿه له تهـ څعه ػ پىؿ ػ نه اظيمتنې ػ
ميالن لپبؿه ٠بلثب تبيؼ واؿػات ؿاکم يش ڇې ػ٠ه ممئله ٠بلثب تىليؼ او التعؼام (پبنګه ييق تىکي او
لىمړين تىکي که ڇېـته له تهـ څعه ؿاواؿػېږي) ؿاکمىي او ډېـی هېىاػونه ڇې په تهـنيى مىاػو او
تهـنيى پبنګه ييقو تىکى پىؿې تړلې وي له تبوان رسه مغ کىي.
و -انفالػيىن او اػتذسام :انګلييس ا٨تٍبػ پىه ٤ېلپن په انګلمتبن کې ػ وفګبؿتيب او مقػ ػ ؿاتٕې
تـمنځ په ػې هکله ډېـ تباؿفښته ترـتىي کبؿ تـرسه کړی .ه١ه نتيره اظيمتې ػه ،ڇې وفګبؿتيب وؼيؼا
ػ پىيل مقػ په فيبتىايل پىؿې تړاو لـي .نىؿو ا٨تٍبػپىهبنى هم ػ ه١ه کبؿ ته پـاظتيب وؿکړې ػه او ػ
وفګبؿتيب او ػ ٨ېمتىنى ػ لٕصې تـمنځ ؿاتٕه يې څېړلې ػه .ػوی هم نتيره اظيمتې ػه ڇې په لنډ
مهبل کې ػ وفګبؿتيب ػ نـط او ن٥الليىن تـمنځ اؿفښت لـونکې ؿاتٕه وذىػ لـي او کبمل التعؼام ته
هم هـومـو له ػوامؼاؿه ان٥الليىن رسه مل وي٤ .ـيډم تبوؿ لـي ڇې په اوږػ مهبل کې ػا ډول ؿاتٕه
وذىػ نه لـي او په يى وظت کې کبمل التعؼام او ػ ٨ېمتىنى جثبت ته الرسلی ممک ػی .په
النؼينێ تـظه کې ػ ٤ېلپن ػ منصني په اړه ظپل تصخ پـاظىو .په ا٨تٍبػ کې کبمل التعؼام ه١ه
شبلت ػی  ،ڇې په ه١ه کې هـ څىک ڇې په تبفاؿ کې ػ شبکم مقػ په نـط تبنؼې کبؿ کىلى ته شبرض
وي ،تىظتيب ولـي .ػ کبؿ تبفاؿ ڇې ػا ډول ځبنګړتيب ولـي ،کبمل تبفاؿ وته ويل کېږي .په واٝ٨ي نړۍ
کې ػا ډول تبفاؿ ته ؿلېؼل امکبن نه لـي ،ځکه ڇې ػ کبؿ او کبليى په تبفاؿ کې نېمګړتيبوې وتىن
لـي .ػ ځينى تىظتيبوو ػ اړتيب وړ مهبؿت او ښىونه ،ػ ظبيل تىظتيب په هکله ػ مٝلىمبتى ػ ؿاټىلىلى
مرص ٣او وظت او له يىې تىظتيب څعه تلې تىظتيب ته ػ انت٩بل مرص ٣ػا ټىلې ه١ه لتىنقې ػي ڇې
له ه١ى رسه رسه ،ػ کبؿ تبفاؿ کبمل نه يش اولېؼی .ػػ٠ى نىاٍ٨ى له وتىن رسه امکبن لـي ڇې ػ کبؿ
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په تبفاؿ کې اِبيف ٜـِه وتىن ولـي (شتی پـته له ػې ڇې ػ مقػ په نـط کې ت١يري ؿامنځته يش).
ػ٠ه وِٝي ت ه١ه وظت ؿامنځته کېږي ،ڇې کىم کبؿګـ ڇې ػ کبؿ په لټه کې ػي ػ ظبيل تىظتيبوو
له م٩ؼاؿ رسه تـاتـ وي .په ػ٠ه شبلت کې مىذىػه وفګبؿتيب ،ته إٌکبکي وفګبؿتيب ويل کېږي .کله
ڇې ػ وفګبؿتيب نـط ػ إٌکبکي وفګبؿتيب له نـط رسه تـاتـ وي ،ػ کبؿ په تبفاؿ کې کبمل التعؼام
وتىن لـي .ؿاتلىنکي مغ ګـا ٣ػ٠ه شبلت ښکبؿه کىي.
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په کىم تبفاؿ کې ڇې إٌکبکي وفګبؿتيب وتىن نه لـي ،ػ کبؿګـ  N2ومېـ ػ مقػ په واٝ٨ي
نـط (ش٩ي٩ي)  Weکې التعؼامېږي ،ظى په تبفاؿ کې ػ وته نېمګړتيبوو په ٜلت ػ کبؿګـ اٜٙمي
ومېـ ڇې کىالی يش په تٝبػيل مقػ  Weکې په کبؿ تىظت يش  N1ػی .ػ  N1لٕصې په تىظتيب
کې ػ٨ي٩ب ػ ظبيل تىظتيبوو ومېـ ػ ه١ى کبؿګـو له ومېـ رسه تـاتـ ػی ڇې ػ کبؿ په لټه کې ػی .پـ
ػې البك ،اِبيف ٜـِه له اِبيف ت٩بِب رسه تـاتـه ػه او ػ مقػ نـط ػ ت١يري ميالن نه لـي .ػ
ػی او که ػ تىظتيب لٕصه ٤ N1ـُ يش ،ػ وفګبؿتيب نـط
إٌکبکي وفګبؿتيب نـط
ػ إٌکبکي وفګبؿتيب له نـط رسه ممبوي ػی او کبمل التعؼام وتىن لـي .هـ څىمـه ڇې ػ کبؿ ػ
تبفاؿ نېمګړتيبوې لږې وي ػ إٌکبکي وفګبؿتيب نـط ته کم وي .ډېـی ا٨تٍبػپىهبن پـ ػې تبوؿ ػي
ڇې ػ٠ه نـط ػ امـيکب ا٨تٍبػ ته له  4%رسه تـاتـ ػی .پـ ػې البك ،په ػ٠ه ا٨تٍبػ کې ه١ه وظت
کبمل التعؼام وتىن لـي ،ڇې نـط يې له  96%رسه تـاتـ وي .څـګنؼه ػه ڇې ػ إٌکبکي وفګبؿتيب
نـط نه يش کىالی ڇې جبتت او ت١يري نه منىنکی وي .له ه١ه ځبيه ڇې ػ٠ه نـط ػ انمبن په مـلته ػ
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ؿامنځته وىيى نېمګړتيبوو تـ ا٠ېقې النؼې ؿاځي ،تبيؼ ػػ٠ى نيمګړتيبوو ػ کمىلى هڅه ويش .ػ ػې
مىظې لپبؿه تبيؼ ػ رشکتىنى او اتصبػيى ػ انصٍبؿي ٨ؼؿت ػ ؿاکمىلى په تـظه کې له ځينى ليبلتىنى
څعه کبؿ واظيمتل يش ،ا٤ـاػو ته تعٍيص او ښىونيق ٤ـٌتىنه تـاتـ يش ،ػ ه١ى أالٜبتى تّمني
ڇې په ظبيل تىظتيبوو او کىم کبؿګـ ڇې ػ کبؿ په لټه کې ػی په لږ مرص ٣رسه تـاتـٔ ،ـس او اذـاء
يش .کىم تصحىنه ڇې په وؿولتيى کلىنى کې کبمل التعؼام ته ػ ؿلېؼو لپبؿه تـرسه وىي ػي ،ډېـی
يې ػ انګلييس ا٨تٍبػپىهبنى (ا .و٤ .ېلپن) ترـتىي څېړنې ػي ڇې ػ مقػ او وفګبؿتيب په هکله له
ؿواتٕى څعه رسڇينه اظيل .لکه څنګه ڇې پىؿته وؿته اوبؿه ووىه ه١ه نتيره اظيمتې ػه ڇې
انګلمتبن ته ه١ه ػوؿې ڇې په ه١ى کې ػ وفګبؿتيب نـط ټيټ ػی  ،ه١ه ػوؿې ػي ڇې پىيل مقػ پکې
په ڇټکه تىګه فيبت وىی ػی .کىم منصني ڇې النؼې ػ وفګبؿتيب او پىيل مقػ تـمنځ ؿاتٕه ښکبؿه
کىي ،ػ ٤ېلپن ػ منصني په نبمه يبػېږي.
ػ ٤ېلپن ػ کبؿ له معې وؿولته ػ وفګبؿتيب ػ نـط او ٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې تـمنځ ؿواتٖ
تـ څېړنې النؼې ونيىل وىل ،ڇې له مىبته منصني نه النؼې منصني اوت٩ب ٧وىی ػی .ػػ٠ى ػواړو
منصني ګبنى وؿته والی ٜريج نه ػی ،ػ ٨ېمتىنى ػ فيبتىايل په ػوؿه کې ،پىيل مقػونه تبيؼ له واٝ٨ي
(ش٩ي٩ي) مقػ څعه په ڇټکه تىګه فيبت يش .پـته له ػې ته ش٩ي٩ي مقػ ښي لىؿ ته کمىالی ولـي.
ػ لبٜتي مقػ ػ نـط
ت١يري په ٤يٍؼي

3

ػ لبٜتي وفګبؿتيب نـط
په ٤يٍؼي

0

4
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په اوږػ مهبل کې ػ ش٩ي٩ي مقػ فيبتىالی له نږػې نه ػ کبؿګـ ػ ګټىؿتيب له وػې رسه يى ځبی
ػی .په کبؿ ظبنه يي ٌنبيٝى کې ػ کبؿګـ ػ ګټىؿتيب نـط امـيکب ته له  1947ف کبل نه تـاوله پىؿې
 3%ػی .پـ ػې البك ،په کىمه ػوؿه کې ڇې ٨ېمتىنه جثبت لـونکي ػي ،لکه  1962ف کبل په پىيل
مقػ کې ػ ت١يري نـط تبيؼ ػ  3%په شؼوػو کې وي .پىؿتنی وکل ،ػ٠ه ممئله تأييؼوي .کله ڇې ػ
٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه په لىړېؼو پيل کىي ،کبؿګـ ته په لږ ځنډ رسه په کبل کې ػ  3%په انؼافه ػ
پىيل مقػ ػ فيبتىايل ٠ىښتنه وکړي او ه١ه ته اللته ؿاوړي .پـ ػې البك ،ػالې ښکبؿي ڇې ػ
٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې ػ فيبتىايل او ػ پىيل مقػ تـمنځ ٨ىي ؿاتٕه وتىن لـي .ػ ٤ېلپن او ػ ه١ه ػ
پلىيبنى کبؿ ػ ا٨تٍبػي لي بلتىنى له پلىه ډېـ اؿفښت لـي ،ځکه ڇې ػ ٤ېلپن منصني څـګنؼوي ڇې
په کبل ػ  3%ان٥الليىن نـط ػ وفګبؿتيب ػ نـط اٌ١ـي شؼ ته  4%ته رضوؿي ػی .په تله وينب ،ػ کبمل
التعؼام ټبکيل ا٨تٍبػي اهؼا ٣او ػ٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې جثبت ،په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ
٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې ػ ت١يري ػ نـط او ػ وفګبؿتيب ػ نـط تـمنځ ٤بٌله تبجثبته وي ،له يى تل رسه ته
په تّبػ کې وي .لىمړنی ا٨تٍبػ پىه ڇې ػ ٤ېلپن ػ منصني تصليلىنه او پېىنهبػي ليبلتىنه يې تـ
نيىکې النؼې ونيىل ،مېلټىن ٤ـيډم ػی٤ .ـيډم وايي ڇې ػ ٤ېلپن منصني يى لنډ مهبله منصني ػی
او په اوږػه مىػه کې ٌؼ ٧نه کىي ،ػ ٔثيٝي وفګبؿتيب نـط ،کىالی يش ڇې وتىن ولـي .ػ ٤ـيډم
نتيره ګريي په النؼې التؼالل والړه ػه٤ :ـُ کړئ ڇې ا٨تٍبػ ػ وفګبؿتيب په لىړ نـط کې ٜمل
کړی ػی او اوك ڇټکې پـاظتيب ته ػاظلېږي .ػ ؿکىػ په پبيله کې يب ٨ېمتىنه په ظپل شبل پبته کېږي
او يب وؿو وؿو کمىالی مىمي او هـ څىک ػ ػې مته لـي ڇې ػ٠ه شبلت په ؿاتلىنکي کې هم ػوام
ومىمي ػ تىليؼ په فيبتىايل رسه ػ وفګبؿه کبؿګـو ػ وتىن پـ ٜلت ډېـ کبؿګـ په تبفاؿ کې ػ شبکم نـط
له معې التعؼامېږي او له ه١ه ځبيه ڇې ػ تىليؼ نـط نه فيبتېږي ،ػ وفګبؿتيب کمىالی ػ ٨ېمتىنى په
لٕصه کې ت١يري نه ؿاوړي .ظى په نهبيت کې ػ ػ٠ې پـاظتيب ػ ػوام لپبؿه رشکتىنه تبيؼ ػ اِبيف
کبؿګـ ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه لىړ پىيل مقػ اؿائه کړي .کبؿګـ په ػې تبوؿ ڇې ٨ېمتىنه جبتت پبته کېږي،
ػ پىيل مقػ ػ فيبتىايل نـط ڇې ػ ه١ىی ػ اټکل وىي ش٩ي٩ي مقػ له فيبتىايل رسه تـاتـ ػی ٨ثىلىي
يې .ػ کبؿګـو پىيل مقػ ػ تىليؼ مرص ٣له نـظه پىؿته تيبيي او مرص ٣کىونکي ته ػ اِبيف مرص٣
په لېږػلى رسه ،ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه فيبتىالی مىمي .ػ ٨ېمتىنى ػ ٜمىمي لٕصې په فيبتېؼو رسه
په ش٩ي٩ي مقػوػو کې اټکل وىی فيبتىالی تص ٪٩نه مىمي ،ش٩ي٩ي مقػ يب جبتت پبته کېږي يب کمېږي
او فيبت کبؿګـ التعؼامېږي .که مرمىٜي اِبيف ت٩بِب ػ انثمبٔي مبيل او پىيل ليبلتىنى له الؿې
ولبتل يش٨ .ېمتىنه ظپل فيبتىايل ته ػوام وؿکىي او ػ ش٩ي٩ي مقػ او ػ وفګبؿتيب ػ نـط کمىالی ػوام
مىمي .ػ ٤ېلپن له منصني نه ػ ٤ـيډم ػ تـػاوت مهم ٜبمل ػ ش٩ي٩ي مقػ ػ فيبتىايل او ػ کبليى ػ
٨ېمت ػ فيبتىايل تـمنځ ػ وظت ځنډېؼل ػي .له ه١ه ځبيه ڇې ػ کبؿګـو ت٩بِب ػ ش٩ي٩ي مقػ تبتٞ
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ػه ،نى ان٥الليىن يىافې په ه١ه ٌىؿت کې کبؿګـو ته ت٩بِب فيبتىي ڇې ش٩ي٩ي مقػ ػ تٝبػيل مقػ له
لٕصې څعه په کم شؼ کې ولبتل يش٤ .ـيډم تبوؿ لـي ڇې ػ کبليى ٨ېمت له مقػ څعه په ڇټکه
تىګه ځبن له نه اټکل وىي ان٥الليىن رسه تٕثي٩ىي .پـ ػې البك ،ػ تٕثي ٪لپبؿه فمبين ٤بٌله اړينه
وي ،ػ٠ه ځنډ يب فمبين ٤بٌله تـ ه١ه وظته پىؿې ػوام مىمي ڇې ػ کبؿګـو اټکل ػ ٨ېمتىنى ػ
لٕصې ػ ت١يري په هکله نبلم وي٤ .ـيډم وايي ڇې تبآلظـه کبؿګـ په ظپلى تېـوتنى تبنؼې پىهېږي
او ػ ٨ېمتىنى ػ النؼېني فيبتىايل اټکل ته ػ ت٩بِب په هکله په ظپل پىيل مقػ کې په پبم کې ونييس .په
ػې ٌىؿت کې ش٩ي٩ي مقػ فيبتىالی مىمي او کبؿګـو ته ت٩بِب تـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ػ وفګبؿتيب
نـط ػ ٔثيٝي وفګبؿتيب له نـط رسه تـاتـ يش ،کمىالی مىمي .ػ ٤ېلپن اوږػ مهبله منصني ڇې ٤ـيډم
يې وړانؼې کىي په النؼې تىګه ښىػل وىې ػه:
ػ کلني ان٥الليىن نـط

2,5

ػ وفګبؿتيب نـط

4

0
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په اوږػ مهبل کې ػ وفګبؿتيب ػ نـط ت١يري ػ ان٥الليىن ػ نـط له ت١يري رسه يى ځبی امکبن نه
لـي .پـ ػې البك ،ػ ٤ېلپن اوږػ مهبله منصني ػ ٔثيٝي وفګبؿتيب په نـط کې په ا٩٤ي مصىؿ تبنؼې
ٜمىػي کـښه ػه .يىافې ػ وفګبؿتيب ػ ػاميي کمىايل کړنالؿه ،ػ تبفاؿ ػ نېمګړتيبوو ػ کمىايل په مىظه
ػ ليبلتىنى ٔـس او اذـاء کىل ػي .که ػ٠ه ليبلتىنه په کبؿ واڇىل يش ،ػ وفګبؿتيب ٔثيٝي نـط
کمىالی مىمي او ػ ٤ېلپن اوږػ مهبله منصني ته کيڼ اړط ته انت٩بل يش .اتى آوتبي او ؿاذـ تـېرن په
ػې وؿولتيى کې ػ ٤ېلپن ػ اوږػ مهبله منصني په هکله نىي نٙـيبت وؿکړي ػي .ػ ه١ىی نٙـيې ػ
٤ېلپن ػ منصني ػ ػوػيقو تصليلىنى ځبنګړتيبوې ػ ٤ـيډم له تصليل رسه تـکيثىي .ػ آوتبي او تـيرن
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ػ نٙـيبتى له معې ػ إٌکبکي وفګبؿتيب له نـط نه په کم نـط کې (ڇې مىنږ وؿته ػ آوتبي او تـيرن
پېىنهبػي نـط -وايى) ،ػ ٤ـيډم نٙـي ه ٌؼ ٧نه کىي ،ظى له ه١ه څعه په پىؿته نـظىنى کې ٌؼ٧
کىي .لکه څنګه ڇې يې ګىؿو په کبل کې ػ ان٥الليىن په  2,5%نـط کې ػ آوتبي او تـيرن ػ
پىنهبػي وفګبؿتيب نـط ػ ٤ـيډم ػ ٔثيٝي وفګبؿتيب له نـط رسه تـاتـ ػی .آوتبي او تـيرن ػ ٤ېلپن ػ
اوږػ مهبله منصني په هکله ظپلې نٙـيې په امـيکب کې په لىػاګـۍ او ػ کبؿ په تبفاؿ کې ػ نبَ٨
ؿ٨بتت پـ ذىړښت يې البك وؿته ايښی ػی .ه١ىی په ػې تبوؿ ػي ڇې ػ کبؿګـو انصٍبؿي
اتصبػيې ػ ػې وك لـي ڇې شتی له فيبتې وفګبؿتيب رسه رسه ته مقػونه ػ ګټىؿتيب له فيبتېؼو نه ډېـ
فيبت کړي .تـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ػ وفګبؿتيب نـط ػ ٔثيٝي وفګبؿتيب له نـط نه پىؿته وي ،ػ تىليؼ په
مرص ٣کې ؿا٠لی فيبتىالی په پىؿه تىګه ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل په وکل تبفاؿ ته نه انت٩بلېږي او ػا ػ
٨ېمت ګؾاؿۍ ػ انٕٝب ٣پؾي ـۍ پـ ٜلت او ػا ه١ه کړنالؿه ػه ڇې په ه١ه رسه ٨ېمتىنه ػ کبؿګـ ػ
واٝ٨ي مرص ٣او ػ اټکل وىي مرص ٣تـمنځ ػ اظتال٤بتى ػ ذربان لپبؿه تٝؼيلېږي .ػ وفګبؿتيب ػ نـط
په فيبتېؼو رسه کبؿګـي اتصبػيې ػ فيبت مقػ ٠ىښتنه کىي او ػ ٨ېمت ګؾاؿۍ په تـظه کې مىذىػې
نېمګړتي بوې هم له منځه ځي .ػا په ػې مٝنب ػه ڇې ػ کبؿګـ ػ اِبيف مرص ٣فيبتېؼونکې تـظه
٨ېمت نه انت٩بلېږي .ػ٠ه منډه تـ ه١ه وظته پىؿې ڇې ػ وفګبؿتيب نـط ػ ٔثيٝي وفګبؿتيب نـط ته
ؿلېږي ،ػوام مىمي .په ػې وظت کې ،ػ کبؿګـ له مرص ٣رسه متنبلج ٨ېمت فيبتىالی مىمي .له
ځبيه ڇې ػ ٔثيٝي وفګبؿتيب نـط ػ إٌکبکي وفګبؿتيب له نـط رسه تـاتـ ػی ،له ػې نه فيبت التعؼام
نه يش لىړېؼلی .په ػ٠ه شبلت کې ػ ان٥الليىن نـط ػ فيبت وىي مقػ ػ مبفاػ نـط ػ کبؿګـ ػ ګټىؿتيب
ػ فيبتىايل په پـتله رسه تـاتـه ػی او ػ ٤ېلپن منصني په ا٩٤ي مصىؿ ٜمىػي وکل اظتيبؿوي.

ز انفالػيىن ز له منځه وړلى ػياػتىنه
ػ ان٥الليىن ِؼ ليبلتىنه په ػؿې ډلى وېىل کېږي:
 -1پىيل ليبلتىنه.
 -2مبيل ليبلتىنه.
 -3ممت٩يم کنرتول.
 -1پىيل ػياػتىنه :ػ ان٥الليىن ػ مهبؿ لپبؿه ،ػ پيمى ػ ٜـِې کنرتول ػ مـکقي تبنک له ظىا ػ
مرؼػ تنقيل ػ نـط لىړول او ػ ػولت له ظىا ػ پـانيمتي تبفاؿ ػ ٜمليبتى تـرسه کىل اړي ػي .له
ػې الؿې ػ پيمى ٜـِه کمىالی مىمي .که ػولت ػ ٨ـِې پبڼى په پلىؿلى الك پىؿې کړي ،ػ
لىػاګـيقو تبنکىنى ن٩ؼي ؽظبيـ له مـکقي تبنک رسه کمېږي او ػا ػ لىػاګـيقو تبنکىنى له ظىا
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ػ وړانؼې وىيى اٜتثبؿاتى شرم کمىي .که ػولت ػ پـانيمتي تبفاؿ ػ ٜمليبتى له الؿې ػ ٨ـِې
پبڼې وپلىؿي ،ػا ته هم ػ ٨ـِې ػ پىؿتنيى پبڼى ػ پلىؿولى ا٠ېقه ولـي .ػ لىػ ػ نـط ػ فيبتىايل له
الؿې ػ پيمى ػ ٜـِې کمىالی ته پبنګىنه کمه کړي ،ڇې تـ يىه شؼه پىؿې مرمىٜي ت٩بِب
ؿاټيټىي .ػ لىػ ػ نـط فيبتىالی او ػ پيمى ػ ٜـِې کمىالی ٜمال ػ پيمى ت٩بِب کمىي ،ظى
رسٜت او ػ ا٠ېقې انؼافه يې پېژنؼل وىې نه ػه .په انګلمتبن کې له ػوهمې نړيىالې ذګړې
وؿولته ٜمال ػ پىيل ليبلتىنى ػ ا٠ېقې ػوؿه له ه١ه څه نه ڇې مٕلىته او ػ پبم وړ ػه ډېـه اوږػه
ػه ،او ٠بلثب پىيل ليبلتىنه په اوږػ مهبل کې ػ ان٥الليىن په مهبؿولى کې تـيبلێ ػه .له ه١ه ځبيه
ڇې ػ پيمى ػ ٜـِې ت١يريات نه يش کىالی ڇې له کبيف رسٜت رسه له لنډ مهبلى نىلبنبتى رسه
په ا٨تٍبػ کې م٩بتله وکړي .پـ ػې البك ،ػ اوږػ مهبلى ممبيلى ػ شل لپبؿه تـ ټىلى منبلثه ػه.
 -2مايل ػياػتىنه :که ػالې ٤ـُ کړو ڇې يىافې اِبيف ت٩بِب ان٥الليىن منځته ؿاوړي ،ػ ت٩بِب
په کمىلى رسه کىالی وى ڇې ان٥الليىن مهبؿ کړو .مرمىٜي ت٩بِب ػ ػولت مٍبؿ ٣او ػ
ظٍىيص تـظې مٍبؿ ٣ػي .له ه١ه ځبيه ڇې ٠بلثب وؼيؼ ان٥الليىن ػ ػولت له معبؿذى څعه
ڇې ػ پيمى په انؼافه ؿامنځته کىلى رسه مبيل تأمني کېږي ،ؿامنځته يش٠ ،بلثب ػ ػولت متٝبػله
تىػذه يى منبلج مبيل ليبلت ګڼل کېږي .ػ ػ٠ې ٤ـِيې ٜلت ػا ػی ڇې ٜمىمب ػ ػولت ػ
تىػذې کرس ان٥الليىن ګڼل کېږي او ػ تىػذې کرس ػ پيمى ػ ٜـِې په فيبتىلى رسه تأمينېږي.
تله ممئله ػا ػه ڇې ٜمىمب ػولتي مٍبؿ٠ ٣ري مؤلؼ ػي .نٙبمي معبؿد پىيل ٜىايؼ منځته
ؿاوړي ،ظى په تبفاؿ کې په ٜـِه وىيى کبليى تبنؼې څه وی نه فيبتىي .پـ ػې ٜلت ٠بلثب ػ
٨ېمتىنى فيبتىالی ه١ه نښې ػي ڇې اظٕبؿ وؿکىونکي ػ ٠ري مؤلؼو مٍبؿ٤ى ػ کمىلى لپبؿه لکه
ػ٤بٜي مٍبؿ ٣ڇې ػ جثبت لـونکى ٨ېمتىنى کبؿ لتىنقمنىي ،ظى له تلې ظىا ،ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى
کمىالی هم يىافې ػ ا٨تٍبػي متصىلينى په ت١يريولى رسه ممک نه ػی .رستېـه پـ ه١ه ،ػ ػولت
ډېـی مٍبؿ ٣لکه ػ ښىونې او ؿوفنې او ؿو٠تيب مٍبؿ ٣په نننيى ا٨تٍبػونى کې ،اړي مٍبؿ٣
ػي او په مرمىٜي تىګه ػ ػولت معبؿد په ټىلنه کې ػ التعؼام ػ لبتنې لپبؿه ػ پبم وړ ؿول
لـي .پـ ػې البك ،ػ ػولتي مٍبؿ٤ى ػ کمىلى له الؿې ػ ان٥الليىن مهبؿول ډېـی ليبيس او
ا٨تٍبػي ممبئل له ځبن رسه ؿاوړي .په ػې تـتيج ،مبليبت ػ مرمىٜي ت٩بِب ػ کمىلى مهمه
وليله ػه .ظى ػ ػولتي مٍبؿ٤ى تأمني يىافې په مبليبتى تبنؼې ممک نه ػی .که ػالې په پبم کې
وي ،ڇې ػ ػولت اِبيف معبؿد په مبليبتى تبنؼې پىؿه يش ،تبيؼ ػوه پىښتنى ته ځىاة وويل
يش:
 -1تـ کىمه شؼه پىؿې تبيؼ ػ ظٍىيص لکتىؿ مرص ٣او تـ کىمه شؼه پىؿې تبيؼ ػ ظٍىيص
لکتىؿ پبنګىنه ؿاکمه يش؟
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 -2ز زغې مىدې لپاضه ةايس له کىمى وػايلى څذه کاض واديؼتل يش؟
ػ لىمړۍ پىښتنې په ځىاة کې تبيؼ وويل يش ،ڇې ػا په هـ وظت کې په مىذىػو رشايٕى
پىؿې تړاو لـي .کېؼای يش ځينې وظت ػ مرص ٣کمىالی او ځينې وظت ػ پبنګىنې ډېـ کمىالی
مٕلىة وي٠ .بلثب کىالی وى ڇې مرص ،٣پـ ٜىايؼ ػ مبليې له الؿې کنرتول کړو تـ يىه شؼه پىؿې
په فيبتېؼونکى ٜىايؼو تبنؼې ػ مبليبتى او ػ انت٩بيل وؿکړو ت١يري ڇې ػ التعؼام له لٕصې رسه ت١يري
کىي کىالی يش ڇې ظپل رسی متٝبػل کىونکی وي .ػ ان٥الليىن او ٨ېمت په فيبتىايل رسه ػ
فيبتېؼونکى مبليبتى ذىړښت ػ ٜىايؼو يى لىيه تـظه ػ مبليبتى په وکل اظيل ،ظى ظپل رسی متٝبػل
کىونکی په کبيف انؼافه ػ ت٩بِب له نىلبنبتى رسه په م٩بتله کې په ٌنٝتي ا٨تٍبػونى کې وك نه لـي
او نه يش کىالی ڇې اِبيف ت٩بِب له منځه يىيس .که څه هم ػ مبليبتى ػ نـظىنى فيبتىالی کىالی
يش ڇې اِبيف ت٩بِب او ان٥الليىين لىړه له منځه يىيس .ظى ممئله همؼالې لبػه نه ػه .ػ مبليبتى
ػ نـظىنى لىړوالی ػ کبؿ او ٝ٤بليت انګېقه تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل او په اوږػ مهبل کې ػ ا٨تٍبػي
وػې نـط ؿاکمىي .ػ مرص ٣ػ کمىلى لپبؿه کىالی وى ڇې له ٠ري ممت٩يمى مبليبتى (په کبليى مبليبت)
له الؿې کبؿ واظلى کېؼای يش ڇې ځينې وظت اِبيف ت٩بِب يىافې ػ ا٨تٍبػ په يىه ځبنګړې تـظه
کې وتىن ولـي او په ػې تـظه کې ػ ت٩بِب مصؼوػول اړي وي ،نه ػا ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ ظـيؼ
٨ؼؿت ؿاکم يش ،په ػالې شبلت کې په ځبنګړي ظـڅالو مبليبت ممک مٕلىة وي.
 -3مؼتليم کنرتول -ز غايس او كېمت ػياػت :کله ڇې مبيل او پىيل ليبلتىنه ونه يش کړی ڇې
ان٥الليىن په مؤجـه تىګه مهبؿ کړي ،ػلته تيب ځينې ػولتىنه ػ ٨ېمت او ٜبيؼ له ليبلتىنى څعه کبؿ
اظيل .ػ ػ٠ه ليبلت له معې ،ػولت م٩ـؿوي ڇې په ا٨تٍبػ کې ػ مقػونى فيبتىالی ػ ګټىؿتيب
له فيبتىايل څعه نه يش فيبتېؼلی .پـ ػې البك ،ػ مقػ کنرتول هم کىالی يش ڇې ػ تىليؼ ػ
مرص ٣ػ کنرتول له الؿې ػ مرص ٣ػ ان٥الليىن معنيىی وکړي او هم ػ مقػ اظيمتىنکى ػ
43
ٜىايؼو ػ کنرتول له الؿې کىالی يش ڇې کبليى ته مىذىػه ت٩بِب جبتته ولبيت.
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اووه لؼم څپطکی
اكتصازي نىػانات
په پبنګىال نٙبم کې ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى نىلبن ڇې ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى په نبمه يبػېږي،
يىه ؽايت پؼيؼه ػه .ا٨تٍبػي نىلبن ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ٌٝىػي شـکت يٝنې ػ تىليؼ ،التعؼام،
٨ېمتىنى او ٜىايؼو ٌٝىػي نىلبن ػی ،ڇې په ػې پمې ػػ٠ى ٝ٤بليتىنى نقويل شـکت ؿاځيٜ .مىمب
په ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى کې نىلبنبت په څلىؿو ګـوپىنى وېىل کېږي.
 -1زوضه يا نىةت :ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ ت١يرياتى اولٖ څـګنؼوي.
 -2مىػمي ةسلىنىنه٠ :بلثب ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى نىلبن ػی ڇې په ټبکلې فمبين ٤بٌله کې ڇې
ٜمىمب يى کبل ػی په پبم کې نيىل کېږي .ػػ٠ى نىلبنبتى منځته ؿاوړونکی ٜبمل يب ٔثيٝي رشايٖ
او يب ػ ظلکى ػوػونه او ؿواذىنه ػي ػ محبل په تىګه ،لبظتامين ٝ٤بليتىنه په اوړي کې ډېـ او په
ژمي کې کمىالی مىمي او ي ب ػا ڇې ظلک په ؿوژه کې ػ اظرت ػ نږػې کېؼو په ظبٔـ ظپلې
پېـوػنې فيبتىي.
 -3غري منظم يا تصازيف نىػانات :ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ٠ه نىلبن له ٠ري ٜبػي يب ٠ري منٙمى او
تٍبػيف پېښى څعه ؿامنځته کېږي .ػػ٠ى نىلبنبتى منځته ؿاوړونکي ٜىامل ا٨تٍبػي ٜىامل
ػي .ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى مبهيت ػالې ػی ،ڇې په ځينى وظتىنى کې ډېـ ڇټک او ځينې وظت
کمىالی مىمي.

ز اكتصازي نىػاناتى ډولىنه:
ا٨تٍبػي نىلبنبت په ػؿې ډولى؛ ٜمؼه نىلبنبتى٠ ،ري ٜمؼه نىلبنبتى او ه١ه نىلبنبت ڇې
مىذي اوږػوالی يې لىی وي وېىل کېږي.
 -1غمسه نىػانات :ػا ه١ه نىلبنبت ػي ڇې ٠بلثب ػ ه١ىی ځبنګړتيب ذؼي او شبػ تصـانىنه وي .ػ

محبل په تىګه ،ػ امـيکب ا٨تٍبػ په ،1890 ،1884 ،1873 ،1857 ،1847 ،1837 ،1825 ،1818 ،1812
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 1920 ،1913 ،1910 ،1903 ،1893ف کلىنى کې له ػا ډول تصـانىنى رسه مغ و .په اولٖ ډول په
هـو لمى کلىنى کې يى ځل ٜمؼه تصـان ؿامنځته کېږي.
 -2غري غمسه نىػانات :ه١ه نىلبنبت ػي ڇې وؼت يې کم ػی .ػ٠ه نىلبنبت په متنبوته تىګه
ؿامنځته کېږي.
 -3هغه نىػانات چې مىجي اوږزوالی يې لىی وي :ػ٠ه نىلبنبت له  50نه تـ  60کلىنى پىؿې
وظت نييس او په ا٨تٍبػي ليکنى کې په کنؼؿاتي ٦لبيکلىنى تبنؼې مىهىؿ ػي .په النؼې
وکل کې ٜمؼه نىلبنبت او کنؼؿاتي ٦لبيکلىنه ښىػل کېږي.
ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى انؼافه

ٜمؼه

کنؼؿاتي٦
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« 17 -1وکل»

ز اكتصازي نىػاناتى پړاوونه:
اوك ػالې په پبم کې نيىل کېږي ،ڇې يى ا٨تٍبػي نىلبن څلىؿ تېالتېل پړاوونه لـي.
وکى٤بيي ،ؿون ،٪تصـان او ؿکىػ.
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ميل تىليؼ

وکى٤بيي

ؿون٪

وخت

ؿکىػ

تصـان

« 17 -2وکل»

ةحطان:
پـ نبمٕلىتى ا٨تٍبػي ا٠ېقو رستېـه ،ممک تصـان ټىلنې ته نبمٕلىة ليبيس او ټىلنيق
ٜىا٨ج ولـي .ػ تصـان ػ ػوؿې په وظت کې ،تىليؼ ،التعؼام او ٜبيؼ په ډېـه ټيټه لٕصه کې وي .ػ
ٜبيؼ ټيټىالی ػ مرصيف کبليى ت٩بِب ؿاکمىي او ػ٠ه کمىالی ٨ېمتىنه ؿاټيټىي .ػ تىليؼ مرص ٣هم ػ
انمبين ځىاک منبتٝى او نىؿو ػ وفګبؿه پبتې کېؼو ػ وتىن پـ ځبی ؿاټيټېږي .ػ ظـڅالو ػ شرم په
کمىايل او ػ ٨ېمت په کمېؼو رسه لىػ هم ؿاټيټېږي او پبنګىنه ؿاکمىي.
که څه هم ػ تصـان په لىمړنيى پړاوونى کې کېؼا يش ػ کبليى مىذىػي ػ پعىانيى مىذىػيى ػ
وتىن په ظبٔـ پىؿته وي ،ظى پلىؿونکي ػوی ته ؿا٠يل ٠ىښتنې يب و٥بؿوبت لږ لږ له مىذىػۍ څعه
تأمينىي او تىليؼونکى ته ظپلې ٠ىښتنې کمىي.
له ه١ه ځبيه ڇې تىليؼ په ټيټه لٕصه کې ػی ،تىليؼي واشؼونه ػ ظپلې پبنګې ػ فيبتىايل
لپبؿه پىؿ اظيمتلى ته اړتيب نه لـي .ػ لىػاګـيقو پىؿونى په کمىايل رسه ،ػ تبنکىنى ؽظبيـ فيبتېږي .په
ػ٠ه شبلت کې ،تبنکىنه ػ اٜتثبؿ ػ ډېـولى وك لـي ظى څىک ػ پىؿ اظيمتى مينه وال نه وي ،ڇې
ػ٠ه ممئله ػ ګټې نـط ؿاټيټىي .ػ ٨ېمتىنى ټيټېؼل ػ پيمى اؿفښت فيبتىي ،ػ امکبن په ٌىؿت کې،
214

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
ا٤ـاػ او ا٨تٍبػي مىلمې ػ وفګبؿو وتمنيى په تؼلىلى رسه پيمى ته ميالن پيؼا کىي .پـ ػې البك ،ػ
تصـان په پړاو کې په ټىلنه کې ػ ليبليت ٠ىؿه والی فيبتىالی مىمي .ػ ٜبيؼ کمىلى په ظبٔـ ،ػ
مرص ٣نهبيي ميالن فيبتىالی مىمي او ػ ټىلنې لپام ؿاکمىي .کله ڇې ا٨تٍبػ په اٜٙمي ٘ـ٤يت
رسه کبؿ نه کىي ،نى ػ التهالک وىيى مبوني آالتى ػ تؼلىلى هڅه هم نه تـرسه کېږي .ػػ٠ى مبوينىنى
ػ تؼلىلى پـ ځبی له اولنيى وفګبؿو مبوينىنى څعه کبؿ اظيمتل کېږي .ػ٠ه ټىل ٜىامل ػ ػې تبٜخ
ګـځي ڇې ػ پبنګه ييقو تىکى او تبػوامه مرصيف کبليى ت٩بِب کمه يش .په ا٨تٍبػ کې ػ تىليؼ کمىالی
په مرمىٜي تىګه په ټىلنه کې ػ وفګبؿو ٘ـ٤يتىنى ػ ؿامنځته کېؼو تبٜخ ګـځي .ػ تىليؼ له ټيټ وايل
رسه ػ التعؼامٜ ،بيؼ٨ ،ېمت او لىػ په اړه په ټىلنه کې تؼتينبنه ٤کـي متبيل ؿامنځته کېږي .په ػ٠ى
رشايٕى کې پبنګىنه نه تـرسه کېږي او ػ٠ه ممئله په ټىلنه کې ػ ان٥الليىن او ان٩ثبيض ا٠ېقې ؿامنځته
کىي.

ضونم:
کىم ٜىامل مىنږ له تصـان څعه وکى٤بيێ (٠ىړېؼو) ته تيبيي؟ کېؼای يش ڇې ػ٠ه ٜىامل
تېـوين وي لکه ػ ن٥ىك فيبتىالی ،ذګړه يب مبيل او پىيل ليبلتىنه وي .شتی ػػ٠ى تېـوين ٜىاملى له
وتىن پـته هم کېؼای يش مٕلىة وِٝيت ؿامنځته يش .پنځه ٜىامل ٠بلثب ػ ؿون ٪ػ ػوؿې ػ
ؿامنځته کېؼو تبٜخ ګـځي:
 -1ز كېمت او مرصف تطمنځ ضاةطه:
وؿولته له يى څه وظت نه ڇې له تصـان څعه تېـېږي ،ػ مرص٨ –٣ېمت تـمنځ ډېـه ښه
ؿاتٕه ؿامنځته وىه .اشٍبئيىي اؿ٨بم ښکبؿه کىي ڇې ٠بلثب ػ مرص ٣ت١يريات ػ ٨ېمت له ت١يرياتى
څعه وؿولته پبته کېږي .ػ تصـان پـ وظت ،په لىمړي رس کې ٨ېمتىنه فيبتېږي او تيب مرص ٣او ٠بلثب
ػ ٨ېمت ػ کمېؼو نـط ػ مرص ٣ػ کمېؼو له نـط څعه کم وي٨ .ېمت هم له مرض ٣څعه معکې
اٌ١ـي شؼ ته ؿلېؼلې وي ظى تـاوله پىؿې مرص ٣نقويل لري (شـکت) لـي .نهبيتب مرص ٣له
٨ېمت څعه په ټيټ شؼ کې ٨ـاؿ لـي او ػ کبليى تىليؼ مرص ٣کىونکى ته ګټىؿ ګـځيٜ .مىمب ٨ېمت
ډېـ ژؿ او په لىړ نـط رسه له مرص ٣نه فيبتىالخ پيلىي .پـ ػې البك ،ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ
ٌٝىػي شـکت پـ مهبل ػ ٨ېمت او مرص ٣تـمنځ تىپري فيبتىالی مىمي ڇې ػ لىػ او ػ فيبتې
پبنګىنې تبٜخ ګـځي .ػ لبيکل په اٜٙمي نٕ٩ه کې٨ ،ېمت لىړ شؼ ته ؿلېږي او مرص ٣ال تـاوله
ظپل ٌٝىػي شـکت ته ػوام وؿکىي .په ػې شبلت کې ػ ٨ېمت او مرص ٣تـمنځ ؿاتٕه کمىالی
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پيؼا کىي او لىػ کمېږي .ځينې تىليؼي واشؼونه له ا٤الك رسه مغ کېږي او ځينې نىؿ يې مصبٙ٤ه
کبؿي ٠ىؿه کىي .ػ ٨ېمت او مرص ٣تـمنځ ؿاتٕه په النؼې وکل کې ښىػل کېږي.
ٜبيؼ او مرص٣

٨يمت
ګټه
ګټه
مرص٣

تبوان

م٩ؼاؿ

« 17 -3وکل»
ػ آفاػ ؿ٨بتت په ا٨تٍبػ کې ػ تصـان پـ مهبل وفګبؿه ظلک ػ تىظتيب ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه له
يى تل رسه ؿ٨بتت کىي ،کىمې ا٨تٍبػي مىلمې ڇې لىػ يې ػ کمېؼو په شبل کې ػی ،ػ تبفاؿ ػ
لىيې تـظې ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه له يى تل رسه ؿ٨بتت کىي .ػ٠ه ٜىامل ػ ػې تبٜخ ګـځي ڇې ػ
تىليؼ مرص ٣ؿاکم يش او نهبيتب مرص ٣په کبيف انؼافه له ٨ېمت څعه ډېـ کمېږي او ا٨تٍبػي
مىلمې ػ ٝ٤بليتىنى فيبتىالی ګټىؿ ګڼي .وؿولته له يىې مىػې ػ ٨ېمت او مرص ٣تـمنځ ډېـه ښه
ؿاتٕه ؿامنځته کېږي او ګټىؿتيب فيبتىي.
 -2په مىجىزيى کې تغيري:
ػوهم ٜبمل ڇې ػ تىليؼ فيبتىايل ته متبيل لـي ،له مىذىػيى رسه ػ ڇل ٔـي٩ه ػه .يى
وظت ػالې وي ،ڇې ا٨تٍبػ ػ تصـان په پړاو کې وي ،مىذىػۍ پبی ته ؿلېږي .په ػ٠ه وظت کې
ت٩بِب له مىذىػيى څعه تأمينېږي او نهبيتب ا٨تٍبػي مىلمې ه١ې نٕ٩ې ته ؿلېږي ڇې ػ مىذىػيى
ګىػامىنه يې کمېږي او ػې ته مرثىؿېږي ڇې له ګىػام څعه ػ تبنؼې مىذىػۍ ذىړې کړي .په ػې
شبلت کې تبيؼ ت٩بِب په تىليؼ تبنؼې ؿ ٞ٤يش .کېؼای يش ڇې ػ٠ه ممئله تىليؼ فيبت کړي او په
ټىلنه کې ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ فيبتىايل لپبؿه يىه انګېقه ذىړه يش.
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 -3ز ګټې نطخ:
ػ اِبيف ؽظبيـو له ؿاټىلېؼو څعه او ػ ګټې ػ نـط ػ کمېؼو لپبؿه ٤ىبؿ ؿاوړل ممک ځينې
واشؼونه پىؿ اظيمتى ته اړ کړي .ػا ډول پبنګىنې ته اشتامال تىليؼ او التعؼام فيبت کړي.
 -4تػىييض تلاطا:
يى تل ٜبمل ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ فيبتىايل لپبؿه له پبنګه ييقو کبليى څعه ؿامنځته کېږي.
که څه هم ا٨تٍبػي مىلمې او ا٤ـاػ ػ پبنګه ييقو کبليى او ػ ػوامؼاه مرصيف کبليى تٝىيْ ػ تصـان
پـ وظت ځنډوي ،ظى نه يش کىالی ڇې ػ٠ه کبؿ ته تـ اتؼه پىؿې ػوام وؿکړي .فاړه مبوينىنه،
کىالی يش ڇې يىافې ػ يى څه وظت لپبؿه په تـميمېؼو رسه ظپل کبؿ ته ػوام وؿکړي .له ػې
وؿاظىا ،ػ نىيى مبوينىنى ښه کېؼل ٘ـ٤يت فيبتىي او ػ پعىانيى مبوينىنى تؼلىل په نىيى مبوينىنى ػ
تىليؼ پـوله ا٨تٍبػي کىي .ػ٠ه ممئله ػ مرص ٣کىونکى تـمنځ هم ٌؼ ٧کىي .فاړه تىټبن تـ يىه
وظته پىؿې تيب تيب ګنډلی وى .له يى څه وظت وؿولته تبيؼ نىي تىټبن واظيمتل يش .ػ ا٤ـاػو او
ا٨تٍبػي مىلمبتى مٍبؿ ٣کىم ڇې ػ تبػوامه کبليى ،ػ کبؿ ػ ولبيلى او ػ مبوينىنى په تـظه کې
تٝىيّېږي ،په ػې تـظه کې ت٩بِب فيبتىي او ػا ػ تىليؼ او ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ فيبتىايل تبٜخ
ګـځي.
 -5ضواين کتنه:
که څه هم کېؼای يش ڇې ا٤ـاػ او ا٨تٍبػي مىلمې ػ تصـان پـ وظت لم نٙـ ونه لـي،
ظى ػالې ته ونه انګېـي ڇې تصـان ته تـ اتؼه پىؿې ػوام وکړي .ػوی ته هم په نهبيت کې ػ
ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ ٌٝىػي شـکت په مته وي .ځينې کمبن ػ ػې ظربې په پبم کې نيىلى رسه ڇې
ؿون ٪ته ډېـ ژؿ پيل يش ،په ظپل مرص ٣کې فيبتىالی ؿاويل ،ػ٠ه پـېکړه ،په ټىلنه کې ا٨تٍبػي
ٝ٤بليتىنه فيبتىي.
هـ ډول ت١يري ڇې په پنځه ګىنى تـظى کې ؿامنځته کېږي ػ التعؼام ػ فيبتىايل تبٜخ
ګـځي .که څه هم ػ٠ه فيبتىالی ځينې وظت ا٨تٍبػ له تصـان څعه ػ ويمتلى لپبؿه کبيف نه وي ،ظى
ػ ػه ػ ؿامنځته کىونکي ٜبمل ته په نه پبمنيىي رسه ،کىم ځىاک ڇې ا٨تٍبػ ػ تصـان له پړاو نه تبيس
ػ تىليؼ فيبتىالی ػی .که تىليؼات فيبت يشٔ ،ثٝب ڇې التعؼام او ٜبيؼ ته هم وؿرسه فيبت يش .په
ډېـ لىړ ٜبيؼ رسه ته ػ ظلکى ت٩بِب کبليى او ظؼمبتى ته فيبته يش .ػ ؿون ٪په لىمړي رس کې ٨ېمت
جبتت پبتې کېږي او ػ ت٩بِب فيبتىالی تبيؼ ػ ٜـِې په فيبتىايل رسه ؿ ٞ٤يش .ظى کله ڇې ت٩بِب په
کبيف انؼافه فيبته يش ،ػ ٨ېمتىنى فيبتىالی پيلېږي .ػ٠ه مرص ٣هم په ټيټه لٕصه کې تب٨ي پبته
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کېږي ،په ځبنګړي ډول ػ ؿون ٪په لىمړيى پړاوونى کې ،ځکه څىک ته ػ ه١ى منبتٝى لپبؿه ڇې ډېـې
فيبتې مىنؼل کېږي ،ػ لىړ ٨ېمت پېىنهبػ ونه کړي .ػ ظـڅالو په فيبتىايل رسه لىػ فيبتېږي .ػ
فيبتى کبليى مىذىػي لبتل کېږي او ػ لىػ فيبتىالی ػ پبنګىنې ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي ،ڇې ػا په
ظپل واؿ رسه ػ تبنکي پىؿونى ػ اظيمتلى ت٩بِب فيبتىي .مبفاػ ؽظبيـ کمېږي او په نتيره کې يې ػ
ګټې نـط فيبتىالی مىمي.
ػ کبليى ػ ت٩بِب فيبتىالی ػ ليبليت ٠ىؿه والی کمىي .ػ ٜبيؼ ػ فيبتىايل په ظبٔـ ،ػ لپام
نهبيي ميالن فيبتېږي ،وفګبؿ ٘ـ٤يت له منځه ځي ،اِبيف پبنګىنه تـرسه کېږي او ؿون ٪پيلېږي.

