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 چاپول درسي کتابونو     د 

 

 ! نو ی محصل   رانو ګ قدرمنو استادانو او  

  ل ګڼه  خهه څ سهتونوو    و یهلهه لو   ی او نشتوال   ی د دريس کتابونو کموال   ې د افغانستان په پوهنتونونو ک 

  تهود ی م   ه ړ نهه لهريپ پهه زا   ی نويهو مللومها و  هه   سه  ن ی استادان او محصهل   ر ې شم   ات ی ز   و ی .  ي ېږ ک 

  ټیه  پهه    ې دي او پهه بهازار که  ه ړ زا   ې اخه  چه  ه ګټه  نهه چپرتونو  کوي او له هغو کتابونو او    س ی  در 

 . ي ېږ فو وکاپي ک  ت ی ف ی ک 

کابهل پوهنتهونپ د کابهل    روينپ یهخوستپ کندهارپ ههراتپ بله پ ال    رهارپ ګ د نن   ې  ر اوسه پور   ږ مو 

عنوانهه مختلهد دريس کتابونهه د    ۳۶۵پوهنتهون لپهار     ک یهط ي پوهنتون  او د کابل پهو   خن 

 دي.    ي ړ لپار  چاپ ک  يو ځ پوهن  ې او کرهن  وم ې اقتصادپ ژورنال  پ ي ر ی طبپ ساينسپ انجن 

  ات یهز   و یهاو    پوهنتونونهو   ونهدو ړ ا   ولهو ټ   د ا و ېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه   ي ړ نومو   ې د پ چ   ړ و   ې ادون ی د  

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

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

 وزارت د   و ړ زد  کهههه   و ړ د افغانستان د لو   ې چه   ي ېږ  ر   ک   ې حال ک   ې په داس   ې ن ړ دا ک 

 : ې راغ  دي چ   ې پالن ک   ک ی ژ ی کلونو په م  سرتا  (  ۲۰۱۴-  ۲۰۱۰) 

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

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

  موادو ژبو  ه د کتابونو او دريس    تو ښ دري او پ   نه   ې ژب   وي ی لپار  له انگر    م ر فو ی نصاب د ر   مي ی  لل 

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

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

  ر ټهاو د چپ   و ړ تونونو    مرسهته وکهپوهن له    واد ې د دريس کتابونو په برابرولو    د ه   ې چ   و ړ غوا   ږ مو 

لپهار     افغانسهتان پوهنتونونهو د    ې د  چ   نه ړی لپار  ا   ې . د د دو ېږ ک   ی ک ټ   ی دوران  ه د پا   ټ او لکچرنو 

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



  کوي، ی نوو  کتابونوه ول   ې په خپلو مسلکي برخوو کو  ې کوو، چ   له ی ه   نه درنو استادانو    ولو ټ له  

او د    یوېټ  ا   رونوه ټ او چپ   ونه ټ شو  کتابونه، لکچرنو   کل ی هم خپل پخواين ل   ا ی او      ړ ژبا   ې وي 

  یوې وروسوته  او  چاپ    ت ی ف ی ک   ه ښ په    ې چ     ړ اک ر   یې   ې په واک ک   ږ زمو    ، ړ ک   ار ی چاپ لپاره ت 

  ه ړ پوه ا   کو ټ   ادو ی د    ه ګ . همدارن و ړ ورک   ې ته په واک ک   نو ی او محصل   تادانو اس   يو، ځ پوهن   وند ړ د ا 

  ې برخوه کو  ې پوه د   ه ګوې پوه    ې چو   ، ړ کو  ک یورسه ش   ږ لوه موو   ات یونظر   او   زونوه ی اند ړ خپل و 

 . و ړ پورته ک  امونه ګ   زمن ې اغ 

تویهات د نړیوالهو علمهي  مح   ونو د کتهاب   چې پ  ایستل شوی   خوا پور  زیار نو او خپروونکو له  لیکوا  د  

رو نهې او  ې کهې یینهې     ا دای يش د کتهاب پهه محتهو ې اساس برابر يشپ خو بیا هم ک   ر ملیارونو پ 

او یها    ل ا یکهو خپهل نرریهات او نیهوکې ل   چې   لرو هیله    نه نو له درنو لوستونکو  وليدل يشپ    ستونوې 

 لونکي چاپ کې اصالح يش. په را    چې ږيپ ې موږ  ه په لیکلې بڼه راول 

د    ې مننه کوو چ   ر  ډې   نه   روس ی ا   اکرت ډ له مرش    ې او د هغ   ېټې غان ماشومانو لپار  د جرمني کم د اف 

عنوانه   ۲۳۰پوهنتون د   رهار ګ مهاله د نن   ې  ر د   ی دو . ی د   ړی ورک   یې   ت ګښ دغه کتاب د چاپ ل 

 . ی د   ی ست ی اخ   ه ړ پر غا   ت ګښ ط ي کتابونو د چاپ ل   ر ی ط ي او غ 

  یې   ړۍ د کتابونو د چاپ ل   ې مننه کوم چ   نه او استادانو    سانو یی ر   و ځی د پوهن   سانوپ یی پوهنتونونو ر   د 

  یې ستاينه  يم او    ی منندو   ر ډې   نه   کوال ی د . د دغه کتاب له ل   ړې ور   ک   یې او مرسته    ې ول څ ه 

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

هم    نه    ي ی ح    م ی فه   اغ  ښ او    و ی مت الله عو حک   اغ  ښ   و؛ ی د دفرت له همکارانو هر    ه ګ همدارن 

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

 

 وردک   یی ح ی   اکرت ډ 

   ۲۰۲۲  لپ ې وزارتپ کابلپ اپر   و ړ ک زد    و ړ لو   د 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰:   ليفون ټی دفرت    د 

 textbooks@afghanic.org:  امييل 
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 تقریظ

 دغه عامه اقتصاد، د عامه ادارې او پالیسۍ د پوهنځي یو اساسي مضمون دی چې د

 ( کود سره په اونۍ کې درې کریدیتونهPA240پوهنځي په نوي کریکولم کې په)

شامل دي. په دغه مضمون کې محصالن د اقتصاد د علم د عمومي مفاهیمو د 

 سیټیفه پوهه ترالسه کوي چې یو پاعامه اقتصاد په اړ څنګ، خاصتاً دپیژندنې تر

و، لیاتعلم دی. له دې څخه موخه د عامه هوساینې، عامه عوایدو، عامه مصارفو، ما

هم معامه تصدیو عامه تمویل او د عامه ټولنیزو خدماتو ښه کول دي. په دې کې 

د  ي چېدمالي سیستم او نور  مسایل د دولت عایداتي منابع، دولتي ملکیتونه، عامه

 لري. ورونه ورباندې پوهه دعامه ادارې مسلکي کا

نځی له دې امله چې د عامه ادارې او پالیسۍ پوهنځی یو نوی تأسیس شوی پوه

 اترهدی، له بلې خوا په مجموع کې په هیواد کې د نوي پالیسۍ په رڼا کې زی

د  ې کارکوونکي ال همخلک او له هغې جملې د اقتصادي ډګر او د عامه ادار

خصوصي سکتور ترڅنګ د عامه سکتور د ارزښت په اړه لږ فکر کوي، حال 

ً مسلط سکتور وي. د عا مه دا چې عامه سکتور تل او په هر هیواد کې عمدتا

اقتصاد په ښه والي او قوت سره خصوصي سکتور خودبخوده تقویه کیږي، 

 ونکي اړیکې او یو پریعنې عامه او خصوصي سکتورونه یو بل سره نه شلید

بل اغیزې لري چې په دې برخه کې د درسي او یا درسي مرستیال موادو 

 برابرول یو نیک ګام دی.

ریحان هللا رحیمي د عامه ادارې او پالیسۍ د پوهنځي د  پوهندویدا دی محترم 

مدیریت انکشاف د څانګې د علمي کادر غړی، دغه درسي اثر چمتو کړی دی. 

د دې اثر په لیکنه کې پوره زیار ګاللی دی او د تدریس د  قدرمن رحیمي صیب

اسانه کولو او محصالنو سره په زده کړه کې د مرستې لپاره یې دغه مواد او 

محتویات د منل شوي کریکولم سره مطابقت  دغه اثر اثر برابر کړي دي. د



 

 

 

V 

لري، یعنې محترم رحیمي صیب په خپل دغه اثر کې د نصاب مطابق په عامه 

صاد پورې اړوند مسایل راغونډ کړي دي. د دغه درسي اثر په بشپړولو کې اقت

ریحان هللا رحیمي د ټولو باتجربه استادانو سره دوامداره  پوهندویمحترم 

مشورې کړي دي او خپل کار یې ډیر په دقت سره تکمیل کړی دی چې زیاز 

 یې د ستاینې وړ دی.

د  ي، په دې توګه د لیکوالۍنوموړی پخوا هم یو شمیر علمي مقالې لیکلي د

 صاديتجربې لرونکی دی. دغه اثر یې د عامه ادارې د پوهنځي، د هیواد د اقت

ي تصادتصدیو مدیرانو، د اقتصاد د پوهنځي محصالنو او ځوانو استادانو، د اق

ۍ بدارمؤسساتو کارکوونکو، د هیواد پالیسۍ جوړوونکو ادارو، د ادارې او حسا

و و او د سوداګرۍ د خونو مامورینو، کارکوونکو اد انستیتیوت د شاګردان

انو څیړونکو، د مالي شرکتونو، مؤسساتو او د نورو تولیدي دفترونو د مدیر

ونکي، ارکود دغه اثر په لوستلو او پوهیدلو سره به اداري ک لپاره ډیر ګټور دی.

مؤسسات او انفرادي اشخاص وتوانیږي چې د ګران هیوا د عامه او دولتي 

ل ه کورهبري او د تولید عملیه کې د اغیزمنو تولیداتو او خدماتو عرض تصدیو

 رامنځته کړي او د ملي اقتصاد د پرمختګ او انکشاف سره مرسته وکړي.

 رباردپه دې توګه دغه اثر د محصالنو لپاره ګټور بولم، د خدای پاک له لوی 

    ه لرم.څخه ورته په راتلونکي کې هم د دغه راز نورو بریالیتوبونو هیل

 په درنښت

 پوهاند محمد بشیر دودیال

 د اقتصاد د پوهنځي استاد
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 تقریظ

رې الیدو واد لومړیو وختونو راهیسې دولتونه د خپلو لګښتونو ترسره کولو لپاره د ع

ون چارې لټوي. که څه هم د تمویل په الرو چارو کې د وخت په تیریدو سره بدل

ې تر رخه کګښتونه په زیاته اندازه په نظامي براغلی. په لومړیو کلونو کې د دولت ل

پل سره کیدل او تمویل یې هم د نظامي جنګونو له الرې وه، خو نن ورځ دولت خ

ې، کتیا او داسې نورو برخو لګښتونه په مختلفو برخو کې لګوي لکه تعلیم، روغ

ه رځ دغهمداسې عواید هم له مختلفو الرو برابروي لکه مالیات او داسې نور. نن و

یو  لګښتونه او عواید داسې مرحلې ته رسیدلي دي چې د پخواني ساده جوړښت څخه

 ول همکپیچلې بڼه یې خپله کړې. تر څنګ یې د دغه موضوعاتو په اړه پوهه ترالسه 

یر نګه ډعلمي شوې او په پوهنتونونو کې تدریسیږي او په اړه یې څیړنې کوي، همدار

 وي دي.زیات کتابونه په دغه برخه کې لیکل ش

به ژښتو له نیکه مرغه د پخوا په پرتله هره ورځ په ټولو برخو کې لیکواالن په پ

خو  تیږيلیکنې کوي. که څه هم په دغو لیکنو کې کامالً د لیکوالۍ اصول نه مراعا

 بیا هم د ګټې وړ دي.

اور زه ب د عامه اقتصاد په برخه کې دغه لیکنه د لومړنیو لیکنو څخه شمیرل کیږي او

کي ړي څپره کتاب به تر یوه بریده دغه تشه راډکه کړي. د دغه کتاب په لومچې دغلرم 

ي د کې د عامه اقتصاد په اړه عمومي معلومات وړاندې شوي دي، په دویم څپرکي ک

و او عامه سکتور، ورپسې څپرکي کې د عامه لګښتونو، څلورم څپرکي کې عامه عواید

ده د د دغه کتاب محتوا تر ډیره ح دی.هم نورو موضوعاتو په اړه په کې بحث شوی 

 دارنګهه. همعامه ادارې او پالیسۍ پوهنځي د زده کړیاالنو لپاره مؤثره او د ګټې وړ د

خیستل هوم الیکنه یې هم په ساده او روانه ژبه ترسره شوې ده او په اسانۍ سره ترې مف

 کیږي.

 قتصادان چې له عامه زه باوري یم چې که زمونږ قدرمن زده کړیاالن او ټول هغه کسا

 حده د ر ډیرهلري او دا کتاب په دقیق ډول ولولي، نو په عامه اقتصاد کې به تسره عالقه 

رخه په ب ستونزو سره مخامخ نه شي. په دې هیله چې زمونږ په هیواد کې د عامه اقتصاد

 کې ال زیاته پاملرنه وشي، ترڅو د ټولنې د مثبت بدلون سبب شي.

 

 په درنښت

 نثار احمد مصلح پوهنیار

 استادد عامه ادارې او پالیسۍ پوهنځي 
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 د پیل خبرې

ړۍ نعامه اقتصاد، د اقتصاد د علم له بنسټیزو برخو څخه شمیرل کیږي چې د 

د د قتصاهیوادونه د عامه ا د هر هیواد او هرې ټولنې یوه مهمه برخه تشکیلوي.

 ې خپل د پرمختګعلم په رڼا کې حرکت کوي چې د همدغه علم په اساس ټولن

اد او ورسته پاتې والي برخه لیک ټاکي، که چیرې د یوه هیواد دعامه اقتص

برخه پیاوړی وي، نو هغه هیواد به ورسره په اقتصادي برخه)سکتور( کې 

 عامه سکتور برخه کمزوری وي، نو پیاوړی وي او که چیرې د یوه هیواد د

وه ه پلد اقتصادي پرمختګ ل ښکاره خبره ده چې هغه هیواد به په ظاهري بڼه هم

 کمزوری او ناتوانه وي.

د نړۍ ننۍ پرمختللي هیوادونه د همدغه علم د اساساتو په مراعاتولو، تطبیق او 

علمي کولو او هیوادونو ته د دغه علم د اساسي تیوریګانو د تحلیل، تجزیې او 

 ښو اقتصادي پالیسیو د جوړولو له امله پرمختللي شوي دي. لکه څنګه چې

هیوادوه او ټولنې اړ دي چې د خپل واک الندې سیمو لپاره ښه اقتصادي 

پالیسیګانې او برنامې ولري چې له امله یې وکولی شي د خپلو خلکو لپاره د 

هغو په پلي کولو سره ښه او سوکاله ژوند برابر کړي، نو اړینه ده چې د دې 

په ټولنه کې  د  چې یو یې هم په دغه اړه لپاره اساسي او بنسټیز کار وکړي

مسلکي کادرونو روزل دي. دا چې عامه سکتورد یوه هیواد یا یوې ټولنې یو له 

مهمو او حیاتي سکتورونو څخه شمیرل کیږي، نو له همدې امله د لوړو زده 

کړو وزارت هم نظر دغه اهمیت ته یو مضمون د عامه اقتصاد په نامه د عامه 

هنځیو په نصاب کې شامله کړه چې له ادارې او پالیسۍ پوهنځي او اقتصاد ًپو

دغې الرې دولت وکولی شي سالم او مسلکي کادرونه د دغه سکتور د پرمخ 

چې د عامه اقتصاد علم د یوه مضمون په ډول بیولو لپاره وروزي. سره له دې 

په دغو پوهنځیو کې تدریسیږي، بیا هم سره د دومره ارزښت یې بې ارزښته او 
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ر په ډول تالمل دی چې دغه مضمون ال تراوسه د چپ نا دیده ګڼل شوی، همدا

تدریس کیده او د کوم معیاري درسي کتاب درلودونکی نه وو، له همدې امله 

مې اړینه وبلله چې د عامه اقتصاد مضمون باید د یوه ټاکلي درسي کتاب په 

درلودلو سره په اړوندو پوهنځیو کې تدریس شي. د همدغه اړتیا پر بنسټ مې د 

په راټولولو پیل وکړ چې الحمدهلل دا دی له ډیر زیار او کوښښ څخه  موادو

وروسته په دې وتوانیدم چې عامه اقتصاد د یوه کتاب په شکل چاپ اوخپلو 

 درنو محصالنو ته یې د ګټې اخستنې په موخه وړاندې کړم.

کړم  ه مخد عامه اقتصاد په اړه د موادو، اثارو او کتابونو کمښت له ستونزو سر

ومې نشو کولی چې دغه کتاب لکه څرنګه چې الزمه ده هماغسې جامع  او

ه بترتیب او ګټې اخستنې ته یې وړاندې کړم، په هر صورت په راتلونکي کې 

اقتصاد( نور هم غني او نوي موضوعات په کوښښ وکړم چې دغه کتاب)عامه 

 کې راواخلم.

ې داراد او د عامه د دغه کتاب په اصالح کې له ما سره د اقتصاد پوهنځي استا

یات او پالیسۍ پوهنځي پخوانی رئیس محترم پوهاند محمد بشیر دودیال ډیر ز

و زحمت ګاللی چې زه ورڅخه د زړه له کومې مننه کووم، همدا راز درانه ا

لح مد مصپوهنیار نثاراح استادقدرمند استادا د عامه ادارې او پالیسۍ یوهنځي 

نه یې د اصالح په موخه کتلې او خپله لیکزما کتاب یې څخه هم منندوی یم چې 

 .پرې کړې

 په پای کې له درنو لوستونکو څخه غوښتنه کووم چې د کتاب د کمۍ او یا

ل و خپناشتباهاتو له امله ما وبخښي، که کوم اشتباه او نیمګړتیا موجود وي، 

 وړاندیزونه او نیوکې دې رانه نه سپموي چې په راتلونکو چاپونو کې یې

 بشپړ کړم. اصالح او

 په درنښت

 ریحان هللا رحیمي دویپوهن

د عامه ادارې او پالیسۍ پوهنځي استاد
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 سریزه

خو  نړۍ ټول اقتصادي نظامونه مختلف نظریات لري، عامه اقتصاد په اړه د د

 هیڅ یو یې هم په مطلق ډول عامه اقتصاد نه ردوي، مګر په دې رابطه په

 او طریقه د بحث وړ ده.اقتصاد کې د دولت د مداخلې اندازه 

 د آزاد چې په کامل ډول ،په اوسنۍ نړۍ کې هیڅ داسې هیواد وجود نه لري

رو ي چاپه اقتصادیا ډیر  بلکه ټول دولتونه لږ ،وي بازار د اقتصاد درلودونکی

 کې مداخله کوي.

نه ادوی په افغانستان کې سره له دې چې په اساسي قانون کې د آزاد بازار څخه

 و عمالً عامه فعالیت نه انکار نه دی کړی ا وی بیا یې هم اقتصاد دحمایت ش او

 ده او یو لوی ضرورت هم ورته شته. یې دغه برخه په اقتصاد کې موجود

لي لي او ماپو پولي وسایلو په کار آچونه، د مالي او دولت د عامه اقتصاد الندې د د

 عامه ل او تشریح، ددولت د اقتصادي فعالیتونو تحلی وسایلو اداره او تهیه، د

ونکي مصرف کو او دمالیاتو ډولونه  مصارفو تاثیرات او بررسي، په اقتصاد کې د

 لوي.بحث موضوعات تشکی عامه اقتصاد د رفاه کچې او نور د د او تولیدونکي

 دلي کول پ هغو عایداتي منابعو او مصارفو په اړه مالي سیاستونه او د دولت د د

او  ټولنې رفاه چې د انکشاف او د ،ږيخه شمیرل کیوسایلو څ لهعامه اقتصاد 

 ږي.لوړوالي په خاطر په کار وړل کی سطحې د هوساینې د

ه کریکولم پ عامه ادارې او پالیسۍ پوهنځي د ون چې دمعامه اقتصاد مض د

تر اوسه  ،ږېیتدریسپه لومړي سمستر کې  نظر کې نیولو سره د لومړي ټولګي

دغه مضمون  له همدې امله مې اړینه وبلله چې. کتاب نه درلود یسيیې کوم تدر

ه بڼه چاپ او د خپلو محصالنو په واک کې ورکړم چې پد یوه تدریسي کتاب 
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انو دی له ډیرو هڅو وروسته مې دغه کتاب بشپړ او د خپلو ګر الحمد هلل دا

 له دې وروسته له همدې څخه استفاده وکړي.محصالنو په واک کې ورکړ چې 

چې په لومړي فصل  ،دی ټول شویځو فصلونو کې تالیف او اب په پندغه کت

ه، د عامه اقتصاد پیژندن کې یې ځینې لومړني عامه مسایل او موضوعات لکه د

 ولونوډ تمویل د تمویل ډولونه، د صاد دندې، عامه تمویل، تمویل او دتعامه اق

 دي.و داسې نور مسایل پکې رانغاړل شوي ګټې او زیانونه ا

ند عامه سکتور اړو چې د ،بحث شویکې یې بیا په عامه سکتور ل م فصپه دوی

، اتعامه تمویل اساس منځ فرقونه، د عامه او خصوصي تمویل تر مسایل لکه د

یدو ک، د عامه یا دولتي تصدیو د رامنځته عامه اجناس او خدمات، عامه تصدي

 دي.تصدیو په ضد دالیل او نور ذکر شوي دولتي  سببونه، د

عامه مصارفو ډولونه، په عامه  ، دل کې یې عامه مصارفېیم فصپه در

په  عامه مصارفو تاثیرات او نور چې زیاتوالي علتونه، د مصارفو کې د

 بحث الندې نیول شوی. تر ،لیدل کیږيدولتونو کې په ښکاره ډول 

فصل ، په مدولتونو د احیا مهمه منبع ده په څلورم فصل کې عامه عواید چې د

ځینو اړینو دولت پر د شوې او هر اړخیزه بحث پرې شوی.یستل اخډول سره 

او  ه نړۍدولت تشبثاتي عواید، پ مسایلو لکه مالیاتي او غیر مالیاتي عواید، د

مالیې  د دونه،میتو مالیاتي ټاکنو مالیاتو پر تاریخچې لنډه کتنه، د افغانستان کې د

 رې چارې، دحل ال هغې د ټاکنې حدود او تخنیک، مالیاتي مقاومتونه او د

م التو هز پر ګمرکي محصوار هغو ګټې او زیانونه او همدا مالیاتو ډولونه او د

 بحث شوی.