شکىفايي:
ػ وکى٤بيێ پـ مٕلىتى ا٨تٍبػي ا٠ېقو رستېـه ٠بلثب مٕلىة ټىلنيق او ليبيس أجـات هم لـي.
ظى په پىؿه تىګه ا٨تٍبػي وِٝيت مٕلىة نه وي ،ځکه ڇې ػ ځينى پؼيؼو تبٜخ ګـځي لکه
ان٥الليىن او ػ کبليى کمثىػ ،او تې ؿويې مٍبؿ٤ى ته پـاظتيب وؿکىي.
 -1ز كېمت ز مرصف ضواةط:
ػ تىليؼ ػ فيبتىايل په پيلېؼو رسه ،التعؼام او ٜبيؼ تېـوين ٜىامل په ػالې ډول ٜمل کىي،
ڇې ػ٠ه ٌٝىػي شـکت ڇټک کېږي .که څه هم ػ ؿون ٪ػ ػوؿې په لىمړيى کې ٨ېمتىنه جبتت
پبته کېږي ،ظى ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى په ٌٝىػي شـکت رسه ػ ٨ېمتىنى فيبتىالی هم پيلېږي .ػ تىليؼ
فيبتىالی نهبيتب ا٨تٍبػ ػ «تنګنبوو» پړاو ته کىىي او په ػې پړاو کې کبيل کميبته کېږي .ػ٠ه
کميبيب ػ ٨ېمتىنى ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي .لکه څنګه ڇې معکې اوبؿه وؿته ووىه٨ ،ېمتىنه له
مرص ٣څعه په ڇټکه تىګه فيبتېږي .ػ ؿون ٪په ػوؿان کې ػ٠ه ؿاتٕه ػ لىػ ػ فيبتىايل تبٜخ
کـځي ،ځکه ڇې ػ ظـڅالو له فيبت شرم رسه رسه ،ػ لىړ لىػ شبويه هم منځته ؿاځي٠ .بلثب ػ
ؿون ٪په پړاو کې لىػ ػ مقػ له فيبتىايل څعه په فيبت نمثت رسه فيبتېږي ،ڇې ػ ٠ه انګېقه
پبنګىنه فيبتىي .په اِبيف پبنګىنه تبنؼې ڇټک کىونکی 44او ػ يى تل فيبتىونکي په تىګه ٜمل
کىي او ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنه په فيبته پيامنه فيبتىالی مىمي.
 -2ز مىجىزيى ضاټىلىنه:
ػ مىذىػيى ؿاټىلىنه هم ػ لىػاګـيقو ػوؿو په ػ٠ه پړاو کې مهم ؿول لىتىي .ډېـی
تىليؼونکي او لىػاګـ ػ مىذىػي کىم م٩ؼاؿ ڇې لبيت ػ ظـڅالو ځبنګړې ٤يٍؼي ػه .ػا په ػې
 -44ڇټک کىونکی ،مرصيف کبليى ته ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل په تـڅ کې ػ پبنګه ييقو مٍبؿ٤ى فيبتىالی ػی.
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مٝنب ػه ،ڇې تىليؼ تبيؼ نه يىافې ػ مرص ٣کىونکى ػ اِبيف ت٩بِب ػ ؿ ٞ٤کىلى لپبؿه وي ،تلکې ػ
ت٩بِب ػ ؿ ٞ٤کىلى لپبؿه مىذىػۍ فيبتىالی مىمي .ػ محبل په تىګه٤ ،ـُ کړئ ڇې ٜمؼه پلىؿونکي
ػ ٤ 10يٍؼو په انؼافه ظـڅالو ػ مىذىػۍ له ځبن رسه لبيت او ٤ـُ کړئ ڇې ظـڅالو په
ميبوت کې  100000واشؼه ػی .که ػ٠ه ظـڅالو په ميبوت کې  110000واشؼو ته وؿلېږي،
ٜمؼه پلىؿونکي ػ کبليى  110000واشؼه يٝنې  10000اِبيف واشؼونه په مرص ٣کىونکى تبنؼې ػ
پلىؿلى لپبؿه  1000واشؼه اِبيف کبيل (ػ  110000واشؼو مىذىػي) ػ ٤ 10يٍؼو په انؼافه ػ
مىذىػيى لبتلى ت٩بِب ته ولـي .پـ ػې البك ،ته ػ ٜمؼه پلىؿنکي اِبيف ت٩بِب  11000واشؼه وي
او تىليؼ ٜمىمب ػ مرص ٣کىونکى ػ ت٩بِب له فيبتىايل څعه په ڇټکه تىګه فيبتىالی مىمي.
پـ ػې رستېـه٨ ،ېمت هم ػ مىذىػيى ؿاټىلېؼو ته رسٜت وؿکىي .ځکه ڇې تىليؼوونکي
پىهېږي ،ڇې ػ مرص ٣ػ فيبتېؼو رسٜت له ٨ېمتىنى څعه کم ػی .پـ ػې البك ،که کم اؿفښته
مىػذىػۍ ؿاټىلې کړي ػ ٨ېمت په لىړوايل رسه ته ػ پبم وړ ګټه اللته ؿاوړي .ػ محبل په تىګه ،که
ڇېـته يې په  100پىيل واشؼو پېـوػلې وي او په  125پىيل واشؼو يې وپلىؿي ،ػ لىػ شبويه ته
٤ 25يٍؼه وي .که ٨ېمت  135 ،130او  150پىيل واشؼو ته پىؿته يش ،تىليؼوونکي ته فيبته ګټه
اللته ؿاوړي .لىػاګـ هم پىهېږي ڇې مٍبؿ ٣ته فيبت يش او ػ٠ه ممئله ته ػ ه١ىی ګټه ؿاکمه
کړي .پـ ػې البك ،که ڇېـته ػ ٨ېمت فيبتىالی اټکل يش ،له لىػاګـو رسه ته ػ مىذىػيى ػ
ؿاټىلېؼو انګېقه پيؼا يش .تٝىيْ او ػ ګټې نـط ػ مىذىػيى په نـط رستېـه ،ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى
شـکت ته رسٜت وؿتعښي .ػ ػې ظربې ميالن ڇې کبؿول وىې وتمنێ ػې په نىيى وتمنيى
تبنؼې ػ تىليؼي ٘ـ٤يت ػ لىړېؼو لپبؿه تٝىيْ يش ،ػ٠ه ڇبؿه هم ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنه فيبتىي .په
ځبنګړي ډول ػ ؿون ٪په لىمړي پړاو کې ڇې ػ ګټې نـط ټيټ وي ،ػ ػ٠ې پبنګىنې انؼافه ته ػ پبم
وړ وي .ػ٠ه اِبيف پبنګىنه ػ يى تل فيبتىونکي او تىؼيؼونکې ا٠ېقې له الؿې مرمىٜي ٜبيؼ
ډېـوي او ا٨تٍبػ ػ کبمل التعؼام شبلت ته ؿلىي.
 -3کامل اػتذسام:
ػ تىليؼ ػ وکى٤بيێ ػ ػوؿې پـ وظت ،التعؼام او ٜىايؼ په لىړه لٕصه کې وي .ډېـ
ٜىايؼ ػ فيبتې ت٩بِب په مٝنب وي .ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل ػوام ،ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي او په
ځبنګړي ډول ،کله ڇې ٜـِه وتىن ونه لـي٨ ،ېمتىنه په رسٜت رسه فيبتېږي ،مرص ٣هم ظپل
ٌٝىػي شـکت ته ػوام وؿکىي ،ځکه ڇې ػ انمبين ځىاک او نىؿو منبتٝى ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه
ؿ٨بتت فيبتىالی مىمي .ػ ګىػام مىذىػي ،پبنګىنه او ػ پىؿ لپبؿه ت٩بِب په پىؿته لٕصه کې ؿاځي،
ػ اِبيف ؽظبيـو په فيبتىايل رسه کمېږي او ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ٌٝىػي شـکت ته رسٜت
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وؿتعښي .ػ ٨ېمت په فيبتىايل رسه ػ پيمى اؿفښت ؿالىېږي .پـ ػې البك ،ډېـی ا٤ـاػ او رشکتىنه
پيمې په وتمنيى ،ملکيتىنى او يب نىؿو کبليى تبنؼې تؼلىي .ػا په ظپله کبليى او ظؼمبتى ته ػ ت٩بِب
کمىالی فيبتىي او په ا٨تٍبػ کې مىذىػ ان٥الليىين ٤ىبؿ ؿاکمىي .ػ لپام ػ ميالن فيبتىالی (او ػ
مرص ٣ػ ميالن کمىالی) منځته ؿاځي .ظى ػا په ا٨تٍبػ کې ػ ٝ٤بليتىنى ػ ٌٝىػي شـکت ػ
معنيىي لپبؿه ک٥بيت نه کىي .کله ڇې په ا٨تٍبػ کې ٤ى ٧الٝبػه ښه تبوؿ وتىن لـي (ڇې ػ
وکى٤بيێ په ػوؿه کې ػ٠ه ښه تبوؿ وتىن لـي) نى په ا٨تٍبػ کې مرص ٣او پبنګىنه فيبتېږي .ػ
ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى فيبتىالی وؿولته له ه١ه ڇې ا٨تٍبػ ػ کبمل التعؼام شبلت ته ؿلېږي ،يىافې
ان٥الليىن منځته ؿاوړي.

ضکىز:
وکى٤بيي تـ اتؼه پىؿې ػوام نه کىي ،ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ نقويل شـکت پيلېؼل ػ نه منلى
ظربه نه ػه .ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ نقويل شـکت ػ پيلېؼو ػ٨ي ٪اټکل لتىنقم کبؿ ػی .رسه له ػې
ا٤ـاػ او ا٨تٍبػي مىلمې کىالی يش ڇې ػ٠ه پړاو ته آمبػه ګي ونييس .کله ڇې ؿکىػ پيلېږي،
کېؼای يش په ډېـ وؼيؼ يب آؿام تصـان پبی ته وؿلېږي ،ڇې ػ٠ه ممئله په مىذىػو رشايٕى پىؿې
تړاو لـي.
 -1ز كېمت -مرصف ضاةطه:
ػ وکى٤بيێ ػ ػوؿې په اوږػو کې ػ ػؿوين ٜىاملى تـمنځ ؿاتٕه ته نهبيتب په ػالې وکل
ت١يري وکړي ،ڇې ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ نقويل لري تبٜخ يش .کله ڇې تىليؼ ،التعؼام او ٜبيؼ په
اٜٙمي شؼ کې واويس ،ممک ػ يىه ٜلت له معې ػ مرص ٣کىونکي ت٩بِب ؿاکمه يش .ځينې
وظت شتی ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل ػ نـط کمېؼل کىالی يش ڇې لتىنقه ؿامنځته کړي .کېؼای يش ػ
ت٩بِب ػ ػ٠ه کمىايل ٜلت ػ مرص ٣کىونکى ػ نهبيي ميالن کمىالی وي .ػ ت٩بِب ػ٠ه کمىالی ته
په نهبيت کې ػ ٨ېمتىنى فيبتىايل وػؿوي او ٨ېمتىنه ته ټيټ يش .ظى مرص ٣ظپل ٌٝىػي شـکت
ته ػوام وؿکىي (ػ منبتٝى ػ اللته ؿاوړلى ػ ؿ٨بتت له معې) ػ مرص ٣ػ٠ه ٌٝىػي شـکت ػ لىػ
شبويه کمىي او پبنګىنه ؿاټيټىي.
 -2ز ګىزام ز مىجىزي تغيري:
کله ڇې ت٩بِب ؿاکمه او ٨ېمتىنه تحثيت کېږي ،تىليؼونکيٜ ،مؼه پلىؿونکي او پـڇىن
پلىؿونکي ػ ګىػام مىذىػي کمىي .پـ ػې البك ،ػ مرص ٣کىونکى ت٩بِب ته ځىاتىينه له
مىذىػيى څعه تـرسه کېږي او ػ ٠ىښتې (ل٥بؿه) په وکل تىليؼوونکي ته نه انت٩بلېږي .کله ڇې
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٨ېمت کمىالی مىمي نه يىافې اِبيف مىذىػۍ ؿاکمېږي ،تلکې ٜمؼه پلىؿونکي ػ ظـڅالو
٤يٍؼي ؿاکمىي .ػ مىذىػيى په مـلته ػ ت٩بِب ځىاتىينه ،تىليؼ ؿاکمىي ،ڇې ػا په ظپله ػ
التعؼام او ٜبيؼ ػ کمىايل لثج ګـځي او ػا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى نقول ڇټک کىي.
ػ ځينى ا٨تٍبػپىهبنى په نٙـ ،ػ مىذىػيى ؿاټىلېؼنه او ػ ه١ه کمىالی ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ
ؿامنځته کىونکى ٜىاملى په ذمله کې ٜمؼه ؿول لىتىي.
 -3ز ځای ةسلىلى تلاطا:
ػ التعؼام او ٜبيؼ کمىالی ػ ؿکىػ پـ وظت ػ فيبتې ت٩بِب تبٜخ ګـځي .لىػ کمېږي او
پبنګىنه په ځبنګړې تىګه کله ڇې ػ ګټې نـط پىؿته وي ؿاکمىي .تىليؼي واشؼونه ػ کبؿول وىيى
پبنګه ييقو تىکى تؼلىل ٠ري رضوؿي تىيل او ػ تىليؼ په ؿاکمىلى رسه وفګبؿ ٘ـ٤يت ؿامنځته کېږي.
مرص ٣کىونکي هم ػ تبػوامه مرصيف تىکى ظـيؼاؿي وؿولته کىي .ػ نىي ګبډي ػ پېـوػلى پـ
ځبی ظپل ګبډي تـميمىي او تـ کىمه شؼه ڇې وىنې وي له تبػوامه مرصيف کبليى څعه کبؿ
اظيل .هـ څىمـه ڇې ػ پىؿونى تيب وؿکړه لتىنقمنه کېږي ،ػ اٜتثبؿ ت٩بِب کمېږي٨ .ېمتىنه په نهبيت
کې ؿاکمېږي او ػ٠ه ممئله ػ کبليى پېـوػلى ځنډول ڇټک کىي .ػا په ظپل واؿ رسه تىليؼ،
التعؼام او ٜبيؼ کمىي.
ز ػپام او ػياليت غمسه والی :ػ ٨ېمتىنى کمىالی ػ ليبليت ٠ىؿه والی او ػ پيمى اؿفښت فيبتىي.
په پيمى تبنؼې ػ کبليى ػ تؼلىلى هڅه فيبتىي .ػ٠ه ممئله ته په ا٨تٍبػ تبنؼې ان٥الليىين ا٠ېقه
ووينؼي ظى ػ ٜبيؼ کمىالی ته له تلې ظىا ػ لپام ػ ميالن ػ کمىايل تبٜخ وګـځي.
مػکىغ يى ةل ظياتىونکی :په کيل تىګه ،ػ تىليؼ کمىالیٜ ،بيؼ ،التعؼام ،لىػ ،ت٩بِب او ٨ېمتىنه
ته يى تل ڇټک کړي ،ڇې ػا په ظپل واؿ رسه ػ پبنګىنې ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي .ػ پبنګىنې او ػ
مرص ٣کىونکى ػ معبؿذى کمىالی ػ ػې تبٜخ ګـځي ڇې ڇټک کىونکی ٌ٥ـ ظىا ته ميالن
وکړي او ػ يى تل فيبتىونکی ٜمل مٝکىك يش .په ػ٠ى رشايٕى کې ته په ا٨تٍبػ تبنؼې نبلم تبوؿ
ؿامنځته يش او ػ٠ه من٥ي ا٠ېقه ته ػ تىليؼونکى او مرص ٣کىونکى په تٍبميمى تبنؼې ا٠ېقه وکړي.
ز ضکىز دنثی کىونکي غىامل :کىالی وى ڇې ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى اوږػوالی او ڇټکىالی ػ مبلی
او پىيل ليبلتىنى او ػ ؿواين ٜىاملى په کبؿولى رسه ؿاکم کړو .تهـين ٜىامل ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنه تـ
ا٠ېقې النؼې ؿاويل او ځينې وظت ا٨تٍبػي نىلبنبت منځته ؿاوړي .ػ محبل په تىګه ،ذګړه په
ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى تبنؼې ػ پبم وړ ا٠ېقه کىي .ػ وللى او ػ٤بٜي ولبيلى ت٩بِب ،تىليؼ او التعؼام
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فيبتىي .ػا ػ فيبت ٜبيؼ او ډېـې ت٩بِب په مٝنب ػه ،ڇې ػ فيبتې ګټې او فيبتې پبنګىنې تبٜخ
ګـځي .ػ ػاظيل او ظبؿذي ٜىاملى مت٩بتل تـظىؿػ ػ التعؼام لٕصه لىړوي ،مګـ ػ تىليؼ ػ
فيبتىايل ډېـه هڅه ان٥الليىن ؿامنځته کىي ظى ػا ڇې له ا٨تٍبػي ليبلتىنى څعه پب الت٥بػې
ان٥الليىن مهبؿ يش.
ػ ؿکىػ پـ مهبل ػ ان٥الليىن فيبتىالی ،ػ پيمى ػ ٜـِې فيبتىالی او ػ ػولت ػ تىػذې کرس
هم ذګړې ته وؿته ا٠ېقه لـي .له تلې ظىا ،ػ ذګړې ظتمېؼل هم کىالی يش ڇې په ا٨تٍبػ تبنؼې
ؿکىػ ډوله ا٠ېقه وکړي ،ځکه ڇې ػ تىليؼ ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي.

اكتصازي نىػانات -فعيکي او ضواين زتايل:
ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى نٙـيه ،څه نب څه نىې ػه .په ػې اړه ډېـې ليکنې له  60کلىنى څعه
ؿاپؼېعىا تـرسه وىې ػي .ػ ػ٠ه وظت په اوږػو کې ،ا٨تٍبػپىهبنى ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته
کېؼو ػ ػاليلى هڅه کړې ػه .په تأل ٦رسه ڇې ػ ا٨تٍبػپىهبنى تـمنځ ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ
ؿامنځته کېؼو په هکله ػ نٙـ يىوالی نىته .هېڅ وړانؼې وىې نٙـيه هم په پىؿه تىګه ػ نىلبنبتى ػ
ؿامنځته کېؼو ػاليل نه تىِېض کىي .کېؼای يش ڇې ػ ػې ٜلت ػ مىِى ٛپېڈلتيب وي٠ .بلثب ػ
ٜىاملى تـکيج نىلبنبت ؿامنځته کىي او کېؼای يش ڇې ػ٠ه ٜىامل په تېالتېلى اوکبلى رسه ػ ډېـو
پېښى په مـلته تـ ا٠ېقې النؼې ؿايش .ممک ػ ٜىاملى يىه لىيه ډله ظبً نىلبنبت منځته ؿاوړي.
ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته کېؼو ػ ػاليلى په ؿاتٕه وړانؼې وىي نٙـيبت ػ پىهېؼنې ػ آلبنێ
په النؼې ډلى وېىى:
 -1ػ نىښت نٙـيه .2 .ػ کـهڼې نٙـيې .3 .ػ ڇټک کىونکي نٙـيه .4 .ؿواين نٙـيه .5 .پىيل
نٙـيه .6 .له شؼه فيبته پبنګىنه .7 .ػ نبکبيف مرص ٣نٙـيه .8 .ػ نبکبيف پبنګىنې نٙـيه.

ز نىښت نظطيه:
ػ ػ٠ې نٙـيې تـ ټىلى مهم مؼا ٞ٤وىمپېټـ ػی .ػ٠ه نٙـيه ػ لىمړي ځل لپبؿه ه١ه وړانؼې
کړې ػه ،ظى نىؿو پـې کبؿ کړی ػی او لمه کړې يې ػه.
ػ ػ٠ې نٙـيې له معې ،ا٨تٍبػي نىلبنبت ػ نىښتىنى په مـلته که ه١ه ػ نىيى مصٍىالتى،
نىيى ٔـي٩ى ،نىيى مبوني آالتى او نىيى تکنيکىنى په مـلته وي ؿامنځته کېږي .ػ٠ه نىښتىنه تىليؼ
فيبتىي او ػ تىليؼ په پـاظىلى رسه التعؼام او ٜبيؼ په ا٨تٍبػ کې لىړوي .مګـ ػ٠ه نىښت ػ
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ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى په پـاظىايل رسه پبی ته ؿلېږي او ػ٠ه له شؼ نه فيبتې پـاظتيب پـ وړانؼې
ٜکن الٝمل ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى کمىالی ػی ،ڇې تىليؼ التعؼام او ٜبيؼ ؿاټيټىي .ظى ٠بلثب
ػالې تبوؿ کېږي ڇې ػ٠ه کمىالی له لىمړين فيبتىايل څعه ډېـ وؿو ػی .پـ ػې البك ،په ظبلٍه
تىګه له نىلبنبتى څعه وؿولته په ټىلنه کې تىليؼ فيبتېږي .په ػې شبلت کې ،ا٨تٍبػ ػ تٝبػل او
ٜؼم تٝبػل ػ ػوؿو تـمنځ ػ ه١ىی تـمنځ يى رس (پټ ؿاف) ترـته کىي .په تله وينب ،ا٨تٍبػ يى څى
ګبمه وړانؼې ځي او يى ګبم وب (څټ) ته اظيل .ػ٠ه ممئله په النؼې وکل کې ښىػل کېږي.
نب ظبلَ ميل تىليؼ

نىښت او ٜؼم
تٝبػل

وظت

تٝبػل

نىښت او ٜؼم
تٝبػل

تٝبػل

تٝبػل

« 17 -4وکل»
ػ نىښت په شبلت کې ػالې ٤ـُ کېږي ڇې ا٨تٍبػ ػ تٝبػل او کبمل التعؼام په شبلت
کې ػی  .په ػې پړاو کې ټىل انمبين ځىاک په کبؿ تىظت وي او ػ تىليؼ له ټىل ٘ـ٤يت او منبتٝى
څعه په کبمله تىګه ګټه اظيمتل کېږي .په ػې شبلت کې ا٨تٍبػي مىلمې ممبوي انؼافه ګټه اللته
ؿاوړي .ػالې هېڅ کىم ٤کـ ػ نىيى پيمى ػ ذـيبن ػ فيبتىايل او يب ٌنٝتي څبنګى ته ػ نىيى مىلمبتى
ػ وؿننىتى انګېقه وتىن نه لـي .په نتيره کې ته يې ا٨تٍبػ ػ تٝبػل په شبل کې ٨ـاؿ ولـي.
په ػې وظت کې ،ا٨تٍبػي مىلمې ػ ظپلې ګټې ػ فيبتىايل لپبؿه ػ نىښت ػ تـالله کىلى
لپبؿه هڅه کىي .که ښه مصٍىل تىليؼ يش ،تىليؼونکې تٍؼۍ ته ػ لىړ ٨ېمت په ٠ىښتنې رسه ظپله
ګټه فيبتىي او يب که ڇېـته ػ تىليؼ له نىيى ٔـي٩ى څعه کبؿ اظيمتل مٍبؿ ٣ؿاکم کړي ،ګټه ته فيبته
يش٠ .بلثب ػالې ٤ـُ کېږي ڇې ا٨تٍبػي مىلمې ػ مبيل تأمني لپبؿه ػ نىښت په ظبٔـ له تبنکىنى
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څعه پىؿ واظيل .له ه١ه ځبيه ڇې نىښت په کبليى تثؼيل يش ،تبيؼ نىې وػانێ او مبوني آالت ذىړ
يش او يب پعىاين مبوينىنه او وػانێ ذىړې يش .ػ نىيى کبليى ػ تىليؼ معبؿد په ا٨تٍبػ تبنؼې ډېـه
لږه ا٠ېقه لـي ،ظى که ڇېـته په ا٨تٍبػ کې کبمل ؿ٨بتت وتىن ولـي ،نىؿې فيبتې ا٨تٍبػي مىلمې
ته هم له لىمړۍ ا٨تٍبػي مىلمې څعه پريوي وکړي .له لىمړۍ ا٨تٍبػي مىلمې څعه ڇې کىمې
تٍؼۍ ت٩ليؼ کىي ،ػوی ته هم له تبنکىنى څعه ػ مبوينىنى ،مىاػو او ػ انمبين ځىاک ػ التعؼام
لپبؿه پىؿ واظيل .له ه١ه ځبيه ڇې ٤ـُ وىې ػه ،تـڅى ا٨تٍبػ ػ کبمل التعؼام په شبل کې ػی،
په ػې وکل ػ ت٩بِب فيبتىالی ته ػ کبؿي ځىاک ،لىمړنيى مىاػو او پعىانيى مبوني آالتى ٨ېمتىنه ښه
کړي.
ػ ٨ېمتىنى په فيبتىايل رسه ػ٠ه نىښت يب تؼٜت ډېـی ا٨تٍبػي مىلمې ػ نىي مصٍىل
تىليؼ او يب يې له نىيى ٔـي٩ى څعه کبؿ اظيمتلى ته هڅىي .ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى فيبتىالی ػ نىيى
ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ کبؿولى ظٕـ کمىي او ډېـ نىښتىنه ػ ا٨تٍبػي ٤بليتىنى شرم فيبتىي.
ػ ت٩بِب ػ فيبتىايل په ظبٔـ ػ پبنګه ييقو کبليى ػ ٨ېمت فيبتىالی ،لىػ په ه١ى ٌنبيٝى کې
پبنګه ييق کبيل تىليؼوي فيبتېږي .ػ٠ه ممئله ػ٠ى ٌنبيٝى ته ػ انمبين ځىاک او منبتٝى ػ انت٩بل تبٜخ
ګـځي .ػ پيمى ػ ٜـِې ػ فيبتىايل په نتيره کې ػ تبنکي اٜتثبؿاتى ػ فيبتىايل او کبؿګـ ته ػ ت٩بِب په
ظبٔـ مقػ فيبتېږي .ػ پبنګه ييقو تىکى ٌنبيٝى ته ػ انمبين ځىاک او منبتٝى په شـکت رسه په لنډ
مهبل کې ػ مرصيف کبليى تىليؼ ؿاټيټىي .لىړ ٜبيؼ ػ مرصيف کبليى ػ تىليؼ په کمېؼو يب نه ت١يري رسه
ػػ٠ى کبليى ٨ېمت فيبتىي .پـ ػې البك ،لىػ په ټىلى ٌنبيٝى کې فيبتىالی مىمي ڇې ػا په ظپل
واؿ رسه ډېـ نىښت هڅىي.
رستېـه پـ ػې ،تبنکىنه هم ػ ا٨تٍبػي مىلمبتى په ٠ىښتنې رسه ػ پىؿ ػ تـالله کىلى لپبؿه
محثت ځىاة وايي ،ځکه ڇې ػ پىؿ په وړانؼې کىلى رسه ته ډېـه ګټه اللته ؿاوړي .ظى ػ پىؿ ػ
تـالله کىلى او تبفاؿ ته ػ مرصيف کبليى ػ وؿوػ تـمنځ ،يىه فمبين ٤بٌله وذىػ لـي .په ػ٠ه وظت کې
٨ېمتىنه پىؿته ػي او تبفاؿ کې ػ ٜـِې کمثىػ وتىن لـي ،ظى ځينې ا٨تٍبػي مىلمې له کىمى کبليى
څعه ڇې ػ تىليؼ په ذـيبن کې ػي ،تـې ظرب نه ػي ،ه١ىی هم ػ تىليؼ تبفاؿ ته واؿػېږيٜ .مىمب
کىمې ا٨تٍبػي مىلمې ڇې ػ نىښت ٜبمل وي او ځينې ت٩ليؼ کىونکي ػ تىليؼ وىيى کبليى ػ
ظـڅالو وك لـي ،په ػالې شبل کې ڇې کىمې ا٨تٍبػي مىلمې ڇې وؿولته ػ کبليى په تىليؼ
الك پىؿې کىي ،ال تـاوله پىؿې ػ کبليى ػ تىليؼ په ذـيبن کې وي .کله ڇې ػ يىې ا٨تٍبػي
مىلمې کبيل تبفاؿ ته ځي ،ػ تىليؼ پـاظتيب ػؿېږي.
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ػ تىليؼ له تې شؼه فيبتېؼو څعه ،نهبيتب ٜـِه له ت٩بِب څعه فيبتېږي او ػ ٨ېمتىنى فيبتىالی
ػؿېږي ،تـ اوله ال ػ مرص ٣فيبتىايل نىؿ هم ػوام لـي ،ګټه کمېږي او ػ پبنګه ييقو کبليى ت٩بِب
ؿاټيټېږي .تبفاؿ ته ػ ډېـو کبلي ى په ؿاتلى رسه٨ ،ېمتىنه ډېـ ؿاټيټېږي او ګټه ډېـه کمىي .پـ ػې البك،
پبنګىنه ػؿېږي .ػ تىليؼ په کمىايل رسه التعؼام او تىليؼ هم کمېږي ڇې ػا په ظپل واؿ رسه ػ
مرصيف کبلي ى ت٩بِب کمىي او ػ ٨ېمت او ګټې ػ ډېـ کمىايل لثج ګـځي .ػ٠ه ممبئل ػ ا٨تٍبػي
ٝ٤بليتىنى ٌٝىػي شـکت په نقويل شـکت تؼلىي .ػ نىښت ػ نٙـيې له معې اوك تىليؼوونکي له
الفم شؼ څعه فيبت ظپل تىليؼ ؿاکمىي .په ػې پړاو کې هم تىليؼونکي او هم مرص ٣کىونکي
نبلم تبوؿ پيؼا کىي او ا٨تٍبػ تېـته ػ تٝبػل شبلت ته وؿګـځىي .نى ػ ػ٠ې نٙـيې پـ البك ،ػ
ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته کېؼو اٌيل ٜبمل نىښت او تؼٜت ػی .نىښت ػ ظلکى ػ ژونؼ ػ مٝيبؿ
او ػ تىلي ؼ او ٌنٝت ػ ښه کېؼو تبٜخ ګـځي ،ظى له تلې ظىا ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى نىلبن هم له ځبنه
رسه ؿاوړي ،ڇې کېؼای يش ځينې وظت ډېـ ڇټک وي.
که څه هم کېؼای يش ڇې ځينې نىلبنبت له نىښت څعه منځته ؿايش ،ظى نىښت ػ ټىلى
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.

ز کطهڼې نظطيات:
له  60څعه تـ  100کبله وړانؼې ػ نړۍ په اکرثو هېىاػونى کې کـنه ػ ا٨تٍبػ شبکمه تـظه
وه .په امـيکب کې ػ کىؿنيى ذګړو له ػوؿې وؿولته ػ يى هېىاػ ػ ن٥ىك تـظه تقګـان وو .په ه١ه
وظت کې ته ػ هـ هېىاػ په ا٨تٍبػ کې کـنې ډېـ اؿفښت ػؿلىػ .په اوك وظت کې په امـيکب کې ػ
ػ٠ه هېىاػ ٤ 6يٍؼه ن٥ىك په کـنه کې تىظت ػی .نتيرتب په ه١ه وظت کې ٔثيٝي وه ڇې ػالې ٤کـ
ويش ،ڇې کـنيق ٝ٤بليتىنه په يىې ټىلنه کې ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى تبٜخ ګـځي.
په ه١ه وظت کې ته ځينى ا٨تٍبػپىهبنى ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته کېؼو ػ ػاليلى ػ
مىنؼولى لپبؿه هڅه کىله ڇې ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى شرم ػ کـنيقو ٝ٤بليتىنى له شرم رسه مـتثٖ کړي.
په  1875ف کبل کې الټبنيل ذىؿنن ػ «ملـ ػ مغ ػا »ٟمىهىؿه نٙـيه وړانؼې کړه .ػ ػ٠ې نٙـيې پـ
البك ،ػ ملـ مغ ػا٠ىنه ػ هىا شبالت تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل او ػ٠ه رشايٖ په ظپل واؿ رسه ػ کـنې
ػ تىليؼ په شرم ا٠ېقه کىي ،ڇې ػا هم په ظپل واؿ رسه ٌنٝت او لىػاګـي تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل.
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په  1914ف کبل کې امـيکبيئ ا٨تٍبػ پىه (مىؿ) 45ػ لتىؿو ػ شـکت او ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى
تـمنځ ػ ؿواتٕى ػ ښىػلى هڅه وکړه .ػ مىؿ ػ نٙـيې پـ البك ،ػ (وينىك) يب فهـې شـکت ػ تبؿان
انؼافه تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل ،ڇې ػا تيب په ظپل واؿ رسه ػ کـنې په تىليؼ ا٠ېقه کىي او ػ کـنې
تىليؼات ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ نىلبن تبٜخ ګـځي .ػ  1930ف په لميقه کې تيمى ونکى  46ػ کـنې ػ
تىليؼاتى ػ ت١يرياتى ؿاتٕه له ا٨تٍبػي نىلبنبتى رسه وښىػه ،ظى ه١ه په کـنيقو تىليؼاتى کې ػ ت١يري
ؿامنځته کىونکي ٜبمل په اړه تىِېض وړانؼې نه کړه .که څه هم په ػې هکله وړانؼې وىې نٙـيې په
فړه پىؿې ػي او تـ يىه شؼه پىؿې ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى او کـنې تـمنځ پيىلتىن ښکبؿه کىي ،ظى ػ
يىې ؿاتٕې وتىن کىم ٜلت او مٝلىل نه يش جبتتىلی.
په مرمىٜي تىګه له ػې ظربې څعه انکبؿ نه وى کىالی ڇې ػ کـنيقو تىليؼاتى نىلبن په
لىػاګـيقو او ٌنٝتي ٝ٤بليتىنى أجـ کىي .پـ ػې البك ،ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى لٕصه تـ ا٠ېقې النؼې
ؿاويل .که ػ يىه کبل په ذـيبن کې کـنيق مصٍىل ػ پبم وړ فيبتىالی ومىمي ،ػ ه١ه ػ تـالله کىلى
لپبؿه ډېـ انمبين ځىاک او مبوني آالتى ،ػ مصٍىل ػ انت٩بل لپبؿه ػ شمل او ن٩ل ډېـو ولبيلى او ػ
ګىػام ډېـ ځبی ته هم اړتيب ػه .ػ کـنې فيبت تىليؼ ،ػ٠ې تـظې ته ػ ډېـو اٜتثبؿاتى وؿکړه ممکنىي.
ػ تقګـانى ػ ٜىايؼو فيبتىالی هم ػ کبليى او ظؼمبتى ت٩بِب ډېـوي او ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى تبٜخ
ګـځي.
نى ػ تىليؼ ػ انؼافې ډېـوالی ػ ٨ېمت ػ ټيټېؼو تبٜخ ګـځي .ڇې ػا په ٌنٝت کې تىليؼي
مرص ،٣په ځبنګړې تىګه په ه١ى ٌنبيٝى کې ڇې په ظپل تىليؼ کې له کـنيقو تىکى نه ػ لىمړنيى
مىاػو په تىګه کبؿ اظيل ،ػ ػو مرص ٣ؿاټيټىي .ػ ظبمى مىاػو په ظبٔـ ػ مرص ٣ټيټېؼل ،کېؼای
يش ڇې ګټه فيبته او پبنګىنه فيبته کړي .الثته کېؼای يش ڇې ػا په ظپل ؽات کې ػ ا٨تٍبػي
ٝ٤بليتىنىٌ ،نتٝي تىليؼ ،التعؼامٜ ،بيؼ ،ت٩بِب او لىػ ػ فيبتىايل پيالمه وي .که کـنيق تىليؼات کم
يش ،الثته ػ ػې پـ ٜکن ممئله ته پېښه يش .الثته کېؼای يش ڇې تقګـانى ته ػ کـنيقو تىليؼاتى ػ
٨ېمت کمىالی ػ ٜبي ؼ ػ کمېؼو تبٜخ يش .ػ٠ه ممئله ته ه١ه وظت پېښه يش ڇې ػ ٨ېمت ػ نـط
کمىالی ػ ظـڅالو ػ نـط له فيبتىايل څعه لىړ وي.

ز چټک کىونکي نظطيه:
لکه څنګه ڇې مى وليؼل ،ډېـ مرص ٣ػ يى تل فيبتىونکي په تـڅ کې ػ کبليى او ظؼمبتى ػ
فيبتېؼو تبٜخ ګـځي ،ڇې ػا په ظپل واؿ رسه ،کېؼای يش ڇې مبوينىنى ،ترهيقاتى او وػانيى ته
- H. L. Moore.
- Timoshenko.
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ت٩بِب لىړه کړي ڇې ػ فيبتى کبليى او ظؼمبتى ػ تىليؼ لپبؿه کبؿول کېږي .ػې ته ػ ڇټک کىونکي
ا٠ېقه وايي ،او کىالی وى ڇې ڇټک کىونکې ا٠ېقه په النؼې ډول تيب تٝـي ٦کړو .ػ مرصيف کبليى ػ
ت٩بِب فيبتىالی پبنګه ييقو تىکى ته ػ فيبتې ت٩بِب تبٜخ ګـځي.
ځينې ا٨تٍبػپىهبن تبوؿ لـي ڇې ڇټک کىونکی ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته کېؼو
ٜبمل ػی .که څه هم ډېـ لږ يې ػ يى ممت٩ل ٜبمل په تىګه او ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ؿامنځته کىونکی
ه١ه ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ ٌٝىػي او نقويل شـکت ػ ؿامنځته کىلى مهم ٜبمل ګڼي .له اشٍبئيىي
پلىه ػ ػ٠ې ممئلې ښىػنه ڇې ػ پبنګه ييقو کبليى ػ تىليؼ نىلبنبت ػ مرصيف کبليى ػ تىليؼ له ت١يرياتى
څعه وؼيؼ وي ،ډېـه آلبنه ظربه ػه .ڇټک کىونکی ٜمل په ډېـو تـظى کې په ا٨تٍبػ کې ػ پبنګه
ييقو کبليى ػ تىليؼ په څېـ مىذىػي ګبنې او تبػوامه مرصيف کبيل په ښکبؿه تىګه ػ ليؼو وړه ػی.
ػ پبنګه ييقو تىکى ػ تىليؼ نىلبنبت مرصيف کبليى ته ػ ت٩بِب ػ ت١يري په ٜکن الٝمل کې
ؿامنځته کېږي .النؼينی محبل ػ٠ه مٕلج ښکبؿه کىي٤ .ـُ کړئ ڇې يى مبوني کىالی يش ڇې په
کبل کې  500واشؼه مرصيف کبيل تىليؼ کړي او ا٨تٍبػي تٍؼي ػ٠ه مبوني په  10کلىنى کې
التهالکىي .که ػ ا٨تٍبػي مىلمې ظـڅالو ػ  100000واشؼو په انؼافه وي ،ػ٠ه ا٨تٍبػي مىلمه
 200مبوينىنى ته رضوؿت لـي .که ػ مرص ٣کىونکي ت٩بِب جبتته پبته يش ،ا٨تٍبػي مىلمه ته په
کبل کې  200نىي مبوينىنه نٍج کړي .ظى که ڇېـته ػ مرص ٣کىونکي ت٩بِب ػ ٤ 20يٍؼو په
انؼافه فيبته يش ،ا٨تٍبػي مىلمه ته  40اِبيف مبوينىنى ته اړتيب پيؼا کړي ( 20000اِبيف واشؼه
تىلي ؼ لپبؿه) او په ػې کبل کې ته ػ ا٨تٍبػي مىلمې ت٩بِب مبوينىنى ته ػ  60واشؼو په انؼافه وي
( 20واشؼه ػ مبوني ػ تؼلىلى لپبؿه٤ 200 ،يٍؼه ػ فيبتىايل ٜکن الٝمل ػ ٤ 20يٍؼه فيبتىايل لپبؿه
ڇې مرصيف کبليى ته وي) ػ٠ه ممئله ػ النؼيني ذؼول ػ ال ٦او ة لٕـ په مـلته ښىػل کېږي.
ػ مرص٣
کىونکي ػ
ت٩بِب ػ
فيبتىايل
٤يٍؼي

ػ
مرص٣
کىونکي
ػ ت٩بِب
م٩ؼاؿ

ػ اړتيب وړ
ټىل
مبوينىنه

ػ
ػ مبوينى ػ اِبيف
تٝىييض مبوينىنى مبوينىنى
ت٩بِب مرمىٜي
ت٩بِب
ت٩بِب

ػ پبنګه ييقو
کبليى ػ
ت٩بِب ػ
٤يٍؼۍ
فيبتىايل

ال٦

-

100000

200

20

-

20

-

ة

٤ 20يٍؼه

120000

240

20

40

60

٤ 200يٍؼه

پ

٤ 10يٍؼه

132000

264

24

24

48

٤ 20يٍؼه

ت

-

132000

264

26

-

26

٤ 40يٍؼه

ث

٤ 10يٍؼه

118800

238

-

-

-

٤ 100يٍؼه
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ػ ٤ 10يٍؼو انؼافه ػ مرص ٣کىونکي ػ ت٩بِب فيبتىالی نىؿ ػ پبنګه ييقو کبليى ػ ت٩بِب ػ
في بتىايل تبٜخ نه ګـځي .ػ ذؼول ة لٕـ ػا ظربه واِض کىي ،ڇې ػ مرص ٣کىونکي ػ ت٩بِب
٤ 10يٍؼه فيبتىالی يب  120000ا٨تٍبػي مىلمه ػې ته مرثىؿوي ڇې  24مبوينىنه فيبت کړي ،او ػ
مبوينىنى مرمىٜي ت٩بِب  48واشؼه ػه ( 24واشؼه ػ التهالک وىيى مبوينىنى لپبؿه (٤ 10يٍؼه )240
او  24واشؼه ػ فيبتى کبليى لپبؿه) ظى ػ پبنګه ييقو کبليى مرمىٜي ت٩بِب ډېـ کمىالی مىمي .پـ ػې
البك ،ػ پبنګه ييقو تىکى ػ ت٩بِب کمىالی معکې له ػې ڇې ػ مرصيف کبليى ت٩بِب اٜٙمي يش،
کمىالی مىمي.

چټک کىونکی او مىجىزي ګانې:
ػ مىذىػي ګبنى په کمىايل او ډېـوايل تبنؼې ػ ڇټکىايل ػ اٌل ا٠ېقه معکې وښىػل
وىه ،ا٨تٍبػي مىلمه ػ  100000واشؼو په ظـڅالو رسه ڇې ػ ٤ 10يٍؼو په انؼافې رسه يې ػ
مىذىػي نمثت لبتلی ػی ،په ګىػام کې  10000واشؼه مىذىػي لـي .که ظـڅالو په همؼې انؼافه
پبته يش ،ا٨تٍبػي مىلمه ته په ميبوت کې  100000واشؼه ٠ىښتنه (ل٥بؿه) وکړي ،ڇې ػ مرص٣
کىونکى ت٩بِب پـې ؿ ٞ٤يش .که ظـڅالو ػ ٤ 10يٍؼو په انؼافه او  110000واشؼو ته فيبتىالی
ومىمي .ا٨تٍبػي مىلمه تبيؼ ػ مرص ٣کىونکى ت٩بِب ػ ځىاتىينې لپبؿه ػ  110000واشؼو په انؼافه
ل٥بؿه لېږي .پـ ػې رستېـه ،ػا ڇې اوك ظـڅالو  110000واشؼه ػی ،تٍؼي تبيؼ ظپله مىذىػي
ػ  1000واشؼو په انؼافه فيبته کړي ،ڇې ٤ 10يٍؼه مىذىػي وپلىؿل يش .پـ ػې البك ،ته
کبؿظبنې ته ػ تٍؼي ل٥بؿه ػ  111000واشؼو په انؼافه فيبتىي .پـ ػې البك ،ػ ٤ 10يٍؼو په
انؼافه ػ ظـڅالو فيبتىالی مرمىٜي ت٩بِب ػ ٤ 11يٍؼو په انؼافه فيبتىي .له ػې وؿاظىا که ٨ېمت
فيبت يش ،کېؼای يش ڇې تٍؼي ػ ظـڅالو په نمثت ظپله مىذىػي اِب٤ه کړي ،ڇې ػ٠ه مٕلج
ته هم ڇټک کىونکې ا٠ېقه فيبته کړئ .ثٝيتب ڇې ػ ممئلې تـٜکن هم ٌؼ ٧کىي .تٍؼي ته
کبؿظبنې ته ظپل ل٥بؿوبت ػ ت٩بِب له کمىايل رسه کم کړي ،ڇې ػ ظـڅالو په نمثت ػ پبم وړ
مىذىػي اللته ؿايش .پـ ػې رستېـه ،کېؼای يش ڇې تٍؼي ػ ٨ېمت ػ کمېؼو پـ مهبل شتی ػ٠ه
نمثت هم ؿاکم کړي .په مرمىٜي تىګه ػ مرصيف او پبنګه ييقو تىکى ػ ظـڅالو فيبتىالی ػ پـڇىن
ظـڅالو په کڈه ػ کبؿظبنې په لٕصه ػ ت٩بِب په پـتله ډېـ فيبتىالی ؿامنځته کړي .ػ پـڇىن ظـڅالو
په کڈه کې کمىالی ته هم ػ کبؿظبنې ػ تىليؼاتى په کڈه کې نمثتب ډېـ کمىالی ؿامنځته کړي .ػ٠ه
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پؼيؼه په  1952ف او ػ  1953ف په لىمړيى کې ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ ڇټک فيبتىايل ٜبمل وه او په
 1953- 1964ف کلىنى کې په امـيکب کې ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ کمىايل ٜبمل وه .پـ ػې رستېـه ،په
 1958او  1967ف کبل کې يې ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى په کمىايل کې مهم ؿول لىتبوه.