 چې د ،جې بحث شوییپه پنځم فصل کې بیا په ځانګړي ډول سره پر بود

جې یبود نه، دوهغې تاریخې پړاو پیدایښت او دیجې جې اهمیت، د بودیبود

چې  ،و تر خپلې وسې مو کوښښ کړیحاالتو غږیدیلي یو ا هغې پر مراحل او د

ون کې معامه اقتصاد په مض عامه اقتصاد هغه اړین موضوعات چې باید د د
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 په دغه کتاب کې ورته ځای ورکړو.  ،ولوستل شي

 ه دېهمداراز شپږم فصل کې بیا د عامه مالي پالیسیو په هکله بحث شوی چې پ

ه پاغیزې، ستونزې، کې د مالي پالیسیو ډولونه، د مالي پالیسیو اقتصادي 

و و نوراافغانستان کې د مالي پالیسیو پر وړاندې پرتې ستونزې، مالي مدیریت  

 ته کتنه شوې.

و ایسو پپه اووم فصل کې بیا عامه پولي مسایلو ته کتنه شوې چې په دې ډله کې 

ۍ ه نړد پیسو څرنګوالی پکې شامل دی، همداراز د افغانستان پولي سیستم او پ

 کې بریښنایي پیسو باندې بحث شوی چې د وخت مطابق د مالي او فغانستان

 مدیریت یو ښه او توده موضوع ده.

هم  اقتصاد په پوهنځیو کې ددغه مضمون د عامه ادارې له پوهنځي څخه پرته 

ږي چې له دې څخه به د اقتصاد پوهنځي محصالن او استادان هم یتدریس

 استفاده کوي.

نو اقتصاد پوهنځي له در لیسۍ پوهنځي او دپه پای کې د عامه ادارې او پا

یاد  د څخه هیله کوم چېاو د دغه مسلک له عالقه مندانو محصالنو استادانو، 

په راتلونکو ګڼو کې  ترڅوح په موخه راسره همکاري وکړي کتاب د اصال

  اصالح شي.
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 لومړی فصل

 عمومیات

 ې کل،یکوي چې یوه ته په ټوله کې په یوې ټولنې کې دوه ډوله اقتصاد فعالیت 

 (microکوچنی یا)تصدي، ( اقتصاد او بل ته یې جزوي، macroلوی یا) ملي،

 چنيکو یا هیواد اقتصاد وایي، په کوچني یا مایکرو اقتصاد کې د یوې ټولنې

و او نورشرکتونو،  ،کورنیوسیمو، کلیو، متحولونه لکه د افرادو، ټولنو، 

 او نور تر بحث الندې نیول کیږي ف، مصاراقتصادي وضعیت، د عوایدو کچه

وې یمګر په لوی یا مکرو اقتصاد کې د یوې ټولنې لوی لوی متحولونه لکه د 

ه پاقتصادي وضعیت، د ټولنې  یوه هیواد، د او د نفوسو بررسي ټولنې نفوس

سطحه د خلکو د ژوندانه تحلیل، د ټولنې په سطحه صنعتي سکتور، د 

اد طالعه کیږي چې په دې کې د حکومت اقتصانفالسیون کچه، تجارت او نور م

ه د یویا عامه اقتصاد هم شامله ده، نو ویلی شو چې عامه اقتصاد د کل اقتصا

 نوې څانګه ده چې په اوس وخت کې د حکومتونو د توجه وړ ګرځیدلي او په

دې کې دا الرې چارې تر بحث الندې نیول کیږي چې څنګه کوالی شو په 

 والیکعوامل په اغیزمن او سالمه توګه وکارو، څنګه  سکتور کې د تولید عامه

شو په اقتصادي چارو کې تخصص رامنځته کړو او څنګه کوالی شو له بشري 

 او فزیکي قواوو څخه مطلوبه ګټه پورته کړو.

ټولنې د عامه وګړو  علم هغه ټولنیزه څانګه ده، چی د د اقتصاد دعامه اقتصاد 

صارفو، عامه خدماتو، عامه پانګونې او د دولتي عوایدو، م ،معیشتد ژوند، 

ټولنیز ژوند د هوسا کیدو په اړه د  اقتصادي  سیستم له تحلیل او مطالعې سره 

او  هغو اقتصادی اصولو او تجربو په هکله بحث سروکار لري. عامه اقتصاد د
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 ،اقتصاد جوړښت تر اغیزې الندې راولي یوه خبرې کوي چې په سیده توګه  د

عامه سکتور کې  پهعمومي اقتصاد قوانین د ته بڼه ورکوي. دلته د یو اقتصا یا

د عمومي اقتصاد یوه  نوې څانګه  عامه اقتصادتر مطالعې الندې نیول کیږي. 

دولت  تصدیو د مدیرانو او د د ي  اقتصاد دغه څانګه د کارګرانو،ده. د عموم

اغیزمن  سکتور کې د تولیدي عواملو د عامهترمنځ اړیکې روښـــانوي او 

 استعمال، غوره تخصیص کولو او د مطلوبیت د ایجاد په هکله الرښوونه کوي.

دولتي مصارفو  د علم بحثونه بالعموم دولتي مصارف، اقتصاد د عامهد  

و اعادن دولتي عواید، په هیواد کې دولتي تولید او تولیدي عوامل، مپیژندنه، 

 د مالي ، په دولتي چارو کېیې هغو استخراج او عواید دولت لخوا د ذخایر او د

 ي سکتورونونورو اقتصاد بودجې جوړښت، او له چارو مدیریت، بودجه او د

وره یو غاو په تیره بیا د دولت په هکله د مالي او پولي پالیس ېاړیک  ېسره ی

 سیاست ښودل او بیانول دي. عامهکول یا د 

ې ننه کده سکتور  په یا په بله وینا: عامه اقتصاد هغه  پوهنه ده چې د عام  

وګه ه تسکتور پ ياقتصادي قوانین تر څیړنې الندې  نیسي  او دولت د یوه تولید

ې ه اقتصادي نظام سره ارتباط ولري، تر بحث الندچی ل شکلپه هر اړخیزه 

 نیسي.

( normativeاو هم ) اړخ یا تطبیقي عملي ،مثبت (positive)عامه اقتصاد هم 

صاد ړخ لري، دا په دې معنی چې دولت یا عامه اقت، تیوریکي او نظري ايعلم

 یاتي نظرممجبوره ده د خپلې ټولنې د هوساینې او پیشرفت لپاره اقتصادي عل

ر پولت هم کړي چې دا دواړه مسؤلیتونه د د ياو پالنونه طرحه او بیا هغه عمل

 غاړه دي. 
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 د اقتصادي نظامونو د رامنځته کیدو اساسي الملونه

په  د ژوندانه تاریخي شالید ته نظر وکړو، ښکاره ده چې انسانکه د انسان 

 ، پهلومړیو کې ډیر ابتدایي او د اقتصاد له لحاظه ډیر ناچاره ژوند درلود

پل د خ لومړیو کې انسانانو حتی د دې وسه، توان او پوهه نه درلوده چې یواځې

 ژوند د بقا او پرمختګ لپاره فکر او عمل وکړي.

 خه دسانانو د خپل ژوند د بقا لپاره له هر رنګه څیزونو څپه لومړیو کې ان

او  شنو خوراک لپاره ګټه اخیستې ده او حتی لکه د حیواناتو په شان له شته وو

د ې بلوچو وښو څخه هم استفاده کړې، د وخت په تیریدو سره په مختلفو سیمو ک

ره و سزیجاتشول او راز راز واښو، د ونو او بوټو له پاڼو، ځنګلي میوو او سب

 اشنا شول چې له هغو څخه به یې د خوارک لپاره استفاده کوله.

په دغه وخت کې انسانان و پوهیدل چې پرته له خوراک او څښاک څخه هیڅ 

و اراک چاره نشته، پس دا یې د ژوندي پاتې کیدو لپاره یو شرط وبلله چې د خو

و د ځان د څښاک په لټه کې شي. هماغه وو چې په کرکیلې یې پیل وکړ ا

ات جژوندي پاتې کیدو او بقا لپاره یې ډول ډول حبوبات، سبزیجات او میوه 

وکرل او له هغوی څخه به یې ساتنه کوله، حتی د خپلې کورنۍ د غړو په 

و شمول یې هم خلکو ته اجازه نه ورکوله چې له کرکیلې او زراعتي حاصالت

 یې استفاده وکړي.

 یو کس د بل کس له همکارۍ او مرستې د ژوند په تیریدو سره وپوهیدل چې

م څخه پرته نشي کولی ژوند وکړي، ځکه د ژوند غوښتنې ډیرې او امکانات ک

ه ل سربدي، پس متوجه شول چې انسانان باید د ژوند په معامالتو کې له یو او 

مرسته او همکاري وکړي چې په دې ترڅ کې د اقتصاد لومړنی څرک یعنې د 

ه اد په څخه استفاده رامنځته شوه. هماغه وو چې اقتصتبادلې کلیمه او له هغ

عملي ډول سره په ټولنه کې و کارول شو. بارتر یا جنس په جنس تبادله 

ول شرامنځته شوه او ورپسې ځینې شیان د تبادلې د معیار په توګه و کارول 

 چې اوس پولي او الکترونیکي تبادلې مروجې دي.
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، د پوره کولو لپاره الس په کار شولانسانان ورو ورو د خپلو ضروریاتو 

زراعت وده وکړه، تجارت پراخه شو، تعلیم عام شو او صنعت ته الره 

لو ه کوپرانیستل شوه نو انسانان اړ شول چې د خپلو اقتصادي معامالتو د ترسر

 لپاره اصول او کړنالرې ولري تر څو د هغې په اساس وشي کولی ډیره ګته

اړه نه شي، پس په مختلفو سیمو کې مختلف او و وکړي او شته ګته یې متضرره

 اصول ول چې اقتصادي معامالت به یې په رڼا کې ترسره کیدل.

د  م کال کې علومو پرمختګ وکړ، نو همدلته وه چې یو عالم۱۸۰۰کله چې په 

ره لپا لومړي ځل لپاره په نړیواله توګه د یوه اقتصادي نظام د رامنځته کیدو

و اظام ولنه کې یې د اقتصادي معامالتو لپاره یو جدا نالره پرانسته او په ټ

ې سیستم رامنځته کړ او خلک یې مجبوره کړل ترڅو د همدې نظام څخه په ګت

  اخستنې خپل اقتصادي چارې پرمخ بوځي.

ه د دې لپاره چې د اقتصادي نظامونو د رامنځته کیدو په عواملو باندې ښ

و اقتصاد ځینو اساسي او بنسټیزوپوهیږو الزمه ګڼم چې تر هرڅه د مخه د 

موضوعاتو باندې بحث وکړم، دلته ځینې موضوعات او الملونه شته چې 

ه ت څخانسانان، ټولنې او نور یې په یواځېتوب او پرته له کوم اقتصادي جوړښ

 نه شي ترسره کولی او دغه موضوعات د اقتصاد په عرضه کوونکو او تقاضا

کې مؤثر رول لري لکه: د امتعې  کوونکو او د بازار په منځته راتګ

 (Samuelson.1975کموالی)ضرورتونه(، د کار تقسیم، پولي اقتصاد او نور)

الف. ضرورتونه: ښکاره ده چې د اقتصاد هسته د اجناسو کموالی تشکیلوي، 

هر انسان ځانته ځانګړي ضرورتونه او احتیاجات لري، ځکه چې انسان د خپلو 

ه کوښښ کوي نو همدا علت ده چې د اقتصادي احتیاجاتو د رفع کیدلو لپار

احتیاج یا ضرورت نه بحث کیږي. د اقتصادي احتیاجاتو د پوره کولو لپاره 

انسانان اجناسو او خدماتو ته ضرورت پیدا کوي، احتیاج او امتعه د هر اقتصاد 

دوه اساسي عوامله ګڼل کیږي چې د دغو دواړو عواملو ترمنځ تل عدم تناسب 

ه احتیاجات نامحدود او امتعه او خدمات محدود وي نو همدغه شتون لري ځک

علت ده چې امتعه یا جنس ارزښت پیدا کوي چې د جنس همدغه ارزښت د 

 (۱۳۹۰قیمت په جوړښت او بازار په شتون کې بیا ښه رول لوبوي.)نور عباد.
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کې  ب. د کار ویش: په نړۍ کې هیڅ داسې یو هیواد نه لیدل کیږي چې په هغې

ناس و اجهیواد انسانان خپل احتیاجات په خپله پوره کړي او ټول خدمات ا د هغه

ي چې ورته ضرورت لیدل کیږي پخپله تهیه او تولید کړي، انسانان کوښښ کو

ه پچې په خپل ځان د متکي اقتصاد پرځای داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې 

ش سیم او وییوې ځانګړې سیمې کې خپل مؤلدیت ته ډیروالی ورکړي. د کار تق

دې  په واسطه د تولید په عملیې کې ډیروالی او مؤلدیت رامنځته کیږي او د

 زمینه برابریږي ترڅو ګټه او پانګونه ډیره شي. 

د کار ویش نه یواځې په ملي توګه بلکې په نړیواله توګه هم د اعتبار 

 درلودونکی دی، د کار ویش د دې باعث ګرځي چې تولید شوی جنس د تبادلې

او راکړه ورکړه پرې ترسره شي ترڅو  د ټولنې ضرورتونه د ځانګړو وړ 

راتګ  نځتهتولیداتو د ترالسه کولو پواسطه رفع شي. د امتعې تبادله د بازار د م

ی لرل لپاره الره هواروي چې دا د اقتصادي معامالتو په پراختیا کې مهم رول

 شي.

 ه کېی نن ورځ په ټولنج. پولي اقتصاد: د طبیعي)جنس په جنس( تبادلې په ځا

ودې درل پولي تبادله یا پولي اقتصاد شتون لري، طبیعي تبادله له ځانه ستونزې

ځکه هر عرضه کوونکی باید د تقاضا کوونکي د خوښې او ضرورت وړ جنس 

ې بادلتتولید کړي کنه تبادله نه رامنځته کیږي چې دغه ستونزه یواځې د پولي 

پواسطه د هرچا ضرورت رفع کیدای شي پواسطه حل کیدای شي ځکه د پیسو 

 او هر کس کولی شي د پیسو پواسطه د خپلې خوښې جنس ترالسه کړي.

په پرمختللو هیوادونو کې نن سبا پولي اقتصاد هم خپل ځای قرضوي یا 

سو الکترونیکي اقتصاد ته پریږدي ځکه د اجناسو خرید او فروش د فزیکي پی

 یلینو و دې کولو سره ترسره کیدای شيوړان پرځای د الکترونیکي کارتونو په

 دشو چې د اقتصاد له دغو اساسي موضوعاتو څخه په ځانګړي توګه د امتعې 

کموالي څخه د ټولنې اساسي ستونزې چې هغه اقتصادي ستونزې دي راپیدا 

م کیږي چې د دغو ستونزو د حل لپاره اړ یو چې یو اقتصادي سیستم یا نظا

 ولرو.     
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ې ټولنې په اقتصاد کې دوه اساسي ستونزې راپیدا کیږي چ همدا راز د هرې

و د اټولنه باید د هغې د حل لپاره پوره توجه وکړي چې هغه د چارو مدیریت 

و د تونزچارو د تداوم یا دوامداره پاتې کیدو ستونزه ده، د اقتصاد د اساسي س

 تهحل لپاره باید په اقتصاد کې یو نظم او جوړښت رامنځته شي ترڅو په ش

نه جوړښت او چوکاټ کې دغه ستونزې په معقول ډول حل او اقتصادي  فعالیتو

 په اقتصادي اصولو سره ترسره شي، بناًء د اقتصادي ستونزو د حل لپاره

 (۱۳۸۶اقتصادي نظام ته ضرورت پیدا کیږي.)شهیدی.

 نړیوال اقتصادي نظامونه

 

کاټ و چویکولو لپاره  اقتصادي نظام په ټولنه کې د اقتصادي فعالیتونو د ترسره

ۍ لیت کوونکي)کورنۍ، تصددی چې د همدغه چوکاټ په دننه کې د اقتصاد فعا

و خپل اقتصادي فعالیتونه د ځانګړو ټاکل شویو اصولو او قواعداو دولت( 

ولو ټمطابق ترسره کوي. په همدې اساس یو اقتصادي نظام په یوې ټولنې کې د 

یر غدرلودنکی وي چې په آګاهانه او  اقتصادي قواعدو، مقرراتو او قوانینو

ه توګه پونو آګاهانه ډول د قوانینو او مقرراتو او د ټولنې د دود، دستور او رواج

 (۱۳۹۰د بازار د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ وي.)هاسه، ر. و.

لکه څرنګه چې مخکې وویل شول، اقتصادي نظامونه د اقتصادي ستونزو د 

ب ځوا د اقتصاد هغه اساسي او بنسټیزو پوښتنو ته حل لپاره رامنځته کیږي چې

 و کېوایي. د تیوری له نظره دوه اقتصادي نظامونه چې په دوو مخالفو قطبون

ه واقع دي د مرکزي پالن د اقتصادي نظام او د بازار د اقتصادي نظام څخ

عبارت دي چې د کامالً متفاوتو اصولو درلودونکي دي، له دې پرته نور 

مونه په عام ډول سره مختلط یا ګډ نظامونه ګڼل کیږي چې اقتصادي نظا

 ستونزې یې نسبتاً کمې او په اصولو کې سره ډیر توپیر نه لري.

( هیوادونه شتون لري چې د دوی اقتصاد ۲۱۰په نړۍ کې تقریباً دوه سوه لس)

هم یو له بله توپیر لري، ځینې هیوادونه له اقتصادي اړخه ډیر پیاوړي او ځینې 

یر کمزوري دي چې اقتصادونه یې د نورو هیوادونو په اقتصاد پورې تړلي بیا ډ

وي، په هر صورت ویلی شو چې په دغه هیوادونو کې یا په نړیواله توګه څلور 
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اقتصادي نظامونه فعالیت کوي یا هیوادونه له دغو څلورو اقتصادي نظامونو 

هغو څخه پیروي  څخه په ګټې اخستنې خپل اقتصادي فعالیتونه پرمخ وړي او له

 کوي چې دغه اقتصادي نظامونه په الندې ډول  دي:

 (Socialism)  : اشتراکي نظام یا د مرکزي پالن جوړونې اقتصادي نظام۱

ر تدغه نظام په نړیواله کچه د کمونیستي هیوادونو لخوا رامنځته شوی چې 

ې ټول ام کډیره حده اوس له منځه تللی او د منځه تللو په حال کې ده. په دغه نظ

ولت دلوی اقتصادي فعالیتونه په دولت پورې تړلي وي، دلته په دغه نظام کې 

په اقتصادي فعالیتونو او بازار کې لوی الس لري، د دې برعکس افراد، 

اشخاص یا خصوصي اقتصاد نه شي کولی اقتصاد په خپل کنترول کې وساتي، 

ی و دوال استفاده کیږي دلته په دغه نظام کې د انسانانو څخه د افزارو په ډو

ې ام کحق نه لري چې اقتصادي فعالیتونه په خپله ګټه تر سره کړي. په دغه نظ

ت، بیالبیل سکتورونه لکه صنعت، سوداګري، ترانسپورت، مواصالت او مناقال

ي. خدمات او نور دولتي وي او مالیات هم له دولتي سکتور څخه اخیستل کیږ

او  چوکاټ کې اقتصادي فعالیتونه تر سره خلک او افراد کولی شي د دولت په

 ((Colander.2004 په مقابل کې یې اجوره ترالسه کړي.