چټک کىونکی او مرصيف کايل:
ػ ڇټکىايل ػ اٌل ٜمل ػ تبػوامه کبليى په تـظه کې ممت٩يام ػ ٜبيؼ په نىلبنبتى او ځبنګړو
کبليى په ػوام پىؿې تړاو لـي .ػ محبل په تىګه په ٜبػي شبالتى کې ممک يى څىک ظپل فوړ مىټـ په
هـو ػوه کبلى کې يى ځل تؼل کړي ،ظپل تىټىنه يى ځل تيب تـميم کړي او تيب تـې کبؿ وانعيل او يب
هـ کله ڇې نىی مبډل ټلىېقيىن تبفاؿ ته ؿاځي ،ظپل ټلىېقيىن تؼلىي .کله ڇې ػ يىه کن ٜبيؼ
کمېږي ،ػ تبػوامه مرصيف کبليى پېـوػل ځنډېږي .له ه١ه ځبيه ڇې يى څىک کىالی يش له ظپلى
تبػوامه کبليى ،کىؿ ،مىټـ ،تىټىنى ،ټلىېقيىن او نىؿو څعه همؼالې کبؿ واظيل ،کله ڇې ا٨تٍبػي
ٝ٤بليتىنه کمىالی مىمي ،ػػ٠ى کبليى ت٩بِب په ډېـه ڇتکه تىګه ؿاټيټېږي .له تلې ظىا ،ػ ٜبيؼ ػ
فيبتېؼو پـ مهبل ػ تبػوامه مرصيف کبليى ت٩بِب له ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى څعه په ڇټکه تىګه فيبتېږي .ػ
ٜبيؼ په فيبتىايل رسه ،په لىمړي رس کې مرص ٣کىونکی ظپله ت٩بِب ػ لىمړنيى ولبيلى لپبؿه پىؿه
کىي .ډېـی وظت ػ٠ه ا٨ؼامبت ػ ت٩بِب له پىؿه وؿولته٤ ،ـػ ػ ظپل فيبت وىي ٜبيؼ ػ پبم وړ
٤يٍؼي په تبػوامه مرصيف کبليى لګىي محال کله ڇې ػ امـيکب ا٨تٍبػ په  1958ف کبل کې له ؿکىػ
رسه مغ وى ،ش٩ي٩ي ميل ٜبيؼ ػ ٤ 1يٍؼ په وبوظىا کې کم وى .په همؼې وظت کې ػ نىيى مىټـو ػ
پـڇىن ظـڅالو اؿفښت  27کم وى .په  1959ف کبل کې ػ ميل ٜبيؼ فيبتىالی ػ ٤ 6يٍؼو په وبوظىا
کې ػ ٤ 31يٍؼو په انؼافه ػ مىټـو ػ ظـڅالو ػ فيبتىايل تبٜخ وى.
که څه هم ڇټک کىونکی ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته کېؼو ممت٩ل ٜبمل نه ػی ،ظى
په تېالتېلى تـظى کې پـ ا٨تٍبػ ا٠ېقه کىي او ا٨تٍبػي نىلبنبتى ته رسٜت وؿتعښي.

ز چټک کىونکې نظطيې نيمګړتياوې:
هـومـو ڇټک کىونکی ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ؿامنځته کىونکی ٜبمل نه ػی او ٠بلثب له
ظ٥ي٥ى نىلبنبتى رسه تړاو لـي .پـ ػې البك ،ويلی وى ڇې ػ ڇټک کىونکي ا٠ېقه نمثتب اوږػه او
وؿو ػه.
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ضواين نظطيه:
که څه هم ؿواين ٜىامل هېڅ وظت په کبمال ظپلىاکه تىګه ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ ؿامنځته
کىونکي ٜبمل په تىګه نه ػي ومېـل وىي ،ظى ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى په تصحىنى کې ػ تل لپبؿه په پبم
کې نيىل وىي ػي .په ػې اړه ػ تص٩ي ٪فيبتىايل ښىػلې ػه ڇې ؿواين کړنې په ا٨تٍبػي نىلبنبتى
کې ډېـ اؿفښت لـي.

ز مرصف کىونکى او پانګىالى غمليات:
په لنډه تىګه ؿواين نٙـيه په ػې تٍىؿ تبنؼې تنبء وىې ػه ،ڇې ػ کىم يش پـ البك ٤کـ
کىي ،ظپل ٜکن الٝمل ښکبؿه کىي .که ػالې ٤کـ وکړي ڇې ا٨تٍبػي رشايٖ ته منبلج ظىا ته
شـکت وکړي ،په ػې ذهت کې ته ٜمل کې وکړي او له ػې کبؿ رسه ػ ه١ىی ٜکن الٝمل ػ
ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ لمېؼو تبٜخ ګـځي .پـ ػې البك ،که پبنګىال ٤کـ وکړي ڇې ػ ػوی
ظـڅالو ته په ؿاتلىنکي کې ډېـ يش ،لىمړين مىاػ ته ؽظريه او فيبت فيبت ومېـ کبؿګـ ته په کبؿ
وګىمبؿي ،له تبنکىنى نه ته پىؿ واظيل او تىليؼي واشؼونى ته ته پـاظتيب وکړي .په ػې تـتيج
مرمىٜي پبنګىنه فيبتېږي او لىمړنيى مىاػو او کبؿګـو ته وؿکړې فيبتېږي .ػ ڇټکىايل او فيبتىايل
رضيج پـ ػ٠ى اِبيف معبؿذى ٜمل کىي او ػ پبنګىالى ٜبيؼ ډېـ فيبتىي .له تلې ظىا ،که ػالې
وانګېـل يش ڇې ظـڅالو ته ؿاکم يش او ػ ګىػام مىذىػي له شؼه فيبته لبتل وىې او ػ لىػ نـط
هم ټيټ ػی ،پبنګىال او کبؿوتبؿيبن ظپل پـاظتيبيي پـوګـامىنه ػؿوي ،ػ ګىػام مىذىػي ؿاکمىي،
کبؿګـ له کبؿه ګىښه او تـالله کړۍ وىي پىؿونه تېـته وؿکىي .ػ٠ه کبؿونه ته په ټىلنه کې ا٨تٍبػي
ٝ٤بليتىنه ؿاکم کړي.
که مرص ٣کىونکي اِب٤ه کبؿي وکړي او ښه ٜبيؼ تـالله کړي او ػ ػې مته وؿرسه وي،
ڇې ػ٠ه وِ ٞته په ؿاتلىنکي کې هم ػوام ولـي ،ه١ه ته ظپل معبؿد مصؼوػ نه کړي او ممک ػ
اٜتثبؿ په اظيمتى رسه ظپل ظـڅالو هم فيبت کړي او کېؼای يش ڇې ػ تبػوامه مرصيف کبليى په
ظـيؼ هم الك پىؿې کړي .ػ مرص ٣کىونکي ػ٠ه کبؿ هم ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى کڈه لىړوي ،که
کبؿګـ ونه يش کىالی ڇې اِب٤ه کبؿ تـرسه کړي او که ػالې يې وليؼل ڇې ځينې همکبؿان يې
وفګبؿ وىي ػي ،نى په ػې هم ػ تؼتينێ اشمبك وؿته پيؼا کېږي او په ډېـې مصبٙ٤ه کبؿۍ رسه ته
مرص ٣وکړي .اٜتثبؿ نه اظيل او ظپل پىؿونه تېـته وؿکىي .په مرمىٜي تىګه که پبنګىال،
کبؿوتبؿيبن او مرص ٣کىونکي ػالې ٤کـ وکړي ،ڇې ا٨تٍبػي رشايٖ ته ښه يش .په ػالې تىګه ته
ٜمل وکړي ڇې ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنه ته په ټىلنه کې فيبت يش .که ا٨تٍبػي رشايٕى ته ػالې ٤کـ او
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متبيل ونه لـي ،په ػالې تىګه ته ٜمل وکړي ڇې ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنه ته ػ ه١ىی ػ ٜمل په نتيره کې
ؿاکم يش.

ز ضكاةت اغېعه:
٠بلثب ػ کبليى ػ ظـڅالو په ظبٔـ ؿ٨بتت ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى له شؼه فيبتې پـاظتيب تبنؼې
پبی ته ؿلېږي .ډېـی وظت ا٨تٍبػي مىلمې په يى ځبنګړي ٌنٝت کې ظپل ٨ؼؿت له شؼه فيبت
اټکل کىي .که څى تٍؼۍ ظپل ا٨تٍبػي ٨ؼؿت په ػ٨ي٩ه تىګه اټکل نه کړي ،مرمىٜي تىليؼ ته ػ
ت٩بِب ػ ځىاتىينې له م٩ؼاؿ څعه فيبت وي .کله ڇې کبيل تبفاؿ ته ػاظلېږي ،ځينې تٍؼۍ ته په ػې
پىه يش ،ڇې ظـڅالو يې له اټکل وىي م٩ؼاؿ څعه لږ ػی ،په پبی کې ته اړ يش ڇې ظپل تىليؼ
ؿاکم کړي.
ػ ػ٠ه شبل يىه منىنه ػ مىټـو ٌنٝت ػی .ػ کبل په هـ مني کې ڇې نىی مبډل تبفاؿ ته
ؿاوځيٌ ،نٝت ػ ښه تبوؿ او اٜتامػ ښکبؿ کېږي .هـ تىليؼونکی ػ ظپلې تـظې په هکله ػ تبفاؿ په
اړه ظربې کىي .ظى که ڇېـته ػ ټىلى تىليؼونکى ونډه رسه ذم ٞکړوٜ ،مىمب له  100څعه فيبتېږي .له
ػې رسه رسه تىليؼ په شريانىنکي رسٜت رسه پيلېږي .ػ هـې الؿې ػ تىليؼ پـوګـام په لىړه کڈه کې
وي ،کبؿګـ اِب٤ه کىي ،ظـڅالو فيبت وي او ػ نىيى مىټـو ػ پېـوػلى لپبؿه تع٥ي ٦کم وي .ظى ال
تىليؼ کبل ته نياميي پىؿې نه وي ؿلېؼلی ڇې ځينې تٍؼۍ په ػې ظربه پىهېږي ڇې کىم وی ڇې
ػوی تىليؼوي ،نه يش کىالی ڇې ويې پلىؿي .په پبی کې ،ػ تىليؼ کڈه کمېږي او کبؿګـ
وفګبؿېږي.
ػ٠ه ممئله په  1955ف کبل کې په امـيکب کې ؿامنځته وىه .په ٜبػي تىګه ػ مىټـو ػ
ظـڅالو شرم په کبل کې نږػې  6 – 5ميليىنه مىټـ وو.
ػ تىليؼونکى اټکل ػ ػوی ػ ونډې په هکله په تبفاؿ کې ٤ 115يٍؼو ته وؿلېؼه .وؿولته له
څى ميبوتى تىليؼ په ػالې نـط وړانؼې ؿوان و ،ڇې په کبل کې  9,5ميليىنه مىټـ تبفاؿ ته وړانؼې
کېؼل .ډېـو متعٍٍينى تبوؿ ػؿلىػ ڇې ػ تىليؼ ػ٠ه لٕصه له ت٩بِب څعه ډېـه فيبته ػه .تٍؼۍ هم
په ػې ظربه پىه وىې او په پبی کې ػ تىليؼ کڈه ؿاټيټه وىه ،واړه تىليؼونکي يب له ا٤الك رسه مغ
وىل او يب له نىؿو رشکتىنى رسه يى ځبی وىل .ػ کبل په وؿولتيى کې ػ مرص ٣کىونکى ت٩بِب نږػې
 7,2ميليىنه مىټـ وه.
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ز صنايػى ز ضهربانى اغېعه:
ډېـی وظت ظلک پـ ػې البك ڇې نىؿ کىم ٤کـ کىي ػوی پـې ٜکن الٝمل وکبؿه
کىي٠ .بلثب ػ کىڇنيى تٍؼيى ؿهربان ػ لىيى رشکتىنى ػ ٤کـي متبيالتى له معې ٜکن الٝمل ښکبؿه
کىي .ممک ځينې وظت ػ ټىلنې مرمىٜي متبيالت ػ څى تنه ا٨تٍبػي ؿهربانى له ظىا وټبکل يش
ػ محبل په تىګه ،ػ ؿکىػ په ځينى ػوؿو کې ػ ذرنال مىټـو ٜبمل مؼيـ ظپل تبوؿ ػ امـيکب ا٨تٍبػي
وِٝيت ته اٜالن کړ .ه١ه څـګنؼه کړه ،ڇې په ؿاتلىنکى پنځى کلىنى کې ته ػوه ميليبؿػه ډالـ ػ
تىليؼي واشؼونى ػ پـاظتيب لپبؿه په کبؿ واڇىي .ځينى نىؿو رشکتىنى هم ػا ډول پـوګـامىنه اٜالن
کړل .په پبی کې ډېـو کىڇينى رشکتىنى هم ػا ډول پـوګـامىنه اٜالن کړل او په ا٨تٍبػ کې پبنګىنه
فيبته وىه.
ػ ؿواين ٜبمل اؿفښت په فيبتېؼونکې تىګه ػ ا٨تٍبػپىهبنى له ظىا پېژنؼل وىی ػی .ػ
ټىلنې ؿهربان په ػې هکله هڅه کىي ڇې په ظپلى څـګنؼونى رسه له ؿواين پلىه مٕلىته او منبلثه
ّ٤بء منځته ؿاوړي.

ز ػىزاګطيعو زوضو پىيل نظطيه
ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى په اړه څى پىيل نٙـيې وتىن لـي .ډېـی وظت ػوی ػ پيمى ػ ٜـِې
ډېـه ؿاټىلېؼنه او پـاظتيب ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ٜمؼه ٜبمل ګڼي .ػوی له ظپل نٙـ څعه ػ مالتړ په
ظبٔـ ػا ظربه کىي ڇې ا٨تٍبػي نىلبنبت البلب په نىيى ٌنٝتي ټىلنى کې ،ڇې په ه١ى کې تبنکي
ليمتم په لبػه ګێ رسه ػ اٜتثبؿ ػ پـاظىايل وك لـي ،ؿامنځته کېږي .ډېـی ا٨تٍبػپىهبن تبؿو لـي،
ڇې ػ تبنکي اٜتثبؿاتى اؿتربٜيت ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ نىلبنبتى ٜمؼه ػليل ػی او ػ ه١ه ػ نه
پېښېؼو په ٌىؿت کې ته ا٨تٍبػي نىلبنبت ؿامنځته نه يش .ػػ٠ى ا٨تٍبػپىهبنى له ډلې څعه
هبوتـي  47انګلييس ا٨تٍبػ پىه ڇې ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى په اړه فيبت ومېـ کتبتىنه او م٩بلې ليکيل
ػي ،ظپل نٙـ په النؼې تىګه وړانؼې کىي:

ز تػازل فططيه:
پىيل نٙـيه ػ نىؿو نٙـيى په څېـ ،ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ تىِېض لپبؿه ظپل تصخ ػ ا٨تٍبػ
له تٝبػيل شبلت څعه ڇې ػ پيمى ٜـِه پکې جبتته وي پيلىي .کىالی وى ڇې ػ٠ه نٙـيه په النؼې
وکل کې وښيى.
- R. G. Hawtrey.
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پىيل ٜبيؼ

ػ تىليؼي ظؼمبتى وؿکړې  1000000ډالـ

100000
مرص٣

وړانؼې وىي تىليؼي ظؼمبت

80000

پبنګىنه

ا٨تٍبػي تٍؼۍ

مرص ٣کىونکي
ػ کبليى او ظؼمبتىتصىيل

تىليؼ
100000
واشؼه

20000
ډالر
 20000ډالـه لپام

ػ کبليى او ظؼمبتى ت٩بِب 100000ډالـ

« 17 – 5وکل»
ػ پىيل نٙـيبتى پـ البك ،که ػ پيمى ٜـِه په ا٨تٍبػ کې جبتته وي ،معبؿد ،مٍبؿ ٣او
پبنګىنه هم جبتته پبته يش او که په لپام کې هم کىم ت١يري ؿانه يش ،ا٨تٍبػ ته ػ تٝبػل په شبل کې
پبته يش .که څه هم ػ٠ه تٝبػل په تېالتېلى ٔـي٩ى له منځه تلی يش ،ظى پىيل نٙـيې په ػې تبوؿ ػي
ڇې ػ تٝبػل شبلت ػ پيمى ػ ٜـِې ػ ت١يرياتى له ظىا له منځه تلی يش( .په ش٩ي٩ت کې ته ػ پيمى ػ
ٜـِې نه ت١يري له منځه والړ يش) په ش٩ي٩ت کې ػ پيمى ػ ٜـِې نه ت١يري په ا٨تٍبػ کې ػ نىلبنبتى
ػ نه وتىن په مٝنب ػه.

ز پيؼى ز غططې ز تغيري زتايل:
ػ پيمى ػ ٜـِې ػ ت١يري لپبؿه څلىؿ ػاليل وړانؼې وىي ػي:
-1
-2
-3
-4

ػ هېىاػ ػ رسو فؿو ػ ؽظريې فيبتىالی (ػ ٔاليي لټنډؿډ په نٙبم کې).
ػ تبنکي اٜتثبؿاتى فيبتىالی.
ػ لىػاګـو ػ ن٩ؼي مٍبؿ٤ى فيبتىالی.
ػ مرص ٣کىونکى ػ مرصيف لګښتىنى فيبتىالی له تېـو لپام او يب ػ ذبؿي لپاموو له کبؿونې
څعه.
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ز اكتصازي فػاليتىنى پطادتيا:
که ػالې ٤ـُ يش ڇې ػ پيمى ػ ٜـِې فيبتىالی ػ مرصيف لګښتىنى ػ فيبتىايل تبٜخ
ګـځي ،ػ٠ه نٙـيه ػ ػې څـګنؼونه کىي ڇې ػا څنګه له شؼ نه فيبت ،ػ پـاظتيب او په پبی کې ػ
ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ کمىايل المل ګـځي .په ػې تصليل کې ػ ګىػام په مىذىػۍ تبنؼې ډېـ ټينګبؿ
کېږي .ػ ػ٠ې نٙـيې له معې تىليؼونکي له ظپلى ن٩ؼي ؽظبيـو او يب له تبنکي اٜتثبؿاتى څعه ػ
تىليؼ او ػ ګىػام ػ مىذىػۍ ػ فيبتىايل لپبؿه کبؿ اظيل .ػ پيمى ػ ٜـِې ػ فيبتىايل ٜبمل ته په کتى،
ػ ػ٠ه فيبتىايل ػ ا٨تٍبػ مرمىٜي مٍبؿ ٣ػي .ػ ت٩بِب ػ٠ه فيبتىالی ػ کبليى او ظؼمبتى ػ
فيبتىايل تبٜخ ګـځي.
ػ اِبيف کبليى او ظؼمبتى ػ ٜـِې ػ فيبتىايل لپبؿه ،ػ هبوتـي په ٤کـ ،تىليؼونکي تبيؼ
ظپل ن٩ؼي مٍبؿ ٣فيبت کړي .کله ڇې ػ ػوی ن٩ؼي مىذىػي ګبنې ظتمېږي ،له تبنکىنى نه پىؿ
اظيل ،ػ لىػ او ٨ېمت فيبتىالی ػ ػې المل ګـځي ڇې له تبنکىنى نه ػ تىليؼونکى پىؿ فيبت يش.

انلتاض:
ػ پـاظتيب او ان٥الليىن ګړنؼي کېؼل کله ڇې تبنکىنه نىؿ ػ اٜتثبؿ لپړنې وك نه لـي،
وػؿېږي .ػ پىيل نٙـيې له معې ػ٠ه ڇبؿه ه١ه وظت پېښېږي ،ڇې ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى فيبتىالی او
لىړ ٨ېمتىنى ليبليت ؿاټيټ کړي او ػ ه١ىی ػ ؽظريې مبفاػ ؿاټيټ کړۍ يش .له ػې وؿاظىا ،په
ػاظل کې ػ ٨ېمت په فيبتېؼو رسه ته ٌبػؿات او واؿػات فيبت يش .ػ ظبؿذي تبػيبتى تيالنن له
هېىاػه ػ رسو فوؿ ػ وتى تبٜخ ګـځي .ػ رسو فؿو پبيې نٙبم کې ،ػ٠ه ممئله ػ ان٥الليىن او ؿکىػ پـ
ِؼ متبمېږي .ػ ػ٠ې نٙـيې پـ البك ،ػ تبنکىنى له ظىا ػ اٜتثبؿاتى مصؼوػول ،پبنګىنه ٜمىمي
تىليؼ هم کمېږي او ځينې کبؿګـ ته وفګبؿ پبته يش٨ .ېمتىنه ؿاټيټېږي او ت٩بِب ته ؿاټيټه يش .کله ڇې
ػ٠ه مغ ښکته شـکت پيل يش ،ػوام مىمي تـ ه١ى پىؿې ڇې تيب ا٨تٍبػي جثبت ؿامنځته يش.

څطنګه کىتای شى چې نىػانات له منځه يىػى:
له ه١ه ځبيه ڇې ا٨تٍبػي نىلبنبت ٜمؼتب ػ پيمى ػ ٜـِې له ت١يري څعه ؿامنځته کېږي ،ػ
ػ٠ې نٙـيې پـ البك ،پيمې نىلبنبت ؿامنځته کىي .ظى ػ وؼيؼو ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ له منځه وړلى
لپبؿه تبيؼ تبنکي اٜتثبؿات کنرتول يش .مـکقي تبنک په يى ا٨تٍبػ کې ػ پيمى ػ ٜـِې ػ مصؼوػولى
٘ـ٤يت او وك لـي او پـ ػې البك ،په ذـيبن کې لىېؼلې پيمې تبيؼ په ػ٨ي ٪ډول کنرتول کړي.
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له حسه ظياتې پانګىنې نظطيه:
ػ٠ه نٙـيه ،ػ پىيل نٙـيې تؼله وىې تڼه ػه .له شؼه فيبتې پبنګىنې نٙـيه ڇې ػ اتـيي
مکتج له ظىا وړانؼې وىې ػه ،ڇې ډېـ کبؿ پکې ػ هبيک48ػی.
ػ پبنګىنې پـ تنمټ ػ پبنګه ييقو کبليى په تىليؼ کې پبنګىنه ػ ګټې په نـط او ػ پيمى په
ٜـِې پىؿې تړاو لـي .په کىم ا٨تٍبػ کې ڇې ػ پيمى ٜـِه پکې جبتته ػه .پـ ػې البك ،ػ پبنګىنې
م٩ؼاؿ ػ لپام ػ ٜـِې په مـلته مصؼوػېږي او ػ پبنګىنې م٩ؼاؿ ،که ػ پيمى ٜـِه جبتته پبته يش ،ػا
ته ػ لپام له م٩ؼاؿ رسه تـاتـ يش .پبنګه ييق کبيل يىافې تـ ه١ه شؼه پىؿې ڇې لپام وتىن لـي،
کىالی يش ڇې تىلي ؼ يش .په کىم ا٨تٍبػ کې ڇې ػ تبنکي اٜتثبؿاتى له الؿې ػ پيمى ػ ٜـِې
لپړېؼنه (تمٖ) امکبن لـي ،ػ پبنګه ييقو او مرصيف کبليى تـمنځ تٝبػل او ػ ټىلنې ميالن مرص ٣او
لپام ته په اتىمبتيکه تىګه نه تـ٨ـاؿېږي.
ػ اٜتثبؿ ػ ايربػ او ػ ګټې ػ نـط ػ کمىلى له الؿې ،تىليؼونکي پىؿ اظيمتى ته تىىي٩ېږي او
ػ پبنګه ييقو کبليى په تىلي ؼ کې پبنګىنه ػ ټىلنې ػ لپام ػ م٩ؼاؿ له انؼافې څعه ډېـېږي .په لنډه
تىګه ،ػ اٜتثبؿ ػ لپړېؼنې په ظبٔـ ػ پيمى له شؼه فيبته ٜـِه ػ مرصيف کبليى له تىليؼ څعه ػ پبنګه
ييقو کبليى تىليؼ ته ػ منبتٝى ػ انت٩بل تبٜخ ګـځي .پـ ػې البك ،ػ پبنګه ييقو کبليى تىليؼ ػ اړتيب وړ
انؼافې څعه فيبتېږي .له ه١ه ځبيه ڇې ػ پبنګه ييقو کبليى ػ تىليؼ فيبتىالی يىافې ػ مرصيف کبليى ػ
تىلي ؼ په کمىايل ممک ګـځي ،ټىلنه ػ مرص ٣کمېؼو ته اړ کېږي .ػ پبنګه ييقو کبليى ػ٠ه فيبتىالی
ڇې ػ مرصيف کبليى ػ کمىايل له الؿې هبيک ،اذثبؿي لپام ونىمىله.

ز ګټې ز نطخ اهميت:
په ػې نٙـيه کې ػ مرصيف کبليى له تىليؼ څعه پبنګه ييقو تىکى ته ػ منبتٝى په انت٩بل کې ػ
ګټې ػ نـط په اهميت ظربې کېږي .په ػ٠ې نٙـيه کې ،ػ ٔثيٝي ګټې له ػؿېيى نـظىنى ،تبفاؿ او تٝبػل
څعه کبؿ اظيمتل کېږي .ػ ګټې ٔثيٝي نـط په ګټىؿتيب کې ػ پبنګه ييقو کبليى ػ کبؿونې لپبؿه ػ
ظبلَ فيبتىايل ػ انؼفه کىلى م٩يبك ػی .ػ محبل په تىګه که ػ تـاکتىؿ کبؿول ػ تىليؼ ػ ظبلَ
فيبتىايل په کبل کې ػ  100ټنه ٠نمى ػ فيبتىايل تبٜخ يش ،په ػې ٌىؿت کې ػ ګټې ٔثيٝي نـط ته
په کبل کې  100ټنه ٠نم وي .ػ تبفاؿ ػ ګتې نـط ،ه١ه ګټه ػه ڇې تبيؼ ػ پبنګه ييقو کبليى ػ کبؿونې
لپبؿه وؿکړل يش او ػ ه١ه م٩ؼاؿ (ػ ظـيؼ لپبؿه مىذىػې پيمې) ػ پبنګه ييقو کبليى ٜـِه او ت٩بِب
- Hayek.
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ټبکي .ػ تٝبػل ػ ګټې نـط ه١ه وظت ؿامنځته کېږي ،ڇې ػ ګټې ٔثيٝي نـط ػ تبفاؿ له نـط رسه
تـاتـېږي.

ز اكتصازي فػاليتىنى ػپړېسنه:
که ػ ګټې ٔثيٝي نـط ػ تبفاؿ ػ ګټې له نـط څعه فيبت وي ،ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنه پـاظتيب
مىمي او تىليؼونکى ته ته پىؿ اظيمتل او پبنګىنه ګټىؿه وي .ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ پـاظتيب په ػوام
ػالې ځىاکىنه ته په کبؿ الك پىؿې کړي او ػ ګټې ٔثيٝي نـط ؿاکم او ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط ته فيبت
کړي .تـ ه١ى پىؿې ڇې ػ ػې ػوه وو تـمنځ تٝبػل ؿامنځته يش .په ػ٠ه پړاو کې ،پبنګىنه جثبت
مىمي او ا٨تٍبػ ته ػ تٝبػل په شبلت کې يش .ػ ګټې ػ ٔثيٝي نـط ػ کمىايل اٌيل ٜبمل ػ نقويل
شبٌل ٨بنىن ػی .له تلې ظىا ،پيمى ته ػ ت٩بِب فيبتىالی ػ پبنګه ييقو کبليى ظـيؼ په ه١ه ا٨تٍبػ کې
ڇې ػ پيمى ٜـِه پکې جبتته ػه ،ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط فيبتىي .ػ٠ه ممئله ته ػ پىؿ او پبنګىنې ػ ګټې ػ
کمېؼو تبٜخ ګـځي .کله ڇې ػ٠ه ػواړه نـظىنه رسه تـاتـ يش ،ػ پبنګىنې او پىؿ اظيمتى انګېقه له
منځه ځي او ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى لپړېؼنه ػؿېږي .که ػ ګټې ٔثيٝي نـط ػ تبفاؿ ػ ګټې له نـط څعه
کمېږي ،نه يىافې ػا ڇې پبنګىنه ته فيبته کړي ،تلکې تىليؼونکي ته ظپله پبنګىنه ؿاکمه کړي ڇې ػا
ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ ان٩ثبُ تبٜخ ګـځي.
که تبنکىنه ػ پيمى ػ ٜـِې ػ فيبتىايل وك ولـي ،ػا وِ ٞته پـ ػې منىال پبته نه يش .ػ
اٜتثبؿ او پيمى ػ ٜـِې ػ فيبتىايل له الؿې ،ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط ته ؿاکم يش او ػ پبنګىنې ػ فيبتىايل
تبٜخ وګـځي .پـ ػې البك ،پبنګىنه ته ػ واٝ٨ي لپام په پـتله له شؼه پىؿته فيبته يش.

ز پيؼى ز غططې ثتات:
په کىم ا٨تٍبػ کې ڇې ػ پيمى ػ ٜـِه جبتته ػه ،ػ مرصيف کبليى ػ تىليؼ نمثت لپام ته ػ
مرصيف معبؿذى په پـتله له پبنګې رسه تـاتـه يش .کله ڇې ا٨تٍبػ ػ کبمل التعؼام په شبل کې وي،
ػ ګټې ٔثي ٝي نـط ته ػ تبفاؿ ػ ګټې له نـط رسه تـاتـ يش .په ػې شبلت کې ،ػ٠ه منث ٞته ػ پبنګه ييقو
کبليى ػ تىليؼ لپبؿه له ػوی رسه ،ػ ټىلنې لپام ػه .له شؼه فيبتې پبنګىنې نٙـيې له معې ػ٠ه ټىله
لپام ته پىؿ يش او پبنګىنه ته پـې ويش ،ځکه هـکله ڇې لپام له پىؿ څعه فيبته وي ،ػ تبفاؿ ػ ګټې
نـط ته ؿاټيټ يش تـڅى ټىله لپام په پىؿ واظيمتل يش .پـ ػې البك ،ػ پبنګىنې م٩ؼاؿ ته له لپام
رسه تـاتـه يش .په پبی کې ته ػ پبنګه ييقو کبليى تىليؼ هم ػ تل لپبؿه ػ مرمىٜي تىليؼ او مرص٣
کىونکى ػ ټىلې ت٩بِب له تىپري رسه تـاتـ يش.
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که په هـ ػليل تىليؼونکي ػ پىؿ اظيمتى اړتيب ػ ټىلنې له واٝ٨ي لپام څعه فيبته وي .په ػې
کبؿ ته تـيبيل نه يش .ځکه يىافې منبت ٞته ػ واٝ٨ي لپام په واک کې وي .ػ٠ه اِبيف ت٩بِب ته ػ
تبفاؿ ػ ګټې ػ نـط ػ فيبتىايل تبٜخ وګـځي او ػ٠ه فيبتىالی ،ت٩بِب کمىي.
په کىم ا٨تٍبػ کې ڇې ػ پيمى ٜـِه جبتته وي ،ػ پبنګه ييقو کبليى تىليؼ يىافې کىالی يش
ڇې ػ مرص ٣کىونکى په ډله ييقې پـېکړې ػ مرص ٣ػ کمىايل په اړه فيبتىالی ومىمي .په ػې
وکل ػ لپام فيبتىالی ػ تبفاؿ ػ ګټې ػ نـط ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي او پىؿ اظيمتل او پبنګىنه ګټىؿه
ګـځىي .که ػ پيمى ٜـِه جبتته پبته يش ،ػ مرصيف او پبنګه ييقو کبليى ػ تىليؼ ػ تـکيج ت١يري په
ا٨تٍبػ کې ػ وؼيؼو نىلبنبتى له ؿامنځته کېؼو ممک ګـځي او ػ پبنګه ييقو کبليى ػ تىليؼ فيبتىالی ػ
ا٨تٍبػ ػ واٝ٨ي لپام له م٩ؼاؿ رسه مصؼوػېږي.

اجتاضي ػپام:
په کىم ا٨تٍبػ کې ڇې تبنکي اٜتثبؿات کىالی يش ڇې ػ پيمى ٜـِه فيبته کړي٠ ،بلثب ػ
ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى له شؼه فيبته پـاظتيب او ػػ٠ى ٝ٤بليتىنى وؼيؼ کمىالی ته ؿامنځته يش .ػ تبنکي
اٜتثبؿاتى فيبتىالی ته ػ تبفاؿ ػ ګټې نـط ؿاټيټ کړي او پـ ػې البك ،تىليؼونکي ته پىؿ اظيمتى او
پبنګىنې ته وهڅىل يش .که په ا٨تٍبػ کې کبمل التعؼام وتىن ولـي ،يىافې ػ پبنګه ييقو کبليى
تىليؼ ػ مرصيف کبليى له تىليؼ څعه ػ پبنګه ييقو کبليى تىليؼ ته ػ منبتٝى ػ انت٩بل الؿه ػه .په ػې
ٌىؿت کې ػ پبنګه ييقو کبليى ٨ېمت فيبتېږي او ػػ٠ى کبليى تىليؼ ته ګټه ؿاوړونکی يش ،ڇې ػ٠ه
تىليؼونکي ته فيبت ټىليؼ ته وهڅىي.
ػ مرصيف کبليى ػ ٜـِې په کمىايل رسه ته ٨ېمتىنه فيبت يش او ػ٠ه تىليؼونکي ته
مرصيف کبيل ػ تىليؼ فيبتىايل ته وهڅىي او په ػې تـتيج ،ػ ػوی ت٩بِب ته ػ تبنکي پىؿ ػ تـالله
کىلى لپبؿه فيبته يش.
ػ ػ٠ې نٙـيې له معې ،له شؼه فيبته پبنګىنه (له واٝ٨ي لپام څعه فيبته) ټىلنه ػ مرص٣
اذثبؿي کمىايل ته اړ تبيس او اذثبؿي لپام فيبتىي.

ز اكتصازي فػاليتىنى انلتاض:
له شؼه فيبته پبنګىنه او يب اذثبؿي لپام همؼالې ػوام نه يش مىنؼلی ،ځکه ڇې مرص٣
په اذثبؿي تىګه ؿاکم وىی ػی .په پبی کې ته ػ مرصيف کبليى ػ تىليؼ ٨ېمت او لىػ او ػػ٠ى کبليى
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تىليؼ فيبت يش .له ػې وؿاظىا په پبی کې ته تبنکىنه ظپل اٜتثبؿات ؿاکمىي او ػ تبفاؿ ػ ګټې ػ نـط
فيبتىالی پبنګىنه ؿاکمىي .ػ مرصيف کبليى ػ ٨ېمت فيبتىالی ػ پبنګه ييقو کبليى له تىليؼ څعه ػ
مرصيف کبليى تىليؼ ته ػ منبتٝى ػ انت٩بل تبٜخ ګـځي .ػ مرص ٣په فيبتىايل او ػ ګټې په لىړ نـط
رسه ،ػ پبنګه ييقو کبليى تىليؼونکي ،ظپل تىليؼ ػؿوي او منبت ٞػ پبنګه ييقو کبليى له تىليؼ څعه
آفاػېږي.

ز غري کايف مرصف نظطيه:
ػ ٠ري کبيف مرص ٣نٙـيې په لبػه او پېڈلى نٙـيى تبنؼې وېىل کېږي.

ػازه نظطيې ،ز دطيس غري کايف نظطيه:
ػػ٠ى نٙـيبتى پـ تنمټ ،ا٨تٍبػ ػ ظلکى تـ منځ ػ ظـيؼ کبيف ٨ؼؿت نه وېيش ،ڇې ه١ىی ته ػ کبليى
او ظؼمبتى ػ پېـوػلى وك وؿکړي.
ػ ال + ٦ة ٤ـِيه :ػ ػ٠ې ٤ـِيې پـ البك ،وؿکړې په ػوه تـظى وېىل کېږي .لىمړۍ ډله ال ٦ڇې
ا٤ـاػو ته ػ مقػ ،ش٩ى٨ى او ونډې ػ لىػ په وکل وؿکړې ډي او ة ډله ڇې ډېـو ا٨تٍبػي مىلمبتى
ته وؿکړې ػي ،ڇې ػ ظبمى مىاػو ،مبوني آالتى او يب ػ پيمى ػ ګټې په م٩بتل کې وؿکىل کېږي.
مرمىٜي مرص ٣او پـ ػې البك ػ کبليى اؿفښت ػ (ال + ٦ة) په مـلته ټبکل کېږي .ػ ػ٠ې
نٙـيې پـ البك ،ػ ظـيؼ مرمىٜي ٨ؼؿت يىافې له ال ٦رسه تـاتـېږي .پـ ػې البك ،ػ ظـيؼ
٨ؼؿت ػ ا٨تٍبػ ػ مرمىٜي تىليؼ ػ ذؾة لپبؿه کبيف نه ػی.

پېچلې نظطيې :ز دطيس ز كسضت ناػم وېش:
ػ ػ٠ې نٙـيې پـ البك ،له تىليؼ څعه تـالله وىی مرمىٜي ٜبيؼ ،نه لګىل کېږي ،ځکه
ڇې ػ ٜبيؼ ځينې تـالله کىونکي ػ ظپل ٜبيؼ يىه تـظه لپام کىي .په پبی کې ،ځينې تىليؼ وىي
کبيل نه يش ذؾتېؼلی.
 -1په پانګىنه کې لګىل شىې ػپاموې:
٤بلرت تبوؿ لـي ،ڇې لپام ڇې هـ څىمـه وي ،ػ ا٨تٍبػ ػ ل٩ىٓ تبٜخ ګـځي .ػ ه١ه په
تبؿو ػ تىلنې ټىل ٜبيؼ نه مرص٤ېږي او ػ ه١ه يىه تـظه لپام کېږي .په پبی کې ػ٠ه لپام په پبنګىنه
تؼلېږي .ػ تىليؼ ػ ٘ـ٤يت فيبتىالی تبفاؿ ته ػ فيبتى مرصيف کبليى ػ ٜـِې تبٜخ ګـځي .په ػې
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وظت کې ،ػ ظـيؼ ٨ؼؿت ػ ػ٠ه اِبيف تىليؼ ػ پېـوػلى لپبؿه په ذبؿي ٨ېمتىنى رسه تمنه نه کىي .ػا
په ظپل واؿ رسه ػ ٨ېمت ػ کمىايل تبٜخ ګـځي ڇې په ظپل واؿ رسه ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنه کمىي.
 -2ز غايس ناةطاةط وېش:
ػ٠ه نٙـيه ػ د .ا .هبتمىن انګلييس ا٨تٍبػ پىه له ظىا وړانؼې وىې ػه .ػ هبتمىن په تبوؿ
ػ ټىلنې ػ لپام لپبؿه مٕلىة شؼ وتىن لـي ،ڇې ػ ا٨تٍبػ ػ٠ه پـاظتيب ممکنىي .که لپام له ػ٠ه
م٩ؼاؿ څعه فيبته يش په ا٨تٍبػ کې اظتالل ؿامنځته کىي .له شؼه فيبته لپام ػ مرصيف کبليى ػ
فيبت تىليؼ تبٜخ ګـځي .ا٨تٍبػ په کبيف انؼافه ػ ظـيؼ ٨ؼؿت ػػ٠ى کبليى ػ ذؾة لپبؿه وړانؼې
کىي .ظى ػ ظـيؼ ػ٠ه ٨ؼؿت په ػالې ډول نه وېىل کېږي ،ڇې ػ ټىلى مرصيف کبليى ذؾة ممک
کړي .ځينې له ه١ى ڇې ػ کبليى ػ ظـيؼ مينه وال نه ػي ،ػ ػې مىظې لپبؿه پيمې په واک کې نه لـي
او نىؿ ډېـ کمبن ڇې کبيف انؼافه ٜىايؼ لـي ،ػ کبليى ػ پېـوػلى مينه وال نه ػي .پـ ػې البك ،په
ټىلنه کې له شؼه فيبته لپام وتىن لـي ،او ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ اؿمنځته کېؼو ٜبمل ػ ٜبيؼ او
جـوت ٠ري ٜبػالنه وېي وي.
هبتمىن پـ ػې تبوؿ ػی ڇې په ټىلنه کې ډېـی ظلک ػالې ػي ڇې نمثتب کم ٜبيؼ لـي او
ظپل ټىل ٜبيؼ مرص٤ىي .که ػ ػوی ٜبيؼ فيبت نه يش ،ػ ٜبيؼ ػ٠ه فيبتېؼنه ته هم ولګىي .له تلې
ظىا ډېـه کىڇنێ ډله ڇې ػ ډېـ فيبت ٜبيؼ لـونکې ػه ،ڇې نه يش کىالی ظپل ٜبيؼ ولګىي .ػوی
ته هـومـو ػ ظپل ٜبيؼ يىه تـظه لپام او پبنګىنه ته پـې کىي .له ه١ه ځبيه ڇې ػ ٜبيؼ په فيبتېؼو
رسه ػ لپام نهبيي ميالن فيبتېږي ،ػ ؿون ٪په ػوؿه کې ػ ٜبيؼ فيبتىالی له شؼه فيبته پبنګىنه ؿامنځته
کىي .ػ فيبت ٜبيؼ لـونکى کمبنى په لپام او پبنګىنې رسه ،تىليؼي ٘ـ٤يت فيبتېږي .ػ پبنګه ييقو
کبليى ػ ظـيؼ ػ٠ه فيبتىالی ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنه فيبتىي او ػ اٜتثبؿاتى ػ لپعېؼو تبٜخ ګـځي او
ا٨تٍبػي پـاظتيب ؿامنځته کىي .په پبی کې ٨ېمت او لىػ فيبتېږي ،ظى مقػونه په رسٜت رسه نه
فيبتېږي او له ؿون ٪څعه ؿامنځته وىی اِبيف ٜبيؼ ػ پبنګىالى په تـظه کېږي ،ڇې په لىړ ٜبيؼ
لىؿنکى کمبنى کې ؿاځي .ػ ػوی ػ ٜبيؼ فيبتېؼل ػ لپام ػ نهبيي ميالن ػ فيبتېؼو تبٜخ ګـځي او په
پبی کې پبنګىنه ډېـه فيبتىي .ځکه ڇې تىليؼ وىي کبيل ػ فيبتې پبنګىنې لپبؿه تبفاؿ ته ځي ،کم
ٜبيؼ لـونکي کمبن ػ ه١ىی ػ ظـيؼ لپبؿه کبيف ٜبيؼ نه لـي ،ځکه ڇې ال تـاوله مقػونه نه ػي
فيبت وىي.
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پـ ػې البك ،په پبی کې ا٨تٍبػ ػالې شبلت ته ؿلېږي ڇې په ه١ه کې ػ له شؼه فيبتې
لپام په ظبٔـ له شؼه فيبت مرصيف لګښتىنه ػ مرصيف کبليى له ذـيبن څعه لږ تبفاؿ ته کېږي .په
پبی کې ػػ٠ى کبليى ػ له شؼه فيبت تىليؼ ٨ېمت او لىػ ؿاکمىي او ػ تىليؼ ػ کمىايل تبٜخ کېږي.

ز نىػاناتى له منځه وړل:
له ه١ه ځبيه ڇې ػ نىلبنبتى ٜمؼه ٜبمل ػ ٜبيؼ او جـوت نبتـاتـ او ٠ري ٜبػالنه وېي ػی ،ػ
ػ٠ې نٙـيې پـ البك ،تبيؼ ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى ػ له منځه وړلى لپبؿه ػ ٜبيؼ ػ وېي نبتـاتـي ؿاکمه
يش .هبتمىن ػ ٜبيؼ په وېي کې ػ نبتـاتـۍ ػ ؿاکمىلى لپبؿه څلىؿ ليبلتىنه وړانؼې کړي ػي.
-1
-2
-3
-4

په تٍبٜؼي ٜىايؼو مبليبت.
ػ کبؿګـي اتصبػيى ٠ښتيل کىل او ػ مقػونى له فيبتىايل څعه مالتړ.
له شؼه ػ فيبت لىػ له ان٩ثبُ څعه معنيىی او ػ کبؿګـو ػ ش٩ي٩ي ٜبيؼ فيبتىالی ػ ٨ېمتىنى په
کنرتول رسه.
ػ تىليؼ 49ػ ولبيلى ػ ټىلنيق مبلکيت فيبتىالی.