په دې نظام کې شخصي ملکیتونو ته اجازه ورکول کیږي، خو د خصوصي 

 .ملکیتونو شته والی د دولتي قانون له مخې منعه وي

له شخصي مالکیت څخه مقصد پرهغه شتمنیو باندې د شخص تصاحب دی چې 

ل د هغه د شخصي او کورنیو اړتیاوو د پوره کولو له پاره ترې کار اخیست

دای. ل کیکیږي، خو د نورو د کار د ثمر د خپلولو او استثمار لپاره نه شي کارو

ې که چد مثال په توګه: د اوسیدلو کور، جامې، بایسکل، موټر، هغه اندازه ځم

 ي او همدا ډول نوریو شخص او د هغه د کورنۍ غړي پخپله په کې کار وکړ

 .ټول هغه څه چې یو څوک یې د خپل شخصي او کورنۍ ژوند له پاره کاروي

د دې په وړاندې خصوصي مالکیت د تولید پر وسایلو باندې د افرادو له هغه 

ډول تصاحب څخه عبارت دی چې د افرادو د شخصي او کورنیو اړتیاوو څخه 

انو او مسلکي کسانو د کار زیات وي او د هغو په واسطه د نورو هغو کارګر
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څخه ګټه اخیستل کیږي چې د همداسې وسایلو د نشتوالی له کبله په خپله په 

مستقل ډول په تولیدي او خدماتي فعالیتونو کې برخه نشي اخیستالی. د تولیدي 

وسایلو څخه بې برخې کارګران او ماهران د خپل ژوند د اړتیاوو د السته 

پاره دې ته اړ وي چې د د کار د موندلو ل انګه کېراوړلو او په خپله تحصیلي څ

کوم بل پانګوال سره چې د مناسبو تولیدي وسایلو څښتن دی، کار وکړي. په 

پایله کې د خپل کار او الس د محصوالتو ګټه په لږه او یا ډیره اندازه د هغو د 

کار ورکوونکي پانګوال الس ته ورځي د دې له پاره چې د شخصي او 

یت تر منځ موضوع ښه څرګنده شي دلته به د یوې ټوټې ځمکې خصوصي مالک

 :مثال راوړو

که یو څوک شخصي ځمکه ولري، په هغه کې پخپله دی او د هغه د کورنۍ 

نو  ګوي،غړي کار او تولید وکړي او عاید یې هم د خپل کور د اړتیاوو لپاره ول

و اد ساتلو د ځمکې دا ټوټه د هغه شخصي ملکیت ده او په سوسیالیزم کې یې 

 کاله کولو حق لري، خو که چیرې یو څوک په ځمکه کې پخپله کار نه کوي،

ي ندګرخپله ټوټه ځمکه چاته په اجاره، کرایه او یا یوه  کروندګر ته په کرو

ورکوي، نو دا ځمکه د هغه په خصوصي مالکیت اوړي او په سوسیالیزم کې 

ه نو حق د ثمر د خپلول زیاریې د ملکیت او د هغو په وسیله د بل چا د کار او 

 (۱۳۹۶)صاحبزاده..لري

 (Capitalism) : سرمایه داري اقتصادي نظام یا د بازار اقتصادي نظام۲

 دسرمایه داري اقتصادي نظام له دوهم نړیوال جنګ څخه وروسته د امریکا 

ه متحده ایاالتو په مشرۍ او غوښتنه رامنځته شوه چې غوښتل یې وروسته ل

وکراسۍ د یوه معیار په توګه ورڅخه ګټه واخلي چې دغه جنګ څخه د دیم

وجه تکال کې پوره  ۱۹۴۵موډل ته امریکا د خپل نفوذ الندې هیوادونو کې په 

 ي اووکړه او دغه نظام ته یې وسعت ورکړ. امریکا دغه نظام د دې لپاره عمل

هغه ته یې پراختیا او وسعت ورکړ ترڅو پرې د کمونیزم د نظام مخ نوی 

 .وکړي
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دغه نظام وایي چې لومړی خلک رامنځته شوي، له خلکو څخه ټولنه او له 

ټولنې څخه دولت یا حکومتونه رامنځته شوي نو د دوی په وینا خلک 

 ت یالومړیتوب لري او له همدې کبله په اقتصادي چارو کې هم خلکو ته اولوی

دي لومړیتوب ورکول کیږي، حکومت باید ټول اقتصادي چارې خلکو ته پریږ

 .او هیڅ ډول مداخله باید په اقتصادي چارو کې ونه کړي

. نکړيد دغه نظام غوښتنه داده چې دولت باید په اقتصادي چارو کې السوهنه و

دغه نظام وایي چې د اقتصادي فعالیتونو نوښتونه دې خصوصي افرادو ته 

ې پریښودل شي، د دوی له فلسفې سره سم، که چیرې افرادو ته په اقتصاد ک

اد ادي ورکړل شي نو د ټولنې هر وګړی به د خپل وس سره سم د خپل استعدآز

 ډول مطابق یو کاروبار ځانته غوره او پیل کړي، دغه کاروبار به په ډیر ښه

 سره د دوی شخصي ژوند هوسا او ډاډمنه کړي چې ژر به دولت یا حکومت هم

 .له دې څخه ګټه پورته کړي

ره چې څه شی باید تولید کړای شي؟ څومد سرمایه داري نظام نظریه دا ده، 

 داکل تولید کړای شي او د امکاناتو تخصیص څنګه وشي؟ او د دې ټولو شیانو ټ

 عرضې او تقاضا د قانون له مخې کوي. دا د دې لپاره چې هر شخص د ډیرې

ید ر باګټې السته راوړنې لپاره آزاد پریښودل شوی دی، نو د خپلې ګټې په خاط

  .نن د مارکیټ او بازار تقاضا ده هغه څه وکړي، چې

چې  که چیرې زه وغواړم نن یو کاروبار شروع کړم، اول باید دا معلومه کړم

رڅو تپه بازار کې د کوم شي غوښتنه او تقاضا ډېره ده،  او خلک څه غواړي؟ 

ه رالسوشم کولی بازار ته د هغه په راوړلو او عرضې سره پوره او ډېره ګټه ت

 .کړم

ه، کله چې خلک د خپلو منافعو د ترالسه کولو لپاره کار کوي نو له همدې کبل

هغه څه بازار ته راوړي چې غوښتنه او تقاضا یې ډېره وي، او کله چې جنس 

په بازار کې ډېر شي نو بیا یې ځکه نه راوړي چې قیمت یې کښته کیږي او د 

سې ویل قیمت .په کښته کېدو سره د ده تاوان ډیر یا ګټه یې کموي نو ځکه دا

کیږي چې په بازار کې عرضه او تقاضا داسې چارې دي چي د هغه په واسطه 
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لومړیتوبونه غوره کیږي، چې څه شی، په څومره اندازه پیدا شي؟ او د دې 

هرڅه د السته راوړلو لپاره انسان خپل ټول منابع او امکانات )ځمکه، کارځای 

 .او نور( په کار اچوي

ه ې ګټچهکله د سرمایه داري نظام نظریه دا ده،  همداراز د عایداتو د وېش په

ې کانه دې د عرضې او تقاضا د قوانینو له مخې وویشل شي، مثالً: په یوه کارخ

یو مزدور په کار وګمارل شو، اوس پوښتنه دا دی چې د کارخانې د ګټې 

څومره برخه د مزدور ده؟ او څومره د کارخانې د څښتن؟ پدې کې سرمایه 

 رضې او تقاضا څخه کار اخلي یعنې د مزدور طلب چې څومرهداري نظام د ع

زیات وي مزدوري به یې هم هغومره زیاته وي او که طلب کم وي  نو 

 .مزدوري به یې هم په هماغه اندازه کمه وي

 په سرمایه داري نظام کې که څوک وغواړي زیاته ګټه تر السه کړي، نو د

ه پء نوي شیان منځ ته راوړي، خلکو حقیقي اړتیاوې څیړي او د هغې پر بنا

یې  خپل کار او تولیداتو کې نوښت رامنځته کوي ترڅو پرمختګ وکړي او عاید

   .ډیر شي

ره د سرمایه داري نظام له نظره که چیرې یو څوک د ګټې السته راوړنې لپا

آزاد پریښودل شي، نو هغه کولی شي خپلې ټولې ستونزې حل او یوه ډیره 

  .ړياندازه ګټه ترالسه ک

سرمایه داري نظام داسې یو سیستم دی چې په هغې کې تولیدي وسایل او 

ملکیتونه لکه ځمکه، فابریکې، تصدۍ، دکانونه، کاروباري ادارې او نور 

تولیدي سامان آالت د خلکو فردي ملکیت دي او اشخاص کوښښ کوي چې 

دې واک او تولیدي وسایل د زیاتو ګټو د السته راوړلو لپاره استعمال کړي او د 

اختیار لري چې د نورې پانګې د السته راوړلو لپاره د خپلو وسایلو څخه 

استفاده وکړي، دا د فردي پالنګذاری اقتصادي نظام ګڼل کیږي چې فرد ته 

او واکدار د د اقتصادي فعالیتونو اصلي مالک کامالً ازادي ورکړل شوې او فر

عرضې او تقاضا قوه په (. پدغه سیستم کې د ۲۰۰۵پیژندل شوی.)نور عباد.

ازاده توګه په کار وړل ګیږي او اقتصادي اساسي مسایل لکه څه باید  تولید 
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شي؟ د چا لپاره تولید شي؟ کله تولید شي؟ او تولید د مؤلدینو ترمنځ څرنګه 

وویشل شي؟ په سرمایه داري نظام کې د قیمتونو د مکانیزم په واسطه حل 

د عرضې اوتقاضا یوځاي والی د قیمتونو کیږي، یعنې پدې اقتصادي نظام کې 

نظام ټاکي، د هرشي قیمت په مارکیټ کې د عرضې او تقاضا په واسطه په 

ازادانه ډول ټاکل کیږي او دولت په اقتصادي چاروکي مداخله نه کوي، د 

مؤلدینو د رقابت په نتیجه کي د اجناسو قیمتونه ټیټیږي او په  ښه کیفیت سره 

 .کیږي اجناس بازار ته عرضه

 :نو له همدې امله کولی شو سرمایه داري نظام په الندې ډول تعریف کړو

سرمایه داري نظام له هغه سیستم څخه عبارت دي چي هغه په شخصي ملکیت 

خصي شباندې والړوي اوپدې سیستم کې تولیدي وسایل او اقتصادي فعالیتونه د 

 نړۍ دکې دغه نظام  ګټې السته راوړلو لپاره په کار وړل کیږي. په ننني وخت

ډیرو  ۍ پهپه پرمختللو هیوادونو لکه امریکا، اروپایي هیوادونه، جاپان او د نړ

)نور .نورو هیوادونو کې په مختلفو طریقو سره مروج او عملي کیږي

 (۱۳۹۰عباد.

 (Mix system) نظاماقتصادي : مختلط یا ګډ ۳

یا  و صرف تیوریکيد مرکزي پالن اقتصادي نظام او د بازار اقتصادي نظامون

 نظري اړخ درلود چې د تیوری له نظره د تحقیق، مطالعې او بررسۍ وړ ول

اما په عمل کې سل په سلو کې د تطبیق او عملي کیدو امکان نه 

 ( ۱۳۹۰لري.)نورعباد.

په مختلط اقتصادي نظام کې هم شخصي یا خصوصي تشبثات شته او قانوني 

د کنترول کوونکي په توګه په  شکل لري او هم په کې دولت د مالک او

( ۱۸۷۵اقتصادي فعالیتونو کې برخه لري، دغه نظام د لومړي ځل لپاره په)

میالدي کال کې په المان کې رامنځته شو. دلته په دغه نظام کې دولت او 

اشخاص دواړه خواوې کولی شي اقتصادي فعالیتونه ترسره کړي، دواړه 

ه پرمخ وړي او یو له بل سره همکاري خواوې دلته له یو بل سره ګډ فعالیتون

 .کوي چې دوی ته کومه ستونزه نشته
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و مخلوط نظام داسې نظام دی چې په هغې کې هم فرد ته آزادي ورکړل شوې ا

و ارونهم دولت په اقتصادي مسایلو کې مداخله کولی شي او خپله په اقتصادي ک

صادي او کې برخه او سهم اخلي، تولیدات کوي، تجارت ترسره کوي، اقت

 تولیدي پالنونه جوړوي، د اقتصادي پرمختګ لپاره برنامې او پالیسیاني

ترتیبوي او د هغې سره سم د خپل هیواد په ترقۍ کې فعاله رول 

 (۱۳۸۷لوبوي.)صابر.

و. وپه افغانستان کې د شاهي دورې په جریان کې مختلط اقتصادي نظام مروج 

په وړاندې چې کومې  کال د کودتا په اساس د خصوصي سکتور ۱۹۷۳د 

تا کال کې د کمونستي کود ۱۹۷۸آزادۍ موجودې وې محدود او وروسته بیا په 

 له امله په بشپړ ډول سره له منځه الړل، له دغه کال څخه وروسته آن د

کمونستي دورې تر پایه پورې د خصوصي سکتور تولیدي برخه په دولت 

د مجاهدینو حکومت   پورې وتړل شوه. د کمونسیتي نظام له سقوط سره سم

مخ  رامنځته شو چې په دغه وخت کې اقتصادي فعالیتونه کامالً له رکود سره

شول چې د اقتصادي سیاست او اقتصادي نظام د تطبیق لپاره کوم ضرورت 

عمره مست پاتې نه شو. بالخره د طالبانو نظام په نظام کې هیواد په یو اقتصادي

م ې د یو معقول اقتصادي نظام بحث هنظام باندې بدل شو چې په دغه وخت ک

 (۱۳۸۵جایز نه ګڼل کیده.)غوثی.

د  ( پیړۍ په پیل سره په نړیواله کچه مختلط اقتصادي نظام۲۱د یووشتمې )

 ري.نورو اقتصادي نظامونو سره په رقابتي ډول د استفادې په سر کې قرار ل

، یږيکخبرې  د پخوا په پرتله نن ورځ په افغانستان کې د بازار د اقتصاد څخه

ت د مګر دا چې د بازار اقتصاد کوم ډول د تطبیق وړ وګرځي یا دا چې د دول

رات مداخلې سهم او برخه دې څومره وي په دې هکله ال تر اوسه قوانین، مقر

 (۱۳۹۰او پالیسۍ شتون نه لري.)نور عباد.
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 (Islamic system) د اسالم اقتصادي نظام : ۴

 و لپارهیروله د اسالم توصیه داده چې دوی د ژوند تانسانانو ته د ژوند کولو لپار

یوې ټولنې او اجتماع ته اړ دي، لکه څرنګه چې د دوی اقتصادي، روحي، 

 مذهبي، سیاسي او کولتوري ضرورتونه په ټولنه کې د اوسیدو په صورت کې

پوره کیدای شي نو برعکس دوی ته خوشحالي، غم او درد، اخالص او 

لنه ه ټوینی په حالت کې نه رامنځته کیږي بلکې دا ټول پفداکاریانې د ګوشه نش

که کې د نورو انسانانو سره د ګډ ژوند په نتیجه کې رامنځته کیدای شي. ل

 څرنګه چې دوی د دښمن څخه د ځان ساتلو لپاره یو منظم سیاسي حکومت ته

 پارهضرورت او اړتیا لري، د اقتصادي ضرورتونو او احتیاجاتو د رفع کولو ل

رونه یوې منظمې ټولنې او نظام ته اړتیا دی ترڅو په خپلو منځونو کې کاهم 

و سره تقسیم کړي، یو د بل ضرورتونه او حاجات پوره کړي، د طبیعي وسایل

 ولیدڅخه ګډه ګټه پورته کړي، د یو او بل د ضرورت وړ شیان تولید کړي او ت

. سره وویشي شوي شیان او خدمات د یو اصل او قاعدې الندې په خپل منځ کې

رو ه نولنډه دا چې دا ټول کارونه یو سړی نشي سرته رسولی بلکې د دده ژوند ل

سره د یوځای اوسیدلو په صورت کې تضمین کیدای شي او کله چې دوی سره 

یو ځای د چارو په پرمخ نیولو کې ګډ کار وکړ د دوی په منځ کې مختلف 

وي ام شکل ځانته غوره کاړیکې پیدا کیږي چې دغه اړیکې د یو تنظیم او نظ

 (۱۳۷۰چې همدې نظام ته اسالم هم اقتصادي نظام وایي.)صابر.

دغه نظام په اقتصاد کې د پراخه ملکیت، اختیاراتو او دندو لرونکی دی چې په 

دې برخه کې دولت ته د پراخه السوهنې، څارنې او مداخلې امکانات ور په 

نې یا طبیعي زیرمې چې په برخه کوي، په دغه نظام کې ټولې اقتصادي سرچی

هغو کې عامه ګټه نغښتي وي بیت المال نومیږي او د دولت په واک کې ګڼل 

کیږي لکه: ځنګلونه، کانونه، ځمکې، سیندونه، غرونه، اوبه او نور او پرته له 

دې په خصوصي فعالیتونو د څارنې او کنترول حق هم لري. د اسالم اقتصادي 

لیتونو کې آزادي ورکړې خو البته د دغه نظام په نظام خلکو ته په اقتصادي فعا

چوکاټ کې باید هر څه ترسره شي. دلته دولت د خصوصي فعالیتونو د نظارت 

او کنترول حق لري او دا حق هم د ټولنې د هوساینې په موخه ورته ورکړل 

 (۱۳۹۷)رحیمي..شویدی
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ه پ ر څو په اسالمي نظام کې دولت ته د مداخلې د ورکولو اصلي موخه داده ت

ې کټولنه کې معنوي رشد او عدالت تأمین شي چې په نورو اقتصادی نظامونو 

 .بیا دغه موخه مادي هوساینه او اقتصادي پرمختګ ګڼل شوی

ه فو تپه اسالمي اقتصادي نظام کې اقتصاد هدف نه ده بلکې اوچتو معنوي اهدا

پیاوړي  د تحقق یوه وسیله ګڼل کیږي چې اسالمي اقتصاد معنوي ارزښتونه

نه  القيکوي، په اسالمي یا معنوي اقتصاد کې د اقتصاد افزار او وسایل غیر اخ

 وي په داسې حال کې چې په نورو اقتصادي نظامونو کې اکثره غیر اخالقي

غه دې د افزار د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره کارول کیږي چې په اسالمي اقتصاد ک

 .او جرم ګڼل کیږي رنګه افزارو څخه ګټه اخیسته کامالً ممنوع

ونه د اسالم او سوسیالیزم د اقتصادي نظامونو څخه پرته نور اقتصادي نظام

 ې اودچې طبیعي منابع، ځمکې، ځنګلونه او نور د هیچا په ملکیت کې نه  یيوا

هر چا چې په خپل ملکیت کې شامل کړ د هغوی ملکیت ګڼل کیږي چې دغه 

 .و اختالفات را زیږويچاره په خپله په ټولنه کې یو ډول تشنج ا

 په اقتصادي نظامونو کې د دولت د مداخلې اړتیا

و نه یپه څلورو نړیوالو اقتصادي نظامونو کې اشتراکي او سرمایه داري نظامو

د بل سره پوره مخالف نظریات لري. اشتراکي نظام په ټوله کې د ټولو 

مختلط اقتصادي فعالیتونو د اجرا واک دولت ته ورکړی، له دې سره بیا 

نو لیتونظامونه چې د اسالم اقتصادي نظام هم په کې شامل ده، په اقتصادي فعا

ولت د مي داو تولیداتو کې د دولت مداخلې ته پوره احترام لري او کامالً د اسال

ورو مداخلې مالتړ کوي خو پاتې شوه د سرمایه داري نظام نظریات چې دا د ن

ت امالت او تولیدانکی دی چې معنظامونو په خالف عمل کوي او د دي غوښتو

ې د کخصوصي سکتورونو ته پریښودل شي، دغه نظام په اوایلو باید افرادو او 

ې دولت د مداخلې طرف داره نه وو او نه یې غوښتل چې په اقتصادي چارو ک

دې دولت کومه مداخله ولري پس زمونږ بحث به تر ډیره د همدې نظام پر 

 نظریاتو وي.
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ادي نظام چې اوس مهال په نړۍ کې اکثره پرمختللي سرمایه داري اقتص

 ې اوهیوادونه یې کاروي د ډیرو نیمګړتیاو درلودونکی دی، همدغه نیمګړتیاو

 ستی.کمزورتیاوې دي چې دغه نظام یې له یو لړ پښتنو او ګرویګنو الندې راو

 م پهما هد نورو نظامونو پیروان خو پیږده آن دا چې د همدې نظام پیروان او عل

 ځینو برخو کې پر دغه نظام نیوکې لري.