- Basic Economics
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Thomas J. Hailsyones
Doubldeay and company. Inc . New york 1969
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اتلؼم څپطکی
نړيىاله ػىزاګطي
کله ڇې يى هېىاػ کىالی يش ڇې کبيل تىليؼ کړي ڇې تل هېىاػ ػ ه١ه ػ تىليؼ ذىګه نه
وي ،ػ ػوه هېىاػونى تـ منځ لىػاګـي پيلېږي .پـ ػې البلى تـ يىه شؼه پىؿې نړيىاله لىػاګـي ػ
هېىاػونى تـ منځ ػ تىليؼ منبتٝى تـمنځ له ت٥بوت څعه ؿامنځته کېږي .ػ محبل په تىګه ،ػ ډتـو لکبؿه يب
ن٥ت په ځينى هېىاػونى کې وتىن نه لـي .پـ ػې البك ،ػ٠ه هېىاػونه تبيؼ ػ ظپلې اړتيب وړ ػ ډتـو
لکبؿه او ن٥ت له نىؿو هېىاػونى څعه تـالله کړي او ػ ه١ه په م٩بتل کې ه١ه هېىاػ ته کبيل
ولېږػوي .ډېـی کـنيق مصٍىالت يىافې په ځبنګړو رشايٕى کې کىالی يش ڇې تىليؼ يش .په ػې
لصبٗ کىم هېىاػونه ڇې په لړې هىا لـونکې ليمه کې وا ٞ٨ػي ،کبئىڇى 50نه لـي او تبيؼ ػ٠ه
لىمړين مىاػ له تىػې هىا لـونکې هېىاػ نه واؿػ کړي .په ػې لصبٗ ػ هېىاػونى تـمنځ ػ کبليى تثبػله ػ
ػې المل ګـځي ڇې ػ کبليى پـاط ٔي ٦په تېالتېلى هېىاػونى کې ػ ظلکى الك ته وؿيش.
که نړيىاله لىػاګـي يىافې په ه١ى مىاؿػو کې ڇې کىالی يش ػالې کبيل ڇې نىؿ
هېىاػونه يې نه يش تىليؼولی ،تـرسه کېؼه ،ػ نړيىالې لىػاګـۍ شرم ته نه وى کىالی ڇې په اولنێ
انؼافه وای .که ػ هېىاػونى تـمنځ ػ تثبػله کېؼونکى تىکى ٤هـلت ته وکتل يش څـګنؼېږي ڇې ډېـی
هېىاػونه ػالې تىکې واؿػوي ڇې په ظپله يې هم تىليؼولی وىایٜ .لت يې څه ػی؟ ٜلت يې ػا
ػی ڇې په نړيىاله کڈه هم ػ کبؿ وېي ،ػ تىليؼ کي٥يت فيبتىي .پـ ػې البك ،ػ کبؿ له وېي څعه
ػ ګټې اظيمتنې په ظبٔـ ،هېىاػونه يىافې ػ څى کبليى په تىليؼ الك پىؿې کىي او ػ نىؿو کبليى تىليؼ
نىؿو هېىاػونى ته پـېږػي .ػ کبؿ نړيىال وېي په نړۍ کې ػ ټىلى کبليى ػ مرمىٜي فيبتىايل تبٜخ
ګـځي.
ػ کبليى ػ ډول انتعبة ڇې يى هېىاػ په تىليؼ کې تعٍَ مىمي ،ػ ه١ى ګټىؿتيبوو له معې
ڇې يى هېىاػ يې ػػ٠ى کبليى په تىليؼ کې لـي ،تـرسه کېږي محال يى هېىاػ ػ وړيى منمىذبتى په تىليؼ
کې نٙـ نىؿو هېىاػونى ته تـتـي يب ګتىؿتيب لـي ،ػ٠ه هېىاػ ته ػ وړيى منمىذبتى په تىليؼ کې
 -50يب کبئىڇىک  caouchoucه١ه مبػه ػه ڇې ػ ځبنګړي انځـ له تنې څعه ڇې په الرتاليب او ػ ذنىيب آليب په ځينى
ليمى کې فؿ٠ىنېږي الك ته ؿاځي.
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تعٍَ پيؼا کړي .ػ٠ه ښېګڼې يى هېىاػ ته وؿپه تـظه کېږي ،که ه١ه هېىاػ وکىالی يش ڇې ځينې
کبيل نٙـ نىؿو هېىاػونى ته په اؿفانه تيه تىليؼ کړي ،ػ٠ه ممئله ػ نمثي مرص ٣په نبمه مىهىؿه وىې
ػه .ػ نړيىالې لىػاګـۍ ػ٠ې نٙـيې ته ػ لىمړي ځل لپبؿه ؿيکبؿډو پـاظتيب وؿکړه .نمثي مرص ٣ػ
ه١ه څه له معې ڇې يى هېىاػ کىالی يش ػ تىليؼ ػ ځبنګړو ٜىاملى ػ م٩ؼاؿ په کبؿولى رسه يې تىليؼ
کړي ،انؼافه کېږي .ػ محبل په تىګه ،که يى هېىاػ ػ  100واشؼه تىليؼي ٜىاملى په کبؿونې رسه 150
واشؼه ويؼې او يب  80واشؼه ٠نم تىليؼ کړي او يى تل هېىاػ ػ تىليؼ په همؼ٠ى ٜىاملى ( 100واشؼو)
رسه و کىالی يش  100واشؼه ويؼې او  60واشؼه ٠نم تىليؼ کړي ،ػ لىمړي هېىاػ کبؿايي ػ ويؼو په
تىليؼ کې څى ځله په لىمړي هېىاػ کې ػ ٠نمى ػ تىليؼ له کبؿايێ څعه فيبته ػه .په ػې شبلت کې ،په
لىمړي هېىاػ کې ػ ويؼو ػ تىليؼ نمثي 51مرص ٣له ػوهم هېىاػه ټيټ ػی .که څه هم په مٕل ٪ډول
ػ ػواړو کبليى ػ تىليؼ مرص ٣په لىمړي هېىاػ کې کم ػی.
په مٕلج تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه ،يى ذـاس په پبم کې ونيمئ ڇې ښه تب٠ىان هم ػی .ظى
ػ ػې پـ ځبی ڇې ػ ظپل کىؿ ػ تب٠ڈې ظؼمت وکړي ،يى تب٠ىان ػ ػ٠ه کبؿ لپبؿه په کبؿ ګىمبؿي .ػ
ػې کبؿ ػليل ػا ػی ڇې که څه هم ػ٠ه ذـاس په ظپله کىالی وىل ڇې ػ ػ٠ه تب٠ىان پـتله په ښه
تىګه ػ تب ٟښه څبؿنه او ظؼمت وکړي ،ظى که ػ٠ه وظت په ذـاشێ ولګىي نى کىمې پيمې ڇې
تب٠ىان ته وؿکىي له ه١ه نه ته ډېـ فيبت ٜبيؼ اللته ؿاوړي .پـ ػې البك ،ػ تب٠ىان التعؼامىل ػ
ذـاس په ځبی ػي .په همؼې البك ،ػ کبؿ وېي هم ػ نمثي مرص ٣پـ البك ػ نړۍ ػ هېىاػونى په
ګټه ػه.

ز نړيىالې ػىزاګطۍ ښېګڼې:52
ػ نړيىالې لىػاګـۍ ػ ښېګڼى په هکله ػ تصخ ػ لبػه کىلى لپبؿه ،ػالې ٤ـِىو ڇې په
نړۍ کې يىافې ػوه هېىاػونه وتىن لـي او يىافې ػوه ډوله کبيل نړيىالې لىػاګـۍ ته ػاظلېږي.

 -51پـتله ييق يب م٩بيمىي.
 -52اوك ػ ا٨تٍبػپىهبنى يىه ډله ػ کبؿ له نړيىال وېي رس معبل ٦ػي او تبوؿ لـي ڇې نړيىال تربؿت ڇې کىم ډول وکل ٠ىؿه
کړي ػ پـ معتللى هېىاػونى په ګټه او ػ وؿولته پبتې هېىاػونى په تبوان ػی .ػ مهؼي ت٩ىی ،نړيىال تربؿت ،ػ پېىربػ انتىبؿاتى ػ
 1366ملـيق کبل له ظپبؿه وىي کتبة څعه مٝلىمبت واظلئ.
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٤ـُ کړئ ڇې ػوه نىمىړي هېىاػونه ال ٦او ة او ػوه کبيل ،ذبمې او ٠نم وي .کىالی وى ڇې
ػؿې شبلتىنه په پبم کې ونيمى:
لىمړي شبلت -ه١ه شبلت ػی ڇې په ه١ه کې هـ هېىاػ کىالی يش ڇې يىافې يى کبلی له پىؿتنيى
ػوه کبليى څعه تىليؼ کړي٤ .ـُ کړئ ڇې لىمړی هېىاػ ػ ذبمى ػ تىليؼ وك لـي ظى ٠نم نه يش
تىليؼولی او ػ ػې پـٜکن ته هېىاػ يىافې ٠نم تىليؼولی يش او ػ ذبمى ػ تىليؼولى وك نه لـي .که
ػػ٠ى ػوه کبليى تـمنځ تثبػله تـرسه نه يش ،لىمړی هېىاػ ته تې ٠نمى او ػ ػوهم ته تې ذبمى پبته يش.
که ال ٦هېىاػ ػ ظپلى ذبمى يىه تـظه له تىليؼ وىيى ٠نمى رسه په ة هېىاػ کې تثبػله کړي ،ػ ػې
لپبؿه ڇې اوك په ػواړو هېىاػونى کې مرص ٣کىونکى ته وړانؼې کېؼونکي کبيل فيبتىالی مىمي ،ػ
تثبػلې په نتيره کې ػ ػواړو هېىاػونى ؿ٤به فيبتېږي.
ػوهم شبلت -ػا ه١ه شبلت ػی ڇې په ه١ه کې هـ هېىاػ کىالی يش ڇې له ػوه کبليى څعه يى کبلی
له تل هېىاػ څعه اؿفانه تىليؼ کړي٤ .ـُ کړئ ڇې ال ٦هېىاػ ػ  100واشؼه تىليؼي ٜىاملى په
مـلته کىالی يش ڇې  100واشؼه ذبمې او يب  50واشؼه ٠نم تىليؼ کړي .ة هېىاػ هم ػ ػې وك
لـي ڇې ػ  100واشؼه تىليؼي ٜىاملى په مـلته  50واشؼه ذبمې او  100واشؼه ٠نم تىليؼ کړي.
٤ـُ کړئ ڇې ال ٦هېىاػ ػ  2000او ة هېىاػ ػ  3000واشؼه تىليؼي ٜىاملى لـونکي ػي .که هـ
هېىاػ ػ ظپل تىليؼ ػ ٜىاملى نيمه تـظه ػ ذبمى په تىليؼ او نيمه تـظه يې ػ ٠نمى په تىليؼ په کبؿ
اڇىي او ػػ٠ى ػوه هېىاػونى تـمنځ تثبػله تـرسه نه يش ،نى مرمىٜي تىليؼ او ػ٠ى ػوه هېىاػونى ته ػ
کبليى مرص ٣په ه١ه وکل ڇې په  18 -1ذؼول کې ښىػل وىی ػی ،وي.
هېىاز

ز مناةػى ملساض

ز تىليس ملساض
٠نم

ذبمې
الف

2000

1000

+

500

ب

3000

750

+

1500

ټىل

5000

1750

+

2000

« 18 -1ذؼول»
اوك که هـ هېىاػ ػ کبليى په تىليؼ کې ڇې په ه١ه کې نمثي مقيت لـي ،تعٍَ واظيل،
ال ٦هېىاػ ظپل تىليؼي ٜىامل ػ ذبمى او ة هېىاػ يې ػ ٠نمى ػ تىليؼ لپبؿه وکبؿوي ،ػ تىليؼ
وِٝيت ته په ػ٠ى هېىاػونى کې په ػالې ډول وي ڇې په  18 -2ذؼول کې ښىػل کېږي.
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هېىاز

ز مناةػى ملساض

ز تىليس ملساض
٠نم

ذبمې
الف

2000

2000

+

0

ب

3000

0

+

3000

ټىل

5000

2000

+

3000

« 18 -2ذؼول»
لکه څنګه ڇې يې ګىؿئ ،ػ کبؿ ػ وېي په تـڅ کې ػ ذبمى ټىل تىليؼ له  1750واشؼو
څعه  2000واشؼو ته او ػ ٠نمى ټىل تىليؼ له  2000څعه  3000واشؼو ته فيبتىالی مىمي .که يى
واشؼ ٠نم له يى واشؼ ذبمى رسه تثبػله يش او ػوه هېىاػونه  900واشؼه کبيل له يى تل رسه تثبػله
کړي ،په ػواړو هېىاػونى کې ته ػ کبلي ى ػ مرص ٣انؼافه ػ کبؿ له وېي او تثبػلې وؿولته په ػالې
وکل وي ڇې په  18 -3ذؼول کې ښکبؿي.
هېىاز

ز مناةػى ملساض

ز تىليس ملساض
٠نم

ذبمې
الف

2000

1100

+

900

ب

3000

900

+

2100

ټىل

5000

2000

+

3000

« 18 -3ذؼول»
ػ کبؿ وېي او ػ تثبػلې په نتي ره کې په ال ٦هېىاػ کې ػ ذبمى مرص ٣له  1000واشؼو
څعه  1100واشؼو او ػ ٠نمى مرص ٣له  500واشؼو څعه  900واشؼو ته فيبت وىی ػی .په همؼې
وکل په ة هېىاػ کې هم ػ ذبمى مرص ٣له  750واشؼو څعه  900واشؼو ته او ػ ٠نمى مرص ٣له
 1500واشؼو څعه  2100واشؼو ته فيبت وىی ػی .په ػې تـتيج ،ػ کبؿ وېي او تثبػله په نړۍ کې
ػ  250واشؼو په انؼافه ػ ذبمى ػ مرص ٣ػ فيبتىايل او په نړۍ کې ػ  1000واشؼو په انؼافه ػ ٠نمى ػ
مرص ٣ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځېؼلی ػی.
ػؿېيم شبلت -ه١ه شبلت ػی ،ڇې په ه١ه کې يى هېىاػ ػواړه کبيل ػ تل هېىاػ په پـتله اؿفانه
تىليؼوي .اوك ٤ـُ کړئ ڇې ػ  100واشؼه تىليؼ ٜىاملى په کبؿولى رسه ال ٦هېىاػ  100واشؼه
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ذبمې او يب  100واشؼه ٠نم او ة هېىاػ  40واشؼه ذبمې او يب  80واشؼه ٠نم تىليؼولی يش .پـ ػې
رستېـه ،ػالې ٤ـُ کړئ ڇې ال ٦هېىاػ ػ  2000واشؼو او ة هېىاػ ػ  3000واشؼه تىليؼي ٜىاملى
مبلک ػی .که هـ هېىاػ ػ ظپلى تىليؼي ٜىاملى نيمه تـظه ػ ٠نمى په تىليؼ او نيمه تـظه يې ػ کبليى په
تىليؼ په کبؿ واڇىي او که ػ کبؿ وېي او تثبػله وذىػ ونه لـي ،ػ تىليؼ وِٝيت او مرص ٣ته په
ػواړو هېىاػونى کې ػالې وي لکه په  18 -4ذؼول کې ڇې ښکبؿي.
هېىاز

ز مناةػى ملساض

ز تىليس ملساض
٠نم

ذبمې
الف

2000

1000

+

1000

ب

3000

600

+

1200

ټىل

5000

1600

+

2200

« 18 -4ذؼول»
په ػې شبلت کې ،ال ٦هېىاػ کىالی يش ڇې ػواړه کبيل له ة هېىاػ څعه په اؿفانه تىليؼ
کړي ،ظى ػ ذبمى په تىليؼ کې له نمثي مقيت څعه تـظم ػی .په ػې شبلت کې هم ػ کبؿ وېي او
تثبػله ػ ػواړو هېىاػونى په ګټه ػه .پـ ػې البك ،ال ٦هېىاػ ػ ذبمى په تىليؼ کې تعٍَ اظيل او
ة هېىاػ ػ ٠نمى ته تىليؼ کې .په ػې شبلت کې ،ػا ڇې ة هېىاػ ػ ظپلى ټىلى تىليؼي ٜىاملى په کبؿ
اڇىلى رسه يىافې ػ  2400واشؼه ٠نمى ػ تىليؼ وك لـي ،ال ٦هېىاػ ػ ٠نمى تىليؼپه کبمله تىګه ة
هېىاػ ته پـېږػي .په ػې شبلت کې ،ػ کبؿ وېي او تثبػله ػ ػې المل ګـځي ڇې ػ ػوه کبليى ػ تىليؼ
وِٝيت ػالې يش لکه په  18 -5ذؼول کې ڇې ښکبؿي.
هېىاز

ز مناةػى ملساض

ز تىليس ملساض
٠نم

ذبمې
الف

2000

1800

+

200

ب

3000

0

+

2400

ټىل

5000

1800

+

2600

« 18 -5ذؼول»

245

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
په ػې شبلت کې ،ػ ػوه کبليى نړيىال مرمىٜي تىليؼ فيبتىالی مىمي ،لکه څنګه ڇې يې
ذؼول ښکبؿه کىي ،ػ ذبمى تىليؼ له  1600واشؼو څعه  1800واشؼو ته او ػ ٠نمى تىليؼ له 2200
څعه  2600واشؼو ته فيبتىالی مىمي .که ٤ـُ کړو ڇې  700واشؼه ذبمې له  1000واشؼه ٠نمى
رسه تثبػله کېږي ،په ػوه هېىاػونى کې ته ػ مرص ٣وِٝيت په ػالې وکل وي لکه ڇې په 18 -6
ذؼول کې ښکبؿي.
هېىاز

ز مناةػى ملساض

ز تىليس ملساض
ذبمې
تىليؼ

٠نم

واؿػات يب
ٌبػؿات

تىليؼ

ټىل

واؿػات يب
ٌبػؿات

ټىل

الف

2000

1100 = - 700 + 1800

+

1200= 1000 + 200

ب

3000

700

+

1400= -1000 + 2400

ټىل

5000

+ 0

700

=

+

1800

2600

« 18 -6ذؼول»
پـ ػې البك ،لکه څنګه ڇې يې ګىؿئ په ػې شبلت کې هم ػکبؿ وېي او تثبػلې ػ
ػواړو هېىاػونى ػ ظلکى مبػي ؿ٤به ػ تىليؼ په فيبتىايل رسه فيبتىي.

ز تتازلې ضاةطه:
فمىنږ مىظه ػ تثبػلې له ؿاتٕې څعه ه١ه نـط ػی ،ڇې په ه١ه تبنؼې ػ يى هېىاػ
مصٍىالت ػ تل هېىاػ له مصٍىالتى رسه مثبػله کېږي .ػ ة هېىاػ څىمـه ٠نم ػ ال ٦هېىاػ له ذبمى
رسه مثبػله کېږي .لکه څنګه ڇې ذبن لتىؿات مېل اوبؿه کړې ػه ،ذبمى ته ػ ة هېىاػ ػ ت٩بِب
اؿتربٜيت ػ ال ٦هېىاػ په پـتله ػ ت٩بِب اؿتربٜيت ڇې ٠نمى ته ػی تړاو لـي .ػ تصخ وړ پىؿتني
ػؿېيم شبلت کې مى ٤ـُ کړل ڇې ػ ت٩بِب اؿتربٜيت ػالې ػی ڇې  100واشؼه ٠نم له  70واشؼه
ذبمى رسه تثبػله کېږي .هـ ډول ڇې ػ ال ٦هېىاػ ت٩بِب ٠نمى ته فيبته وي ،له  100واشؼه ٠نمى رسه
تثبػله يش ،ځکه که ػ ٠نمى م٩ؼاؿ له ػې څعه فيبت يش ػ ال ٦هېىاػ په رص ٣ػه ڇې ظپل ځبن
ته ػ اړتيب وړ ٠نم تىلي ؼ کړي .ػ ػې پـٜکن که هـ څىمـه ػ ة هېىاػ شبرض ػی ڇې له ال ٦هېىاػ
څعه يې ػ ذبمى لپبؿه وؿکړي 200 ،واشؼ ٠نم ػ  100واشؼه ذبمى په م٩بتل کې تثبػله کېږي .ځکه
که ٨ېمت له ػې نه فيبت يش ،ػ ة هېىاػ په رص ٣ػه ڇې ظپله ػ ځبن ػ اړتيب وړ ذبمې تىليؼ کړي.
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پـ ػې البك ،ػ تثبػلې ؿاتٕه ػ ه١ى کبليى په ٨ېمت پىؿې تړاو لـي ڇې نړيىالې لىػاګـۍ
ته واؿػېږي .ػ تثبػلې ؿاتٕه ػ يى هېىاػ په ګټه ػه ،که ػ ٌبػؿاتى ٨ېمت يې ػ واؿػاتى له ٨ېمت څعه
کم وي .پـ ػې البك ،که ػ واؿػاتى ٨ېمت جبتت ٤ـُ کړو ،ػ يى هېىاػ ػ ٌبػؿاتى ػ ٨ېمت فيبتىالی
ه١ه هېىاػ ته ػ ت ثبػلې ػ ؿاتٕې ػ ښه وايل تبٜخ ګـځي او ػ يى هېىاػ ػ ٌبػؿاتى ػ ٨ېمت لىړېؼل ػ
ه١ه هېىاػ ػ تثبػلې ػ ؿاتٕې له ظـاتېؼو څعه رس ټکىي ،ځکه تبوؿ لـي ڇې په نړيىالى تبفاؿونى کې
ػ مٍنى ٛکبليى ٨ېمت ڇې ػ وؿولته پبته هېىاػونى ٌبػؿات تىکيلىي ،فيبتىالی مىمي .په مٕلج
تبنؼې ػ ښه پىهېؼو لپبؿه ،النؼې محبل ته پبم وکړئ:
٤ـُ کړئ ڇې په  1360ملـيق کبل کې ػ اېـان ػ  100تىکى تېلى په م٩بتل کې له ذبپبن
څعه يى ټيىټب مىټـ تـالله کبوه ،ظى په  1366ملـيق کبل کې ػ همؼ٠ه مىټـ لپبؿه تبيؼ  150تىکې تېل
ذبپبن ته ٌبػؿ کړي .په ػې شبلت کې ،ػ٠ې ؿاتٕې ػ ذبپبن په ګټه او ػ اېـان په تبوان ت١يري کړی
ػی .په ػې شبلت کې ٜلت ػا ػی ڇې ػ تېلى ػ ٨ېمت کمىالی ػی ڇې ػ ذبپبين ټيىټب مىټـ په
م٩بتل کې ؿالىېؼلی ػی.

ز نړيىالې ػىزاګطۍ فططيات:
ػ نمثي مرص ٣نٙـيه څـګنؼوي ڇې ػ ػوه هېىاػونى تـمنځ تثبػله ػ ه١ى هېىاػونى په ګټه
ػه ،ڇې نړيىالې لىػاګـۍ ته ػاظلېږي .ػ٠ى نٙـيبتى په النؼې ٤ـِيبتى تنبء مىنؼلې ػه:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ػ ػواړو هېىاػونى په تبفاؿ کې کبمل ؿ٨بتت وتىن لـي.
په ػواړو هېىاػونى کې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى کبمل التعؼام مىذىػ ػی.
په ػواړو هېىاػونى کې الٝبؿي اؿفي مصؼوػيت نىته.
ػ کبليى ػ تثبػلې لپبؿه مٍنىٜي مىان ٞنىته لکه ګمـکي تٝـ٤ه او ػالې نىؿ.
په نړۍ کې يىافې ػوه هېىاػونه ػي او ػ٠ه هېىاػونه يىافې ػوه ډوله کبيل تىليؼوي.
له يى هېىاػ څعه تل هېىاػ ته ػ کبليى ػ شمل و ن٩ل مرص ٣نىته.

ز ػىزاګطۍ محسوزيتىنه:
نړيىاله آفاػه لىػاګـي ػ النؼې ولبيلى په کبؿونې رسه مصؼوػېږي:
الف -ګمطکي حلىق :ګمـکي ش٩ى ٧په واؿػايت کبليى تبنؼې يى ډول مبليبت ػي ،ڇې مرص٣
کىونکى ته ػ تبنؼنيى کبليى ػ ٨ېمت په لىړولى رسه ػػ٠ى کبليى ت٩بِب کمىي او ػ واؿػاتى ػ کمېؼو
تبٜخ ګـځي.
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ب -واضزايت ػهميه :ػ٠ه وليله ػ يى کبيل ػ مربف واؿػاتى انؼافه ټبکي او ػ کبليى ه١ه اکرث شؼ ڇې
هـ واؿػونکی يې کىالی يش له ػ٠ى کبليى څعه واؿػ کړي ،ټبکي او له ػې الؿې ػ واؿػاتى شرم
مصؼوػوي.
ج -ز اػػاضو کنرتول :ػولت ػ ظبؿذي الٝبؿو ػ م٩ؼاؿ په ټبکلى رس ػ تبنؼين ٌبػؿونکي ػ وؿکړې
لپبؿه پېـي ،ػا هم ػ کبليى وؿاػات مصؼوػوي ،ظى ػ ػولتىنى ػاليل ػ واؿػاتى ػ مصؼوػلى لپبؿه څه
ػي؟ په لنډه تىګه ػ٠ه ػاليل په النؼې ډول ػي:
 -1غري اكتصازي زتايل :که څه هم له ا٨تٍبػي پلىه ػ کبؿ نړيىال وېي او تثبػله ػ مٝبملې ػ ػواړو
ظىاوو په ګټه ػه ،ظى ځينې وظت ػولتىنه ػ کبؿ ػ وېي او ػ تثبػلې په مصؼوػولى الك پىؿې
کىيٜ ،لت يې څه ػی؟ ٜلت ػا ػی ڇې ػولتىنه ا٨تٍبػي ممبئل په پبم کې نه نييس.کله ڇې
يى هېىاػ ػ ذګړې له ګىاښ رسه مغ وي ،که څه هم ػ وللى ػ تىليؼ فيبتىالی منبلج کبؿ نه
ػی ،ظى ػ هېىاػ ػ ظپلىاکێ ػ لبتلى لپبؿه اړ ػی ڇې ػ ا٨تٍبػي منبتٝى يىه تـظه ػ وللى تىليؼ
ته ځبنګړې کړي .په همؼې تـتيج ،ػ نړيىالې لىػاګـۍ په اړونؼ هم له ا٨تٍبػي مالشٙبتى پـته
نىؿ مالشٙبت ػ ػې تبٜخ ګـځي ڇې ػولت له ظبؿد رسه ػ لىػاګـۍ په مصؼوػولى الك
پىؿې کړي .ػ محبل په تىګه ،امکبن لـي ڇې ػولت ػ ا٨تٍبػ ػ لکتىؿ ػ کـنې ػ تـظې پـاظتيب
و٠ىاړي ،په ػې ٌىؿت کې ،رسه له ػې ڇې ػ نمثي مرص ٣ػ نٙـيې له پلىه ػ ا٨تٍبػ په ګټه
ػه ڇې کـنيق تىکي له تهـ نه واؿػ کړي ،ظى ػ ػولت ػ ا٨تٍبػي ظىػک٥بيێ لپبؿه له تهـ څعه ػ
کـنيقو مصٍىالتى په واؿػولى تنؼيق لګىي .ػ ا٨تٍبػي ظىػک٥بيێ ػ مىظې ت٩ٝيثىل ،ػ يىې
ليبيس مىظې ت٩ٝيثىل ػي او ػ واؿػاتى ػ مصؼوػلى لپبؿه ٠ري ا٨تٍبػي ػليل ػی.
 -2له ماشىمى او ځىانى صنايػى رسه مطػته :ػ لىػاګـۍ ػ مصؼوػلى لپبؿه يى له ا٨تٍبػي ػاليلى
څعه ػ مبوىمى او ځىانى ٌنبيٝى څعه مالتړ ػی٠ .بلثب ػ تألين په لىمړيى کې ػ لىړو جبتتى
مٍبؿ٤ى په ظبٔـ ځىانې ٌنبي ٞنه يش کىالی ڇې له مىبته تهـنيى ٌنبيٝى رس ؿ٨بتت وکړي او
که ػولت له ػ٠ى ٌنبي ٞڅعه مالتړ ونه کړي ،ظپل کبؿ ته ػوام نه يش وؿکىلی.
 -3په هېىاز کې ز دلکى ز ژونس ز مػياض ػاتنې مالتړ :په کىمى هېىاػونى کې ڇې ػ ظلکى
ش٩ي٩ي ٜبيؼ لىړ ػی ،که اؿفان تي ه کبيل له ه١ى هېىاػونى څعه ڇې ػ کبؿ مقػ پکې ټيټ ػی،
واؿػ يش ،ػ ظلکى ػ ژونؼ مٝيبؿ ؿاټيټېږي .ػ محبل په تىګه ،لکه په لـې ظتيځ (ڇني) کې ػ
248

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
ٌنٝت پـاظتيب ،ػ کبؿګـ ػ تيټ مقػ په ظبٔـ په ػې ليمه کې ػ اؿفان تيه ٌنٝتي کبليى ػ تىليؼ
تبٜخ ګـځي .که ػ٠ه کبيل ػ ٠ـة ٌنٝتي ا٨تٍبػونى ته واؿػ يش ،ػ ځينى په آنؼ په ػ٠ى
هېىاػونى کې ػ ظلکى ػ ژونؼ مٝيبؿ ټيټېږي (ػ٠ه تصخ ښبيي په ػې ٤ـُ ڇې ػػ٠ى کبليى
کي٥يت ػ ٠ـة په ٌنٝتي هېىاػونى کې ػ تىليؼ وىيى کبليى په پـتله ټيټ ػی ،کىالی يش ٌؼ٧
وکړي .ػ ظلکى ػ ژونؼ مٝيبؿ لبتلى لپبؿه ٠بلثب ػولتىنه ػػ٠ى کبليى وؿوػ مصؼوػوي.
 -4نىض زتايل -ډمپنګ 53:په تل هېىاػ کې ػ ه١ه هېىاػ ػ تىليؼوونکى ػ مبتىلى او ػ تبفاؿ ػ اللته
ؿاوړلى په هؼ ٣ػ کبليى ػ ٌؼوؿ په مٝنب ػه ،شتی په ػالې ٨ېمت رسه ڇې ػ تىليؼ له (متبم وؼ)
٨ېمت څعه ټيټ وي .په ػالې شبالتى کې ػ ډمپنګ ػ معنيىي په ظبٔـ ػولتىنه کىالی يش
ڇې په ګمـکي ش٩ى٨ى او واؿػايت لهميې الك پىؿې کړي .په ػالې مىاؿػو کې ػ ا٨تٍبػ ػ
ظبؿذي تبػيبتى تيالنن يٝنې ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى شمبة له کرس رسه مغ وي (يٝنې واؿػات له
ٌبػؿاتى څعه فيبت وي) ،ػولتىنه ػ ػ٠ه کرس ػ له منځه وړلى يب له ظبؿد څعه ػ ا٨تٍبػ ػ
پىؿړوي کېؼو لپبؿه ػ واؿػاتى په مصؼوػولى الك پىؿې کىي.
لکه څنګه ڇې مى معکې اوبؿه وؿته وکړه ،ڇې ػ نمثي مرص ٣ػ نٙـيې يىه ٤ـِيه په ػوه
هېىاػونى کې ػ تىليؼ ػ ٜىاملى کبمل التعؼام و .کله ڇې ػ ػ٠ې ٤ـِيې پـ ظال ٣په يى هېىاػ کې ػ
تىليؼ ػ ٜىاملى التعؼام کبمل نه وي ،يٝنې ػ تىليؼ ځينې ٜىامل وفګبؿ وي ،ػولت ته هڅه وکړي
تـڅى ػ واؿػاتى ػ مصؼوػولى له الؿې په کىؿ ػننه ػ تىليؼ ػ ٜىاملى التعؼام فيبت کړي.

ز داضجي تازياتى ةيالنؽ:
نړيىاله لىػاګـي هېىاػونى ته نړيىال پىؿوړي کېؼل منځته ؿاوړي .ػ ظبؿذي تبػيبتى
تيالنن له ظبؿد رسه ػ يى هېىاػ ؿاکړې وؿکړې ښکبؿه کىي 54.ػ٠ه تيالنن ػ ٜبيؼ ٌىؿت او ػ
ظبؿذي هېىاػ په شمبة کې ػ مٍبؿ٤ى شمبة ػی .نړيىالې ؿاکړې وؿکړې په ػؿې تـظى وېىل
کېږي:
 -1ػ ليؼو وړ تثبػالتى شمبة.
 -2ػ نه ليؼونکى تثبػالتى شمبة.
53 - Dumping.

 -54ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن په هکله مٍ٥ل تصخ ػ مهؼي ت٩ىی ،نړيىالې مبليې کتبة -پېىربػ ظپـنؼوی 1366
ملـيق کبل کې ؿا٠لی ػی.
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 -3ػ پبنګه ييق ن٩ل او انت٩بالتى شمبة.
ػ ظبؿذي تبػيبتى په تيالنن کې په کبليى پىؿې اړونؼ ؿاکړې وؿکړې ،يٝنې ٌبػؿات او واؿػات ػي.
په ٌبػؿاتى او واؿػاتى پىؿې اړونؼ ا٨الم ػ تثبػلې په ليؼونکي شمبة کې منٝکن کېږي.
ػ ػ٠ه شمبة پبته تـظې ته لىػاګـيقه پبته وايي .ػ ظبؿذي تبػيبتى په تيالنن کې نىؿ
ا٨الم هم ؿاځي ڇې ػ نه ليؼونکى ا٨المى په نبمه يبػېږي .ػ٠ه ا٨الم ػ ظؼمبتى په ٌبػؿاتى او واؿػاتى
پىؿې تړاو لـي او تـ ټىلى ٜمؼه يې په النؼې ډول ػي:
 -1هىايي او ػ کىتيى ظؼمبت -له تهـ نه ػ هىايي ظؼمبتى او ػ کىتيى ػ ظؼمبتى ػ تـالله کىلى لپبؿه
وؿکړې او ػ تهـنيى کمبنى له ظىا ػ هېىاػ ػ هىايي ظؼمبتى او ػ کىتيى ػ ظؼمبتى په م٩بتل کې
تـالله وىې ؿاکړې ،ػ نه ليؼونکى ا٨المى يىه تـظه ػه.
 -2مبيل ظؼمبت -ػ ظؼمبتى ػ٠ه ډله په تبنکي او تيمىي ؿاکړو وؿکړو پىؿې تړاو لـي.
 -3ػ تهـنيى پبنګىنى ٜىايؼ -ػ هېىاػ او ػ هېىاػ ػ تهـ مېىتى اولېؼونکى له ظىا له پبنګىنې څعه
تـالله وىي ٜىايؼ او په هېىاػ کې ػ تهـنيى هېىاػونى او ػ ه١ىی ػ اولېؼونکى ػ پبنګىنې له
شبٌل څعه تـالله وىي ٜىايؼ هم ػػ٠ى ليؼونکى ا٨المى يىه تـظه ذىړوي٠ .بلثب ػ ػ٠ه
شمبة ت٥بوت ػ ٠ـة ٌنٝتي هېىاػونى ته محثت او ػ وؿولته پبته هېىاػونى لپبؿه من٥ي وي .ػ
محبل په تىګه په ػې اړه له تهـنێ لىػاګـۍ څعه ػ انګلمتبن ٜبيؼ په  18 -7ذؼول کې ښىػل
کېږي.
(اؿ٨بم -په ميليىن لرتلېنګ لېـې)
کبل

ؿاکړه

وؿکړه

پبته

1870

-

-

+50

1891

-

-

+100

1907

-

-

+140

1913

-

-

+200

1938

205

35

+175

1950

271

117

+154

1960

634

455

+179

1964

866

461

+405
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ػ انګلمتبن ٜىايؼ په ػې تـظه کې په تهـنيى هېىاػونى کې ػ ػې هېىاػ ػ پبنګىنى ٜىايؼ ػي.
ػ محبل په تىګه ػ اېـان په تېلى ،او ػ ذنىيب ا٤ـي٩ب ػ اوؿګبډي پټلێ په ذىړولى کې ػ انګلمتبن پبنګىنه
او نىؿ ػي .ػػ٠ى ځينى پبنګىنى ميل کېؼل او ظـڅالو يې ػ ػوهمې نړيىالې ذګړې ػ مٍبؿ٤ى ػ
تأمني په ظبٔـ ،انګلمتبن ته ػػ٠ى ؿاکړو ػ کمىايل تبٜخ وى .له  1952ف کبل نه ؿاپؼېعىا ظبؿذي
پبنګىنى په ػ٠ه هېىاػ (په ځبنګړې تىګه ػ امـيکب په پبنګىنى) کې فيبتىالی مىنؼلی ػی .پـ ػې
البك ،تهـ ته ػ ٜبيؼ ػ وؿکړې ػ فيبتىايل تبٜخ وىی.
 -4نىض ډېط نه ليسل کېسونکي اكالم :ػ٠ه ا٨الم په هېىاػ کې ػ تهـنيى ممب٤ـو مٍبؿ ٣او په تهـ کې
ػ هېىاػ ػ ممب٤ـو مٍبؿ ،٣ػ ليناميي ٤لمىنى ػ اذبفې مٍبؿ ،٣فمىنږ په هېىاػ کې ػ تهـنيى
ډېپلىمبټبنى مٍبؿ ٣او په تهـ کې فمىنږ ػ هېىاػ ػ ډېپلىمبټبنى مٍبؿ ٣ػي 18 -7 .ذؼول په
منىنىي تىګه ػ انګلمتبن ػ ظبؿذي تبػيبتى تيالنن ښکبؿه کىي.
ػ پبنګې ػ ن٩ل او انت٩بل ا٠ېقې -ټىل ليؼل کېؼونکي او نه ليؼل کېؼونکي ا٨الم پىؿته له تهـ رسه ػ
هېىاػ ذبؿي ٜىايؼ او مٍبؿ ٣ؿان١بړي .ػ ظبؿذي تبػيبتى تيالنن پـ ػ٠ى ا٨المى رستېـه ػ پبنګه ييق
ن٩ل او انت٩بالتى تـ ا٠ېقې النؼې هم ؿاځي .که څه هم له تهـنێ پبنګىنې څعه تـالله وىی ٜبيؼ
ؿاکړه ػه ،ظى لىمړۍ پبنګىنه ػ تهـنيى تبػيبتى ػ تيالنن له پلىه ،يىه ؿاکړه ػه٠ .بلثب پبنګه ييق ن٩ل او
انت٩بل ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن په مبفاػ او کرس تبنؼې ٤ى ٧الٝبػه ا٠ېقه لـي .که ػ ذبؿي شمبة
ت٥بوت محثت وي ،له هېىاػ څعه ػ پبنګې انت٩بل کىالی يش ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن ټىل ت٥بوت
من٥ي کړي .په نړيىاله کڈه ػ پبنګې ن٩ل او انت٩بل يى تـ ټىلى مهم او مؤجـ ٜبمل ،ػ ګټې نـط ػی .ػ
محبل په تىګه ،په امـيکب کې ػ ګټې ػ نـط کمىالی له ه١ه هېىاػه نىؿو هېىاػونى ته ػ پبنګې ػ انت٩بل
تبٜخ ګـځي او په امـيکب کې ػ ګټې ػ نـط فيبتىالی له نىؿو هېىاػونى څعه امـيکب ته ػ پبنګې ػ
انت٩بل تبٜخ ګـځي (امـيکب ته ػ پبنګې ػ ذؾة په ظبٔـ ػ ؿېګ ػ واکمنێ پـ مهبل ،ػ٠ه هېىاػ ػ
ظپلې ګټې نـط فيبت کړ).
ز تازياتى ز ةيالنؽ تفاوت :کله ڇې ػ ظبؿذي تبػيبتى په تيالنن کې وؿکړې له ؿاکړو څعه فيبتې
وي ،تيالنن کرس لـي او کله ڇې ؿاکړې له وؿکړو څعه فيبتې وي ،تيالنن مبفاػ لـي .کله ڇې
تيالنن کرس ولـي ،ػ٠ه کرس تبيؼ له النؼې ولبيلى څعه په الت٥بػې ذربان يش:
 -1له نىؿو هېىاػونى څعه ػ پىؿ په مـلته.
 -2ػ پيمى له نړيىال ٌنؼو ٧څعه ػ مـلتې په تـالله کىلى.
 -3له نىؿو هېىاػونى څعه ػ مـلتې په تـالله کىلى.
251

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
 -4په تهـ کې ػ پبنګىنې په ظـڅالو.
 -5ػ رسو فؿو ٌؼوؿ.
ميليىن لېـه
1964
1963

وؿکړې
1938
 -1واؿػات (ليؼل کېؼونکي ا٨الم)
 -2نه ليؼل کېؼونکي ا٨الم:
ال -٦په تهـ کې ػ هېىاػ مٍبؿ٣
ة -تېړۍ ڇلىنه او هىايي کـښې
د -ػ پبنګىنې ٜىايؼ
ػ -ممب٤ـي
هې  -نىؿ ا٨الم

835

4366

5005

16

422

483

80

775

836

30

ټىلې وؿکړې

2494 461 2280 441 173

40
7

241
401

261
453

1008

6646

7499

ؿاکړې
533

4287

4471

100
205
405
28
72

788
828
2464
188
660

838
866
2616
190
722

ټىلې وؿکړې

938

6751

7087

ت٥بوت (پبته)

-70

+105

-412

ٌ -1بػؿات (ليؼل کېؼونکي ا٨الم)
 -2نه ليؼل کېؼونکي ا٨الم:
ال -٦تېړۍ ڇلىنه او هىايي کـښې
ة -ػ پبنګىنې ٜىايؼ
د -ممب٤ـي
ػ -نىؿ ا٨الم

« 18 -8ذؼول ،ػ انګلمتبن ػ تبػيبتى تيالنن -لرتلېنګ لېـه په ميليىن»
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ػ ػې لپبؿه ڇې له پىؿ څعه کبؿ اظيمتنه په ؿاتلىنکي کې ػ ګټې ػ وؿکړې په ٜلت په اوږػ
مهبل کې ػ هېىاػ لپبؿه لتىنقې ؿاوالړوي او له نىؿو هېىاػونى څعه مـلته ٠ىښتنل هم ليبيس-
ا٨تٍبػي تړلتيب (واتمتګي) ؿاوړي او ػ رسو فؿو ٌؼوؿ ػ هېىاػ ػ ٔاليي ؽظبيـو ػ کمېؼو تبٜخ
ګـځي٠ ،بلثب هېىاػونه ػ ظپل ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن ػ تـاتـولى لپبؿه هڅه کىي.
ز داضجي تازياتى ز ةيالنؽ ز ةطاةطولى لپاضه ز زولت ػياػتىنه ػا ػي:
الف -ز واضزاتى محسوزونکي ػياػت :په معکې ٌ٥صى کې مى ػ٠ى ليبلتىنى ته اوبؿه وکړه ،ػ
ګمـکي ش٩ى٨ى فيبتىالی ،ػ واؿػاتى لهيمه تنؼي او الٝبؿي ليبلتىنه او ػ واؿػاتى مصؼوػونکي
ليبلتىنه.
ب -ز صازضاتى ز ظياتىايل ػياػتىنه :ػولت ػ ٌبػؿونکى په تىىي٩ىلى رسه ػ ذبيقې ػ وؿکړې له
الؿې ػ الٝبؿي ليبلتىنى ٌؼؿو لکه له ٌبػؿاتى څعه تـالله وىي الٝبؿ په لىړ ٨ېمت اظيل ،ڇې
ػا ػ ٌبػؿاتى ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي.
ج -ز پانګې ز جصب ػياػتىنه :ػولت کىالی يش ڇې له ا٨تٍبػ څعه ػ پبنګې ػ وتلى په ممت٩يم
کنرتول رسه معنيىي وکړي او ػ ګټې ػ نـط په فيبتىايل رسه ا٨تٍبػ ته ػ پبنګې ػ وؿوػ ػ فيبتىايل
تبٜخ يش .په نىلمم څپـکي کې ته په ػې اړه پىؿه تصخ وکړو.
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نىلؼم څپطکی
ز نړيىالى تازياتى نظام
په معکې څپـکي کې مى نتيره واظيمته ،ڇې که ڇېـته ػ ظپلى تىليؼ وىيى کبليى مبفاػ له
يى تل رس تثبػله کړي ،ټىله نړۍ ته له ػ٠ې تثبػلې څعه ګټه پىؿته کړي .ػ کبليى او ظؼمبتى ٌبػؿات
او واؿػات او ػ هېىاػ نىؿ نړيىال مثبػالت ػ ه١ه ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ وؿکړې په تيالنن کې منٝکن
کېږي .ػ هېىاػ ػ ظبؿذي تبػيبتى تي النن له ه١ه څعه ػ ؿاکړو شمبة او نىؿو هېىاػونى ته وؿکړې
ػي .ػ٠ه شمبة په څلىؿو تـظى وېىل کېږي:
 -1ذبؿي شمبة.
 -2ػ يى اړظيق ن٩ل او انت٩بل شمبة.
 -3ػ پبنګې شمبة.
 -4پىيل شمبة
په النؼې ډول ػػ٠ى شمبتىنى هـ يى تىِېض کېږي.

1ـ جاضي حؼاب:
ذبؿي شمبة ته ػوه تـظى؛ ليؼل کېؼونکى او نه ليؼل کېؼونکى شمبة وېىل کېږي .ػ
ليؼل کېؼونکى کبليى شمبة ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى شمبة ػی .ػ نه ليؼل کېؼونکې تثبػلې په شمبة
کې ػ ظؼمبتى ػ پېـ او پلىؿ اړونؼ ا٨الم لکه شمل و ن٩ل ،تيمه ،تبنکؼاؿي ،ليبشت او نىؿ وبمل ػي.
په ذبؿي شمبة کې ؿاکړې ػ مؼيىن په شمبة کې او وؿکړې ػ ٔلثبتى ػ شمبة په تـظه کې ؿاوړل
کېږي .په لنډه تىګه ذبؿي شمبة ػ  19 -1ذؼول ػ شمبة په وکل ښىػل کېږي.
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کله ڇې  A>Bوي ،ذبؿي شمبة مبفاػ لـي او کله ڇې  B>Aوي ،ذبؿي شمبة کرس لـي.
ػيىن
ال -٦ليؼل کېؼونکې مثبػله
ػ کبليى ٌبػؿات
ة -نه ليؼل کېؼونکې تثبػله:
شمل و ن٩ل
تيمه
ليبشت
له تهـنێ پبنګىنې څعه تـالله
وىي ٜىايؼ

ٔلثبت
ال -٦ليؼل کېؼونکې تثبػله
ػ کبليى واؿػات
ة -نه ليؼل کېؼونکې تثبػله:
شمل و ن٩ل
تيمه
ليبشت
ػ پبنګىنې په ظبٔـ تهـ ته وؿکړل
...
وىي ٜىايؼ

a1
a2
a3

a4
a5
...

________
ػ  Aذبؿي شمبة پىؿوړيتىة مرمىٜه

b1
b2
b3

b4
b5

_________
ػ  Bػ ذبؿي شمبة ٔلثبتى مرمىٜه

« 19 -1ذؼول ،ذبؿي شمبة»

2ـ يى اړديع نلل او انتلاتات:
ػ٠ه ن٩ل او انت٩بالت ػ هېىاػ اولېؼونکى ته له تهـ څعه ػ تالٜىِه کبليى لېږػ ػی او يب تهـ
ته ػ اولېؼونکى له ظىا تالٜىِه کبليى لېږػ ػی .لکه ػ ډالي ى په څېـ ا٨الم ،ػ ت٩بٜؼ ش٩ى ٧ه١ى کمبنى
ته ڇې له هېىاػه تهـ ژونؼ کىي ،مـلتې او اٜبنې په ػ٠ه ډله کې ګـوپ تنؼي کېږي.

3ـ ز پانګې حؼاب:
ػ پبنګىنې په مىظه ػ لنډ مهبلى او اوږػ مهبلى ؿاکړو وؿکړو شمبة ته ػ پبنګې شمبة
وايي .ػ محبل په تىګه ،که يى اېـانی په تهـنيى پيمى تبنؼې ػ ظپلى پيمى په تؼلىلى رسه ػ٠ه پيمې له
هېىاػه تبيس محال په يىه تبنک کې يې له هېىاػه تهـ ػ وظت لـونکې لپبؿنې په تڼه لپام کړي ،ػا تهـ
ته ػ پبنګې انت٩بل ػی او ػ پبنګې ػ شمبة ػ ٔلثبتى په شمبة کې منٝکن کېږي .که ػ اېـان ػولت
ػ ا٤ـي٩ب په تـاٜٙم کې يى هېىاػ ته پىؿ وؿکړي ،ػا هم ػ پبنګې ػ شمبة ػ ٔلثبتى په اړط کې جثتېږي.
ػ ػې پـٜکن ،که تهـنيبن ظپلې پيمې ػ اېـان تبنکىنى ته ولپبؿي ،ػ اېـان ػولت ته پىؿ وؿکىي او يب
په اېـان کې ػ کبؿظبنې په ذىړولى کې پبنګىنه کىي ،ػ٠ه ا٨الم ػ اېـان ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن ػ
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پبنګې ػ شمبة ػ ػيىنى په اړط کې جثتېږي ،ػ پبنګې ػ شمبة ػ ٔلثبتى او ػيىنى تـمنځ ت٥بوت ػ
ا٨تٍبػ ػ پبنګې ػ ذـيبن ٌبػؿه او واؿػه ػه.

4ـ پىيل حؼاب:
په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ذبؿي شمبتىنى ػ ػيىنى مرمىٜه ،يى اړظيق ن٩ل او انت٩بالت او
پبنګه ػػ٠ى شمبتىنى ػ ٔلثبتى له مرمىٜې څعه فيبته وي ،ا٨تٍبػ ته په نىؿې نړۍ ٔلثبت ولـي او
کله ڇې کم وي ،ا٨تٍبػ ته له نىؿې نړۍ نه پىؿوړي وي ،ڇې ػ٠ه ٔلج او پىؿ تبيؼ په يى ډول تمىيه
يش .پىيل شمبة ػ ػ٠ه ٔلج او پىؿ ػ يى ډول تمىيې مىعَ کىونکی ػی .په ه١ه ٌىؿت کې
ڇې ا٨تٍبػ ػ نىؿې نړۍ پىؿوړي وئ ،لج ػ الٝبؿو ػ انت٩بل په وکل (ػ الٝبؿي ؽظبيـو ػ کمىايل
يٝنې ػ ا٨تٍبػ ػ ظبؿذي الٝبؿو ػ مىذىػي کمىالی) او يب ٔلج لـونکى هېىاػونى ته ػ رسو فؿو په
انت٩بل رسه تمىيه کېږي .ػ ظبؿذي الٝبؿو ٠ىښتىنکی هېىاػ ته يب رسه فؿ اللته ؿاوړي .پـ ػې
البك ،يب الٝبؿي ؽظبيـ فيبتىالی مىمي او يب ػ هېىاػ ػ رسو فؿو مىذىػي اِب٤ه کېږي .ښکبؿه ظربه
ػه ڇې يى هېىاػ نه يش کىالی ڇې په ػوامؼاؿه تىګه ػ ظبؿذي تبػيبتى ته تيالنن کې کرس ولـي،
ځکه ڇې وؿولته له يى څه وظت نه الٝبؿي ؽظبيـ او يب ػ هېىاػ ػ رسو فؿو ؽظبيـ ظتمېږي .پـ ػې
البك ،هېىاػ تبيؼ ػ تبػيبتى ػ تيالنن ػ تٝؼيلىلى لپبؿه پـ يىې الؿې ٠ىؿ وکړي .په النؼيني تصخ کې
په ػې ظربې کىو ،ڇې په تېالتېلى پىيل نٙبمىنى کې هېىاػونه څه ډول ػ ػ٠ې لتىنقې ػ شل لپبؿه
هڅه کىي او ه١ه وظت لږ څه ػ تېالتېلى پيمى ػ تـاتـۍ ػ نـط (ػ الٝبؿو ػ نـط) په هکله ظربې کىو.

الف -تط  1944ظ کاله پىضې ز نړيىالى تازياتى ميکانيعم:
له  1944ف کبل نه معکې په نړيىالى تبػيبتى تبنؼې شبکم نٙبم ٔاليي البك و .په ػې نٙبم
کې ،کله ڇې محال يى امـيکبيی لىػاګـ ته انګلمتبن ته کبيل ٌبػؿول ،ػ کبليى ػ ٌبػؿولى په م٩بتل
کې ته يې ،ػ کبلي ى له پىيل اؿفښت رسه لم ډالـ ٠ىښتل .کله ڇې ته يى انګلييس ٌبػؿونکي امـيکب
ته کبيل ٌبػؿول ػ ػې په م٩بتل کې ته يې رسلېنګ لېـه ٠ىښتله .پـ ػې البك ،انګلييس واؿػونکي
ته ػ تبػيبتى لپبؿه امـيکبيي ډالـ او امـيکبيي واؿػونکي ػ تبػيبتى لپبؿه تبيؼ لرتلېنګ لېـه اللته
ؿاوړې وای.
واؿػونکي ته ػ اړتيب وړ الٝبؿ ػ (الٝبؿو له مبؿکېټ څعه) پېـوػل .په ػ٠ه محبل کې ػ
الٝبؿو نـط په لېـه تبنؼې ػ ډالـو ػ نمثت په تؼلېؼو يب لېـه په ډالـو ػی .اوك ػ الٝبؿو ػ٠ه نـط څه
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ډول ټبکل کېږي؟ پىهېږو ڇې ػ رسو فؿو پبيه لـونکی او يب ٔاليی مٝيبؿ ،ػ هـ هېىاػ پيمې ػ رسو
فؿو له ټبکيل م٩ؼاؿ رسه تٝـي٥ېږي .ػ محبل په تىګه ،که ػ لرتلېنګ هـه لېـه  7,5رسه ممبوي اؿفښت
ولـي او ػ هـ امـيکبيي ډالـ اؿفښت له  2,5ګـامه رسو فؿو رسه تـاتـ وي ،ػ لرتلېنګ يىه لېـه ته ػ
امـيکبيي ډالـ ػؿې ڇنؼه اؿفښت ولـي .ػا په ػې مٝنب ػه ڇې ػ انګلمتبن ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې،
انګلييس واؿػونکی کىالی يش ڇې ػ لرتلېنګ هـه لېـه له  3امـيکبيي ډالـو رسه تثبػله کړي او ػ
امـيکب ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې امـيکبيي واؿػونکی کىالی يش ڇې  3ډالـ له لرتلېنګ لېـې رسه تؼل
کړي.
پبم مى وي ڇې ػ ٔاليي پبيې لـونکي نٙبم کې ػ پيمى ػ نرشولى ػ ډالـو او يب لېـو ػ
وړانؼې کىلى په ٌىؿت کې ػػ٠ى ػواړو له اؿفښت رسه لم وړانؼې کىونکى ته ػ رسو فؿو ظښتې
وؿلپبؿي .په ػ٠ه نٙبم کې پي مې په ډالـو تبنؼې ػ تثبػله کېؼو وړ وي .اوك که ڇېـته ػ امـيکب ػ
تبػيبتى ػ تيالنن مرمىٜه له انګلمتبن رسه ػ انګلمتبن ػ ټىلى وؿکړو له مرمىٜې رسه ػ ػواړو
هېىاػونى لپبؿه ممبوي ػه او ػػ٠ى ػواړو هېىاػونى شمبة له يى تل رسه تمىيه کېږي .اوك ػالې
٤ـُ کړئ ڇې له امـيکب څعه ػ انګلمتبن واؿػات ػ  400ډالـو په انؼافه او امـيکب ته ػ انګلمتبن
ٌبػؿات  250لېـې وي .په ػې ٌىؿت کې ته ػ امـيکب ػ وؿکړو تيالنن  350ډالـو کرس او ػ
انګلمتبن ػ تبػيبتى تيالنن ته  350ډالـه مبفاػ ولـي .په ػې ٌىؿت کې ته ػ انګلمتبن او امـيکب ػ
تهـنێ لىػاګـۍ شمبة څـنګه تمىيه کېږي؟ په ػې شبلت کې ،انګلمتبن کىالی يش ڇې 350
ډالـه مبفاػ په امـيکب کې په رسو فؿو تؼل کړي او انګلمتبن ته رسه فؿ وؿوګـځىي .که ػ رسو فؿو له
شمبته ػ پيمى اؿفښت ٤ـُ يش (250×2,5)875 ،ګـامه رسه فؿ ته له امـيکب څعه انګلمتبن ته
ولېږػول يش .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ امـيکب ؿاکړې ػ ه١ه له وؿکړو څعه فيبتې وي .ػ پىؿتني
ذـيبن پـٜکن شبلت ته پېښ يش ،يٝنې رسه فؿ ته له امـيکب نه انګلمتبن ته لېږػول کېږي.
لکه څنګه ڇې پىؿته اوبؿه ووىه ،ػ رسو فؿو په پبيې نٙبم کې ػ الٝبؿو نـط وته ،رسو فؿو
ته په کتى ػ هـ هېىاػ په پيمى کې ټبکل کېږي .ظى آيب ػ٠ه نـط جبتت پبته کېږي؟ ځىاة يې من٥ي
ػی  .ػ الٝبؿو ٨ېمت ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې ػ هـ کبيل په ډول په هـ تل تبفاؿ کې ػ ٜـِې او ت٩بِب تـ
ا٠ېقې النؼې ؿاځي .ػ انګلمتبن ػ الٝبؿو ػ تبفاؿ لپبؿه ػ ډالـو ٨ېمت ػ ډالـو ٜـِه او ت٩بِب په ػ٠ه
تبفاؿ کې مىعَ کىي:
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ډالـ /لېـه

ٜـِه
ػ الٝبؿو نـط
(ػ تٝبػل په شبلت کې(
ػ ډالـ م٩ؼاؿ

ت٩بِب

فمىنږ په محبل کې ػ ډالـو ٨ېمت ،يٝنې ػ لېـې ػ اؿفښت نمثت ډالـو ته ) (1پـ ) (3و .اوك
که ػ ډالـو ٜـِه او ت٩بِب او يب ػ انګلمتبن ػ الٝبؿو نـط ت١يري وکړي ،آيب ػ ډالـو ٨ېمت او يب ػ
الٝبؿو نـط ته ت١يري وکړي؟ ځىاة محثت ػی .په ډالـو تبنؼې ػ لېـې له ت٩بِب څعه فيبته ػه .که
پىؿتنی محبل ڇې ٤ـُ کړه په ه١ه کې له امـيکب نه ػ انګلمتبن واؿػات  400ډالـ او امـيکب ته ػ
انګلمتبن ٌبػؿات  250لرتلېنګ لېـو تبنؼې تثؼيلېؼو ته اړ يش (ػ انګلمتبن ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې)
په ػې ٌىؿت کې ػ ډالـو ٜـِه  750ډالـو او ػ لېـو ت٩بِب ته له  250لېـو رسه ممبوي يش .اوك
انګليمی لىػاګـ امـيکبيبنى ته ػ وؿکړې لپبؿه تبيؼ  133لرتلېنګ لېـې په  400امـيکبيي ډالـ تؼلې
کړي .پـ ػې البك ،ػ لېـې ٜـِه ته ػ  133واشؼو ته په انؼافه او ػ ډالـو ت٩بِب له ٜـِې نه فيبته
ػه او ػ ػ٠ه ت١يري ٜلت ػ امـيکب او انګلمتبن ػ تبػيبتى ػ تيالنن مىذىػ کرس او مبفاػ ػی .نى تبيؼ ػ
ډالـو اؿفښت ؿاکم او ػ لېـې اؿفښت فيبت يش .اوك ػالې ٤ـُ کىو ،ڇې يىه لېـه له  6ډالـو رسه
ممبوي کېږي او يب ػ ډالـو ٨ېمت ػ لنؼن ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې  1/6لېـې کېږي .په ػې ٌىؿت کې ػا
ڇې  6ډالـه له  15ګـامه رسو فؿو رسه ممبوي ػي او په امـيکب کې په  15ګـامه رسو فؿو تبنؼې تثبػله
کېؼای يش ،امـيکب ته رص ٣کىي ڇې ډالـ په امـيکب کې په رسو فؿو تؼل کړي او رسه فؿ انګلمتبن
ته انت٩بل کړي او په رسو فؿو تبنؼې لىمړۍ لېـه واظيل او ػ٠ه ػ انګلمتبن ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې په
ډالـو تثبػله کړي.
په ػې تـتيج ،کله ڇې ػ الٝبؿو نـط ػ انګلمتبن ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې (لېـه په ډالـو) ؿاکم
يش ،رسه فؿ له امـيکب څعه تهـ او انګلمتبن ته ته واؿػ يش او ػا مٝبمله ػ ػې المل ګـځي ڇې ػ
لېـې ٜـِه ػ انګلمتبن ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې فيبته يش .ډالـو ته ػ ت٩بِب فيبتىالی ػ ػې المل ګـځي
ڇې ػ الٝبؿو نـط (لېـه په ډالـو) فيبته يش .پـ ػې البك ،کله ڇې په کىم ٜلت له انګلمتبن څعه
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تېـته تبفاؿ ػ تٝبػل شبلت ته وؿګـځىي .په پىؿتني محبل کې ،ػالې ٤ـُ وىه ڇې له انګلمتبن څعه
امـيکب ته ػ رسو فؿو انت٩بل هېڅ مرص ٣نه لـي ،ػ٠ه ٤ـُ ٠ري واٝ٨ي ػی .انګلمتبن ته له امـيکب
څعه ػ رسو فؿو انت٩بل النؼې مٍبؿ ٣لـي:
 -1ػ شمل و ن٩ل مرص ٣ڇې ػ رسو فؿو ػ وفن او شرم له معې تىپري کىي.
 -2ػ تيمې مرص.٣
 -3په رسو تبنؼې ػ ډالـو ػ تثؼيلىلى په تـڅ کې له ګټې څعه ػ لرتګې پټىلى مرص.٣
 -4ػ رسو فؿو ػ پېـ او پلىؿ ػ ٨ېمت تـمنځ اظتال.٣
که ڇېـته ػ٠ه مٍبؿ ٣محال ػ  4ډالـو په انؼافه ػ هـو  100ګـامه رسو فؿو لپبؿه وومېـو ،په
100ډالـو تبنؼې کىالی وى محال  240ګـامه رسه فؿ وپېـو ڇې  240ګـامه رسه فؿ ته په  34لېـو او 204
ډالـو تبنؼې ػ تثؼيلېؼو وړ وي .ػ٠ې ممئلې ته په کتى ،يىافې ه١ه وظت له امـيکب نه انګلمتبن ته ػ
رسو فؿو په واؿػولى ا٨ؼام کېږي ،ڇې له ػ٠ه انت٩بل څعه تـالله وىې ګټه ػ شمل و ن٩ل له مرص٣
او ػالې نىؿو مٍبؿ٤ى څعه فيبته وي .ػ الٝبؿو نـط  +ػ انت٩بل ټىل مرص ٣ته ػ انګلمتبن ا٨تٍبػ ته
مىنږ ػ رسو فؿو ػ وؿتګ ټکی وايى .په تـٜکن شبلت کې هم ػ الٝبؿو نـط  +ټىل مرص ٣ته ػ
انګلمتبن له ا٨تٍبػ څعه ػ رسو فؿو ػ ٌؼوؿ په نبمه يبػېږي .اوك ٤ـُ کړئ ڇې انګلمتبن ػ کبليى
په تثبػله کې له امـيکب رسه ػ تبػيبتى له کرس رسه مغ کېږي .ػا ػ ػې پـ ٜلت ػه ،ڇې انګلمتبن ته ػ
امـيکب ػ ٌبػؿاتى اؿفښت امـيکب ته ػ انګلمتبن له ٌبػؿاتى څعه فيبت ػی .په ػالې شبلت کې ته
انګلمتبن ػ٠ه کرس يب ت٩بيه ػ رسو فؿو په وکل امـيکب ته وؿکړي .له انګلمتبن څعه امـيکب ته ػ رسو
فؿو وؿتګ ته ػ ػې المل يش ڇې په امـيکب کې ػ پيمى ٜـِه فيبته يش ،او په امـيکب کې ػ پيمى ػ
ٜـِې فيبتىالی ان٥الليىين ا٠ېقه لـي .ػ لىػ ػ نـط ػ کمېؼو او ػ کبليى او ظؼمبتى ػ مرص ٣ػ
فيبتېؼو تبٜخ ګـځي او تبآلظـه ػ کبليى او ظؼمبتى ػ ٨ېمت فيبتىالی ػ امـيکب ػ ٌبػؿاتى ػ کمېؼو او
ػ ػ٠ه هېىاػ ػ واؿػاتى ػ فيبتېؼو تبٜخ ګـځي .اوك له انګلمتبن څعه ػ رسو فؿو وتل ػ انګلمتبن پـ
ا٨تٍبػ کې ػ پيمى ػ ٜـِې ػ کمېؼو تبٜخ ګـځي ،په ا٨تٍبػ تبنؼې ػ ان٥الليىن ِؼ ان٥الليىين
ا٠ېقه کىي ،ػ تىليؼ ػ مرص ٣او ٨ېمت ػ کمېؼو ،او ػ لىػ ػ نـط ػ فيبتېؼو المل ګـځي او ػ٠ه
ان٥الليىين ا٠ېقه ػ ػې المل ګـځي ڇې ػ انګلمتبن ٌبػؿات فيبت او له امـيکب څعه ػ ػ٠ه هېىاػ
واؿػات ؿاکم يش .له تلې ظىا ،ػا ڇې په امـيکب کې ػ ګټې نـط ؿاکم او په انګلمتبن کې فيبت وىی
ػی ،لنډ مهبله پبنګې ته ػ فيبتې ګټې ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه ػانګلمتبن ا٨تٍبػ ته شـکت وکړي .نى ػ
ځينى ا٨تٍبػپىهبنى په آنؼ او په ځبنګړې تىګه ػ کالليک ا٨تٍبػپىهبنى په آنؼ ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ
ٜؼم تٝبػل په ٌىؿت کې ،له يى هېىاػ څعه تل هېىاػ ته ػ رسو فؿو تګ ؿا تګ ػ ٨ېمت او ػ لىػ ػ
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نـط په کمېؼو او فيبتېؼو (ػ پبنګې وتل او ننىتل ) ،په اتىمبتيک وکل ػ تبػيبتى په تيالنن کې ته
مىذىػ ٜؼم تٝبػل له منځه يىيس.

ب -ز رسو ظضو او اػػاضو اػاغ نظام (ز اػػاضو اػاغ نظام):
له لىمړۍ نړيىالې ذګړې معکې ،پىيل نٙبم ػ رسو فؿو نٙبم و .ػ نړۍ ټىل هېىاػونه ،په
ځبنګړې تىګه لىی ٠ـيب هېىاػونه ،پيمې يې په جبتت نـط په رسو فؿو تؼلېؼلې .لکه څنګه ڇې مى
اوبؿه وکړه ،کىم هېىاػ ڇې ػ ظبؿذي تبػيبتى په تيالنن کې يې کرس ػؿلىػ ،رسه فؿ يې ٌبػؿول او
کىم هېىاػ ڇې په ظبؿذي تبػيبتى کې مبفاػ ػؿلىػ ،رسه فؿ تـالله او واؿػول يې او ػ رسو فؿو ٌؼوؿ
او وؿوػ ػ ه١ې ا٠ېقې له معې ڇې ػ پيمى په ٜـِې٨ ،ېمتىنى او ػ ګټې په نـط يې ٠ىؿځىي ،په
اتىمبتيک ډول ته يې ػ تبػيبتى کرس او مبفاػ تـاتـاوه .ػ لىمړۍ نړيىالې ذګړې په اوږػو کې ،لعت
ان٥الليىن ػ ػې المل وى ڇې په رسو فؿو تبنؼې ػ پيمى تؼلېؼل نبوىين يش .ػ نړۍ ډېـو هېىاػونى
په رسو فؿو تبنؼې ػ پيمى ػ تؼلېؼلى وك له الله وؿکړ .ػ  1920فلميقې په وؿولتيى کې ځينى
هېىاػونى ،ػ ػوهم ځل لپبؿه ظپلې پيمې له رسو فؿو رسه په تثبػله اٜالم کړې ،ظى ځينى هېىاػونى په
ػې پړاو کې ػ لټـلېنګ لېـې په ټىلىلى پيل وکړ ،ڇې ػ رسو فؿو په فېـمى رستېـه يې ػ پىيل فېـمې
په تىګه له ځبن رسه ولبيت .په ػې تـتيج ،ػ رسو فؿو البك ليمتم (ػ رسو فؿو مالتړ) ػ رسو فؿو
او الٝبؿو په ليمتم تؼل وى ،ڇې تيب ػ الٝبؿو نٙبم ونىمىل وى .ػ رسو فؿو البك نٙبم ػ له منځه تلى
ٜلت ػ رسو فؿو ػ ؽظبيـو کمىالی او ػ ػ٠ه کمښت ٜلت ػا و ،ڇې ػ پىيل اؿفښت ػ ان٥الليىن پـ
ٜلت ػ هېىاػونى تثبػلې ػ رسو فؿو له ٜـِې نه ڇټک فيبتىالی پيؼاکړ .په  1931ف کبل کې کله ڇې
انګلمتبن ونه وى کىالی ػ نىؿو هېىاػونى له ظىا وړانؼې وىی لټـلينګ په رسو فؿو تثبػله کړي ،ػ
الٝبؿو البك ليمتم هم ؿاوپـځېؼ.
ػ 1930ف لميقې ػ ا٨تٍبػي تصـان په اوږػو کې ػ ػې پـ ٜلت ڇې ػ نړۍ هېىاػونى ػ
وفګبؿتيب ػ له منځه وړلى او ػ ميل تىليؼ ػ فيبتىايل لپبؿه ،ػ ٌبػؿاتى ػ پـاظتيب په مىظه ػ ظپلى پيمى
اؿفښت ؿاټيټ او ػ واؿػايت کبليى ګمـکي تٝـ٤ه يې فيبتىله ،ػ يى جثبت لـونکي پىيل نٙبم په لىؿ
وؿګـځېؼل نبوىين وىل .په ػ٠ې ػوؿه کې ػ الٝبؿو په نـط کې ػوامؼاؿه او تې نتيرې تؼلىنىنه ػ
ػې المل وىي ،ڇې ډېـۍ ا٨تٍبػپىهبن ػې پبيلې ته وؿلېږي تـڅى ػ يى نړيىال جثبت لـونکي پىيل
ليمتم ػ ؿامنځته کىلى لپبؿه تبيؼ ػ الٝبؿو نـط جبتت وي .کله ڇې ػ يى هېىاػ ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى
ت١يري ػ ػې المل يش ،ڇې ػ الٝبؿو نـط ت١يري يش ،کىم هېىاػ ڇې محال ػ پيمى ٜـِه يې ػ الٝبؿو
په تبفاؿکې فيبته وىې ػه ػ ظپلى پي مى په پېـوػلى رسه ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې ٜـِه ؿاکمىي او
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ػالٝبؿو ػ نـط له ت١يري نه معنيىی کىي .په تله وينب ،ػولتىنه ته په ػ٠ه نٙبم کې ػ الٝبؿو ػ نـط ػ
تحثي ت ممئىل وو .په ػې شبلت کې ،ػ ػولت ػظبلت ػ رسو فؿو ػ ٌؼوؿ او وؿوػ ػ ځبی نبلتې
لپبؿه ػ الٝبؿو ػ نـط ػ تحثيت لپبؿه تـرسه کېږي .ػولت ػ الٝبؿو ػ نـط ػ تحثيت لپبؿه ػ الٝبؿو ػ
تحثت ػ ٌنؼو ٧ځبيه ػولت ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې ػ ظپلى پيمى په پېـ او پلىؿ ا٨ؼام کىي.

ج– ز غري ثاةتى (کږېسونکى) نطدىنى نظام:
ػ کږېؼو وړ الٝبؿو په نٙبم کې په هېڅ تبفاؿ کې ػ الٝبؿو لپبؿه ؿلمي نـط نىته او په هـ
وظت کې ته ػ الٝبؿو نـط ٜـِه او ت٩بِب مىعَ کړي .په اوږػ مهبل کې ػ هـ هېىاػ تـ پيمى
ٜـِه او ت٩بِب ػ ه١ه هېىاػ ػظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن په وِٝيت پىؿې تړاو لـي .ػ ه١ى هېىاػونى
ػ پيمى ٜـِه ڇې ػ تبػيبتى په تيالنن کې يې کرس مىذىػ وي ،ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې فيبتىالی
مىمي او په نتيره کې يې ػ پيمى اؿفښت تيټېږي او ه١ه ػ کږېؼو وړ الٝبؿو په نٙبم کې ،په هېڅ تبفاؿ
کې ػ الٝبؿو لپبؿه ؿلمي نـط وذىػ نه لـي .هېىاػونه ڇې ػ ظپلى ظبؿذي تبػيبتى په تيالنن کې
مبفاػ ػ ه١ى ػ پيمى ت٩بِب ،ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې فيبتېږي او په پبی کې ػ ه١ىی ػ پيمى ػ اؿفښت ػ
فيبتېؼو المل ګـځي .ػ ٠ري جبتت نـط نٙبم نه يىافې په ػې پېړۍ کې ػ ػوه نړيىالى ذګړو په اوږػو
کې هم وآفمبيل وى او په 1944ف کبل ػ تـېټ ووډف له کن٥ـانن نه وؿولته له ػ٠ه نٙبم څعه کبؿ
اظيمتل منمىط وىل .ػ  1970ف په لميقه کې ډېـی ٠ـيب ا٨تٍبػپىهبن په ػې تبوؿ وو ،ڇې ػ الٝبؿو
نـط ٠ري جبتت نـط ته وؿګـځېؼل کىالی يش ڇې نړيىالې لتىنقې ؿاکمې کړي .له  1970ف کبل نه
وؿولته هم ځينى هېىاػونى لکه ذبپبن او آملبن ظپلې پيمې المثىفنې کړې او ػ الٝبؿو ٠ري جبتت نـط
يې وټبکه .نهبيتب ػ  1973ف کبل په وؿلتي ى کې ټىلى هېىاػونى ػ تـېټ ووډف کن٥ـانن پـېښىػ او ػ
الٝبؿو المثىفن نـط يبػ کږېؼو وړ نٙبم يې وټبکه.

غازي اغېعه او ةې ګټې اغېعه:
پىؿته مى اوبؿه وکړه ڇې ػ رسو فؿو البك ليمتم کې ،ػ رسو فؿو وتل او ؿاتګ ػ ه١ې
ا٠ېقې له الؿې ڇې ػ پيمى په شرم او ػ ٨ېمتىنى په ٜمىمي کڈه يې ٠ىؿځىي ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى
په ت١يري رسه ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ تېالنن ٜؼم تٝبػل په اتىمبتيک وکل له منځه وړي .ػ ٠ري جبتت
نـط په نٙبم کې هم ػ پيمى ٜـِې او ت٩بِب ت١يري ڇې ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن له کرس او مبفاػ نه
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ؿامنځته کېږي ،ػ پيمى ػ اؿفښت او ػ الٝبؿو ػ نـط ػ ت١يري المل ګـځي او په ٌبػؿاتى او واؿػاتى
تبنؼې په ا٠ېقې رسه ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن ػ لمېؼو المل ګـځي.
مېـم ؿاتېنمىن ػ آکم٥ىؿډ پىهنتىن التبػه تبوؿ لـي ،ڇې نه يىافې ػا ڇې ٜبػي ا٠ېقه
ٜمل وکړي ،ػ الٝبؿو ػ نـط ت١يريات کىالی يش ڇې ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن ػ کرس او يب مبفاػ
ػ لمېؼو تبٜخ يش .کله ڇې تې ګټې ا٠ېقه ٜمل کىي ،ػ الٝبؿو ػ نـط ت١يري نه يىافې کرس او يب
مبفاػ له منځه نه وړي ،تلکې ګړنؼی کىي يي هم .په تله وينب ،کله ڇې ػ ٜ d1+d2>1بػي أجـ ٜمل
وکړي او کله ڇې  d1+d2<1وي ،تې ګټې ا٠ېقه ٜمل کىي .په پىؿتنيى ػوه نبمٝبػلى کې d1 ،له تهـ
نه واؿػاتى ته ػ ا٨تٍبػ ػ ت٩بِب اؿتربٜيت او  d2ػ هېىاػ ٌبػؿاتى ته ػ پـػيى ػ ت٩بِب اؿتربٜيت ػی.

ز پيؼى ز اضظښت کمېسنه:
کىم وی ڇې پىؿته يبػ وىل ،تيىؿيکي تصخ و او ٠بلثب نٙـيې له ه١ه يش رسه ڇې ٜمال
پېښېږي ،تىپري لـي .فم ىنږ مىظه په ػې تـظه کې ػا ػه ڇې ػا وڅېړو ڇې محال په ػالې ا٨تٍبػ کې
لکه فمىنږ ػ هېىاػ ا٨تٍبػ ،ػ پيمى ػ اؿفښت ؿلمي ٠ىؿځېؼل څه ا٠ېقې ؿامنځته کىي .آيب کىالی
يش ڇې ػ محبل لپبؿه ٌبػؿات فيبت او واؿػات کم کړي او فمىنږ ػ تبػيبتى تيالنن متٝبػل کړي؟
فمىنږ ػ پيمى ػ اؿفښت ٠ىؿځېؼل ته ػ هېىاػ په ػاظل کې کىمې ا٨تٍبػي ا٠ېقي ووينؼي؟
په مٕلج تبنؼې ػ پىهېؼو لپبؿه تبيؼ په لىمړي رس کې ػ اېـان ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى
ذىړښت او ػ پبنګې ػ وتى او ننىتى په اړونؼ ػ اېـان ػ وظت ليبلتىنى ته پبم وکړو .له ه١ه ځبيه ڇې
فمىنږ ا٨تٍبػ يى تک مصٍىيل ا٨تٍبػ ػی ،فمىنږ ػ هېىاػ ػ ٌبػؿاتى لىيه تـظه ػ ظبمى ن٥تى
ٌبػؿات تىکيلىي ،ڇې اوليګىپىيل تبفاؿ لـي ،يٝنې ػ ن٥تى ٨ېمت او انؼافه ػ  OPICػ ٠ړو له ظىا
ټبکل کېږي .ػ ن٥تى ػ ٌؼوؿ په م٩بتل کې ڇې ٨ېمت يې په ډالـو ټبکل کېږي ،فمىنږ هېىاػ په ډالـو
او يب ػ ن٥تى ػ ٌبػؿولى په ٌىؿت کې په تبؿتـي وکل کبيل تـالله کىي .په اوك وظت کې فمىنږ
واؿػات اړي کبيل ػي .يٝنې ػ هېىاػ واؿػات او يب ػ ٌنبيٝى ػ اړتيب وړ کبيل او يب ډېـ اړي مرصيف
ا٨الم (ػ محبل په تىګه ػؿمل او اړي ظىؿاکي تىکي) وي.
پـ ػې رستېـه ،ػ پبنګې ػ ٌؼوؿاو وؿوػ له پلىه ػولت هم ػ پبنګې ػ ٌبػؿولى او ػ تهـنێ
پبنګې ػ وؿوػ ػ مصؼوػولى لېىالتيب لـي ،ځکه ڇې ػ تهـنێ پبنګې ؿاتګ تړلتيب ؿامنځته کىي او
ػولت نه يىافې ػ تهـنێ پبنګې ػ ؿاتګ مينىال نه ػی ،تلکې ػ اېـان ػ پىؿونى په تېـته وؿکړې رسه
اېـان ته واؿػې وىې تهـنێ پبنګې ڇې له ان٩الة نه معکې وې ػا يې هم له ا٨تٍبػه ويمتلې ػي.
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اوك ػ اېـان ا٨تٍبػي ذىړښت او ػ ػولت ا٨تٍبػي ليبلتىنى ته په کتى رسه ٤ـُ کړئ،
ڇې ػ اېـان ػولت په ؿلمي تىګه ػ ؿيبل اؿفښت ػ نىؿو تهـنيى پيمى محال ػ ډالـو او لرتلېنګ لېـې په
م٩بتل کې ؿاټيټىي او ػ ؿيبل ؿلمي نـط په ډالـو ڇې  80ؿيبله له يىه ډالـ رسه ممبوي ػی160 ،ؿيبلى
ته ػ يىه ډالـ په م٩بتل کې ت١يريوي .ػ اؿفښت ػ٠ه ت١يري په ٌبػؿاتى او واؿػاتى ػ پبنګې په ن٩ل و
انت٩بل او په ػاظيل ا٨تٍبػ څه ا٠ېقې کىي؟ په لىمړي رس کې په ٌبػؿاتى تصخ کىو .ػ ن٥تى ػ ٌؼوؿ
له پلىه ،ػ٠ه ت١يري ،ػ ن٥تى په ٌبػؿاتى کې ت١يري نه ؿاويل .که څه هم په نړيىالى تبفاؿونى کې ػ ن٥تى
٨ېمت په ډالـو ټبکل کېږي ،نى ػ ؿيبلى ػ اؿفښت ت١يري په نړيىالى تبفاؿونى کې ػ ن٥تى په ٨ېمت ا٠ېقه نه
کىي .له تلې ظىا ،ػ اېـان ػ ن٥تى ػ ٌبػؿاتى ػ انؼافې ت١يري هم له ٨ېمت نه ممت٩ل ػی ځکه ڇې ػ
ٌبػؿاتى انؼافه ػ اوپک له ظىا په ټبکل وىې لهمي ې پىؿې تړاو لـي .ػ اېـان نىؿ ٌبػؿايت کبيل هم
په ډېـې ظىاؿۍ ػ کبليى او ظؼمبتى ػ ٌبػؿاتى له 15%نه کم وي .ػ اؿفښت ػ٠ه ت١يري ػ ٠بليى
(٨بلينى) ،پمتې او کىملى ػ الٝبؿي ٨ېمت په کمېؼو رسه محال کىالی يش ڇې ػػ٠ى کبليى ٌبػؿات
لږ ډېـ کړي .ػ اؿفښت نىمىړی ت١يري ػ ؿيبل ػ اؿفښت ؿاکمىلى په ظبٔـ ،ػ واؿػاتى ؿيبيل اؿفښت
فيبتىي ،ظى له ه١ه ځبيه ڇې فمىنږ واؿػات ػ اړينى کبليى واؿػات ػي او ػ واؿػايت ا٨المى ػ ت٩بِب
اؿتربٜيت ٌ٥ـ ظىا ته ميالن کىي ،ػ ٨ېمت ػ٠ه ت١يري ػ واؿػاتى ػ کمېؼو لثج نه ګـځي يىافې ػ
واؿػايت کبليى ٨ېمت او ػ ه١ى ػاظيل کبليى ٨ېمت ڇې ػ ه١ى په تىليؼ کې له تهـنيى مىاػو او مبوينىنى
څعه کبؿ اظيمتل کېږي فيبتىي .په تله وينب پېـوی ،پنېـ ،ػؿمل ،وڇې ويؼې ،ډوډۍ او نىؿو ٨ېمت
فيبتېږي .ػ پبنګې ػ وؿوػ او ظـود له نٕ٩ه نٙـه هم ػ پبنګې ػ وؿوػ او ظـود ػ مصؼوػولى ليبلت
ػ ؿيبل ػ اؿفښت کمېؼل تې أجـه او ظنحی کىي.
اوك ګىؿو ڇې ػ اؿفښت ػ٠ه کمېؼل ته په ػاظيل ا٨تٍبػ کې څه ا٠ېقې پـېږػي .لکه
ڇې پىؿته مى وؿته اوبؿه وکړه ،ػ ظبؿد په واؿػاتى تبنؼې فمىنږ ػ ا٨تٍبػ ػ اتکبء په ظبٔـ ،ػ ؿيبل ػ
اؿفښت کمېؼل ػا ڇې ػ ٨ېمتىنى ٜمىمي لٕصه په ػاظل کې فيبتىي ،ان٥الليىين ا٠ېقه ته ولـي .ػ
٨ېمتىنى فيبتىالی ،ػ مرص ٣کىونکى ػ ظـيؼ ٨ؼؿت ته کم کړي ،په ځبنګړي ډول ه١ه کمبن ڇې
جبتت ٜبيؼ لـي لکه مقػ اظيمتىنکي او ش٩ى ٧اظيمتىنکي او مىذىػ ان٥الليىن او ػ ه١ه ٤ىبؿ ته په
کم ٜبيؼه ٔث٩ې ګړنؼۍ کړي .ځينې ته ػ اؿفښت له ػ٠ه کمىايل څعه ګټه پىؿته کړي ڇې ػ کبليى
ګىػامىنه ولـي .ػ محبل په تىګه ،ه١ه ڇب ڇې ػ ؿيبل ػ اؿفښت له ټيټېؼو نه معکې  10000واشؼه
کبيل په ګىػام کې ؽظريه کړي او ٨ېمت يې ػ پيمى ػ اؿفښت له ؿاټيټېؼو څعه معکې  100ؿيبله و،
که ػػ٠ى کبليى ٨ېمت ػ پيمى ػ اؿفښت له ؿاټيټېؼو وؿولته  130ؿيبلى ته لىړ يش 300000 ،ؿيبله ګټه
ته وکړي.
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ه١ه څه په کتى ڇې معکې تېـ وىل ،فمىنږ ػ هېىاػ ػ ا٨تٍبػ په اولني وِٝيت کې ػ پيمى
ػ اؿفښت کمېؼل که څه هم ٠ري ن٥تي ٌبػؿات لىړوي ،ظى ػ نه پبمنيىي په ٌىؿت کې ػ ٠ري ن٥تي
ٌبػؿاتى ٤يٍؼي او همؼا ؿاف ػ ه١ه ان٥الليىين ا٠ېقه ػ پبم وړ نه ػه.

نړيىال پىيل ػيؼتم :1947 -1944
ػ الٝبؿو ػ پبيې ليمتم له ؿاپـځېؼو نه معکې په  1944ف کبل کې ػ نړيىال تبجثبته پىيل
نٙبم ػ ايربػ لپبؿه په تـېټ ووډف کې کن٥ـانن ذىړ وى .ػ٠ه کن٥ـانن ته ػ تـؿيس لپبؿه ػوه ٔـشې
وړانؼې وىې .له ػوه ٔـشى څعه يىه ػ کېنق له ظىا وړانؼې وىه ،ڇې په ش٩ي٩ت کې يې ػ يى
نړيىال مـکقي تبنک او ػ تبنکىؿ په نبمه ػ يى نړيىال پىيل واشؼ ؿامنځته کىل پېىنهبػول او تله ه١ه
ٔـشه وه ،ڇې ػ امـيکبيي ا٨تٍبػ پىه وايټ له ظىا وړانؼې وىې وه .له ه١ه ځبيه ڇې په  1944ف
کبل کې امـيکب ډېـ ٨ؼؿمت هېىاػ و .کىمه ٔـشه ڇې ػ امـيکب ػ مالتړ وړ وه ،يٝنې ػ وايټ ٔـشه ػ
کن٥ـانن له ظىا ومنل وىه .ػ وايټ په ٔـشه کې ،ػ٠ه ػؿې نړيىال لبفمبنىنه ،يٝنې ػ تبؿتـ يىه
اتصبػيه ،ػ پبنګىنې يى تبنک او ػ يى لىػاګـيق تبنک ايربػ پېىنهبػ وىي وو ،ڇې له  1994ف کبل
وؿولته ،تبؿتـي اتصبػيه ،يٝنې ػ پيمى نړيىال ٌنؼو ٧او ػ پبنګىنې تبنک يب ػ نړيىالې پـاظتيب او
تـميم تبنک ڇې وؿولته يې ػ نړيىال تبنک نىم ظپل کړ ايربػ وى ،او ػؿېيم لبفمبن تـاوله پىؿې
ايربػ وىی نه ػی .ػ وايټ په ٔـشه کې په ش٩ي٩ت کې ػ الٝبؿي پبيې نٙبم ته وؿګـځېؼل پېىنهبػ
وىي وو ،او ػ لرتلېنګ لېـې ډالـ ػ وايټ په ٔـشه کې په ش٩ي٩ت کې الٝبؿي نٙبم ته وؿګـځېؼل
پېىنهبػ وىي او لرتلېنګ لېـې ډالـ ػ ه١ى الٝبؿو په تىګه ڇې تبيؼ په نړيىالى مثبػالتى کې ػ رسو
فؿو په څېـ تـې کبؿ واظيمتل يش ،وټبکل وىل .ػ لرتلېنګ پـ ځبی ډالـ او لرتلېنګ ػ رسو فؿو ػ
ؽظبيـو کمثىػ ذربانبوه .ػ تـېټ ووډف په پېىنهبػي ليمتم کې ػ الٝبؿو نـط جبتت و.
تـ 1960ف لميقې پىؿې ػ وايټ پېىنهبػي ٔـشه او ػ نړيىالى تبػيبتى په نٙبم کې ػ مىذىػو
لتىنقو ػ ؿ ٞ٤کىلى او البنتيبوو په تـظه کې ػ نړيىال وذهي ٌنؼوٜ ٧مليبت تـيبيل وو .ػ نړيىالى
مثبػالتى شرم فيبت وى ،ګمـکي تٝـ٤ې ؿاکمې وىې او ػ  1950ف لميقې په وؿولتيى کې اٌيل
پيمې په آلبنێ رسه په ظبؿذي الٝبؿو ػ تؼلېؼو وړ وې.
ػ  1960ف کبل په لىمړيى کې ػ٠ې ممئلې ته ڇې ػ منځګړو الٝبؿو ؿاټىلېؼو او ترم( ٞډالـ
او لرتلېنګ لېـه) په ځينى هېىاػونى کې ته ػ نړيىال پىيل ليمتم جثبت په ظٕـ کې واڇىي ،اوبؿه
ووىه .ػ٠ه ترم ٞػ ه١ى هېىاػونى ػ تبػيبتى په تيالنن کې ػ کرس ػ ايربػ تبٜخ وىه ،ڇې نىمىړو
الٝبؿو په ه١ىی پىؿې تړاو ػؿلىػ ،په ځبنګړي ډول ػ امـيکب متصؼه ايبالت .ػ ډېـو هېىاػونى ػ
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الٝبؿي ؽظبيـو په فيبتىايل رسه ،ػ امـيکب او انګلمتبن ن٩ؼي پىؿونه ػ رسو فؿو ػ ؽظبيـو په پـتله
ډېـې لىي ې وىې او ػ٠ه ممئله په رسو فؿو تبنؼې اٌيل الٝبؿو (ډالـو او رسو فؿو) ػ تثؼلېؼو ػ
امکبن په کمېؼو رسه ،ػ ٠ه ػوه الٝبؿ ډېـ کمقوؿي کړل .له ػې وؿاظىا ،ػ الٝبؿو ػ نـط جبتتىالی او ػ
ه١ه ٜؼم انٕٝب ٣ڇې په لي متم کې مىذىػ اظتال٤بت ػ وظت په تېـېؼو رسه وؼت پيؼا کړي .پـ
ػې رستېـه ،ػ الٝبؿو ػ نـط جبتتىالی تبٜخ وى تـڅى ل٥ته تبفان او اشتکبؿ کىونکي په ليمتم تبنؼې
٤ىبؿ فيبت کړي .ػ  1960ف لميقې په وؿولتيى کې په ډالـو ٤ىبؿ وؼيؼ وى او په ډالـو تبنؼې ػ واؿػه
٤ىبؿ وؼت ػ امـيکب ػ متصؼو ايبالتى په ا٨تٍبػ کې ػ ان٥الليىن ػ نـط ػ فيبتىايل په ٜلت و (ػ
ٌبػؿاتى کمىالی او ػ واؿػاتى فيبتىالی).
په نىؿو الٝبؿو تبنؼې ػ ډالـو ػ تؼلېؼو او په رسو فؿو تبنؼې ػ تؼلېؼو ػ مصؼوػولى لپبؿه ػ
نړۍ ػ هېىاػونى ػ مـکقي تبنکىنى په وليله ػ ټىلى هېىاػونى ػ م٩بمبتى له ظىا مى٩٤ې تـرسه وىې .په
 1967ف کبل کې په ډالـ تبنؼې ػ واؿػ وىي ٤ىبؿ ػ کمىلى لپبؿه ػ اظيمتنې ځبنګړی ش(SDR) ٪
ايربػ وى ڇې په ش٩ي٩ت کې يىه نړيىاله ن٩ؼي ؽظريه ػه ،ڇې ػ رسو فؿو ػ التعـاد او کىمې
لتىنقې ڇې الٝبؿي ؽظبيـ يې ايربػوي له ه١ه نه ظبيل ػی .په کيل ډول ػ اظيمتنې ځبنګړي ش٪
ػ ايربػ هؼ ٣ػ امـيکب متصؼو ايبالتى او انګلمتبن ػ ا٨تٍبػونى ػ فيبت ليبليت ايربػ و.
ػ  1971ف کبل ػ اوت په  15نېټه ػ تـېټ ووډف ليمتم ،کله ڇې ػ امـيکب ػ تبػيبتى ػ
تيالنن ػ وؼيؼ کرس په تـڅ کې ػ امـيکب متصؼه ايبالت اړ وىي ڇې په رسو فوؿ تبنؼې ػ ډالـ ػ
تثبػلې وړتيب ل١ىه کړي ،له منځه والړ .ػ  1971ف کبل ػ اوت له ميبوتې وؿولته ،ډېـی هېىاػونه ػ
ػوی ػ پيمى ػ اؿفښت فيبتىلى ته وهڅىل .ػ ػنيب نىؿو هېىاػونى ټينګبؿ کبوه ڇې ػ امـيکب متصؼه
ايبالت تبيؼ ػ رسو فؿو په م٩بتل کې ػ ظپلى پيمى اؿفښت ؿاټيټ کړي .ػ  1971ف کبل په ػلمرب کې
ػ ډالـو اؿفښت ؿاټي ټ وى ،ػ لرتلېنګ لېـې او ٤ـانمىي ٤ـانک اؿفښت جبتت پبته وى او تـ ټىلى
٨ىي الٝبؿ يٝنې آملبين مبؿک ،ذبپبين ي او ػ لىئيس ٤ـانک اؿفښت ػ رسو فؿو په پـتله فيبت
وى.
ػ تـېټ ووډف ليمتم په تـؿيس کې تبيؼ ػ٠ه ټکی په پبم کې ونيىل يش ڇې ليمتم نبَ٨
و ،ځکه ػ وايټ په ٔـشه کې له ػؿې وړانؼې وىيى لبفمبنىنى څعه ػؿېيم لبفمبن ايربػ نه وى .په
ػوه ايربػ وىيى ليمتمىنى تبنؼې هم ػ ػوی په ځينى ٜمليبتى کې ډېـې نيىکې مىذىػې ػي .ػ
ٌنؼو ٧لهميه تنؼي ػالې وه ،ڇې ځينې وظت ته په ٌنؼو ٧کې ػ ځينى الٝبؿو کمی مىذىػ و او
په ځينى نىؿو کې ته مبفاػ مىذىػ و .په  1959ف کبل کې ػ ٌنؼو ٧لهيمه فيبته وىه ،ظى ػ لهميې
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په ذىړښت کې ػ ػ٠ې لتىنقې ػ له منځه وړلى لپبؿه ت١يري ؿان١ی .په 1952ف کبل کې ػ ٌنؼو ٧په
البلنبمه کې ت١يريات ؿا٠لل ڇې تبٜخ وى ،تـڅى ٌنؼو ٧ػ پىؿ وؿکىلى پـ مهبل ػ ه١ى هېىاػونى
لپبؿه ڇې وړانؼوينه کېږي ڇې ػ تبػيبتى په تيالنن کې ته له کرس رسه مغ يش ،تـذېض وؿکړي.
په نړيىال تبنک او يب ػ پـاظتيب او تـميم نړيىال تبنک تبنؼې هم ډېـې نيىکې وته .ځينې ډلې
تبوؿ لـي ڇې ػ ګټې نـط ڇې تبنک يې ػ پىؿ ػ وؿکړې لپبؿه ٠ىاړي ،ػ ګټې يى لىػاګـيق نـط ػی
او ػ ػا ډول ګټې وؿکړه ػ ػؿېيمې نړۍ هېىاػونى لپبؿه ډېـه لعته ػه .ػ٠ه نيىکې تبٜخ وىې تـڅى ػ
پـاظتيب نړيىال لبفمبن اي ربػ يش .ػ٠ه لبفمبن ڇې تـ ډېـه شؼه ػ ټىلنې په اذتامٜي فېـتنبوو کې ػ
پبنګىنې لپبؿه او نه ػ ا٨تٍبػي فېـتنبوو ػ ٔـشه کىلى لپبؿه پىؿونه ٜـِه کىي ،ػ تېـته وؿګـځېؼلى
وظت يې ډېـ اوږػ ػی او ت٩ـيثب ګټه هم نه ٠ىاړي .ػ ػؿېيمې نړۍ هېىاػونى ػ فيبتې مـلتې لپبؿه
ډېـو وړانؼيق کړی ػی ،ڇې ػ اظيمتنې ځبنګړي ش ٪ػ وېي پـ مهبل تبيؼ له ه١ه نه فيبته تـظه ػ
ػؿېيمې نړۍ هېىاػونى لپبؿه تعٍيَ يش .ځينى ػ پيمى نړيىال ٌنؼو ٧نب َ٨ګڼلی ،ه١ه ػا ڇې
ػ٠ه ٌنؼو ٧ػ تډايه کمبنى کلج ػی .ممک ػ ػ٠ې نيىکې په تـڅ کې و ،ڇې ٌنؼو ٧ػ ػؿېيمې
نړۍ هېىاػونى لپبؿه ػ پىؿ ػ تېـته وؿګـځىلى وظت و٠ځبوه (ٜبػي وظت ػ  3او  5کلىنى تـمنځ ػی).
په 1960ف لميقه کې څى څى ځله ػ نړيىالى ؽظبيـو ک٥بيت تـ پىښتنې النؼې ؿا٠ی.
پـو٤ېمىؿ ټـې٥ې په نړيىالى ؽظبيـو رستېـه ،ػ ٌنؼو ٧ػ ٨ؼؿت ممئله ڇې وؼيؼا ډالـي او لرتلېنګي
ػيىن ػ نړيىال ميٝبن په فيبتىايل متکي ػي ،تـ پىښتنې النؼې يې ؿاولت .ه١ه په ډاګه کړه ڇې ػ
امـيکب او انګلمتبن په هېىاػونى کې ؽظبيـ ػ ه١ىی ډالـي او لرتلېنګي ػيىنى ته په کتى ډېـه ٠ري
کبيف ػي .ه١ه وړانؼيق وکړ ڇې ػ تـېټ ووډفليمتم ػ ػالې يى مىبته ليمتم په وليله ڇې کېنق
پېىنهبػ کړی و ،تٝىيْ يش.
ښب٠يل ژاک ؿئى ٣له ٤ـانمې نه هم ػ تـېټ ووډف ليمتم تـ لعتې نيىکې النؼې ؿاولتی
او ػ رسو فؿو پىتيىانې نٙبم ته وؿګـځېؼو تبنؼې تبوؿي ػی .ه١ه فيبتىي ،ڇې ػ نړيىالى پىيل
لتىنقو ػ کمىلى لپبؿه تبيؼ ػ رسو فؿو ؿلمي ٨ېمت ػوه تـاتـه يش .تيب وؿولته په  1970ف لميقه کې ػ
پىيل لتىنقو ػ کمىلى لپبؿه ػ رسو فؿو ٨ېمت فيبتىلى ػ ژاک ؿئى ٣نٙـ تأييؼ کړ.