ډګر  د پهد سرمایه داري  نظام وروستني پلویان بیا وایي چې دولت باید د اقتصا

 ره بایدلپا کې تولیدي فعالیتونه تر سره نه کړي بلکي د اقتصادي نظام د ډاډمنتیا

صرف انتظامي دندې پرمخ بوځي، په دې معنی چې دولت باید د قوانینو، 

او نورو تدابیرو په وضع کولو سره یو ډول نظم په اقتصاد کې  مقرراتو

 .رامنځته کړي تر څو د اقتصاد سره مرسته وشي

ي بنایهمداراز د دغې نظریې په لومړیو کې د اقتصادي فعالیتونو لپاره د زیر

او  جوړښتونو جوړولو ته هم اجازه نه ورکوله خو وروسته بیا کالسیک پوهان

نه ټول تجربو له مخې په دې و پوهیدل چې له یوې خوا په د هغوی نور پلویان د

کې پرته له اقتصادي زیربناوو څخه پرمختیا ناشونې ده او له بلې خوا 

غو خصوصي وګړي په دې برخه کې د ځان لپاره د ګټو د نه موندلو له امله د

ورو برخو ته عالقمندي نه ښکاره کوي نودولت باید په اقتصادي چارو کې د ن

سیساتو د جوړولو دندې پرمخ بوځي ځکه چې ترڅنګ د زیربنایي تاچارو 

 .اشخاص او افراد دغه ډول زیربنایي ساختماني دندې نه شي ترسره کولی

ادی د سوداګرانو د مکتب پیروان وایي چي د دغه نظام مهم اقتصادي سیاست د

چې په سوداګرۍ کې مثبت بیالنس ترالسه شي، دوی وایي چې دغې موخې ته 

و لې  ارسیدو لپاره په عمومي توګه اقتصادي چارو کې د دولت ال زیاتې مداخد 

ام پته  ګډون ته اړتیا ده.  دوی وایي چې دولت باید په خاصه توګه الندې چارو

 :او مداخله وکړي

د استخدام د کچې لوړول او د هیواد دننه د تولید د کچې لوړولو په خاطر د   .۱

ړتیا تر څو صادرات زیات او واردات کم او په دولتي تصدیو تاٌسیس او پیاو

 .پایله کې د سوداګرۍ یا تجارت مثبت بیالنس ترالسه شي
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 مرستو خصوصي متشبثینو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د مالي او پولي  .۲

ته  ورکول تر څو خصوصي منابع تقویه او په پایله کې د تجارت مثبت بیالنس

 .الره هواره شي

 کي تعرفو د وضع کولو له طریقه د خامو او نیم کاره موادو دد ګمر  .۳

 .صادراتو مخ نیوی

په واردیدونکو صنعتي محصوالتو باندې د ډیر اوچت محصول وضع کول   .۴

 دواد تر څو د وارداتي  محصوالتو د راتګ مخه ونیول شي او په دې توګه د هی

 .اسعاري ورکړو اندازه کمه شي

ع داتي خامو موادو باندې ډیر لږ ګمرکي محصول وضله بهر څخه په وار  .۵

 کول او داسې نور

د ګټې  دا چې په هیواد کې خصوصې افراد د ځینو الملونو )لکه د ګټې نشتوالی،

 ماعيکموالی، د ګټې وروسته والی او نورو( له مخې یو شمیر ټاکلو عامه اجت

و او دونو الرو، بناواقتصادي اهدافو او خدماتو )لکه د زیربناوو جوړول، د لوی

ویالو جوړول، د علمي تحقیقاتي مؤسساتو جوړول، روغتیایي خدمات او 

په  ي چيتأسیسات او نور عام المنفعه تأسیساتو( ته السرسی نه لري او نه غواړ

د  په دغه برخه کې هغه برخه کې کار وکړي او یا هم د دولتونو لخوا ورته

ید نو اړتیا پیښیږي چي دولت با تشبث، مداخلې او کار حق نه ورکول کیږي،

 دغه فعالیتونه په خپله ترسره کړي.

 . د ټولنې د اړتیا وړ شیانو او خدماتو په عرضې کې د مارکیټ پاتې راتلل:۱

ځینې وختونه افراد او خصوصي سکتور نشي کولی چې ځینې اجناس یا 

د خدمات بازار ته عرضه کړي، له همدې امله الزمه ده چې عامه سکتور یې 

وړاندې کولو بندوبست وکړي. خصوصي سکتور معموالً په هغو برخو کې 

پانګونه کوي، چیرته چې خپله ګټه احساسوي، په هغو برخو کې چې ګټه یې نه 

وي، پانګه اچوونه نه کوي، نو د عامه سکتور دا دنده ده، ترڅو هغه ساحې تر 

قمندۍ له خپل کنترول الندې راولي، کوم چې خصوصي سکتور یې د عدم عال
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وجهې تر خپل پوښښ الندې نه دي راوستي او هلته کار نه دی 

 (۱۳۹۷شوی.)رحیمي.

وه یپه خصوصي سکتور باندې . د عاید په توزیع کې د مارکیټ پاتې راتلل: ۲

نیوکه داده چې د عاید په توزیع کې پاتې راغلی، ځکه کله چې خصوصي 

 نه ویشي، مګر عامه سکتور ګټه کوي، نو دغه ګټه بیرته په ټولنې باندې

سکتور بیا د دې برعکس کړنه تر سره کوي، یعنې کله چې دولت عواید تر 

 السه کړي، نو دغه عواید بیرته د عامه مصارفو له الرې په مصرف رسوي،

ه ې هغچچې په پایله کې عامه عواید په ټولنه کې بیرته توزیع کیږي. یعنې دا 

 درو تر السه کوي هغه د ټولنې عواید چې دولت یې د مالیاتو یا نورو ال

 هوساینې په موخه بیرته په مصرف رسوي.

اتې یټ پ. د عمومي استخدام او د قیمتونو د ثبات په السته راوړنه کې د مارک۳

د  خصوصي سکتور همیشه په عمومي ګمارنه یا استخدام او د قیمتونوراتلل: 

 کوا ډ د دولت لخثبات په السته راوړنه کې پاتې راځي، چې یاده تشه معموالً 

کې  کیږي)دولت هم د استخدام په برخه کې او هم د قیمتونو د ثبات په برخه

و اموي فعاالنه ونډه اخلي( دا په دې معنی چې دولت معموالً ډیر کسان استخدا

لو هم د قیمتونو د لوړیدو په صورت کې دولت د خلکو د ضرورتونو د رفع کو

یمت قانه خلي( او په ټولنه باندې یې په ارزپه خاطر اجناس په لوړ قیمت پیري)ا

 بیرته پلوري.

څرنګه چې د سرمایه داري نظام یا د خصوصي اقتصاد  . د ګټې نشتوالی:۴

اساسي هدف په لومړي مرحله کې د ګټې السته راوړل دي، په دې توګه 

 خصوصي افراد او سرمایه داران اصالً په عامه پروژو کې د پانګې اچونې

ون ځکه چې په عامه پروژو کې ګټه شتون نه لري او که ګټه شتڅخه ډډه کوي 

په  ا همهم ولري په اوږدې مودې کې خپله سرمایه او یا ګټه بیرته راګرځي او ی

ړه دغو پروژو کې ګټه کمه وي چې په همدې توګه دولت باید دغه دنده په غا

 واخلي او په اړه یې فعالیت او تشبث وکړي.
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ګې کمښت یو بل لوی او اساسي مشکل دی چې په د پان . د پانګې کمښت:۵

خصوصي اقتصاد کې وجود لري، له همدې امله خصوصي اقتصاد نشي کولی 

و ادونچې په لویو پروژو کې پانګه اچونه وکړي، همدا وجه ده چې په ډیرو هیو

پنې کې لوی صنایع په ملي شکل پرمخ وړل کیږي، لکه د اورګاډي پټلۍ، د اوس

 کرې، د اوبو او بریښنا د بندونو جوړول او نور د ویلې کولو لویې

و ه کیدځینې وخت دولتونه په ټولنه کې د ګډوډیو د رامنځت. سري فعالیتونه: ۶

ه د ، لکد مخنیوي په خاطر د ځینو اجناسو د تولید واک په خپل اختیار کې ساتي

 ي چېاسلحې تولید، د پیسو نشر، دولتي مطبعې، مخدره مواد او نور هغه څه د

ا دولت یې خصوصي تصدیو ته د تولید او کاروبار اجازه نه ورکوي، نو همد

 وجه ده چې دولتي یا عامه تصدۍ باید دا فعالتونه ترسره کړي.

 لماوعږي او د کالسیک اقتصاد له مشهورو آدم سمیت چې د اقتصاد پالر بلل کی

څخه شمیرل کیږي په دې نظر دی چې)پریږدئ چې بازار کار وکړي( یعنې 

رل دولت باید په اقتصادي چارو کې مداخله ونکړي. د نوموړي دغه نظر د کا

مارکس لخوا چې د اشتراکي نظام پلوی دی له سختې نیوکې سره مخ شو، 

 مارکس وایي که چیرې بازار په خپل سر پریښودل شو نو سرمایه داران به

و اار غریبان وخوري، دا په دې معنی چې سرمایه داران به نور هم سرمایه د

ته امنځکارګر یا غریبه طبقه به نور هم فقیر او ذلیله شي چې د همدغه حالت ر

صاد کیدل په ټولنه کې بي عدالتي را زیږوي او دې ته الره هواریږي چې اقت

 یې له سقود او رکود سره مخ شي.

ځي کارل مارکس وایي چې ټول اقتصادي فعالیتونه دې دولت په خپله پرمخ بو

ه تفادول خلک یو شان له اقتصادي تولیداتو او خدماتو څخه استرڅو د ټولنې ټ

 وکړی شي.

جان مینارد کینز چې یو انګلیسی اقتصاد پوه دی، نوموړی هم د آزاد بازار له 

افراطي نظر سره مخالفت ښیي، نوموړی دا مني چې آزاد بازار د تولید د تنظیم 

ره ده اما انفرادي او نوښتونو د رامنځته کولو په نظر کې نیولو سره مؤث

کارګران نشي کولی چې د اقتصاد په نورو او لویو ساحاتو باندې نظارت او 
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څار ولري چې همدا په بازار باندې عدم نظارت د دوی د لمنځه وړلو لپاره یو 

المل کیدای شي. پس نوموړی په دې معتقد دی چې په اقتصادي چارو کې د 

فرادي کارګران کولی شي خپلې دندې دولت د نظارت او مداخلې له امله دغه ان

 په آسانۍ او ښه شکل سره پرمخ بوځي.

 همدا راز سمویلسن او فرانکو چې د اقتصاد له مشهورو علماو څخه شمیرل

کیږي هم په دې عقیده دي چې د اقتصاد په هکله د خصوصي سکتور پریکړه 

ولي پو)ستونت باید د خپلو اقتصادي سیاډیری وخت ګټوره نه تمامیږي، بناًء دول

ه پسیاست، مالي سیاست( په پلي کولو سره د اقتصادي نوساناتو د استقرار 

 موخه په اقتصاد کې مداخله وکړي.

غې د ه دا چې د آزاد بازار اقتصادي نظام د ځینو نیمګړتیاو درلودونکی دی نو

په خپل سر پریښودل د دې المل کیدای شي چې اقتصاد یو ناسم لوري ته 

د کنترول په خاطر یې د دولتي تدابیرو نیول معقول ګڼل حرکت وکړي نو 

 کیږي او د دولت مداخله د دې المل کرځي چې اقتصاد د ثبات او استقرار

ه پیدو لوري ته سوق کړي، پس دولت باید د ټولنې د اقتصادي ثبات د رامنځته ک

ي موخه د استقرار له سیاست، د رقابت له سیاست، زیربنایي سیاست، زراعت

و ست، د استخدام سیاست، اجتماعي سیاست او له پولي او مالي سیاستونسیا

 (۱۳۹۰څخه کار واخلي.)نورعباد.

 د اقتصاد د علم پیژندنه

 ده، علام چاارو الرو د کولاو تخصایص د مناابعو کمیافتاهمحادودو یاا  د اقتصااد

 د تیوریګاانې اقتصااد د نو نه دي الیتناهي ذخایر سرچینو تولیدي د څرنګه چې

 وړانادې چاارې الرې او پوهاه لپااره کاارونې غاوره د سارچینو محادودو دغاو

 .کوي

په بله وینا ویلی شو چې اقتصاد د محدودو موجودو وساایلو او تادابیرو څخاه پاه 

د رفع کولو علام تاه ویلای استفادې د انسان د نامحدودو خواهشاتو او ضروریاتو 

 کیږي.