ز  1960ظ لؼيعې تجطةې:
په ػې ليمقه کې تـ ټىلى لىی ت١يري په نړۍ کې ػ ا٨تٍبػي ٨ؼؿت کبمل نمکىؿېؼل ػي.
ػ٠ه ت١يري ػ ؿاتلىنکي مغ ذؼول ته په کتى ،ڇې په ه١ه کې ػ رسو فؿو ٠ري ظبلٍې ؽظريې او په
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رسو فؿو تبنؼې ػ تثؼيلېؼو وړ ؽظبيـ ښىػل وىي ػي ،ػ پىهېؼو وړ ػی .ػ٠ه ذؼول ،ػ اؿوپب ػ ګډ
تبفاؿ ػ اهميت ػ فيبتىايل او ػ امـيکب متصؼو ايبالتى ػ اهميت ػ کمىايل ښکبؿنؼوی ػی .په  1950ف
لمي قه کې نړۍ ػ ډالـ له کمښت رسه مغ وىه .تله مهمه ممئله په ػې لميقه کې ،ػ يىې ٝ٤بلې الٝبؿي
ؽظريې په تىګه ػ لرتلېنګ لېـې ل٩ىٓ و .ػ لېـې ل٩ىٓ تبيؼ ػ امـيکب متصؼو ايبالتى لپبؿه ػ يى
ظربػاؿي په تىګه وای ،ظى آيب ػ امـيکب متصؼو ايبالتى ظپل ليبليت ڇې په ٠ـيب اؿوپب کې په
پبنګىنې ټينګبؿ او ػ وېتنبم تعـيي و ،ػوام يې وکړ او ػ ٠ـيب اؿوپب تبنکىنى ػ ډالـو تې شؼه ؽظريه
کىلى ته ػوام وؿکړ او ػ٠ه تې شؼه ؽظريه کىل تبٜخ وىل ڇې ػ نړۍ پىيل ليمتم ػ کمـه ژۍ ته
نږػې يش .يىه ډله په ش٩ي٩ت کې تبوؿ لـي ڇې ػ  1960ف پىيل لتىنقې ػ انګلمتبن له ا٨تٍبػي
کمقوؿۍ او ػ امـيکب متصؼو ايبالتى په ليبلتىنى تبنؼې له ٠ـيب آملبن نه لېىالتيب ػه .يىافې ٤ـانمه وه
ڇې په  1964ف کبل کې يې په رسو فؿو تبنؼې ػ ظپلى ډالـي ؽظبيـو په تؼلىلى رسه نىؿ ػ تـېټ ووډف
ليمتم له کمـوفۍ پـػه پىؿته کړه.
ػ٠ه لميقه پـ لرتلېنګ لېـې تبنؼې په وؼيؼ ٤ىبؿ رسه پيل وىه .په  1961ف کبل کې په لېـه
تبنؼې واؿػ وىی ٤ىبؿ په ػې انؼافه و ،ڇې ػ لرتلېنګ لېـې ػ لتىنقو ػ شل لپبؿه لمګىنی کلىپ (ػ
نړۍ ػ لمى هېىاػونى پىيل کن٥ـانن) ذىړ وى .ػ امـيکب مـکقي تبنک (٤ؼؿال ؿيقؿو) په نيىيبؿک کې
په  1962ف کبل کې ػ ه١ى ظٕـاتى وړانؼوينه وکړه ڇې په ؿاتلىنکي کې يې ډالـ ګىاښل ،او ػ ػ٠ه
ظٕـ ػ کمىلى لپبؿه يې ػ نړۍ ػ ٌنٝتي هېىاػونى مـکقي تبنکىنه يې مـلتې ته ؿاوتلل .ػػ٠ى تبنکىنى
مـلته  10980ميليىن ډالـو ته وؿلېؼه .ػ انګلمتبن ػ مـکقي تبنک مـلته ػ ذبپبن ػ مـکقي او ػ
٠ـيب آملبن ػ ټىلى تبنکىنى ػ مـلتې ػوه تـاتـه وه ،له ډالـ رسه ػ ال فيبتې مـلتې په ظبٔـ ،ػ امـيکب
متصؼو ايبالتى ػ نړۍ ػ نىؿو هېىاػونى په مـکقي تبنکىنى تبنؼې ػ ػولتي پىؿونى پبڼى په پلىؿلى پيل
وکړ .ػ کميبته الٝبؿو ػ فيبتىايل لپبؿه په  1964ف کبل کې ػ پيمى نړيىال ٌنؼو ٧لهميې فيبتې
کړې.
تبؿيغ

ػ اؿوپب ګډ تبفاؿ
٤يٍؼي

انګلمتبن
(٤يٍؼي)

امـيکب
(٤يٍؼي)

ټىل
(٤يٍؼي)

ػ 1958ػ ػلمرب 31

33,48

8,63

57,89

100

ػ 1966ػ ػلمرب
31

53,35

8,19

38,46

100

ػ  1967ػ مێ 31

55,17

8,01

36,82

100

« 1ذؼول ػ رسو فؿو نبظبلَ ؽظبيـ او ػ تؼلېؼو وړ الٝبؿ»
267

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
انګلمتبن ڇې په پعىا کلىنى کې يې په تهـ کې ظپل مٍبؿ ٣فيبت کړي وو ،په  1964ف
کبل کې پـ ػې ٜلت او ػ ػې لپبؿه ڇې لرتلېنګ لېـه منځګړی لٝـ و ،ػ تبػيبتى تيالنن يې ػ پبم
وړ کرس پيؼا کړ .ػ ػې پـ ځبی ڇې ػ لېـې اؿفښت ؿاکم کړي ،تـڅى ػ ٌبػؿاتى په فيبتىلى او ػ
واؿػواتى په کمىلى رسه کرس ؿاکم کړي .ػ امـيکب متصؼو ايبالتى په وړانؼيق يې ظپل نړيىال پىؿونه
فيبت کړل (ػ پبنګې وؿوػ) په  1967ف کبل کې په لېـه تبنؼې واؿػه ٤ىبؿ انګلمتبن اړ کړ ،تـڅى ػ
لېـې اؿفښت ؿاکم کړي .په ػ٠ه کبل کې لېـې ظپل ؿول ػ منځګړي يب ؽظريه کېؼونکي لٝـ په
تىګه له الله وؿکړ .په  1967او  1968ف کبل کې په رسو فؿو تبنؼې ل٥ته تبفي په ډېـ م٩ؼاؿ رسه ػ٠ه
ل٥ته تبفي تـ ه١ه شؼه پىؿې وه ،ڇې ػ لنؼن ػ رسو فؿو تبفاؿ يې رسه تيت په تـک کړ او ػ  1969ف
په اوت کې ٤ـانمې ػ ظپل ٤ـانک اؿفښت ؿاکم کړ .ػ اؿفښتىنى ػ٠ه کمىايل ته په کتى ػ آملبن
مبؿک ته ػ ل٥ته تبفانى ت٩بِب فيبته وىه .ػ آملبن ػولت ػ  1969ف کبل ػ لپتمرب له  30نه ػ اکتىتـ تـ
 26مبؿک ٠ىټه وهىنکی کړ او ػ اکتىتـ په  26تـاتـ نـط نىی مبؿک نرش کړ.
ػ  1960ف لميقې په اوالٕى کې ػ ؽظبيـو ػ ک٥بيت او نړيىال ميٝبن په اړه ډېـ تصحىنه
ووىل٤ .ـانمىيبنى تبوؿ ػؿلىػ ڇې نړيىال ؽظبيـ کبيف ػي او که لتىنقې ؿامنځته يش ػ رسو فؿو ػ
٨ېمت ػوه تـاتـ کىل ته لتىنقې له منځه يىيس .ػ انګلى لبکمىن (امـيکب -انګلمتبن) هېىاػونه تبوؿي
وو ،ڇې نړيىال ؽظبيـ ٠ري کبيف ػي .ػواړو ډلى تبوؿ ػؿلىػ ڇې ػ پيمى نړيىال ليمتم له لتىنقو رسه
مغ ػی .ػ 1876ف کبل په وؿولتيى کې ػ نړيىالى لتىنقو ػ لـې کىلى لپبؿه ػ اظيمتنې ځبنګړی ش٪
ڇې په ش٩ي٩ت کې تبنکىؿ ته وؿته وی ػ کېنق په وليله ػی ،منځته ؿا٠لی ػی .ػ  1960ف لميقې په
پبی کې ػ اؿوپب ػ ګډ تبفاؿ له الله تللی ٨ؼؿت تېـته تـالله کړ او په امـيکبيي کې ػ پبم وړ کمقوؿي
ؿا٠له.

ز  1979 -1971ةحطان:
1970ف لميقه په ش٩ي٩ت کې ػ ػ٠ې ممئلې په منلى رسه پيل وىه ،ڇې ډالـ او لرتلېنګ لېـه
تبيؼ المثىفن يش .ػ امـيکب ػ ظبؿذي تبػيبتى تيالنن ػ ذبؿي کرس فيبتىايل او ػ امـيکب ػ رسو فؿو
او الٝبؿو ػ ؽظريې کمىايل ػ ډالـو ل٩ىٓ شتمي کړ .په  1971ف کبل کې ٠ـيب آملبن ته ػ
امـيکبيي ډالـو وؼت فيبت وى ،ػ  1971ف کبل ػ مێ په  9آملبن ته ػ ډالـو ػ ذـيبن مـتىٔه اؿ٨بم
نرىمي وىل .ػ آملبن مـکقي تبنک نبڇبؿه و ،ڇې ػ امـيکبيي ډالـ ػ پبم وړ ډېـ ډېـ م٩ؼاؿ وپېـي .ػ
 1971ف کبل ػ مێ ميبوتې په  4ػ آملبن مـکقي تبنک په وليله پېـوػل وىي ډالـ ػ ؿلمي نـط ػ
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لبتلى لپبؿه يى ميليبؿػ ډالـو ته وؿلېؼل٠ .ـيب آملبن ػ ډالـو ػ ذـيبن وؼت تبٜخ وى ،تـڅى ػ
آملبن مـکقي تبنک ػ امـيکبيي ډالـ ػ مالتړ په ظبٔـ ظپل ٜمليبت وػؿوي .ػ مێ له ميبوتې
وؿولته ،په نىؿو الٝبؿو ػ ډالـ ػ تؼلېؼو لپبؿه ػ ډالـو ٜـِه يې ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې په وؼت رسه
فيبته کړه .هبلنډ او آملبن ظپلې پيمې المثىفنې کړې .ػ امـيکب ػ رسو فؿو او الٝبؿو ؽظريه په وؼت
رسه ؿاکمه وىه .ػ  1971ف کبل ػ اوت په  15ػ نيکمىن ػولت ػالې تٍبميم ونيىل ڇې ػ تـېټ
ووډف ليمتم ػ ل٩ىٓ او ػ ه١ه ػ ٜمـ پبی ته ؿلېؼو تبٜخ وى .له ػ٠ى تٍبميمى څعه تـ ټىلى مهم،
په رسو فؿو تبنؼې ػ ډالـو نه تؼلېؼل او ػ ډالـو المثىفن کىل وو .ػ امـيکب ػ تبػيبتى تيالنن ػ ذبؿي
شمبة ػ کرس ؿاکمىلى لپبؿه و .ػ نيکمىن ػولت په واؿػاتى تبنؼې ٤ 10يٍؼه اِبيف مبليبت تٍىيج
کړل٠ .ـيب اؿوپب ڇې اوك يې په رسو فؿو تبنؼې ػ نه تؼلېؼو ډالـو فيبت م٩ؼاؿ ػؿلىػ ،امـيکب ته يې
ػ ډالـو ػ ؿلمي نـط ػ کمىايل وړانؼيق وکړ .امـيکب ػ٠ه ٠ىښتنه ؿػ کړه او په ذبتبن تبنؼې يې ػ
ليبيس ٤ىبؿ په ؿاوړلى رسه ػ٠ه هېىاػ اړ کړ ،تـڅى ػ ذبپبين ي اؿفښت فيبت کړي .ػ ػلمرب په
ميبوت کې ژوؿ ژپمپيؼو په نيکمىن ٤ىبؿ ؿاوړ او په پبی کې په ػې ميبوت کې ػ امـيکب ػولت ػ
ډالـو اؿفښت ؿاکم کړ.
په  1972ف کبل کې ػ اؿوپب ګډ تبفاؿ تٍميم ونيىه ،ڇې ػ تبفاؿ ػ ٠ړو ػ الٝبؿو نـط تحثيت
کړي .ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ل٥ته تبفانى ٝ٤بليت ػ پيمى ػ اؿفښت ػ ت١يري تبٜخ نه يش ،هىکړه ووىه ڇې
ػ ٠ړو هېىاػونى مـکقي تبنکىنه ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې مؼاظله وکړي .ػ  1972ف کبل ػ ذىن په ميبوت
کې رسه له ػې ڇې ػ انګلمتبن ػ رسو فؿو او الٝبؿو ؽظبيـ ػ پبم وړ وو ،په لرتلېنګ لېـه تبنؼې
ل٥ته تبفي تبٜخ وىه تـڅى لېـه په وؼت رسه تـ ٤ىبؿ النؼې ؿايش .ػ ٠ړو هېىاػونى مـکقي تبنکىنى
په لېـه تبنؼې ػ واؿػه ٤ىبؿ ػ کمىلى لپبؿه ػظبلت وکړ او ػ انګلمتبن مـکقي تبنک په ظپله هم ػ
الٝبؿو په تبفاؿ کې ػ لېـې په پېـوػلى ا٨ؼام وکړ .ػ ذىن په  22مـکقي تبنک ػ مرؼػ تنقيل نـط له 5
٤يٍؼو نه ٤ 6يٍؼو ته لىړ کړ (ػ پبنګې ػ وؿوػ تىىي )٪او ػ ذىن په  23لېـه يې المثىفنه کړه او له
انګلمتبن څعه ي ې ػ پبنګې وتل مصؼوػ کړل .ػ لرتلېنګ لېـه ػ اؿوپب ػ ګډ تبفاؿ يىافېنێ پيمه نه وه
ڇې ٤ىبؿ پـې ؿا٠لی و ،ػ اېټبليب لېـه هم ػ ذىن ػ ميبوتې په اوږػو کې په وؼت رسه کمقوؿې وىه.
پـ لرتلېنګ لېـه تبنؼې ػ ٤ىبؿ ػ کمىلى لپبؿه مـلتې ػ اېټبليب په لېـه تبنؼې واؿػه ٤ىبؿ فيبت کړ .ػ
اؿوپب ػ ګډ تبفاؿ ٠ړو ػ ذىن په ميبوت کې ػ  3009ميليىن ډالـو په مـلتې رسه په لرتلېنګ لېـه
تبنؼې ٤ىبؿ ؿاکم کړ .په همؼې ميبوت کې٤ ،ـانمې ػ ٠ړو هېىاػونى ػ مـلتې لپبؿه کله ڇې پيمې تـ
٤ىبؿ النؼې ؿاځي ػ ٌنؼو ٧ػ ايربػ وړانؼيق وکړ .ػ ذىن او ذىالی ػ ميبوتې په اوږػو کې ډالـو
تله لعته رضته وظىړه .ػ آملبن مـکقي تبنک ػ الٝبؿو په تبفاؿ کې ػ  600ميليىن ډالـو په پېـوػلى
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ا٨ؼام وکړ .ػ ٤ـانمې مـکقي تبنک  150ميليىنه ډالـ ،ػ لىين مـکقي تبنک  400ميليىنه ډالـ ،ػ هبلنډ
مـکقي تبنک  78ميليىنه ډالـ ،ػ تلژيک مـکقي تبنک  20ميليىنه ډالـ او ػ آملبن مـکقي تبنک 400
ميلي ىنه ډالـ وپېـل .ػ ډالـ ػ تصـان ؿ ٞ٤کىلى لپبؿه ػ ٤ـانمې او آملبن مـکقي تبنکىنى ػ ظپلې ٨بنىين
ؽظريې نمثت فيبت کړ.
ػ  1972ف کبل ػ ذىالی په  17او  18ػ اؿوپبيي هېىاػونى ػ ا٨تٍبػ وفيـان په لنؼن کې رسه
ؿاټىل وىل او ػ يى نىي پىيل ليمتم ػ ايربػ په هکله يې رسه ظربې اتـې وکړې .اته النؼې ټکي ػ
ػ٠ې ٠ىنؼې پبيله وه:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

په نىي پىيل ليمتم کې تبيؼ ػ الٝبؿو نـط جبتت وي ظى لږ انٕٝب ٣ػې ولـي.
په ػې ليمتم کې الٝبؿ تبيؼ په رسو فؿو تبنؼې ػ تؼلېؼو وړتيب تېـته تـالله کړي.
په نړۍ کې ػ ليبليت ػ ٜـِې لپبؿه تبيؼ مؤجـ نړيىال م٩ـؿات منځته ؿايش.
په نىي ليمتم کې تبيؼ ػ هېىاػونى ػ تبػيبتى تيالنن ػ متٝبػل کىلى لپبؿه اړي ا٨ؼامبت اټکل
يش.
ليمتم تبيؼ ػ لنډ مهبله پبنګې ذـيبن ػ ا٠ېقو کمىالی په پبم کې ونييس.
په نىي پىيل ليمتم کې تبيؼ ٠ړي هېىاػونه ممبوي ش٩ى ٧او ژمنې ولـي.
نىی ليمتم تبيؼ ػ پـمعتيبيي هېىاػونى وِٝيت ته اړينه پبملـنه وکړي.
نىی ليمتم تبيؼ ػ اؿوپب ػ ګډ تبفاؿ ٠ړو هېىاػونى ػ ا٨تٍبػي او پىيل اتصبػيى له اهؼا٤ى رسه
هم١ږی وی.

ػ  1973ف کبل ػ لپتمرب په ميبوت کې ػ ډالـ وؼيؼ ِ ٦ٝته په کتى ػ پيمى نړيىال
ٌنؼو ٧ػ نړيىالى پىيل لتىنقو په اړه يىه نرشيه ظپـه کړه .په همؼې وظت کې ،ښب٠يل ٤بلکـ ػ
امـيکب له متصؼو ايبالتى څعه ػ پىيل ليمتم ػ اٌالس لپبؿه ځينې وړانؼيقونه اؿائه کړل .په همؼې
وظت کې ػاؿوپب ػ ګډ تبفاؿ ٠ړو ػ ګډ تبفاؿ ػ پىيل ؽظريې ػ ٌؼوؿ ػ ايربػ په اړه هىکړه وکړه .کله
ڇې ػ  1973ف په ذنىؿي کې لىين اٜالن وکړ ڇې ػ لىين ٤ـانک ػې المثىفن يش ،نى ډالـ تله
لعته رضته وظىړه .ػ ٤ربوؿي ػ ميبوتې په لىمړيى کې ػ اؿوپبيي هېىاػونى او ذبپبن مـکقي تبنکىنه
ػ ډالـ پېـوػلى ته اړ وىل .تبنکىنى ػا ځل  700ميليىنه ډالـ پېـوػل ،ڇې له ػ٠ى  700ميليىن ډالـو
څعه 250 ،ميليىنه ډالـ ػ ٠ـيب آملبن ػ مـکقي تبنک په وليله 60 ،ميليىنه ډالـ ػ تلژيک په وليله او
 80ميليىنه ډالـ ػ ذبپبن ػ مـکقي تبنک په وليله وپېـوػل وىل .ػ ٤ربوؿي په  2وؿځ  1200ميليىنه
ډالـ هم ػ مـکقي تبنکىنى له ظىا و پېـوػل وىل .ػ آملبن ػ مـکقي تبنک ونډه  750ميليىنه ډالـ ،ػ
ذبپبن ػ مـکقي تبنک ونډه  170ميليىنه ډالـ ،ػ هبلنډ ػ مـکقي تبنک ونډه  100ميليىنه ډالـ او ػ
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انګلمتبن ػ مـکقي تبنک ونډه  200ميليىنه ډالـ وه .په همؼې وظت کې ػ آملبن مـکقي تبنک ػ
آملبن ػ پبنګې وؿوػ مصؼوػ کړ .ظى ػ٠ه مصؼوػيت ػ آملبن ػ ډالـو ػ واؿػېؼو لپبؿه کبيف نه و .ػ
٠ـيب آملبن ػولت وکبيت ػؿلىػ ڇې ػ امـيکب مـکقي تبنک ػ ډالـو ػ مالتړ لپبؿه ٝ٤بالنه ٜمل نه
کىي .ػ ٤ربوؿي په  6ػ آملبن مـکقي تبنک  1200ميليىنه ډالـ ،ػ ٤ربوؿي په  8نېټه  1700ميليىنه ډالـ
او ػ ٤ربوؿي په  9نېټه  1000ميليىنه ډالـ او ػ ٤ربوؿي په  10نېټه  800ميليىنه ډالـ وپېـوػل .ػ ٤ربوؿي
په  9او  10ػ هبلنډ مـکقي تبنک په تـتيج رسه  200او  250ميليىنه ډالـ وپېـوػل .په ذبپبن تبنؼې ػ
ليبيس ٤ىبؿ په ايربػ رسه ػ ي ػ ؿلمي اؿفښت ػ فيبتىايل لپبؿه ػ امـيکب ػولت تبآلظـه ػ ٤ربوؿي
په  12 -13ػ ډالـ اؿفښت ؿلام ٤ 10يٍؼه فيبت کړ .په همؼې وؿځ ذبپبنی ي او اېټبليىۍ لېـه
المثىفنه وىه ،ظى ػ ډالـو ػ اؿفښت ػ٠ه کمىايل ،نىؿو هېىاػونى ته ػ ډالـو ذـيبن ونه ػؿاوه .ػ مبؿچ
ػ ميبوتې په ػوهمه ػ امـيکب متصؼو ايبالتى تـ ٤ىبؿ النؼې په ذربي ډول ػ آملبن مـکقي تبنک ػ
 3000 -2700ميليىنه ډالـو ،ػ ٤ـانمې مـکقي تبنک ػ  400 -300ميليىنه ډالـو تـمنځ او ػ هبلنډ مـکقي
تبنک  600ميلي ىنه ډالـ وپېـوػل (په ډالـو تبنؼې ػ واؿػه ٤ىبؿ ػ کمىايل لپبؿه ػ ت٩بِب فيبتىايل په
همؼې وظت کې ػ الٝبؿو تبفاؿونه ػ يىې اوونێ لپبؿه ؿظٍت وىل او له ځنډ پـته ػ اؿوپب ػ ګډ
تبفاؿ ػ هېىاػونى ػ ا٨تٍبػ وفيـانى ػ  1973ف ػ مێ  4په تـوکمل کې ٠ىنډه ذىړه کړه ،په ػې ٠ىنډه
کې ه١ىی ػ ػې ممبيلى په هکله ڇې ػ ٤ـانمې ػ ا٨تٍبػ او وتمنێ ػ وفيـ له ظىا پېىنهبػ وىي وو
تصخ پـې ووى.
 -1ػ لرتلېنګ لېـه او ػ اېټبليب لېـه تبيؼ ػ جبتتى نـظىنى نٙبم ته وؿوګـځي (يٝنې المثىفنه وي).
 -2ػ ګډ تبفاؿ ٠ړي تبيؼ په ګډه ػ ډالـو ػ نـط ػ کمىايل په م٩بتل کې له ځبن څعه مالتړ وکړي.
 -3ػ تبفاؿ ٠ړي هېىاػونه ػ تىػو ( 55)Hotپيمى ػ ډالـو وؿوػ په ػؿنى ذـميى مصؼوػ کړي .له ػې
وؿاظىا ،ػ٠ې ٠ىنډې ػ امـيکب متصؼو ايبالتى ته ػ ٠ه ممئله ڇې تبيؼ له ظپلى پيمى څعه ػ ػ٤بٛ
ممئىليت په ٠بړه واظيل٠ ،ىږ وهنه وکړه.
ػ مبؿچ په  19ػ الٝبؿو تبفاؿونه تېـته پـانمتل وىل .ػ ډالـو ػ اؿفښت له کمىايل رسه ػ
مثبؿفې په ظبٔـ ،آملبن ػ مبؿک اؿفښت لىړ کړ .په 19 -2ذؼول کې اؿوپبيي هېىاػونى او ذبپبن ته ػ
ډالـو ػ ذـيبن وؼت ػػ٠ى هېىاػونى ؽظبيـ منٝکن وىي ػي.

 Hot money -55تىػې 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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٠ـيب آملبن:

٤ـانمه:
رسه فؿ

3533

3825

3826

رسه فؿ

3980

4426

4459

ػ اظيمتنې
ځبنګړی ش٪

171

378

630

ػ اظيمتنې
ځبنګړی ش٪

258

493

983

ډالـ

1257

3577

5059

ډالـ

8455

12302

14837

انګلمتبن:

لىين:
رسه فؿ

2705

3094

5059

رسه فؿ

1349

842

800

ػ اظيمتنې
ځبنګړی ش٪

-

-

-

ػ اظيمتنې
ځبنګړی ش٪

266

642

656

ډالـ

1932

2688

3209

ډالـ

1212

5099

4521

ذبپبن:

اېټبليب:
رسه فؿ

2887

3121

3130

رسه فؿ

532

738

801

ػ اظيمتنې
ځبنګړی ش٪

77

247

371

ػ اظيمتنې
ځبنګړی ش٪

146

307

461

ډالـ

2113

3030

2220

ډالـ

3188

13783

16483

ذؼول ػ مـکقي تبنکىنى ؽظريې په ميليىن ډالـ»«19 -2

ز پيؼى نړيىال ةاظاض او اصالحي ةطنامه:
ػ  1974ف کبل ػ ػوه لىمړيى ميبوتى په اوږػو کې ػالې پېښې ووىې ڇې نه يىافې ػ پيمى
ػ نړيىال ليمتم په ٌصنه کې يې ػ تصىالتى ػ مبهيت ت١يري ته متبيل ػؿلىػ ،تلکې ػ ػوه تېـو کلىنى
ٔـي٩ه يې هم ژوؿه کړه.
ػ ن٥تى تصـان ػ ٠ـيب هېىاػونى ػ ډېـو ا٨تٍبػونى فيبمننېؼل ښکبؿه کړل او ويې ښىػله ڇې
ػ اؿوپب ګډ تبفاؿ يىوايل ڇې په  1960ف لميقه کې يې ډېـ ٨ؼؿت مىنؼلی و ،تـ کىمه شؼه پىؿې
مبتېؼونکی او لمت ػی.
ځينى نىؿو ٜىاملى هم ػ نړيىال پىيل ليمتم اٌالس ته اړتيب ډېـه مهمه او ٜبذله کړه ،ػ لىی
مبفاػ تـ ټىلى مهم ٜبمل ػ ن٥تى ٌبػؿونکى ٠ـيب هېىاػونى ػ ظبؿذي تبػيبتى تيالنن و .کىمه ممئله
ڇې ؿامعکې وىه ،ػا وه ڇې ػ٠ه مبفاػ ته کىم هېىاػ يب کىمې مىلمې ته ولپبؿل يش .ځينې ٠ـيب
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هېىاػونه هيله م وو ،ڇې ػ ػ٠ه مبفاػ يىه تـظه ػ ه١ىی په تبنکىنى کې ؽظريه يش .ځينې په ػې
٤کـ کې وىل ڇې ػ ن٥تى ٌبػؿونکي ٠ـيب هېىاػونه ػ ػ٠ه مبفاػ يى م٩ؼاؿ ػ پيمى نړيىال ٌنؼو ٧ته
په پىؿ وؿکړي .ځينى نىؿو ػا تٍىؿ وکړ ڇې امـيکب ته ػ پبنګې ػ وؿوػ ػ مصؼوػيتىنى له منځه وړل،
تبٜخ ګـځي تـڅى ػ٠ه مبفاػونه نيىيبؿک ظىا ته شـکت وکړي او ػ٠ه ښبؿ ته تيب ػ پيمى ػ مهم
نړيىال تبفاؿ په تىګه ظپل اهميت تېـته تـالله کړي.
ػ ن٥تى ٌبػؿونکى ٠ـيب هېىاػونى ػ ظبؿذي تبػيبتى په تيالنن کې لىی مبفاػ ڇې ػ ن٥تى ػ
٨ېمت له فيبتىايل څعه ؿامنځته وىی و ،ػ پـمعتللى ٌنٝتي هېىاػونى او ػ ػؿېيمې نړۍ هېىاػونى
لپبؿه ډېـې لتىنقې منځته ؿاوړلې .کىم هېىاػونه ڇې ػ ن٥تى ػ ٨ېمت له فيبتىايل څعه ډېـ فيبمن نه
وىل ،ػوه هېىاػونه٠ ،ـيب آملبن او ػ امـيکب متصؼه ايبالت وو .آملبن ػ  1973ف کبل په پبی کې ػ
 94ميليبؿػو په انؼافه شريانىونکې ؽظريه ػؿلىػه ڇې  70ميليبؿػه مبؿک يې ډالـ او پبته نىؿ يې رسه
فؿ وو .متصؼه ايبالتى هم کىالی وىای په ظپل ػاظيل تىليؼ رسه ظپل ٤ 90يٍؼه ن٥تي اړتيب تأمني
کړي.
اېټبلي ب ػ ٠ـة له اکرثو هېىاػونى څعه ډېـه تـ ٤ىبؿ النؼې ؿا٠له .ػ  1974ف کبل ػ ػلمرب له
 31نه ػ  1974ف کبل تـ ذنىؿي پىؿې ػ  1800ميليىنه ډالـو په انؼافه ػ پيمى له نړيىال تبفاؿ څعه ػ
پىؿ تـالله کىلى ته اړ وىه .ػ  1974ف کبل ػ ذنىؿي په ٤ 20ـانمې ٤ـانک المثىفن کړ او ٤ىؿا ػ
٤ـانک اؿفښت ٤ 5يٍؼه ؿاټيټ وى او ٤ـانمې له ځنډ وؿولته له نړيىالى تبفاؿونى څعه ػ  1,5ميليبؿػه
ډالـو ػ پىؿ په مىنؼلى ا٨ؼام وکړ .ػ  1974ف کبل ػ ٤ربوؿي په لىمړۍ اېټبليب هم ػ  1,5ميليبؿػه ډالـو په
انؼافه له نړيىالى تبفاؿونى څعه ػ پىؿ تـالله کىلى ته اړ وىه .په اؿوپبيي هېىاػونى تبنؼې واؿػ وىي
وؼي ؼ ٤ىبؿ او په آفاػ تبفاؿ کې ػ رسو فؿو ػ ٨ېمت فيبتېؼل (ػ  1974ف کبل ػ ٤ربوؿي  ،25ػ لنؼن په
تبفاؿ کې ػ رسو فؿو ٨ېمت هـ اونن  170ډالـه و ،ػ رسو فؿو ؿلمي ٨ېمت ډېـ فيبت ټيټ و) ،تبٜخ
وى تـڅى ػ اؿوپب ګډ تبفاؿ ػ اؿفښت لـونکى ٤لقاتى ،په ځبنګړي ډول ػ رسو فؿو ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل
٠ىښتنه ٠ىښتنه کړي 19 -3 .ذؼول ته په پبم رسه ػ رسو فؿو ٨ېمت ػ ٨ېمت فيبتىايل ،ػ ٌنٝتي
هېىاػونى الٝبؿي ؽظبيـ په ډېـه پيامنه فيبت کړل.
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هېىاػ

ټىله ؽظريه په ميليىن ډالـ

په ټىله ؽظريه کې ػ رسو فؿو
م٩ؼاؿ

آملبن

34132

4966

ػ امـيکب متصؼه
ايبالت

14373

11652

ذبپبن

13196

891

٤ـانمه

8550

4261

لىين

7220

3513

انګلمتبن

6646

900

هبلنډ

6208

2294

اېټبليب

6084

3483

تلژيک

4977

1731

« 19 -3ذؼول»
ػ رسو فؿو ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل لپبؿه ٤ىبؿ ،په ډالـ تبنؼې ػ اٜتامػ په له منځه تلى او په
آملبين مبؿک تبنؼې ػ ؽظريه وىيى ډالـو تثؼيلىل ،لىييس ٤ـانک او رسه فؿ فيبت وىل .ػ ن٥تى ػ
٨ېمت فيبتىايل که څه هم پـمعتيبيي هېىاػونه ډېـ فيبمن کړل ،ظى پبيلې يې ػ ػؿېيمې نړۍ
هېىاػونى لپبؿه ډېـ لىی مٍي ثت و .له ػؿېيمې نړۍ رسه ػ مـلتې په مىظه ،ػ ن٥تى تىليؼونکى هېىاػونى
ځينې ٔـشې وړانؼې کړلې٠ .ـيب هېىاػونى په آليب او ا٤ـي٩ب کې ػ پـاظتيب ػ ػوه تبنکىنى په ايربػ په
ظپلى منځى کې رسه هىکړه وکړه .ػػ٠ى ػوه تبنکىنى لىمړنێ پبنګه ڇې ػ ٜـتبنى په وليله تأمينېؼله هـه
يىه  500ميليىنه ډالـو ته ؿلېؼله.
اېـان ډېـ ٠ىؿه وړانؼيق وکړ .ػ٠ه هېىاػ وړانؼيق وکړ ،تـڅى کىم ٌنؼو ٧ڇې ػ نړيىال
تبنک او ػ پيمى نړي ىال ٌنؼو ٧تـ نٙـ النؼې ٜمل کىي ،منځته ؿايش او ظپله يې له ػ٠ه ٌنؼو٧
رسه يى ميليبؿػ ډالـ مـلته وکړه او وړانؼيق ي ې وکړ تـڅى ػ ن٥تى ٌبػؿونکي هېىاػونه هـ کبل له  2نه
تـ  3ميليبؿػه ډالـو پىؿې له ػ٠ه ٌنؼو ٧رسه مـلته وکړي .ػ ٌنؼو ٧منبت ٞػ اېـان په وړانؼيق ػ
ػؿېيمې نړۍ ػ هېىاػونى تـمنځ ڇې ػ ن٥تى ػ ٨ېمت له فيبتىايل څعه فيبمننېؼل وېىل کېؼه .لېثيب
وړانؼيق وکړ تـڅى ػ ػؿېيمې نړۍ هېىاػونى لپبؿه ػ ن٥تى ٨ېمت له نىؿو هېىاػونى څعه کم وي .لېک ػ
 1974ف کبل تـ ٤ربوي پىؿې ٜـيب هېىاػونى له ػ٠ه وړانؼيق رسه مىا٩٤ت ونه کړ.
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ډېـی اوك هم تٍىؿ کىي ڇې ػ کېنق ٔـشه او رستېـه پـ ه١ى اٌالشبتى ڇې ټـې٥ې
پېىنهبػ کړي ػي ،ػ نړيىالى پىيل لتىنقو ػ شل لپبؿه تـ ټىلى ٠ىؿه ٔـشه ػه .ظى هـه اٌالشي تـنبمه
يب ٔـشه تبيؼ النؼې ځبنګړنې ولـي.
 -1په ميٝبن رسٜت او نړيىال ليبليت ػ ٌنٝتي هېىاػونى او ػ ػؿېيمې نړۍ ځينى هېىاػونى لپبؿه
فيبت کړي .ػ ٌنتٝي هېىاػونى په اړه ػ رسو فؿو ػ ٨ېمت فيبتىالی کىالی يش ػػ٠ى هېىاػونى
ؽظبيـ او ػ ه١ىی ليبليت اِب٤ه کړي .ػ ػؿېيمې نړۍ هېىاػونى په اړه ،ػ٠ى هېىاػونى ته ػ
اظيمتنې څبنګړي ش ٪فيبت م٩ؼاؿ ػ تعٍيَ او ػ ن٥تى تىليؼونکى هېىاػونى ػ مـلتې له الؿې
ممک ػی.
 -2تبيؼ ټىلى ته منلی نړيىال پىيل واشؼ (لکه ػ کېنق تبنکىؿ) منځته ؿايش.
 -3تبيؼ ػالې ميکبنيقم ؿاپيؼا يش ،ڇې په ه١ه کې ػ الٝبؿو نـط په ػالې ډول ڇې ػ ٨ېمتىنى
ت١يريات او مرص ٣په پبم کې نييس ت١يري وکړي او ل٥ته تبفي هم ؿاکمه يش.
 -4تبيؼ نىی ليمتم ػ پيمى اشتکبؿي ذـيبن او ل٥ته تبفي کنرتول کړي.
 -5تبيؼ ػ نړيىال پىيل واشؼ م٩ؼاؿ ػ ذهبن ػ ا٨تٍبػي اړتيبوو له معې ت١يري وکړي (لکه ػ
ان٥الليىن ػ کنرتول لپبؿه ؿاکم يش).
پىؿته پنځى ټکى ته په کتى ،اوك ػ ژاک ؿئى ،٣وىلتق او ٤ىلکـ په وليله وړانؼې وىې ٔـشې رششه
کېږي.
ښب٠لی ؿئى ٣تبوؿي ػی ،ڇې که مىنږ ػ تـېټ ووډف نٙبم ته وؿ وګـځى ،ظى هڅه ويش
ڇې کىم ػولتىنه ڇې پيمې يې البك پيمې ػي ،تې له کىمې ظربې کب٠ؾي پيمې نرش کړي ،ليمتم
کىالی يش په ښه ډول ٜمل وکړي او لتىنقه ايربػ نه کړي .له ػې وؿاظىا ،ػ ػوی ػ نړيىالى ؽظبيـو
لپبؿه وړانؼيق کىي ػ رسو فؿو ٨ېمت فيبت يش .په ػې ٌىؿت کې ته ػ امـيکب متصؼه ايبالت
تـاللی وی ،ډالـ له رسو فؿو رسه تثؼيلېؼونکي اٜالم کړي .وىلتق او ٤ىلکـ وړانؼيق کىي ڇې ػ هـ
هېىاػ لپبؿه يى البك ؽظريه وټبکل يش ،ڇې ػ٠ه ؽظريه ته ػ پيمى په نړيىال ٌنؼو ٧کې ػ هېىاػ
لهميې ته په کتى ټبکل کېږي او کىالی يش ػ اظيمتنې ځبنګړی ش ٪هېىاػونى ته فيبت يش .په
همؼې شبلت کې ػ هـ هېىاػ ػ ؽظريې لپبؿه يى اٜٙمي شؼ وټبکل يش ،هـکله ڇې ػ يى هېىاػ ػ
ؽظبيـو انؼافه له ػې نه فيبته وىه او نىمىړي هېىاػ ػ ظپلى ؽظبيـو ػ کمىلى لپبؿه کىم ا٨ؼام ونه کړ،
ډېـی هېىاػونه ػ وؼيؼو ګمـکي ٜىاؿِى په وِ ٞکىلى رسه ػ ه١ه هېىاػ کبليى لپبؿه ػ ه١ه هېىاػ
واؿػات مصؼوػ کړي .له تلې ظىا ،که ػ يى هېىاػ ؽظبيـ له يى ټبکيل شؼا٨ل څعه ټيټ وىل او هېىاػ
ظپله ػ ػ٠ې وِٝې ػ اٌالس لپبؿه ا٨ؼام ونه کړٌ ،نؼو ٧محال ه١ه هېىاػ ته ػ اظيمتنې ځبنګړي ش٪
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په ٜؼم تعٍيَ رسه ،هېىاػ تـ ٤ىبؿ النؼې ؿاويل .ػػ٠ى ػوه شؼونى تـمنځ (شؼا٨ل او شؼاکرث) ػ
ظٕـ ٤بٌله ػ پىؿ ػ نړيىال ٌنؼو ٧په تىا ،٪٤هېىاػ ػ پيمى ػ اؿفښت په ؿاکمىلى يب ػ پيمى ػ اؿفښت
په فيبتىايل رسه ػ ظپلى ؽظبيـو وِٝيت اٌالس کړي .په ػ٠ه وړانؼيق کې ػ پيمى المثىفن کىل په
ه١ه ٌىؿت کې ڇې نىؿو هېىاػونى ته ٌؼمه ونه ؿلىي ،مربف ػي.

يى آيسه ال/ز دپل په دىښه ػيؼتم:
نړيىال پىيل ليمتم ،ػ ػې لپبؿه ڇې يى آيؼه ال ليمتم وي ،تبيؼ څه ځبنګړنې ولـي؟ نىی
ليمتم تبيؼ ػالې ٔـاشي يش ڇې په پيمى تبنؼې ل٥ته تبفي له منځه ايمته کړي او ميٝبن يب ليبليت
په ځبنګړې تىګه ػ ػؿېيمې نړۍ هېىاػونى ته ايربػ کړي .ػ ػؿېيمې نړۍ ه١ى هېىاػونى ڇې له نىؿو نه
فيبت ػ ن٥تى ٨ېمت له فيبتىايل څعه ډېـ فيبمن وىي ػي ،کىم هېىاػونه ڇې ػ پيمى ذـيبن ه١ه
لىؿي ته شـکت کىي ،ػ مبليبتى په وِ ٞکىلى يب په ذـميې رسه ػ ػ٠ه ذـيبن ػ ػؿولى لپبؿه هڅه
وکړي .ػ ګټې ػ نـط هم١ږي کىل ته تـ يىه شؼه پىؿې ػ ل٥ته تبفۍ ذـيبن يب ػ پيمى اشتکبؿانه
ذـيبن ؿاکم کړي .ػ ػې لپبؿه ڇې نىی ليمتم وکىالی يش تـاللی يش تبيؼ ػ ن٥تى ػ ٨ېمت ػ
وؿکړې په هکله ػ ن٥تى ٌبػؿونکى هېىاػونى تـمنځ تىا٩٤بت تـرسه يش .ػ اظيمتنې ځبنګړي ش ٪ػ
تعٍيَ ظپـولى په فيبتىايل رسه هم تـ يىه شؼه کىالی يش نړيىال ليبليت فيبت کړي .ػ ػې
لپبؿه ڇې ػ نړۍ هېىاػونه ػ اظيمتنې ځبنګړی ش ٪ومني او ػ ؽظريې په تىګه يې ولبيت ،ػ اظيمتنې
ځبنګړی ش ٪ؽظبيـو ته ػ ګټې وؿکړه او ػ اظيمتنې ځبنګړي ش ٪او ػ رسو فؿو تـمنځ اؿتثبٓ کىالی
يش ڇې يى شل الؿه وي .ػ نىي ليمتم ػ جثبت لپبؿه يىه شل الؿه په ډالـو ػ رسو فؿو تؼلېؼو ٨بتليت
ته وؿګـځېؼل ػي ،ڇې ػ٠ه ڇبؿه ػ رسو فؿو ٨ېمت ػ فيبتىايل له الؿې ممک ػه.

په اػػاضو پىضې نىض مطةىط مؼايل
الف -ز ػلف اػػاضو ةاظاض:
ػ الٝبؿو تبفاؿ ڇې معکې اوبؿه وؿته ووىه کىالی وى په ػوه تـظى ووېىى .يى ػ الٝبؿو
ٜبػي تبفاؿ او تل ػ الٝبؿو لل ٦تبفاؿ .په لل ٦تبفاؿ کې پلىؿونکی او پېـوػونکی تىا ٪٤کىي ڇې
پېـوػل وىي الٝبؿ ػې ػؿې ميبوتې وؿولته تصىيل يش .ػ الٝبؿو نـط په ػې شبلت کې ػ لل٦
الٝبؿو نـط ػی ڇې ػ ٜبػي الٝبؿو له نـط رسه ت٥بوت لـي.
ػ لل ٦الٝبؿي مٝبمالتى ػ وتىن ٜلت په ش٩ي٩ت کې ػا ػی ،ڇې کىم پېـوػونکی ڇې
په ؿات لىنکي کې ػ الٝبؿي وؿکړې ژمنه لـي ،په اوك وظت کې ػ الٝبؿو پېـوػلى رسه ظپل ځبن ػ
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الٝبؿو ػ نـط ػ آيت نىلبنبتى په م٩بتل کې تيمه کىي .کىم پلىؿونکی ڇې الٝبؿ په لل ٦ډول
پلىؿي ه١ه هم په همؼې ٌىؿت ػ الٝبؿو ػ نـط ػ کمىايل ظٕـ ػ ځبن لپبؿه ؿاټيټىي .ه١ىی ڇې ػ
لل ٦الٝبؿو په تبفاؿ کې مٝبمله کىي يب لىػاګـ ػي ڇې په ظبؿذي الٝبؿو وٜؼه لـونکی پىؿ يب
ٔلج لـي يب ه١ه کمبن ػي ڇې ظپله پبنګه ػ لىػ ػ تصٍيل په هيله په ػ٠ه تبفاؿ کې په کبؿ اڇىي.

ز ػلف اػػاضي مػامالت په زضې ةطدى وېشل کېږي:
 -1په ػ٠ه ډول الٝبؿي او لل ٦وکل کې ػ مٝبمالتى هؼ ٣ػ نړيىالى لىػاګـيقو مثبػالتى لپبؿه ػ
وؿکړې ػ منث ٞتأمني ػی .ػ محبل په تىګه اېـان ػؿې ميبوتې وؿولته تبيؼ په ډالـو تبنؼې يى مثل٢
يى ظبؿذي ٌبػؿونکي ته وؿکړي .امکبن لـي ڇې ه١ه ػ ؿيبل ػ اؿفښت کمىالی او ػ ډالـو ػ
اؿفښت فيبتىالی پېىثيني کړی وي .په ػې ٌىؿت کې ػ ػې لپبؿه ڇې ػ الٝبؿو ػ نـط له
نىلبن څعه فيبمن نه يش ،ػ لل ٦ډالـو په پېـوػلى ا٨ؼام کىي .امکبن لـي ڇې اېـانی
ٌبػؿونکی ڇې له ظبؿذي واؿػونکي څعه ٔلثکبؿ ػی او ػ وؿکړې ټبکلی وظت هم ػؿې
ميبوتې وؿولته ػی ،ػ ډالـ ػ اؿفښت ػ کمىايل له وېـې په ؿيبل تبنؼې ػ ډالـ لل ٦په تثؼيل
تبنؼې په اوك وظت کې متبيل ولـي .ػ٠ه ػواړه ػ الٝبؿو ػ نـط ػ نىلبن ػ ظٕـ ػ کمىايل په
ظبٔـ له يى تل رسه ػ لل ٦الٝبؿي مثبػلې ته واؿػېږي.
 -2آضةيرتاژ :آؿتيرتاژ په ش٩ي٩ت کې ػ ګټې ػ فيبت نـط ػ تـالله کىلى لپبؿه ػ پبنګې انت٩بل ػ
الٝبؿوو له وٜؼه لـونکي پېـ يب پلىؿ رسه يى ځبی ػ الٝبؿو نـط له ت١يري څعه ؿامنځته وىي
فيبن څعه معنيىی ػی .يى محبل تصخ ال نىؿ هم لبػه کىي.
٤ـُ کړئ ڇې ػ ګټې نـط په انګلمتبن کې ٤ 8يٍؼه او ػ امـيکب په متصؼو ايبالتى کې 5
٤يٍؼه ػی .که يى انګليمی ظپله لپام امـيکب ته ولېږػوي او په پىؿ يې وؿکړي٤ 7 ،يٍؼه فيبت لىػ
اللته ؿاوړي .انګليمی کن ػ ػې مىظې لپبؿه ظپله پبنګه يى ميليىن رسه ػ ٜبػي الٝبؿو په تبفاؿ کې
(نه په لل ٦تبفاؿ کې) په ډالـو تثؼيلىي او په ػې ٤ـُ ڇې هـ ډالـ له  0,5لېـو رسه تـاتـ ػی2 ،
ميليىنه اللته ؿا٠يل ډالـ امـيکب ته په پىؿ وؿکىي او له ػې الؿې ،ػ  140000فيبت لىػ اللته ؿاوړي
(پىؿ يى کل ػی) .اوك کله ڇې پىؿ التهالکېږي ،يٝنې ػ پىؿ ػ تېـته وؿګـځىلى پـ مهبل ػ ډالـو
اؿفښت ؿاکم يش ،ػ محبل په تىګه ډالـ له  0,4لېـو رسه تـاتـ يش ،کله ڇې ه١ه  2300000ډالـ په ؿيبل
تثؼيلىي  920000لېـه اللته ؿاوړي .که څه هم ڇې ػ پبنګې انت٩بل تبٜخ وىی و ،ڇې فيبته ګټه
اللته ؿاوړي ،ظى ػ ډالـو ػ اؿفښت کمىايل نه يىافې ګټه له منځه يىوړه تلکې انګلييس کن ته يې
پبنګه ييق فيبن هم وؿپه تـظه کړ.
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اوك که انګلييس کن ػ لل( ٦يى کل ) لېـې په تبفاؿ کې پېـوػلې وای ػ کبل په پبی کې
ػ ګټې له تـالله کىلى وؿولته يې ػ  2300000ډالـو په م٩بتل کې  150000لېـه تـالله کىله .پـ ػې
البك ،آؿتيرتاژ ػ ګټې ػ تـالله کىلى او ػ الٝبؿو ػ نـط ػ ت١يري په تـڅ کې له فيبن څعه ػ معنيىي
په مىظه تـرسه کېږي٤ .ـػ په لىمړي رس کې پيمې په ظبؿذي الٝبؿو تثؼيلىي او ظبؿذي الٝبؿ په
پىؿ وؿکىي او په همؼې وظت کې ػ ظبؿذي الٝبؿو ػ لل ٦په پلىؿ او ػ ظپل هېىاػ پيمى ػ ډالـ
لل ٦په پېـوػلى رسه ظپل ځبن ػ الٝبؿو ػ نـط ػ نىلبنبتى په م٩بتل کې تيمه کىي.
 -3ل٥ته تبفي په ػ٠ه شبلت کې٤ ،ـػ يىافې ػ الٝبؿو ػ نـط ػ ت١يرياتى ػ ګټې اظيمتنې په مىظه،
لل ٦الٝبؿ پېـي .کىم ل٥ته تبف ڇې وړانؼوينه کىي ػ آملبين مبؿک اؿفښت محال ػؿې ميبوتې
وؿولته فيبتىالی مىمي ،ػ مبؿک لل ٦په پېـوػلى ا٨ؼام کىي او ػؿې ميبوتې وؿولته ػ مبؿک ػ
اؿفښت په لىړېؼلى رسه يى م٩ؼاؿ ګټه اللته ؿاوړي .کىم ل٥ته تبف ڇې ػ آملبين مبؿک ػ اؿفښت
کمىالی ػؿې ميبوتې وؿولته پېىثيني کىي ،ه١ه هم ػ ػې لپبؿه ڇې له فيبن څعه معنيىی
وکړي ،ػ مبؿک لل ٦په پېـوػلى ا٨ؼام کىيٜ .مىمب ػ لل ٦الٝبؿو نـط ػ ذبؿي الٝبؿو له نـط
څعه يى څه م٩ؼاؿ فيبت ػی.

ب -ز اػػاضو ز کنرتول ػيؼتم:
ػ الٝبؿو ػ کنرتول ليمتم په ش٩ي٩ت کې ػ ػولت په وليله ػ الٝبؿو ػ پېـ او پلىؿ ليمتم
ػی .له ػ٠ه ليمتم څعه ػ لىمړي ځل لپبؿه په په وىؿوي کې کبؿ واظيمتل وى ،وىؿوي له ځنډ پـته
ػ  1917ف کبل له لىی ان٩الة څعه وؿولته ػ رسو فؿو ليمتم پـېښىػ او ػ الٝبؿو ػ انصٍبؿ ليمتم
يې انتعبة کړ .په ػې ليمتم کې ،په کب٠ؾي پيمى تبنؼې ػ رسو فؿو ػ تثؼيلېؼو له منځه تلل ،ػ
الٝبؿو ػ تبفاؿ ٜمليبت ػؿېؼيل او له ظبؿد رسه هـ ډول ظٍىيص الٝبؿي مٝبمله ممنى ٛګـځي.
په  1931ف کبل کې آملبن ڇې ػ ظپل ظبؿذي تبػيبتى په تيالنن کې له وؼيؼ کرس رسه مغ
و او کىالی يې نه وى ،ڇې له ظبؿد رسه ظپلې ؿاکړې وؿکړې متٝبػلې کړي .ػ ظپلى پيمى ػ اؿفښت
ػ کمىايل ػ معنيىي لپبؿه يې ػ الٝبؿو ػ پېـو او پلىؿ په ػولتي انصٍبؿ ا٨ؼام وکړ .ػ آملبن ػالٝبؿو
ػ کنرتول په ليمتم کې ي ىافې ػ ظبؿذي الٝبؿو لـونکي اړ وو ،ڇې ػ٠ه الٝبؿ ػ الٝبؿو ػ مثبػلې
ػولتي لبفمبن ته پـېږػي .ػولت ػ اړينى کبليى واؿػونکى ته هم الٝبؿي لهميه وؿکىله .ځکه کىم
الٝبؿ ڇې ػولت پلىؿل ػ الٝبؿو ػ مثبػلې په ػولتي لبفمبن کې مىذىػو الٝبؿو ته په کتى پلىؿل
کېؼل .په ػې رسه هـومـو ػ ظبؿذي تبػيبتى تي النن متٝبػل کېؼه ،ځکه ڇې له ٌبػؿاتى څعه
تـالله وىي الٝبؿ ػ واؿػاتى له الٝبؿي وؿکړو رسه ممبوي وو.
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ػ ػوهمې نړيىالې ذګړې په اوږػو کې ػ الٝبؿو ػ کنرتول ليمتم ػ ډېـو هېىاػونى په
وليله وکبؿول وى او له ػوهمې نړيىالې ذګړې وؿولته هم په ځينى هېىاػونى کې تب٨ي پبتې وى .ػ٠ه
ليمتم النؼې ګټىؿو اهؼا٤ى ته ػ ؿلېؼو امکبن تـاتـوي:
ال -٦ػ الٝبؿو ػ کنرتول له ليمتم څعه په الت٥بػې کىالی وى ڇې له ا٨تٍبػ څعه ػ پبنګې ػ ٤ـاؿ
معنيىی وکړو.
ة -ػ الٝبؿو ػ کنرتول له ليمتم څعه په الت٥بػې کىالی وى ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن له کرس
څعه معنيىی وکړو.
د -کله ڇې ػ ٌبػؿاتى کمىالی محال له ا٨تٍبػي نٙـه ګټىؿ وي ،ػ الٝبؿو په کنرتول رسه کىالی وى
ػ کبلي ى له ٌؼوؿ څعه تـالله وىي الٝبؿ ال اؿفانه واظلى او ٌبػؿات کم کړو .تـٜکن ػ واؿػاتى ػ
کنرتول لپبؿه کىالی وى الٝبؿ په واؿػونکى تبنؼې په ګـانه تيه وپلىؿو.
ػ الٝبؿو ػ کنرتول په ليمتم کې ػولت ػ ا٨تٍبػ ػ وػې لپبؿه کىالی يش ،څى نـظىنى واال
ؿژيم ولـي (په اېـان کې ػ  1358ملـيق کبل په لىمړيى کې ػوه نـظىنى واال ليمتم ػ ځينى الٝبؿو
لپبؿه وکبؿول وى .ػ محبل په تىګه ،کىمى ممب٤ـو ڇې تهـ ته ػ تلى اؿاػه لـله تـ  20000تىمبن پىؿې
کىالی يې وىل ډالـ ػ  71ؿيبل په نـط رسه واظيل ،که ٠ىښتل يې له  20000څعه ډېـ ډالـ له ځبن
رسه تهـ ته يىيس ،اړينه وه مبفاػ يې له تبنکىنى څعه ػ  81ؿيبل په ٨ېمت پېـوػلی وای).
ػولت ػ الٝبؿو له څى ګىين نـط څعه په ګټې اظيمتنې رسه کىالی يش واؿػات کنرتول
کړي .که ػ ػولت هؼ ٣محال ػ لىکمى کبليى ػ واؿػاتى کمىالی او له تهـ نه ػ ظىؿاکي تىکى ػ واؿػاتى
فيبتىالی وي ،کىالی يش ډالـ ػ لىکمى کبليى واؿػونکى تبنؼې ػ  100ؿيبل په ٨ېمت ػ ظىؿاکي تىکى
په واؿػونکى ػ  50ؿيبلى په ٨ېمت رسه وپلىؿي.

ز اػػاضو ز کنرتول آثاض:
په الٝبؿو تبنؼې ػ کنرتول وتىن آجبؿ په النؼې ډول ػي:
 -1ز غعلت اغېعه :په الٝبؿو کنرتول ػ ا٨تٍبػ تهـنيى مثبػالتى له کمىايل رسه (ٌبػؿات -واؿػات)
ا٨تٍبػ ته ػ ظىػک٥بيێ په لىؿي شـکت وؿکىي او په اوږػ مهبل کې ػ٠ه هؼ ٣ته ؿلېؼل په
کبمل ډول ممک ګـځىي .هـ څىمـه ڇې په الٝبؿو تبنؼې کنرتول وؼيؼ يش ،هېىاػ په فيبته
انؼافه ػ کبؿ ػ نړيىال وېي له ښېګڼى څعه لرتګې پټىي.
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 -2ز مالتړ اغېعه :په الٝبؿو کنرتول ػ تهـنيى کبليى ػ واؿػاتى له مصؼوػولى رسه ،ڇې ه١ه ته وؿته
کبيل ػ هېىاػ په ػاظل کې تىليؼېږي ،کىالی يش ڇې ػ ػاظيل ٌنبيٝى ػ مالتړ يىه الؿه وي.
په ٠ري ممت٩يم ډول ػ التعؼام او وػې ػ نـط په فيبتىايل هم ا٠ېقه لـي.
 -3ز متازلې ز ضاةطې ز ښه کېسو اغېعه :په الٝبؿو کنرتول کىالی يش ػ مثبػلې ؿاتٕې ته ښه
والی وؿوتعښي .په ػې تـتيج په ٠ري ممت٩يم ډول ػ ا٨تٍبػ په ظبؿذي ػيىنى هم ا٠ېقه کىي.
 -4تتػييض اغېعه :په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ الٝبؿو ػ کنرتول په ليمتم کې له څى نـظىنى څعه
الت٥بػه ويش ،ا٨تٍبػ کىالی يش له هېىاػونى رسه ػ مثبػلې انؼافه ظپله وټبکي .له يى او يب څى
هېىاػونى رسه مثبػله کېؼای يش ڇې په ػې وکل رسه مصؼوػه يش او له نىؿو هېىاػونى رسه
مثبػله پـاظتيب ومىمي.56

 -56مبهنبمهء شمبتؼاؿ -نرشيهء انرم شمبتؼاؿان ظربهء اېـان .وامؿه هبی  32 ،31 ،30م٩بالت مهؼي ت٩ىی.
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شلم څپطکی
زولت او اكتصاز
ػولت په نىلممه پېړۍ کې ػ کالليکى ا٨تٍبػپىهبنى لکه آػم لمېت ػ ٩ٜبيؼو تـ تأجري
النؼې ػ ټىلنې په ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى کې مؼاظله نه کىله .په ا٨تٍبػي ڇبؿو کې ػ ػولت له مؼاظلې
او ػ ه١ه مصکىمىلى رسه ػ آػم لمېت معبل٥ت يى نىې ٔـشه وه ،ڇې ه١ه له ځبن نه ػ معکنيى
ا٨تٍبػپىهبنى له نٙـه ،ي ٝنې ػ لىػګـانى له نٙـ رسه ػ م٩بتلې لپبؿه وړانؼې کىله .وؿو وؿو په نىلممه
پېړۍ کې ػ ػولتىنى مؼاظله په ا٨تٍبػي ڇبؿو کې فيبته وىه او ػ ٜؼم مؼاظلې له ليبلت رسه ٜال٨ه
منؼي ،په کبؿځبي ىنى او کبنىنى کې ػ ښځى او مبوىمبنى ػ التعؼام ػ م٩ـؿاتى ػ تنٙيم له الؿې ،په
ا٨تٍبػي ڇبؿو کې مؼاظله پيل کړه .ػولت وؿو وؿو مبوىمبنى ته ػ وړيب فػه کړو ػ تـاتـولى ػنؼه په
٠بړه واظيمته .تـ  1914ف کبله پىؿې په ځبنګړي ډول په انګلمتبن کې په کبؿځبيىنى کې ػ کبؿ په
اړونؼ ٨ىانني ؿامنځته وىي وو ،لىمړنێ فػه کړې وړيب وې او منځنێ فػه کړو ډېـ لږ مرص ٣ػؿلىػ.
پـ ػې رستېـه ،ػ کبؿ په ڇبپېـيبل کې ػ ظىنؼيتىة ٨ىانني ،ػ وفګبؿتيب تيمه ،ػ نبؿو٠ێ تيمه
او ػ ت٩بٜؼ ش٩ى ٧هم په ايربػېؼو وو .په نىلممه پېړۍ کې ػ انګلمتبن ػولت ػ اوؿګبډي ػ الؿې ػ
رشکتىنى ٝ٤بلي ت او ػ تبؿ او ممب٤ـو ػ شمل و ن٩ل نـط کنرتول کړ او ػ انصٍبؿاتى له ايربػ څعه يې
معنيىی کبوه .نهبيتب په ػې وظت کې په لهبمي رشکتىنى پىؿې اړونؼ ٨ىانينى تڼه ٠ىؿه کړه او ػ
کب٠ؾي پيمى ظپـول په  1844ف کبل کې ػ ٨بنىن په وليله مصؼوػ وىل ،ظى ػ ظبؿذي لىػاګـۍ په
تـظه کې ال تـاوله ػ آفاػې لىػاګـۍ ػکرتي شبکم وو .په ػې وکل و ،ڇې ػولت ػ ظلکى ػ
ا٨تٍبػي او ټىلنيقو ګټى ػ ظىنؼي کىلى په تـظه کې ػ ټىلنې په ا٨تٍبػي ڇبؿو کې ٝ٤بله ونډه په
٠بړه واظيمته.
ػ ػوه نړي ىالى ذګړو تـمنځ په ا٨تٍبػي ڇبؿو کې ػ ػولت مؼاظله فيبته وىه .په  1932ف
کبل کې ػ محبل لپبؿه شتی انګلمتبن ڇې ػ نړيىالې آفاػې لىػاګـۍ مالتړي و ،ػ٠ه تٍىؿ يىې ظىا
ته پـېښىػ.
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ػ ػوه نړيىالى ذګړو په اوږػو کې ػ ښکېلى هېىاػونى ا٨تٍبػي ژونؼ تـ ډېـه شؼه ػ ػولت
په وليله تنٙيم کېؼه .ػ الٝبؿو او واؿػاتى ػ کنرتول له الؿې ،تهـنێ لىػاګـي ػ ػولت په کنرتول رسه
يې تىليؼ کمىالی ومىنؼ او ػ کبؿي ځىاک شـکت ػ ولت تـ کنرتول النؼې ٌنبيٝى ظىا ته وى .په
ذګړه کې په ښکېلى هېىاػونى کې پبنګىنه هم تـ کنرتول النؼې وه او ػ منبتٝى له شـکت څعه ػ ه١ى
ٌنبيٝى په لىؿ ڇې ػ ذګړې له نٙـه په لىمړيتىة کې نه و ،معنيىی کېؼه .په همؼې وظتىنى کې و،
ڇې ػولتىنى ػ التعؼام ػ کبملىلى ممئىلي ت په ټىلنه کې ٨ثىل کړ .په اوك وظت کې هم په اکرثو
٠ري لىليبلمتي هېىاػونى کې ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنه هم ػ ػولت او هم ػ ظٍىيص لکتىؿ په وليله
تـرسه کېږي او ا٨تٍبػ نىؿ ظبلَ پبنګىال ا٨تٍبػ نه ػی ،تلکې معتلٖ يب اؿوبػي ا٨تٍبػ ػی.

ز صنايػى ميل کىل:
په ا٨تٍبػ کې ػ ولت ػ مؼاظلې ػ فيبتىايل له تـ ټىلى مهمى ولبيلى څعه يى وليله ،ػ
ٌنبيٝى ميل کىل ػيٜ .مىمب ػولتي مبلکيت يب ػ ٌنبيٝى کنرتول ػ النؼې ػاليلى پـ البك ښه کڼل
کېږي:
 -1مرص ٣کىونکي ػ انصٍبؿاتى په م٩بتل کې ػ مالتړ ػ ولبيلى په تىګه.
 -2په ه١ى مىاؿػو کې ڇې ؿ٨بتت ػ منبتٝى ػ له منځه تلى تبٜخ ګـځي ،ممک ػه ڇې ػ ػولتي
انصٍبؿاتى ايربػ ػ ػولت په ګټه وي.
 -3ػ ټىلنې په ګټه ػه ڇې اٌيل او مينؼې ٌنبي ٞلکه ػ ٤ىالػو او شمل و ن٩ل ٌنبي ٞػ ػولت په
کنرتول کې وي.
 -4په ه١ى مىاؿػو کې ڇې ٌنٝت ػ کلىنى لپبؿه له ػولت څعه ػ مرص ٣مـلته اللته ؿاوړي لکه
هىايي کـښې٠ ،ىؿه ػه ڇې ػولت ظپله ػ ه١ه په ايربػ کبؿ وکړي.
 -5په ه١ى مىاؿػو کې ڇې ٌنٝت له ټکنبلىژيکي نٙـه له ٜؼم کبؿايێ رسه الك و ګـېىان وي او
ظٍىيص پبنګىال په ه١ه کې ػ وِٝيت ػ ښه کىلى لېىالتيب نه لـي٠ ،ىؿه ػه ڇې نىمىړی ٌنٝت
ميل يش.
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 -6په ه١ى مىاؿػو کې ڇې ػ م٩يبك پبرسې (رص٤ه ذىيێ) په ظبٔـ ،کبيل يب ظؼمت ڇې کىالی
يش په ميل لٕصه په فيبتې کبؿايێ رسه تىليؼ يش ،ػ ٌنبيٝى ميل کىل ػ ټىلنې په ګټه ػي لکه ػ
تـېښنب ٌنٝت.
 -7په ه١ى مىاؿػو کې ڇې ػ ٌنٝت کنرتول ػ ػولت ػ ليبلتىنى ػ تٕثي ٪لپبؿه اړي وي ،ػ ٌنبيٝى
ميل کىل ٠ىؿه ػي ػ محبل لپبؿه تبنکىنه.
 -8په ه١ى مىاؿػو کې ڇې ػ ظٍىيص لکتىؿ په وليله ػ ٌنٝت کنرتول ػ ټىلنې په ګټه نه وي ،ػ
محبل لپبؿه همته يي انـژي.
په ميل شىيى صنايػى کې ز كېمت او ػىز ػياػت :ػ ميل وىيى ٌنبيٝى ػ ٨ېمت ګؾاؿۍ او لىػ
ليبلتىنه له ا٨تٍبػي نٙـه ډېـ اهميت لـي٠ .بلثب ػ ه١ى رشکتىنى په البلنبمى کې ڇې ميل وىي
رشکتىنه اػاؿه کىي ،ټينګبؿ وىی ڇې ػ٠ه رشکتىنه ػ لىػ ػ تـالله په مىظه نه ػي ايربػ وىي .پـ
ػې البك ،ػ ميل وىيى ٌنبيٝى ٜمىمي مبلکيت ػ ػې ممئلې ښکبؿنؼوی ػی ،ڇې ػػ٠ى ٌنبيٝى
هؼ ٣تبيؼ ػ ميل ګټى فيبتىالی وي ،نه ػ لىػ تـالله کىل .ډېـی ا٨تٍبػپىهبن تبوؿي ػي ڇې په
ميل وىيى ٌنبيٝى کې تبيؼ ػ کبليى او ظؼمبتى ػ ظـڅالو ٨ېمت په ػالې ډول وټبکل يش ڇې ػ٠ه
رشکتىنه رس په رس نٕ٩ه کې ؿايش (يٝنې شبٌل يې له مرص ٣رسه ممبوي يش).
تله ممئله ڇې تبيؼ پبم وؿته ويش ،ػا ػه ڇې ميل وىې ٌنبي ٞڇې کىم کبيل او ظؼمبت
تىليؼوي ػ ت٩بِب اؿتربٜيت وؿته ډېـ ټيټ ػی .پـ ػې البك ،ػ٠ه ٌنبي ٞکىالی يش ،هـ ٨ېمت
ڇې و٠ىاړي له مرص ٣کىونکى څعه يې اللته ؿاوړي .په ػې ڇې ٠بلثب ميل وىې ٌنبي ،ٞوالٕه
يي او مينؼې ٌنبي ٞوي .په ػ٠ى ٌنبيٝى کې ػ کبليى او ظؼمبتى ػ ٨ېمت فيبتىالی کىالی يش ػ ډېـو
ٌنبيٝى ػ تىليؼ مرص ٣فيبت کړي .په ػې ػليل ػه ،ڇې شتی ځينې تصخ کىي ،ػػ٠ى ٌنبيٝى ػ
کبليى او ظؼمبتى ػ ٨ېمت ټبکلى لپبؿه شتی په ػې وکل ڇې تبٜخ يش ػ٠ه ٌنبي ٞتبوان وګبيل ،هم
ښه ګڼل کېږي.
ػ ػ٠ه تصخ ػ پىؿه کىلى لپبؿه ،اوك ػ ٜىايؼو او مٍبؿ٤ى يب ػ ػولت ػ تىػذې په هکله
تصخ کىو.

57

 -57ػ ػولت ػ ٜىايؼو او مٍبؿ٤ى په هکله ػ فيبتى أالٜبتى ػ تـالله کىلى لپبؿه :ػ اتى ٔبلج مهنؼك -مهؼي ت٩ىی،
ٜمىمي مبليه -ػ ٤ـوؿػي انتىبؿات 1366 -وګىؿئ.
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ز زولت ةىزجه :ػ ػولت تىػذه ػ يى کبل لپبؿه ػ ٜىايؼو او مٍبؿ٤ى يب ػ ػولت ػ ٜىايؼو او مٍبؿ٤ى
اټکل ػی .ػولتىنه ٜمىمب له تىػذې څعه ػ ا٨تٍبػي ليبلت ػ تٕثي ٪لپبؿه ػ وليلې په تىګه کبؿ
اظيل .په النؼې تـظه کې له تىػذې څعه ػ ګټې اظيمتنې په مىاؿػو کې ػ ا٨تٍبػي ليبلتىنى ػ
ولبيلى په تىګه اوبؿه کىو:
 -1له اكتصازي ضکىز رسه ملاةله :پـته له ه١ى مىاؿػو ڇې ا٨تٍبػ يب هېىاػ په ذګړه کې وي،
ٜمىمي ٨بٜؼه ػا ػه ڇې ػ ػولت تىػذه تبيؼ هـ کبل متٝبػله وي ،يٝنې ػ ػولت ػ ٜىايؼو اټکل
ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى له اټکل رسه ممبوي وي .ظى ػ ا٨تٍبػي ؿکىػ په ػؿول کې ػ ځينى
ا٨تٍبػپىهبنى تبوؿ ػا ػی ،ڇې تىػذه تبيؼ په ٍ٨ؼي ډول ٠ري متٝبػله يش .ػ٠ه ليبلت ڇې ػ
تىػذې له کرس رسه ػ مبيل تأمني ليبلت تبنؼې مىهىؿه ػی ،له ؿکىػ او ا٨تٍبػي تصـان څعه
ػ ا٨تٍبػ ػ ؿاويمتلى لپبؿه پېىنهبػ کېږي .په ػې شبلت کې ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى فيبتىالی او ػ
مبليبتى کمىالی ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ فيبتىايل لپبؿه پېىنهبػېږي.
 -2ز انفالػيىن کنرتول :ػ ان٥الليىن ِؼ تىػذې هؼ ٣ػ ظلکى ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت کمىالی ػی او
ػ٠ه کبؿ ػ مبليبتى ػ فيبتىايل له الؿې تـرسه کېږي او ٠بلثب ػ ػولت په تىػذه کې ػ مبفاػ ػ ايربػ
تبٜخ ګـځي.
 -3ز غايس په تىظيؼ کې ز ناةطاةطۍ کمىالی :په تٍبٜؼي ٜىايؼو تبنؼې ػ مبليبتى ليمتم له الؿې
کىالی وى تـ يىه شؼه ػ ٜبيؼ په تىفي ٞکې نبتـاتـي ؿاکمه کړو .پـ ػې رستېـه ،ػ جـوت او
مرياث په ن٩ل او انت٩بالتى تبنؼې ػ تٍبٜؼي نـظىنى تٕثي٩ىل هم کىالی يش په ٜبيؼ کې ػ
نبتـاتـۍ ػ کمىلى په تـظه کې مـلته وکړي.
 -4ز داضجي تازياتى ةيالنؽ ز متػازل کىلى لپاضه مطػته :ػ ګمـکي ش٩ى٨ى کمىالی يب فيبتىالی
هم کىالی يش ػ واؿػاتى ػ کمىايل يب فيبتىايل او په نتيره کې ػ ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن ػ
کرس تبٜخ يش.

ز مالياتى اصىل:
آػم لمېت ػ مبليبتى ؿاټىلىلى لپبؿه څلىؿ اٌله پېىنهبػوي .لىمړی ػا ڇې کىم م٩ؼاؿ پيمې
ڇې ا٤ـاػ يې ػ مبليبتى په تىګه وؿکىي ،تبيؼ ممبوي وي .په ش٩ي٩ت کې ػ ه١ه مٍ٩ؼ ػا ػی ڇې
ا٤ـاػ ڇې کىم مبليبت وؿکىي ،تبيؼ ػ ه١ىی له ٜىايؼو رسه متنبلج وي او هم ػا ڇې ٤ـػ ڇې ػ
مبليبتى کىم م٩ؼاؿ وؿکىي ،تبيؼ مىعَ وي .نه ػالې ڇې ػ مبليبتى ؿاټىلىنکی په ظپله ظىښه
وکىالی يش ه١ه ت١يري کړي .ػؿېيم ػا ڇې تبيؼ ػ مبليبتى ؿاټىلىل او اللته ؿاوړل لبػه وي .څلىؿم ػا
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ڇې ػ مبليبتى په ؿاټىلىنه کې تبيؼ ا٨تٍبػ او پبرسه (رص٤ه ذىيي) په پبم کې ونيىل يش ،يٝنې ػ مبليبتى
ؿاټىلىلى مرص ٣تبيؼ له مبليبيت ٜىايؼو څعه ډېـ نه وي .اوك په لنډ ډول ػ مبليبتى منل وىي اٌىل
تىِيض کىو:
 -1ز نؼتي مالياتى اصل :ػ ػې اٌل له معې ،که يى ٤ـػ ڇې ػ  350000پىيل واشؼو په انؼافه
کلني ٜبيؼ لـي 35000 ،پىيل واشؼه مبليبت وؿکړي ،تل ٤ـػ ڇې ػ  500000پىيل واشؼو کلني
ٜبيؼ لـونکی ػی ،تبيؼ  50000پىيل واشؼه مبليبت وؿکړي.
 -2ز تصاغسي مالياتى اصل :ػ ػې اٌل له معې ،که ػ ا٤ـاػو ٜبيؼ فيبت يش ،تبيؼ کىم مبليبت
ڇې وؿکىي ،نـط يې فيبت يش .ػ محبل په تىګه که يى ٤ـػ ڇې  350000پىيل واشؼه کلنی ٜبيؼ
لـي ،ػ ظپل ٜبيؼ ٤ 10يٍؼه ػ مبليبتى په وکل وؿکړي ،تل ٤ـػ ڇې ػ  500000پىيل واشؼو
کلني ٜبيؼ لـونکی ػی ،تبيؼ ػ ظپل ٜبيؼ له ٤ 10يٍؼو څعه ډېـه تـظه ػ مبليبتى په تڼه ػولت ته
وؿکړي.

مؼتليم او غري مؼتليم ماليات:
مبلي بت په کيل ډول په ػوه اٌيل ډلى وېىل کېږي؛ ممت٩يم او ٠ري ممت٩يم مبليبت .ځينې
مبليبت په کبليى او ظؼمبتى وِ ٞکېږي ػ محبل په تىګه ،په کبليى تبنؼې ػ ظـڅالو مبليبت لکه لګـټ
او ػ مىټـ ڇلىنې ػ اليمنن ش ٪او نىؿ .په ػ٠ى ټىلى مىاؿػو کې ،مبليبت په ٠ري ممت٩يم ډول ػ کبليى
ػ ٨ېمت ػ يىې تـظې په تىګه وؿکىل کېږي او مبليه وؿکىونکی په ػې نه پىهېږي ڇې ػ وؿکړل
وىي ٨ېمت څه م٩ؼاؿ ػ يى ډول کبليى او ظؼمت لپبؿه مبليه ػه .ػ مبليې م٩ؼاؿ ڇې يى څىک يې په
ػ٠ى شبالتى کې وؿکىي ،له کبليى څعه ػ ګټې اظيمتنې په انؼافې يب په مبليبتى کې په وبملى ظؼمبتى
ته متنبلج وي .ممت٩يم مبليبت پـ ٜىايؼو ،ګټې او جـوت تبنؼې مبليبت ػي .ممت٩يم مبليبت ٠بلثب په
معبؿذى مبليبت او ممت٩يم مبليبت پـ ٜىايؼو او جـوت مبليبت ػي .ظى تبيؼ له کىمى کبليى څعه ٠ري
ممت٩يم مبليبت تـالله يش؟ ٠ىڅ اکرثيت تبوؿ لـي ،ڇې تبيؼ له رضوؿي کبليى څعه مبليه وانه
ظيمتل يش .په ػې ٌىؿت کې ٠ري ممت٩يم مبليبت تبيؼ يىافې له لىکمى او ٠ري رضوؿي کبليى څعه
تـالله يش او ػ ػې لپبؿه ڇې تـالله کېؼونکي مبليبت ػ پبم وړ وي ،تبيؼ ػ ت٩بِب ػ ٨ېمت
اؿتربٜيت ػػ٠ى کبليى لپبؿه نمثتب ټيټ وي.
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ز مالياتى اغېعې:
ػ مبليبتى ا٨تٍبػي ا٠ېقې په النؼې ډول ػي:
 -1ز کاض ز غططې کمىالی :ممت٩يم مبلي بت په لىړ نـط رسه ،په ځبنګړي ډول په ه١ى مىاؿػو کې
ڇې مبليبت په ډېـ نږػې ډول له ذبؿي اللته ؿاوړنى رسه اؿتثبٓ پيؼا کىي٠ ،بلثب کىالی يش ػ
٠يثت په فيبتېؼو او کبؿ ته ػ کبؿګـو ػ ٜال٨ې په کمىايل رسه ػ تىليؼ م٩ؼاؿ ؿاکم کړي .که په
ٜىايؼو تبنؼې ػ مبليبتى ليمتم تٍبٜؼي وي ،ػ کبؿ له ڇبپېـيبل څعه ٠يثت ػ کبؿګـانى لپبؿه کم
مرص ٣کىي او په ػې ٌىؿت ه١ه فيبتىي .پـ ػې رستېـه ،ػ کبؿګـانى ٜال٨ه ػ کبؿ له اِب٤ه
انؼافې څعه کمىالی مىمي او په ه١ى مىاؿػو کې ڇې تىليؼي واشؼ ػ اِب٤ه کبؿۍ رس ته
ؿلىلى ته اړتيب پيؼا کړي ،له لتىنقې رسه مغ کېږي .پـ ػې البك٠ ،بلثب کله ڇې ػ مبليبتى
فيبتىالی رضوؿي کېږي ،ػولتىنه ٠ري ممت٩يم مبليبت لىړوي.
 -2ز ػپام کمىالی :واِض ػه ڇې مبليبت ػ ظلکى ػ لپام کىلى وړتيب کمىي ،ځکه ػ ه١ىی
مرص٤ېؼونکي ٜبيؼ ؿاټيټىي .په ػې ٌىؿت کې تصخ کېږي ،ڇې پـ ٜىايؼو مبليبت په ا٨تٍبػ
کې ػ لپام ػ کمېؼو تبٜخ کېږي٠ .بلثب ػ رشکتىنى په ګټه تبنؼې ػ مبليبتى ػ نـظىنى فيبتىالی هم
ػ ه١ىی ػ ګټې ػ ؽظريې ػ کمىايل تبٜخ ګـځي او له ػې الؿې ػ ه١ىی ػ پبنګىنې وړتيب
ؿاکمىي.
 -3ز پانګىنې او تىليس کمىالی :په هام٠ه ډول ڇې په معکنيى څپـکى کې وؿته اوبؿه ووىه ،لىػ
ػ کبؿ٤ـمب (متٍؼي) ػ کبؿ تؼله ػه ،ڇې ػ ؿيمک (ظٕـ) ػ منلى لپبؿه ػ ه١ه په تـظه کېږي .پـ
ػې البك ،په لىػ مبليه ػ ػ٠ې تؼلې په کمېؼو رسه ػ ؿيمک منلى انګېقه ؿاکمىي .په ػې
ٌىؿت کې په لىػ مبليبت ػ پبنګىنې او تىليؼ په کمىايل رسه ػ ا٨تٍبػي وػې ػ نـط ػ کمىايل
تبٜخ ګـځي.
 -4ماليات او انفالػيىن :په هام٠ه ډول ڇې معکې وؿته اوبؿه ووىه ،ػ ان٥الليىن ػ مهبؿولى لپبؿه
يى ليبلت ،ػ ػولت په تىػذه کې ػ مبفاػ ؿامنځته کىل ػي .ػ ػ٠ه کبؿ هؼ ٣ػ مبليبتى له
لىړېؼو رسه يى ځبی ػ مرص ٣کىونکي ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت کمىالی ػی .ظى که په ا٨تٍبػ کې
التعؼام کبمل وي ،ػ ٠ري ممت٩يمى مبليبتى فيبتىالی ػ مقػ ػ فيبتىايل لپبؿه ت٩بِب فيبتىي او په
پبی کې ػ ان٥الليىن ػ ؿامنځته کېؼو تبٜخ ګـځي .په ٠ري ممت٩يمى مبليبتى کې ٜمىمي
فيبتىالی ،ػ ظـػه ٤ـووێ ٨ېمتىنه فيبتىي او ػ مقػونى ػ ځنځريي فيبتىايل تبٜخ ګـځي.
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 -5ماليات او ز اكتصازي مناةػى نامطلىب تذصيص :يىافې په ه١ى مىاؿػو کې ڇې کبمل ؿ٨بتت
وتىن ولـي او ػولت ػ ټىلنې په ا٨تٍبػي ڇبؿو کې مؼاظله نه کىي ،منبت ٞپه ػالې وکل ػ
معتل٥ى مىب٠لى تـمنځ وېىل کېږي ،ڇې ػ کبليى او ظؼمبتى ػ تىليؼ شبٌل ػ مرص ٣کىونکى له
٠ىښتنى رسه هم١ږی کېږي .په کبليى مبليبت په ش٩ي٩ت کې ػ تىليؼ ػ مرص ٣ػ فيبتىايل په څېـ
ا٠ېقه لـي .پـ ػې البك ،مبليبت کىالی يش ػ ٜـِې ػ منصني ځبی ت١يري کړي .په ٨ېمت او
تىليؼ کې ػ ځبی ت١يري ػ٠ه ا٠ېقه په ه١ى کبليى ڇې مبليبت وِ ٞوىي ،ػ ه١ى ػ ت٩بِب په
اؿتربٜيت پىؿې تړاو لـي .په  20 -1وکل کې په تىليؼ او ٨ېمت تبنؼې ػ مبليبتى ػ ټبکيل م٩ؼاؿ
ا٠ېقه ښىػل وىې ػه:
٨يمت
D

S2
S1

P2
P1
D

S2

S1
م٩ؼاؿ

Q2 Q1

« 20 -1وکل»
په هام٠ه ډول ڇې  20 -1وکل يې ښکبؿه کىي ،ػ ځبنګړو کبليى په هـ واشؼ تبنؼې ػ
مبليبتى فيبتىالی ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل او ػ ه١ى کبليى ػ تىليؼ ػ کمىايل تبٜخ ګـځي .په ه١ه ٌىؿت
کې ڇې مبليبت ػ کبليى ػ ٨ېمت ػ ٤يٍؼۍ په تىګه تـالله يش ،ا٠ېقه يې ػالې ػه لکه څنګه ڇې په
 20 -2وکل کې ښىػل وىې ػه .په ػواړو شبالتى کې په کبليى مبليبت ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل او ػ تىليؼ
ػ انؼافې ػ کمىايل تبٜخ ګـځي .ػ ٨ېمت ػ فيبتىايل انؼافه په هام٠ه ډول ڇې اوبؿه وؿته ووىه ،ػ
کبليى ػ ٨ېمت ػ ت٩بِب په اؿتربٜيت پىؿې تړاو لـي.
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٨ېمت
D

S2
S1

P2
P1

D
S1

م٩ؼاؿ

S2

Q2 Q1
« 20 -2وکل»

يىافې په ه١ى مىاؿػو کې ڇې ػ کبليى ػ ٨ېمت ػ ت٩بِب اؿتربٜيت ډېـ فيبت وي مبليبت ػ
کبليى ٨ېمت نه ت١يريوي .ػ٠ه ممئله په  20 -3وکل کې ښىػل وىې ػه.
S2

٨يمت

S1
D

P

S2
S1
م٩ؼاؿ

Q2

Q1
«  20 -3وکل»
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په ه١ى مىاؿػو کې ڇې ػ ٜـِې منصني ٠ري اؿتربٜي وي ،ػ مبليبتى فيبتىالی ػ تىليؼ
م٩ؼاؿ نه کمىي.
په ا٨تٍبػ کې په کبليى تبنؼې ػ وِ ٞوىيى مبليبتى ػ انؼافې ت٥بوت کىالی يش منبت ٞػ ه١ى
کبليى له تىليؼ څعه ڇې په ه١ى تبنؼې وِ ٞوىي مبليبت نمثتب لىړ وي ػ ه١ى کبليى په لىؿ منبتٞ
انت٩بل کړي ،58ڇې وِ ٞوىي مبليبت پـې لږ او ػ پبم وړ نه وي.

ز زولت مايل ػياػتىنه:59
ا٨تٍبػي ليبلتىنه ػ ػولت ا٨تٍبػي اهؼا٤ى ته په کتى ٔـشه کېږي .ػ ػې لپبؿه ػ ا٨تٍبػي
ليبلتىنى ػ پېژنؼلى لپبؿه تبيؼ په لىمړي رس کې اهؼا ٣وپېژنى .ػ ػولت ا٨تٍبػي اهؼا ٣په ػوه ډلى؛
لنډ مهبلى او اوږػ مهبلى اهؼا٤ى وېىل کېږي .ػ ػولت لنډ مهبله اهؼا ٣ػ ٨ېمتىنى جثبت او په ټىلنه
کې ػ کبمل التعؼام ظىنؼي کىل او ػ ظبؿذي تبػيبتى تيالنن تٝبػل ػي .پـ ػې البك ،ػولت تبيؼ
ػ ان٥الليىن ػ مهبؿولى او ػ ان٥الليىن ِؼ ،له ؿکىػ څعه ػ ا٨تٍبػ ػ ؿاايمتلى ،ػ وفګبؿتيب ػ کمىايل
او ظبؿذي تبػيبتى ػ تيالنن ػ تٝبػل لپبؿه هڅه وکړي .ه١ه ا٨تٍبػي ليبلتىنه ڇې لنډ مهبلى اهؼا٤ى
ته ؿلېؼل ممک ګـځىي ،لنډ مهبله ا٨تٍبػي ليبلتىنه ػي .ػ ػولت تـ ټىلى مهم اوږػ مهبله هؼ٣
په ټىلنه کې ػ وػې ػ نـط فيبتىايل يب ػ ظلکى ػژونؼ ػ مٝيبؿ لىړول ػي .پـ ػې البك کىم ليبلت
ڇې نىمىړي هؼ ٣ته ؿلېؼل ممک ګـځىي ،اوږػ مهبله ا٨تٍبػي ليبلت ػي.
ا٨تٍبػي ليبلتىنه په ػوه ډلى؛ مبيل او پىيل ليبلتىنى تبنډې وېىل کېږي .ػ ػولت پىيل
ليبلتىنه ه١ه ډول ا٨تٍبػي لي بلتىنه ػي ،ڇې ػ ه١ه په ٔـشه او اذـاء کې ػ ػولت ػ کبؿ ولبيل ػ
ا٨تٍبػ پىيل او تبنکي ليمتم وي .په تصخ کې ػ مـکقي تبنک ػ ػنؼو په اړه پىيل ليبلتىنى ته اوبؿه
ووى .ػ ػ٠ى ليبلتىنى په ٔـشه او اذـاء کې ػ ػولت ػ کبؿ ولبيل ،ػ مرؼػ تنقيل نـط ،ػ ٨بنىين
ؽظريې نمثت ،ػ آين او ػ پـانمتي تبفاؿ ٜمليبت وو.
له ظپلې تىػذې يٝنې له ٜمىمي ٜىايؼو او مٍبؿ٤ى څعه ػ ػولت مبيل ليبلتىنى ػ پيل
کىلى لپبؿه الت٥بػه کىيٜ .مىمي ٜىايؼ په ػې ډول ػي :ػ ػولت ظبلَ ٜىايؼ يب ػ ػولت له امىالى
څعه تـالله وىي ٜىايؼ (ػ محبل په تىګه په اېـان کې ن٥ت ،ػ انصٍبؿاتى او ػ ػولتي رشکتىنى ٜىايؼ)،
مبليبت ػ ػولت الت٩ـاُ او پىيل ٜىايؼ .ػ ولت مٍبؿ ٣هم په ػؿې تـظى؛ اػاؿي مٍبؿ٤ى (ػ ػولت
58 - J. L. Hansen, A Textbook of Economics, Ch. 30.

 -59اتى ٔبلج مهنؼك -مهؼي ت٩ىیٜ -مىمي مبليه 20 ،څپـکی وګىؿئ.
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ػ کبؿ کىونکى ش٩ى ٧او ػ پېـوػل وىيى ملقومبتى مٍبؿ ،)٣انت٩بيل مٍبؿ( ٣ػ ػولت وؿکړې ڇې ػ
ه١ه په م٩بتل کې کبيل او ظؼمت نه تـالله کېږي لکه لثمبيډي ګبنې يب له ا٤ـاػو او رشکتىنى رسه ػ
مٍبؿ٤ى مـلته) او ػ ٜمـاين پبنګىنې مٍبؿ٤ى تبنؼې وېىل کېږي.
اوك که ػولت له مبليبتى ،الت٩ـاُ ،اػاؿي او انت٩بيل او ػ پبنګىنى له مٍبؿ٤ى څعه ػ
ا٨تٍبػي ليب لت په ٔـشه کىلى او اذـاء کې الت٥بػه وکړي ،ػولت مبيل ليبلتىنه ،هؼ ٣ته ػ
ؿلېؼو لپبؿه په کبؿ اڇىي .په مبيل ليبلت ػ ښه پىهېؼو لپبؿه ،په لنډ ډول ػ ػ٠ى ليبلتىنى په هکله ػ
ػولت ػ هـ هؼ ٣ػ الرسيس لپبؿه تصخ کىو:
 -1ز انفالػيىن مهاضل :په هام٠ه ډول ڇې مى اوبؿه وؿته وکړه ،ان٥الليىن يب ػ ت٩بِب له مبفاػ يب ػ
تىليؼ له فيبتىايل څعه منځته ؿاځي .په کىم شبلت کې ڇې ان٥الليىن ػ ت٩بِب له فيبتىايل څعه
منځته ؿا٠لی وي ،ػ ٨ېمت له فيبتىايل څعه ػ معنيىي لپبؿه ،ػولت تبيؼ اِبيف ت٩بِب له منځه
وتبيس .څـنګه ػ ػ٠ه هؼ ٣لپبؿه ػولت ا٨ؼام کىي؟ ػولت کىالی يش ػ ت٩بِب ػ کمىايل يب ػ
مرص ٣کىونکى ػ اِبيف ظـيؼ ػ ٨ؼؿت لپبؿه ظپل ٜىايؼ فيبت کړي يب ظپل مٍبؿ ٣ؿاکم
کړي .ػ مبليبتى فيبتىالی يب ػ ػولتي ٨ـِې اوؿا٨ى پلىؿل ،ػ اػاؿي او انت٩بيل او پبنګه ييقو مٍبؿ٤ى
کمىالی ػ مرص ٣کىونکى ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت ػ کمىايل تبٜخ ګـځي .په ػې شبلت کې ػ ٜىايؼو
فيبتىالی او ػ تىػذې ػ مٍبؿ٤ى ػ کمىايل پـ ٜلت ،ػولت مبفاػ پيؼا کىي .په ػې ٜلت ػه ڇې ػ
تىػذې مبفاػ يې ػ ان٥الليىن ِؼ ليبلت په تىګه تٍىؿ کړی ػی.
که ػ ان٥الليىن منځته ؿاوړونکی ٜبمل ،ػ تىليؼي واشؼونى ػ مرص ٣فيبتىالی محال له
ظبؿد څعه ػ ډېـو ګـانى لىمړنيى مىاػو ػ پېـوػلى په ظبٔـ يب ػ کبؿيګـو ػ مقػ په ظبٔـ وي ،ػولت
کىالی يش ػ تىليؼي واشؼونى ػ مبليبتى په کمىلى رسه يب له ػ٠ى واشؼونى رسه ػ مٍبؿ٤ى ػ مـلتې ػ
فيبتىايل په ظبٔـ ػ مٍبؿ٤ى فيبتىالی ظنحی کړي .په ػې شبلت کې ػ ٜىايؼو کمىالی او ػ ػولت ػ
مٍبؿ٤ى فيبتىالی ػ ان٥الليىن ِؼ ليبلت ػی او واِض ػه ڇې که ػ ػ٠ه ليبلت له اذـاء څعه
معکې ػ ػولت تىػذه متٝبػله وي ،ػ ه١ه له اذـاء وؿولته تىػذه ته کرس ولـي.
 -2ز انفالػيىن ،ضکىز او وظګاضتيا مهاضول :ػ ان٥الليىن ِؼ ،ؿکىػ او وفګبؿتيب منځته ؿاوړونکی
ٜبمل ،ػ ت٩بِب کمښت ػی .پـ ػې البك ،ػولت ػػ٠ى ػوه نبؿو٠يى لپبؿه تبيؼ ػ ت٩بِب کمښت له
منځه وتبيس .په ػې مىظه ػولت تبيؼ ټىلنې ته ػ ظـيؼ ا٨تٍبػي ٨ؼؿت تقؿي ٪کړي .ػ ټىلنې ػ
ظـيؼ ػ ٨ؼؿت فيبتىالی ػ ػولت ػ تىػذې په وليله ػ مبليبتى ػ کمىايل ،ػ ػولتي پىؿونى پبڼى ػ تيب
پېـوػلى او ػ اػاؿي ،انت٩بيل او پبنګه ييقو مٍبؿ٤ى له الؿې کىالی يش تـرسه يش .ػ ٜىايؼو
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کمىالی او ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى فيبتىالی ػ مرص ٣کىونکى ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت په فيبتىايل رسه ػ
ت٩بِب کمىالی له منځه وړي او په پبی کې ػ ان٥الليىن ِؼ ليبلت مهبؿوي ،ا٨تٍبػ له ؿکىػ
څعه تبيس او وفګبؿتيب ته ؿاکمه کړي .واِض ػه ڇې په ػې ٌىؿت کې ڇې که معکې ػولت
متٝبػله تىػذه لـله ،ػ ػ٠ه ليبلت په پيل کىلى رسه ته په کرس اظته يش .نى ػ ػولت ػ تىػذې
کرس إٌالشب انثمبٔي ليبلت ػی ،يٝنې ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت په فيبتىايل رسه ،مرص ٣کىونکي ته
په ټىلنه کې ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى شرم ته فيبتىالی وؿکړي ،په ػالې شبل کې ڇې ػ ػولت ػ
تىػذې مبفاػ ان٩ثبيض ليبلت ػی او ػ مرص ٣کىونکي ػ ظـيؼ ػ ٨ؼؿت ػ کمىايل او په پبی
کې په ټىلنه کې ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بليتىنى ػ کمىايل تبٜخ ګـځي.
 -3ز داضجي تازياتى ز ةيالنؽ تػازلٜ :مىمب ػ ظبؿذي تبػيبتى په تيالنن کې ػ کرس وتىن يب په
ذبؿي تيالنن کې ػ کرس وتىن او يب ػ پبنګه ييقو ن٩ل او انت٩بالتى په شمبة کې ػ کرس وتىن
ػی .ػ پبنګه ييق ن٩ل او انت٩بالتى په شمبة کې له کرس رسه ػ م٩بتلې لپبؿه تبيؼ له پىيل ليبلتىنى
څعه کبؿ واظيمتل يش او له ػ٠ى ليبلتىنى څعه په ګټې اظيمتنې رسه په ا٨تٍبػ کې ػ ګټې نـط
فيبت او ػ پبنګې وؿوػ وتىن تىىي ٪يش  .ػ ذبؿي شمبة او په ځبنګړي ډول (ػ مـيئ شمبة)
ػ کبلي ى ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى شمبة له کرس رسه ػ م٩بتلې لپبؿه ػولت کىالی يش ڇې له مبيل
ليبلتىنى څعه مـلته واظيل .په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ کبليى ػ ٌبػؿاتى او واؿػاتى شمبة کرس
ولـي ،ػا په ػې مٝنب ػه ڇې ػ ا٨تٍبػ ٌبػؿات ػ ه١ه ػ واؿػاتى په پـتله کم ػي .ػ کرس ػ له منځه
وړلى لپبؿه تبيؼ ٌبػؿات فيبت او واؿػات ؿاکم يش٠ .بلثب ٌبػؿاتٌ ،بػؿونکي ته ػ لثمبيډي ػ
وؿکړې له الؿې په ظبؿذي تبفاؿونى کې په ټيټ ٨ېمت رسه ػ کبلى ػ ٜـِې په مىظه او ػ ګمـکي
ش٩ى٨ى (مبليبتى) ػ فيبتىايل له الؿې ػ واؿػاتى کمىالی تـرسه کېږيٌ .بػؿونکى ته ػ کبليى ػ
ٌبػؿولى ػ ذبيقې وؿکړه هم ڇې ػ مرص ٣ػ مـلتې يى ډول ػی ،ػ ٌبػؿاتى په فيبتىايل کې
کېؼای يش مؤجـ وي.
هام٠ه ډول ڇې اوبؿه وؿته ووىه ،ػ ػولت ػ اوږػ مهبل هؼ ٣ػ ا٨تٍبػي وػې ػ نـط
فيبتىالی ػی او ػ٠ه کبؿ يىافې ػ لړي رس تىليؼ په فيبتىايل ،يٝنې ميل تىليؼ ڇې ػ ن٥ىك په ومېـ
تبنؼې ووېىل يش ممک ػی .واِض ػه ڇې ػ ميل تىليؼ فيبتىالی ػ پبنګىنې په فيبتىايل رسه ممک
ػی .پـ ػې البك ،ػ اوږػ مهبله مبيل ليبلت مىظه تبيؼ په ا٨تٍبػ کې ػ پبنګىنې فيبتىالی وي.
په ا٨تٍبػ کې ظبلٍه پبنګىنه ػ ګتې په نـط او ػ پبنګې په نهبيي شبٌل پىؿې تړاو لـي .ػ
ګټې ػ نـط ت١يريات ػ پىيل ليبلتىنى ػ تٕثي ٪له الؿې ممک ػي .نى ػ ػولت مبيل ليبلت تبيؼ ػ
پبنګې نهبيي شبٌل فيبت کړي .ػ رشکتىنى په ګټې تبنؼې ػ مبليبتى ػ کمىايل له الؿې ػ پبنګې ػ
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نهبيي شبٌل يب ػ مرص ٣ػ مـلتې ػ فيبتىايل له الؿې ه١ىی ته ممک ګـځي .پـ ػې رستېـه ،ػ
پبنګىنې ػ فيبتىايل لپبؿه ػولت کىالی يش ػ ػولتي پبنګىنى په فيبتىايل رسه ،ظٍىيص پبنګىنه
تىىي ٪کړي.
په ه١ى هېىاػونى کې ڇې ٜبيؼ په ممبوي ډول ػ معتل٥ى ليمى تـمنځ نه ػی وېىل وىی او
ځينې ليمې ػ ځينى نىؿو ليمى په پـتله وؿولته پبتې وي ،ممک ػه ڇې ػ ػولت ػ ليبلت هؼ ٣نه
يىافې ػ پبنګىنې ػ انؼافې فيبتىالی تلکې ػ معتل٥ى ليمى تـمنځ ػ پبنګىنې ال ډېـ مٕلىتىل وي .په
ػې ٌىؿت کې هم ػ مبليبتى کمىالی او ػ مٍبؿ٤ى ػ مـلتې فيبتىايل ته پـ ځبی وي .ػ محبل په تىګه،
٤ـُ کړئ ڇې ػ اېـان ػولت ٠ىاړي نه يىافې په ټىلنه کې ػ پبنګىنې م٩ؼاؿ فيبت کړي ،تلکې په
پبم کې لـي ،ڇې ػ پبنګىنى م٩ؼاؿ ػ هېىاػ مصـومى ليمى لکه کـػلتبن ،ليمتبن ،تلىڇمتبن او
هـمقګبن ته ولېږػوي .ػ٠ه کبؿ ه١ى رشکتىنى ته ػ ګټې پـ مٝب٤يت ڇې په ػ٠ى ليمى کې ٝ٤بليت
کىي ،له مبليبتى څعه ػ ٝ٤بليت ػ څى لىمړيى کلىنى لپبؿه يب ػ تىليؼ ػ مرص ٣ػ مـلتې ػ وړانؼې کىلى
ػ وػې نـط په فيبتىايل کې مؤجـ وي .رستېـه پـ ػې ،په مصـومى ليمى کې ػ ػولت ػ پبنګىنى
فيبتىالی او په ٠ري مصـومى ليمى کې ػ ه١ه کمىالی هم کىالی يش په هېىاػ کې ممبوي پبنګىنه
ممک کړي.
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يىويشتم څپطکی
ز ميل غايس وېش
ناةطاةطي او فلط:
ػ٠ه ممئله ڇې ميل ٜبيؼ تبيؼ څـنګه ػ ظلکى ػ ا٤ـاػو تـمنځ ووېىل يش ډېـ وظت کېږي،
ڇې په ا٨تٍبػ او ٤لم٥ه کې ػ تصخ او منب٨ىې وړ ممئله ػه .يىه ډله تصخ کىي ڇې تـاتـي تـ ډېـه
شؼه ػ پبنګې اڇىنې معکنێ اړتيب ػه .له تلې ظىا يىه ډله تبؿو لـي ڇې تـاتـي ظىا ته شـکت
پبنګىال نٙبم ل٩ىٓ او نبتىػۍ ته کىىي.
په ػې څپـکي کې ،مىنږ ػ ٜىايؼو ػ وېي په ؿاتٕه أالٜبت او ػ ه١ه په پلىۍ او پـ
وړانؼې تصحىنه وړانؼې کىو .تيب ػ ٩٤ـ په ممئلې تصخ کىو او هلته تيب له ٩٤ـ رسه ػ مثبؿفې او ػ ٜبيؼ
او ػ ٜبيؼ ػ ٜبػالنه وېي لپبؿه ػ ػولت ػ ليبلتىنى په اړونؼ تصخ وکړو 21 -1 .ذؼول ػ اېـان په
ا٨تٍبػ کې ػ ميل ٜبيؼ ػ وېي وِٝيت ښکبؿه کىي .لىمړۍ لنت ٜبيؼ لـړونکې ډلې او ػوهمه
لنت ػ هـې ډلې ونډه له ټىل ٜبيؼ څعه مىعَ کىي .له  12 -1ذؼول څعه کىالی وى ڇې 21 -2
نتيره واظلى.
ٜبيؼ لـونکې ډله

له مرمىٜي ٜبيؼ
څعه ٤يٍؼي

تـاکم وىې ٤يٍؼي

لىمړی لمی (ػ تـ ټىلى ٩٤ريې کىؿنێ
٤يٍؼي)

1,3

1,3

ػوهم لمی

2,8

4,1

ػؿېيم لمی

4

8,1

څلىؿم لمی

5,2

13,3

پنځم لمی

6,5

19,8

وپږم لمی

8

27,3

اووم لمی

9,9

37,7

اتم لمی

12,5

50,2

نهم لمی

16,9

67,1

يىولمم لمی

32,9

100

« 21 -1ذؼول ،ػ اېـان ػ ذؼول ،ػ اېـان ػ  1363کبل ػ ٜبيؼ وېي»
293

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
ػ کىؿنێ ٤يٍؼي

ػ ٜبيؼ ٤يٍؼ

ػ تـ ټىلى ٩٤ري ا٤ـاػو٤ 40يٍؼه ا٤ـاػو ونډه

13,3

ػ متىلٖ ٜبيؼ لـونکى ا٤ـاػو ٤ 40يٍؼه ونډه

36,9

ػ ډېـ ٜبيؼ لـونکى ا٤ـاػو ٤ 40يٍؼه ونډه

49,8

« 21 -2ذؼول»
ػ ٜبيؼ تـاکم وىې ٤يٍؼي
B

100
90
80
70
60
50
40
30
20

ػ ن٥ىك تـاکم وىې
٤يٍؼي

10

100

90

80

70

60

50

40

« 21 -1وکل»

30

20

10

O

60

ػ  OBظٖ په  21 -1وکل کې ػ ٜبيؼ ػ کبملې تـاتـۍ ښکبؿنؼوی ػی ،يٝنې په ه١ه شبلت
کې ڇې ػ ٜبيؼ وېي په ػې ډول وي ،ڇې هـ لمی ػ ٤ 10يٍؼو په انؼافه ميل ٜبيؼ تـالله کړي ،ػ
لىؿنق منصني ػ  OBپه وکل ؿاځي .په ٜبيؼ کې نبتـاتـۍ انؼافه ػ لىؿنق منصني تـمنځ ٤بٌله ڇې په
وکل کې ظٖ ظٖ وىې ػه ،مىعَ کېږي .واِض ػه ڇې هـڅىمـه ػ٠ه نبشيه کىڇنێ وي ػ
نبتـاتـۍ انؼافه کمه او هـڅىمـه ڇې لىيه وي ،ػ ٜبيؼ په وېي کې ػ نبتـاتـۍ انؼافه ته فيبته وي .ظٖ
ظٖ وىې لٕصه ػ ذيني ػ رضيج په وليله انؼافه کېږي ،ڇې ػ اېـان ػ ا٨تٍبػ لپبؿه په 1363کبل
کې  0,45ػه .ػ کبملې تـاتـۍ په ٌىؿت کې ته ػ٠ه رضيج له ٌ٥ـ رسه ممبوي وي او هـڅىمـه ڇې
نبتـاتـي فيبتىالی مىمي ،م٩ؼاؿ ته يې له ٌ٥ـ نه فيبت يش.
 -60ػ٠ه منصني ػ لىؿنق منصني په نبمه يبػېږي.
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ز غايس په وېش کې ز ناةطاةطۍ ز مىجىزيت زتايل:
په يى آفاػ ا٨تٍبػ کې ڇې ػ ٨ېمتىنى ػ ميکبنيقم په وليله هؼايت کېږي .ػ نبتـاتـۍ ػ
مىذىػيت ٜلتىنه په ػې ډول ػي:
 -1شايت وړتيا٤ -کـي او ٤قيکي وړتيبوې په ٨ؼؿيت ډول ػ ظلکى ػ ا٤ـاػو تـمنځ وېىل وىې ػي.
ځينې کمبن له ځينى نىؿو نه ډېـ هىښيبؿ وي يب ػ نىؿو ظٍىٌيبتى لـونکي وي .په ه١ىی کې ػ
ډېـ ٜبيؼ ػ ايربػ وړتيب منځته ؿاوړي او ځينې نىؿ ػ٠ه ظٍىٌيبت نه لـي.
 -2ظزه کړې او مناػث فطصتىنه٤ -ـٌت ػ ٤ـػي ظٍىٌيبتى ػ پـاظتيب لپبؿه په ممبوي ډول ػ
ټىلى ا٤ـاػو په واک کې نه يش وؿتلی .ډېـ ٜبيؼ لـونکى مىب٠لى ته ػ وؿتلى لپبؿه فػه کړې ته اړتيب
ػه او کله هم ػ ػ٠ې فػه کړې تـالله کىل ډېـ مرص٠ ٣ىاړي .ډېـی ٩٤ريې کىؿنێ نه يش
کىالی له ظپلى مبيل منبتٝى څعه ػ پبم وړ مثبل ٢ػ ظپلى مبوىمبنى په فػه کړو مرص ٣کړي .په
انمبين منبتٝى کې ػ پبنګىنې ػ ټيټىايل پـ ٜلت ،کىم شبٌل ڇې اللته ؿاوړي ،ډېـ ټيټ ػی.
شتی که ا٤ـاػ هم له مىبته ٤ـػي ظٍىٌيبتى څعه تـظم وي ،ػ ػې لپبؿه ڇې ػػ٠ى
ظٍىٌيبتى ػ پـاظتيب لپبؿه ممبوي ٤ـٌت ػ ټىلى په واک کې نه وي ،ػ ٜبيؼ په وېي کې
نبتـاتـي شتمي ػه.
 -3ثطوت (شته) :ػ منبتٝى مبلکيت او نهبيتب له جـوت او پبنګې څعه تـالله وىی ٜبيؼ هم نبتـاتـه
ػی .ډېـې کىؿنێ ػ منبتٝى يب جـوت ظبونؼې نه ػي ،په ػالې شبل کې ڇې يىه کىڇنێ ډله ػ
پبم وړ امالک او وتمنێ لـي .په  1962ف کبل ػ امـيکب ػ ا٨تٍبػ لپبؿه ؿاټىل وىي أالٜبت
ښکبؿه کىي ،ڇې ٤ 25يٍؼه تـ ټىلى ٩٤ري ا٤ـاػ ػ ٌ٥ـ په انؼافه ػ جـوت ظبونؼان وو ،يٝنې ػ
ه١ىی وتمنێ ػ ه١ىی له پىؿونى رسه ممبوي وې او ٤ 20يٍؼه تـ ټىلى فيبت ٜبيؼ لـونکي ا٤ـاػ
په ػ٠ه ا٨تٍبػ کې ػ ٤ 75يٍؼه وتمنيى لـونکي وو .پـ ػې رستېـه٤ 1 ،يٍؼ تـ ټىلى فيبت ٜبيؼ
لـونکى ا٤ـاػو په ػ٠ه هېىاػ کې په ا٤ـاػو پىؿې متٝل٩ې ٤ 26يٍؼه وتمنێ په ظپل متلک کې
لـله.
 -4په ةاظاض ةانسې ز أثط غىضځىلى وړتيا :په تبفاؿ تبنؼې ػ أجـ ٠ىؿځىلى وړتيب هم يى له ه١ى ٜىاملى
څعه ػه ،ڇې ػ ٜبيؼ په وېي کې ػ نبتـاتـۍ ػ ايربػ تبٜخ ګـځي .کىم رشکتىنه ڇې انصٍبؿي
٨ؼؿت لـي٤ ،ى ٧الٝبػه ګټې تـالله کىي ،ػ ه١ى تىظتيبوو ظبونؼان ڇې په يى ډول ه١ه مملک
ته وؿتلل مصؼوػېږي .ػ محبل په تىګه ،ػ مصکمې ؿلمي ژتبړونکي يب ػ ه١ى تىظتيبوو ظبونؼان
ڇې ه١ى ته ػ وؿتلى لپبؿه ػ مملک ذىاف الفم وي ،ه١ىی ڇې ػ لىػاګـۍ ذىاف لـي ټىل او
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ټىل ػ ػې په ظبٔـ ڇې کىالی يش ػ انصٍبؿي مىٝ٨يت په ظبٔـ ،ڇې لـي يې په تبفاؿ أجـ
و٠ىؿځىي ،لىړ ٜبيؼ اللته ؿاوړي.
 -5ز ةسةذتێ ناةطاةط وېش٠ :بلثب ا٨تٍبػي لتىنقې لکه وژونکې نبؿو٠ێ ،نبوړه پېښې ،ػ کىؿنێ ػ
مرش او ډوډۍ ګټىنکي مړينه او ػ کىؿنێ ػ رسپـلت وفګبؿېؼل ػ کىؿنێ ٜىايؼ ؿاکمىي .ػ٠ه
مٍي ثتىنه هم په نبتـاتـ ډول ػ ظلکى ػ ا٤ـاػو تـمنځ وېىل کېږي او په همؼې ظبٔـ ػ ٜبيؼ په
وېي کې ػ نبتـاتـۍ تبٜخ ګـځي.
 -6نىض غىامل :نىؿ ٜىامل لکه ڇبنن او تعت ،ليبيس واتمتګي او نىؿ هم ػ لىړو ٜىايؼو په
تـالله کىلى کې مؤجـ ػي.

ز غايس ز ناةطاةطۍ ضونس او په هغه ةانسې مؤثط غىامل:
ا٨تٍبػي وػې ػ ٜبيؼ مٕل ٪م٩ؼاؿ ته ػ نړۍ په اکرثو هېىاػونى کې فيبتىالی وؿکړی ػی .ػ
نړۍ ػ اکرثو هېىاػونى لپبؿه أالٜبت او اشٍبئيې ښکبؿه کىي ،ڇې ػ ٜىايؼو له فيبتىايل رسه مل ػ
ٜىايؼو وېي هم ػ ال ٜبػالنه کېؼو په لىؿي شـکت کړی ػی .ػ محبل په تىګه ،ػ ذيني رضيج
مصبلثه النؼې اؿ٨بم ښکبؿه کىي:
کبل

م٩ؼاؿ

1356

0,53

1362

0,454

1363

0,453

«ػ اېـان ػ ا٨تٍبػ لپبؿه ػ ذيني رضيج»

61

ماليات او انتلايل وضکړې:
 -1ماليات :مبليبت کىالی يش ػ ٜبيؼ ػ وېي الګى تـ ا٠ېقې النؼې ؿاويل .په اېـان کې په مبليبيت
نٙبم کې ػ لتىنقو ػ مىذىػيت په ظبٔـ٠ ،بلثب ػ ش٩ى٨ى او مقػ مبليبت ،يٝنې ه١ه مبليبت ڇې ػ
کبؿ کىونکى او کبؿګـو په جبتتى ٜىايؼو پىؿې تړاو لـي او ٠ري ممت٩يم مبليبت ،ڇې ػ کبليى او
ظؼمبتى په پلىؿ مبلي بت ػي ،په آلبنێ رسه ػ تـالله کېؼو وړ ػي .په ػالې شبل کې ڇې ػ
رشکتىنى پـ ګټې مبليبت او پـ تىظتيبوو مبليبت په مٝمىل ډول ػولتىنه نه يش کىالی ڇې په
آلبنێ رسه تـالله کړي .پـ ػې البك ،په اېـان کې ٠بلثب ډېـ مبليبت ػ متىلٕى او لږ ٜبيؼ
 -61مـکق آمبؿ اېـان ،وبظٍهبی نبتـاتـی تىفې ٞػؿآمؼ -تـؿلی وامؿهء  6مهـ مبه .64
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لـونکى له ظىا وؿکىل کېږي .په ػې شمبة که له ټىل ٜبيؼ څعه ونډه ػ مبليبتى له وؿکړې
وؿولته ػ ٜبيؼ لـونکى ډلى لپبؿه مىعَ کړو ،ػ ٜبيؼ وېي ػ مبليبتى له کرس وؿولته تبيؼ ػ
مبليبتى له کرس نه معکې ػ ٜبيؼ له وېي څعه ال هم نبتـاتـه وي .په نىؿو ا٨تٍبػونى کې ڇې ػ
مبليبتى نٙبم په کبؿايێ (وړتيب) رسه له مىډيبنى څعه ش٩ه مبليبت ؿاټىلىي او ػ مبليبتى نـظىنه
تٍبٜؼي وي ،مبليبت ػ ٜىايؼو وېي ال نىؿ هم ٜبػالنه کىي.
 -2انتلايل وضکړې٠ :بلثب ػ ػولت انت٩بيل وؿکړې لکه وفګبؿو ظلکى ته ػ مرص ٣ػ مـلتې وؿکړه ،ػ
وړيب ؿو٠تيبيي او ػؿمبين ظؼمبتى وړانؼې کىل او لثمبيډي ګبنې ػ ٜىايؼو په وېي کې ػ
تـاتـۍ تبٜخ ګـځي ،ځکه په ػې ڇې تـالله کىونکي يې ٠بلثب لږ ٜبيؼ لـونکې کىؿنێ ػي .پـ
ػې البك ،ػ پىؿتنيى ا٨المى لپبؿه ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى فيبتىالی په ا٨تٍبػ کې ػ ٜىايؼو په وېي
کې ػ تـاتـۍ تبٜخ ګـځي.

ز غايس ز ناةطاةطۍ پط وړانسې زتايل:
٠بلثب ػ ٜبيؼ په وېي کې ػ نبتـاتـۍ ػ مىذىػيت ػ نبمٕلىة وايل لپبؿه ػوه ػاليل وړانؼې وىې ػي:
 -1ز ضطايت او دىشالێ اغظمي کىل٠ :بلثب ويل کېږي ڇې ػ ٜبيؼ په وېي کې نبتـاتـي ػ
مرص ٣کىونکي په وليله له ظىوبلێ رسه ػ مٕلىتيت ػ اٜٙمي کىلى په مغ کې ظنډ ػی.
ٜلت ػا ػی ڇې پىيل ٜبيؼ هم ػ نهبيي مٕلىتيت ػ ػوامؼاؿه کمىايل په ٨بنىن کې هم وبمل
ػی .پـ ػې البك ،ػ پىيل ٜبيؼ لىړ واشؼونه ته ػ مرص ٣کىونکي لپبؿه ال نىؿ لږ مٕلىتيت
ولـي٤ .ـُ کړئ ،ڇې اشمؼ ،ػ ميبوتې  500000پىيل واشؼه او مصمىػ ،ػ ميبوتې 100000
پىيل واشؼه ٜبيؼ لـي .اوك که ػ ٜبيؼ وېي ػػ٠ى ػواړو تـمنځ نبتـاتـه يش ،يٝنې که 50000
پىيل واشؼه ػ مصمىػ له ميبوتنې ٜبيؼ څعه واظلى او اشمؼ ته يې وؿکړو ،ػ ٤ـُ کړۍ وىې
محبل پـ تنب ،کىم مٕلىتيت ڇې اشمؼ ته اِب٤ه کېږي ،له ه١ه مٕلىتيت نه لږ ػی ڇې مصمىػ يې
له الله وؿکىي .پـ ػې البك ،ػ ٜبيؼ په وېي کې ػ٠ه ت١يري ػ اشمؼ او مصمىػ مٕلىتيت
ؿاکمىي .تـٜکن که ػ اشمؼ له ٜبيؼ څعه  50000پىيل واشؼه واظيمتل يش او مصمىػ ته
وؿکړل يش ،کىم مٕلىتيت ڇې اشمؼ يې له الله وؿکىي له ه١ه مٕلىتيت څعه کم ػی ڇې
مصمىػ يې اللته ؿاوړي .په ػې ٌىؿت کې ػ ٜبيؼ ػ وېي ٜبػالنه کېؼل ػاشمؼ او مصمىػ
مرمىٜي مٕلىتيت فيبتىي.
 -2کاضايي (ممرثیت) :رستېـه پـ ػې تصخ کېږي ،ڇې ػ ٜبيؼ په وېي کې ٤ى ٧الٝبػه فيبته
نبتـاتـي ػ کبؿايێ ػ کمىايل تبٜخ ګـځي .ػ محبل په تىګه ،کبؿګـ ڇې تـ ټىلى لږ ٜبيؼ لـونکې
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ډله ذىړوي ،ممک ػ کبليى او ظؼمبتى ،په ځبنګړي ډول ػ ظىؿاکي تىکى او اولېؼنځبی په
پېـوػلى تـاليس نه يش .پـ ػې البك ،نه يش کىالی ڇې ظپلې ٤کـې او ٤قيکي وړتيبوې
ظىنؼي کړي .پـ ػې البك ،ػ ه١ىی کبؿايي کمىالی مىمي .له تلې ظىا٤ ،ى ٧الٝبػه فيبت ٜبيؼ
لـونکي ا٤ـاػ ممک ػ لىړو ٜىايؼو ػ تـالله کىلى په ظبٔـ له ه١ه نه کم ڇې کىالی يش کبؿ
وکړي .په لنډ ډول ػ يىې ډلې په تبوؿ ػ ٜبيؼ ػ وېي ٠ري ٜبػالنه کېؼل په ټىلنه کې ػ ا٤ـاػو ػ
کبؿايێ ػ کمىايل تبٜخ ګـځي.

ز غايس ز ناةطاةطۍ په مالتړ زتايل:
ه١ه کمبن ڇې تبوؿ لـي ڇې ػ ٜىايؼو په وېي کې نبتـاتـي ګټىؿه ػه ،النؼې ػاليل وړانؼې کىي:
 -1ز پانګې تشکيل :ػ ٜبيؼ په وېي کې نبتـاتـي ػ لپام ػ فيبتىايل تبٜخ ګـځي .تصخ کېږي ڇې
ػ فيبت ٜبي ؼ لـونکى ا٤ـاػو لپام ػه ڇې ػ وظت په تېـېؼو رسه ػ ټىلنې ػ ا٤ـاػو ػ ژونؼ مٝيبؿ ػ
لىړولى تبٜخ ګـځي .ػ پبنګې په تىکيل کې ػ ٜبيؼ ػ وېي ػ ٠ري ٜبػالنه کېؼو ػ ا٠ېقې په
ػليل ،پعىا ځينى هېىاػونى لکه ذبپبن په ٍ٨ؼي ډول ػ ٜبيؼ وېي نبتـاتـه کړی ػی.
 -2تشىيلي اغېعې :يىه ډله ػ ٜبيؼ په وېي کې له نبتـاتـۍ څعه پـ ػې البك ،ڇې ػ٠ه نبتـاتـي ػ
تىليؼ ،کبؿ او نىښت انګېقه ،ڇې ػ ا٨تٍبػ مصـک ځىاکىنه فيبتىي ،مالتړ کىي .ػ کبؿيګـو او
پبنګىالى لپبؿه فيبت ٜبيؼ ػواړه انګېقې ػ کبؿ او تىليؼ لپبؿه منځته ؿاوړي .ذبيقه يب مبيل تىىي٪
په پبنګىال ا٨تٍبػ کې تـ ټىلى مهم انګېقه وؿکىونکي ٜبمل ػی .که مبيل تؼلې ػ ٜبيؼ ػ وېي ػ
تـاتـولى لپبؿه ؿاکمې يش ،ا٨تٍبػي کبؿايي ته ؿاکمه يش.

فلط:
ډېـی ظلک ػ ٜبيؼ له نبتـاتـۍ رسه کبؿ نه لـي ،تلکې کىمه ممئله ڇې ػ ه١ىی ػ پبم وړ ػه
او ػ ه١ىی پبملـنه ځبن ته ذلثىي ،ػ ٜبيؼ ػ ٜؼم ک٥بيت ممئله ػه .آيب ػ ا٤ـاػو ٜبيؼ ػ ه١ىی ػ ژونؼ
تېـولى لپبؿه کبيف ػی؟ کىم کمبن ٩٤ري پېژنؼل کېږي؟ او له کىمى ليبلتىنى څعه ػ ٩٤ـ په ؿاکمىلى
کې الت٥بػه کېؼلی يش؟

فلري څىک زی؟
٩٤ري په ػ٨ي ٪ډول نه وى تٝـي٥ىلی .په کيل ډول کىالی وى ووايى ،ه١ه کىؿنێ په ٩٤ـ کې
ژونؼ کىي ڇې له ه١ه رسه مىذىػې منبت ٞػ ه١ىی ػ اٌيل اړتيبوو ػ پېـوػلى لپبؿه تکب٤ى نه کىي.
الثته ػ ٜبيؼ مٕل٩ه انؼافه ڇې له ه١ه نه کم ػ ٩٤ـ تـ کـښې النؼې ٜبيؼ پېژين په ډېـو ٜىاملى لکه ػ
298

ز اكتصاز ز غلم اػاػات
کىؿنێ انؼافې ،ػ کىؿنێ ػ ٠ړو ٜمـ (ل ) ،له ػولت څعه انت٩بيل اللته ؿاوړنې او په پعىانێ لپام
پىؿې تړاو لـي .ػ محبل په تىګه ،ػ ٨ېمتىنى وِٝيت ،ػ پعىانيى لپاموو ٌ٥ـ ٤ـُ کىل او له ػولت
څعه انت٩بيل اللته ؿاوړنى ته په کتى ،که يىه کىؿنێ ڇې ػوه ٠ړي لـي ،په کبل کې له  600000پىيل
واشؼو څعه په لږ ٜبيؼ رسه ػ ٩٤ـ تـ کـښې النؼې ؿاځي او نىؿ .هـڅىمـه ڇې ػ کىؿنێ انؼافه فيبته
وي ،تبيؼ ډېـ ٜبيؼ ولـي تـڅى وکىالی يش ظپلې البيس اړتيبوې تأمني کړي.

زوه متظازې فلؼفې:
په ټىلنه کې ػ ٩٤ـ ػ مىذىػيت په ٤ـِىلى رسه آيب ػولت ػ ه١ه ػ له منځه وړلى لپبؿه ا٨ؼام
وکړي؟ په ػې هکله له يى تل رسه ػوه کبمال مت٥بوت نٙـونه مىذىػ ػي.
 -1فطزي کمتىزۍ :يىه ډله تبوؿ لـي ڇې ا٠لج ٩٤ريې کىؿنێ ظپله په کىم وِٝيت کې ڇې
اويس ػ ه١ه ممئىلې ػي .ػوی ٠بلثب له ػوی رسه له مىذىػه ښىونيقو ٤ـٌتىنى څعه ګټه نه ػه
اظيمتې ،يب رسه له ػې ڇې کىم ظبً مهبؿت نه لـي په مرؼػو ښىونى تـنبمى کې نىم ليکنه نه
کىي٠ .بلثب ډېـ تڈيبن لـي او کله ڇې يې منبلج ٜبيؼ ػؿلىػ تېځبيه ظـڇې يې کړې ػي .تله
ډله ٩٤ريه ػه ،په ػې ظبٔـ ڇې لټه او تنثله ػه او ځينې نىؿ ٩٤ريانه ژونؼ ته لېىاله ػي .په لنډ ډول،
ػ ػوی په تبوؿ ٩٤ـ له ٤ـػي لټيىٜ ،ؼم تصـک ،لنډ ٤کـۍ او لنډ ليؼلىؿي او په ځينى مىاؿػو کې
کىؿنێ ته ػ ٩٤ـ ػ اؿذصيت په ػليل وي .پـ ػې البك ،په ػې ڇې ٩٤ري ا٤ـاػ ػ ظپل ٩٤ريوايل
ممئىل ػي ،ػ ػولت له ظىا ػ ٩٤ـ ػ ذـړې ايمتلى لپبؿه ػ ا٨تٍبػي ليبلتىنى اذـاء ته اړتيب نىته.
 -2ز ټىلنې كطةانيان :تله ډله له پىؿتني نٙـ رسه معبل٥ه ػه او تبوؿ لـي ،ڇې ٩٤ـ له ټىلنيقو او
٤ـهنګي کمثىػيى څعه ؿامنځته کېږي ،ڇې ا٤ـاػ نه يش کىالی په ه١ى تـاليس يش .پـ ػې
البك٩٤ ،ري ا٤ـاػ ػػ٠ى ټىلنيقو او ٤ـهنګي نبؿلبييى ٨ـتبنيبن ػي .ځينى نىؿو له ڇټکى
ټکنبلىژيکي ت١يرياتى څعه رضته ظىړلې ػه .ځينې نه يش کىالی ڇې ځبن ته کبؿ پيؼا کړي ،په
ػې ڇې ټىلنې ػ ه١ىی په واک کې ػ ښىونې ٤ـٌت نه ػی وؿکړی يب ػ ه١ىی لپبؿه يې ػ
تىظتيب ٤ـٌت نه ػی ايربػ کړي .ځينې نىؿ ٤قيکي او ؿواين مٝلىليتىنه لـي ،ڇې ظپله ػ ه١ه ػ
منځته ؿاوړلى ممئىل نه وو او نه ػي .په لنډ ډول ٩٤ـ يىه اذتامٜي ِبيٝه ػه او پـ ػې البك،
ػولت ػ ه١ه ػ ذـړې ايمتلى ممئىل وي.
ػولتىنه ٠بلثب له ػوهم نٙـ رسه مىا ٪٤ػي او اکرثه يې ػ ٩٤ـ ػ ذـړې ايمتلى کىوي کىي.
ػ ػولت ػ انت٩بيل وؿکړو ،لثمبيډي ګبنى او ػ مٍبؿ٤ى مـلتې ظپله په ػې ممئله کې ػليل ػی .په
ځينى هېىاػونى کې وفګبؿ ظلک له ػولت څعه ػ مرص ٣مـلته اللته ؿاوړي .په اېـان کې کبؿګـ ػ
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وفګبؿتيب پـ مهبل ػ اذتامٜي تبمني (تيمې) له لبفمبن څعه پىيل ولبيل نه تـالله کىي .ػ نړۍ په
اکرثو هېىاػونى کې له ه١ې ذملې په اېـان کې هم ػواړه ښىونيق او ؿو٠تيبيي ظؼمبتى وړانؼې کىل تـ
يىه شؼه پىؿې ػ ٩٤ـ ػ کمىايل او ػ ٜبيؼ ػ وېي له نبتـاتـۍ رسه مـلته کىي .په ٜني شبل کې ،ػ
ػولت ػ مبيل مىکالتى په ظبٔـ ػ ځينى لثمبيډي ګبنى له منځه وړل ػ ٜبيؼ پـ ٜبػالنه وېي او ػ ٩٤ـ
په ذـړې ايمتلى نبمٕلىته ا٠ېقه لـلې ػه.

په منفي غايس ماليات:
پىؿتني تصخ ته په کتى ،په ػې وؿولتيى کې يىه ډله ،په ځبنګړې لٕصه کې ػ ٜبيؼ له
جثبت څعه مالتړ کىي .ػوی لږ تـ لږه اړي ٜبيؼ تٝـي ٦کړی او تبوؿي ػي ،ڇې ػولت نه يىافې له
ه١ه ػ ټيټى ٜىايؼو ظبونؼانى څعه مبليبت وانعيل ،تلکې تبيؼ ا٤ـاػ ػ ٜبيؼ په هام٠ه ت٥بوت رسه يب ػ
ٜبيؼ شؼا٨ل ه١ه ته وؿکړي (من٥ي مبليبت) په ه١ه ٌىؿت کې ڇې ػ ٜبيؼ ػ ٜبػالنه کىلى او ػ ٩٤ـ ػ
له منځه وړلى لپبؿه ػا ډول نٙبم ٔـاشي يش ،تبيؼ النؼې ځبنګړنې ولـي:
 -1تبيؼ په ټىلنه کې ػ ٩٤ريو ا٤ـاػو لپبؿه شؼا٨ل ٜبيؼ تأمني کړي.
 -2تبيؼ په کبؿ ػ تىظتېؼو انګېقه ؿاکمه نه کړي ،يٝنې ٔـشه ػالې نه وي ڇې ػ ا٤ـاػو ػ يىې ډلې
لپبؿه ػ تىظتيبوو پـېښىػل او ػ ػولت له ػلتګبه څعه ػ مرص ٣ػ مـلتې تـالله کىل ذؾاتيت
ولـي.
ٔ -3ـشه تبيؼ ٤ى ٧الٝبػه لىړه وړتيب ولـي ،تـڅى په تـ ټىلى لږ مرص ٣رسه اذـاء يش.62

- C. R. Mc Connell, Economics, 1978, Mc Graw Hill, pp. 760 -777.
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د افغانستان د پوهنتونونو د انجنيري ،زراعت ،طبعي علوم ،اقتصاد او ژورناليزم چاپ
شوو درسي کتاپونو لست (ننګرهار ،کابل ،کابل پو لی تخنبک ،هرات ،بلخ او خوست) ۲۰۲۱-۲۰۱۵
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پوهنوال ډاکرت ګل

هیرتوسیکلیک برخه

حسن ولیزی

د انجنیری میخانیک

پوهنوال محمد
اسحق رازقی

کلکولس او تحلیيل هندسه،

پوهندوی سید شیر

دوهمه برخه

آقا سیدي

کارتو گرافی با اساسات

پوهنوال دوکتور

توپوگرافی

محمد طاهر عنایت

د موادو مقاومت
اطالعاتو ته د الرسيس الرې
چارې

پوهنمل بهرام امیری
دانش کړوخیل

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
کابل
پوهنتون
بلخ
خوست
کابل
کابل

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
خوست
ننگرهار

۴۳

حیاتی جغرافیه

پوهاند لطف الله صافی

ننګرهار

۴۴

۴۵

د ریايض په هلکه خربې اترې

سالطان احمد نیازمن

ننګرهار

۵۶

۴۷
۴۹
۵۱

ګروه های اجتامعی بسته (مطالعه
جامعه شناختی سکتها)
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه
برخه

داکرت احمد سیر مهجور
سلطان احمد نیازمن

ننګرهار

۵۴

جیومورفولوژي

خوست

۵۶

اوسپنیز کانکرېټي عنارص ،

پوهنوال ديپلوم انجنیر

لومړی برخه

عبادالرحمن مومند

ننګرهار

۵۸

زولوجی غیرفقاریه

ذاکره بابکرخیل

ننګرهار

۶۰

الجرب معارص

داکرت عبدالله مهمند

بلخ

کابل

۶۲

معارص الجرب

داکرت عبدالله مهمند

خوست

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

۶۴

آملاين د افغانانو لپاره

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

۶۶

د پروژې مدیریت په عمل

محمد داود علم او يو

کې

اف  .ګهل

ننګرهار

۶۸

خوست

۷۰

ننګرهار

۷۲

ننګرهار

۷۴

ننګرهار

۷۶

ننګرهار

۷۸

پوهندی ګل حکیم شاه

۵۵

د تلویزیوين خپرونو تولید

۵۷

زولوجی فقاریه

ذاکره بابکرخیل

۵۹

د تهداب انجنیري

پوهاند انجنیر زملی خالقی

رهنمود موثریت حفظ انرژی در

داکرت انجنري محمد عمر

تعمیرات

تيموری

۶۷

صنعتي اقتصاد

۶۹

نبايت فزیولوژي دوهم جلد

۷۱
۷۳

۸۵

۸۷

پوهاند محمد بشیر
دودیال
پوهنمل محمد طاهر
میاخیل

برخه)
د ساختامن د جوړلو طریقې

پوهاند انجنیر محمد

(لومړی برخه)

عیسی تنها

۷۷

۸۳

واحدی

رازقی

د رسخالصو کانالونو هایدرولیک

۸۱

پوهنوال داکرت ماسرت

د ساختامنونو تحلیل (دویمه

۷۵

۷۹

سیدی

پوهاند محمد اسحق

سیټونه او هرڅه د هغوی په هکله

د جوړښتونو تحلیل (دوهمه
برخه)
 ۴۵انجنیري دريس کتابونه

لیف بوکوفسکی/
سلطان احمد نیاز من
پوهنوال میاپاچا
میاخیل

نبايت فزیولوژي لومړی جلد

پوهندوی محمد
طاهر کاکړ

پوهنمل محمد طاهر
میاخیل

د ساختامنونو تحلیل (لومړی

پوهاند محمد اسحق

برخه)

رازقی

د مهنډسانو د پاره

دیپلوم انجنیر

ساختامين ستاتیک زده کړه

اسدالله ملکزی

د ساختامن د جوړلو طریقې

پوهاند انجنیر محمد

(دوهمه برخه)

عیسی تنها

د لویو الرو د هنديس عنارصو

پوهنیار انجنیر محمد

ډیزاین

شاکر فاروقي

د جوړښتونو تحلیل (لومړی
برخه)

پولیتخنیک
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار
خوست
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

پروفیسور حفیظ الله
وردک او پروفیسور

خوست

دکتور زرجان بها

پروفیسور حفیظ الله
وردک او پروفیسور

خوست

۸۰

د ریايض منطق

سطان احمد نیازمن

ننګرهار

دکتور زرجان بها
ټول پوهنتونونه

اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین

پوهاند دیپلوم انجنیر

(دویمه برخه ،لومړی ټوک)

عبادالرحمن مومند

د تحلیلی هندسه لومړی برخه

سید شیر اقا سیدی

د انجنیری اساسی ریاضی

سیستم ها)

امان الله فقیری

پوهنوال عزت الله

استعامل

۶۵

اعامر ساختامنها (اساسات ،مواد و

پوهندوی دیپلوم انجنیر

کابل

ننګرهار

په سیول انجنیري کې د اټوکډ

آملانی برای افغانها به دری

ګرم شدن کره زمین

محمد نعیم نسین

بلخ

۵۲

۵۳

۶۳

(کانپوهنه-فلزي کانونه)

رشیف الله سهاک

وترنری عمومي پتالوژي

میاخیل

د افغانستان د پوهنتونونو د

اقتصادي جیولوجي

پوهاند دوکتور

ننګرهار

ننګرهار

پوهنوال میا پاچا

درسی کتابونو چاپول (پشتو)

د فاضله اوبو انجنیري

زملی خالقی

۵۰

انجنیري جیودوزی (رسو)

۶۱

کابل
پوهنتون

۴۸

ننګرهار

پوهندوی عبدالغفور

ننګرهار

۸۲

ننګرهار

اوسپنیز کانکریټي عنارص
۸۴

ننګرهار

۸۶

ننګرهار

۸۸
۹۰

د اقتصادي پرمختیا تیوري
کيد او ګرافیک
نړیوالې ټولنې

(لومړی برخه)

۸۹

عمومي تخنیکي رسم

پوهیالی فضل اکرب

ننګرهار

۹۱

اقلیم پوهنه

پوهاند عزت الله سایل

ننګرهار

۹۲

۹۳

جنایي ارواپوهنه

ننګرهار

۹۴

فیض

ډیزاین (دویمه برخه ،دوهم
ټوک)

نیازی

پوهنیار راز محمد

د اوبو رسولو انجنیري

د اقتصاد د علم اساسات
د انجنیری اساسی ریاضی
(دوهمه برخه)

پروفیسور انجنیر
محمد عیسی تنها
پوهاند دیپلوم انجنیر
عبادالرحمن مومند

شېر خان حساس
پوهندوی عبدالغفور
نیازی
پوهاند محمد بشیر
دویال
پوهنوال دیپلوم انجنیر
بهاوالدین جاليل
احسان الله آرینزی

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

۹۵

د طبیعي علومو انګلیيس-پښتو

پوهنوال ډاکرت نظر

قاموس

محمد سلطانزی ځدران

ننګرهار

ټول کتابونه له دې ویبپاڼې څخه ډونلوډوالی شۍ www.ecampus-afghanistan.org :
مرسته کوونکی :د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټی ،د آملاين او افغانی پوهنتونونو ټولنې ،د آملان د فدرالی جمهوریت جرنال کنسولګري ،کانراد ادناور بنسټ ،میخایل
کلېت ،سلواک اید ،په جرمنی کې د اناسیس کمپنۍ او افغانیک
تطبیق کوونکی :ډاکټر یحیی وردګ د لوړو زده کړو وزارت ،څلورمه کارته ،کابل افغانستان ،مې ۲۰۲۱
دفرت ،075601640:امييلtextbooks@afghanic.de :

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 KinderhilfeAfghanistan, 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