 

 

 

23 

د انسااانانو خواهشااات او  دا چااې وسااایل او منااابع کاام دي  او پااه څنااګ کااې یااې

 د تال ماونږ کاې څیړناو اقتصاادي خااطر همادې پاهضاروریات ډیار دي ناو 

شیانو  (alternatives)متبادلویعنې د موجوده امکاناتو او (options) اختیاراتو

 یا ملت، یووالیت ټول په يښای څیړنې دغه  کوو. خبرې هکله پهاو الرو چارو 

 بڼاه شاان یاو تال طریقاې څیړناو قتصاديا د  ،وي متمرکزې باندې کورنۍ یوې

 ترسره معیار په لګښت او ګټې د عمل هغه د ارزونه اقتصادي عمل یو د  لري.

لپاره په  سرچینو عین د چیرې که تله پر ګټې او لګښت یهغو داسې چې  کیږي

 متبادله بڼه بل ځاى  کاریدلي واى.

 بیانوي ستونزي یعتوز او تولید د ټولنې یوي د چې ده شکل ساده یو شکل۱-۱ د

یا یوه بې نظماه او باې شاکله ګاډوډه   (amorphous area) یاړخ چپ شکل د.

 په سرچینې اقتصادي دغه ،يښی ټولګه یا ذخایر سرچینو اقتصادي د او دهساحه 

 عرضاه واړو دریاو دچې  ده  پانګه او کار ځمکه،چې شوي  ویشل برخو دریو

 (۱۳۹۱ه، کارل،)ده. محدوده

او بې شکله ساحه کې له ذخایرو څخه د کار اخستنې پاه موخاه  په دغه بې نظمه

 هغاه فعالیات اقتصاادي ناوپاه ذخاایرو اقتصاادي فعالیات او کاار ترساره کیاږي، 
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 بادلیږي خادماتو او کاالیو نهاایي پاه سارچینې دغه یې کې ترڅ په چې ده پروسه

 او کاالي نهاایي منځنى برخاه شکل د  لري. هیله مصرفولو د یې خلک چې کوم

 سارچینې دغاه شاوي او تولیاد څخاه سارچینو همادغو لاه چاې کاوم يښای دماتخ

 (wasteful) شاکل دونکيکی ضایع بڼه او یاهم په ماهرانه په یا چې شي دایکی

 سرچینو ډیرو د لپاره تولید د کالیو اندازې معلومې د چې حتمي ده  شي وکارول

اقتصااد د  ایو چېامله و همدې ونلري. له به  راوړنه السته اضافي کومه کارول

 .دي علم  efficiencyثریتمؤ

 دا او لاري مفهاوم پاراخ  Economic Efficiencyثریاتمؤ اقتصاادي مګار

 يیواقتصاد د دا بلکېي ښی نه ثریتمؤ او کمي  يکیتخن  تولید فزیکې د یواځې

 تولیاد ټولګاه یاوه خادماتو او شایانو وړ اړتیاا د خلکاو د چاې ښایي وړتیاا سیساتم

 ښاه پاه شایان ډیار چیارې کاه کیږي ګڼل نه ثریتمؤ ډول کامل په دا شي، کړای

  ېپاور زړه پاه استعمال یې ته ولې خلکو وي شوي ډیزاین او تولید بڼه ښایسته

 .وي مؤثریت نه ګڼل کیږي نه

 هلا کاوم د ښایې وړتیاا باالقوه هغاه ټاولنې یاوې د اقتصااد ساره مفهوم عام ډیر په

 .سار وخاوري ساره فیاتظر تولیادي د هغاوى د غوښاتنې هغاوى د چاې مخاې

یاا  انصااف د انادازه زیاتاه ده پاه علام(efficiency) د چاې دې د ساره اقتصااد

 پاه یاو اقتصااد کاې دپوښاتنه دا راوالړیاږي چاې ده،  هام علام fairness عادالت

 اخلي؟ ګټه څوک څخه خدماتو او شیانو تولیدیدونکیو

 مګار ولاري، پیساې لپااره اخیساتنې د هغاو د چاې څاوک هغاه: داده ځاواب یاو

 دي؟ شوي ویشل معیار کوم په عایدات منځ تر خلکو د چې داده  پوښتنه ورپسې

 لوګڼا مساعده چې مطلوبه او لري وجود توزیع داسې عوایدو د آیا په ټولنه کې

 شتمن خلک ځینې یې مخې له چې يښی توزیع داسې اړخ ښي شکل ۱-۱ د شي؟

 .دي غریب بیا ځینې او

 لري، احساس او پوهه شوي تعریف ښه اړوند په توزیع د عوایدو د ځینې خلک

 هغه ده، نتیجه هڅو د لدیتمؤ د هغه د عاید شخص یو د چې کوي فکر ځینې
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په  اقتصاد د ،اخلي اجوره زیاته اندازه هماغه په نو کارکوي زیات چې

 نوموړي د کې حاصل په اجوره عامل هر د تولید د کې ترمنیالوژي اصطالح یا

 .منعکسوي سهم عامل

 چې ده عامل نییواځی لدیتمؤ کېپروسې  تولیدي په چې لري باور خلک نېځی

 لاه او وي موجاود خلاک پاانګوال چاې مهاال هغه. یشو ویشل عاید یې مخې له

 چاې کاوي فکار ځکاه خلاک ناو وي مخاامخ ساره لوږې له خلک ځینې خوا بلې

 په دعای د شي کیداي ځکه نده سیستم عادالنه توزیع د عایداتو د سیستم اقتصادي

 اقتصاادي ښاکتني پاه ګروپوناه یناېځ خلکاو د کاې توزیع انهغیرمساوی ډول دې

 غریب کې ټولنه یوه په تل چې نده ستونزمنه دومره دا ولري. قرار کې سطحې

 اقتصاادي د خلاک ټاول چې کړو قبوله چې ده مشکله دا ولې  وي خلک موجود

 پاه بلاه اړوناد پاه ویىاش د عوایادو د ،ونلاري چانس یوشان نیکمرغۍ او بریاوو

 هازاد یاوه دي، پاه حاق انتقال سرمایوي منځ تر نسلونو دوه د نظریه پورې زړه

 خپلاه پاه کاې پروساه په تولید د چې دې له پرته ځینې خلک چې ښایي کې ټولنه

 غاهه دا کاوي، ترالساه ګټاه څخه خدماتو او شیانو د اندازه زیاته په ولري ګډون

 . ويک ترالسه میراث په شتمني چې دي خلک

 وسایال او متضاادو دوه د ترشاا یاې زغماو انتقااالت ډول دغه نږمو ولې چې دا  

خپلاو  ده، لاه یاوې خاوا یاو عماومي بااور داده چاې د ارزښاتونو ځاواک موجاود

اځې د شته وو پریښودل نه یاو ماشومانو لپاره د امکاناتو برابرول او هغوى ته د

 دي ځواک او لاههغوى اقتصادې ترشا بل متحرک د  والدینو مسولیت ده بلکې د

 .هغه لذت اخیستل دي

دې  خلک ډله یوه چې ده عادالنه غیر دا چې کیږي فکر داسې کې وخت عین په

 او پلروناو دوى د چاې خااطر دې پاه اوساي کاې موقاف لاوړ پاه څخاه ناورو لاه 

 ېدا ساتونز الهام چې رشتیا پهوه.  ېساتل موقف دغه سره بریالیتوب په نیکونو

 یاو لپااره دې د قانوناو مالیاتي  مالیې د زمونږ شوي، حل دي نه ډول بشپړه په

ماالیې  میاراث او estate ملکیات یاا د ماونږ کاوي، وړاندې حل برابر او مناسب

 . دی معتدل او نرم زیات ډیر یې بوج مالي مګر کوو وضع
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 بڼې هدایتي او حقیقي څیړنې د اقتصاد د

The positive and normative aspects of economic analysis 

ڼاه ب هادایتي او بلاه یو یې حقیقي  چې وجود لري  طریقې دوه څیړنې د اقتصاد د

 یاو کیږي هڅه کې  Positive analysisړنهڅی حقیقي یا مثبت په .طریقه ده یا

چاې  یدا پاه دې معنا شاي، توضایح او تشاریح ده موجاود چې بڼه هغه په اقتصاد

دي ټولناه بایاد د وخات پاه نظار کاې  وسایل او امکانات چې په هر شاکل موجاود

 نیولو سره د هغې څخه ګټه واخلي، مګر برعکس له دې څخه هدایتي څیړنه بیاا

و دا راښاایي چااې یااو اقتصاااد بایااد پااه څااه ډول وي. دلتااه خیاااالت، پیشاابني ګااانې ا

د  پالنوناه بایاد پاه نظرکاې ونیاول شاي، نړیاوال او ناور چاارواکې بایاد د اقتصاااد

د  کړي، د ناورو پرمختیااو لپااره بایاد زمیناه براباره کاړي،پرمختګ لپاره فکر و

وخت مطابق باید سهولتونه برابر شي، تعلیم عصري شاي او ناور هغاه څاه چاې 

ا د څیړناه هادایتي ېیعن انسان هغه ته ځان رسول غواړي باید هغه ته کار وشي،

 څیړناه هدایتي کوي، توضیح بڼه په وي( باید ډول څه د)په اقتصاد یوښیي چې 

 والړه اخالقاي ارزښاتونو لاه مخاې خپلاوو د یې مونږ چې قضاوت ذاتي هغه په

  .ده

 د ماالیې ځاانګړي واحاد یاو دساګرټو   چاې پاه شي دایکی توپیر منځ تر دواړو د

 چې ده مالیه هغه Excise tax مالیه ځانګړې ،کړو توضیح مثاله له کولو وضع

 . يکیږ وضع شیانو ګروپ کوچني یوه یا او شی واحد یو په

 ڼالګ پیسې مقدار معلوم باندې شي چارک یو یا ګیلن یو په واحد یو مالیې دغه د

 نتخمای اوتااثیر غبرګاون مالیې دغه د مرسته په څیړنې مثبتې یا حقیقي د کیږي

 لاوړ باه قیمات پرچاون وساګرټ د چاې شاو کولى وړاندوینه مونږ مثالً  شو کولى

 لرو تمه مونږ به او وي فمکل ورکړه په مالیې دې د تولیدونکي چیرې که شي

 ناو اوساي شاوی انتقاال تاه مصارفوونکو برخاه یاوه ماالیې دې د چاې لپاره دې د

 د به ېک نتیجه  په قیمت لوړ دغه د او کړي لوړ قیمتونه تولیداتو خپلو د به دوى

 . شي راکم مقدار مصرف او خرڅالو د وسګرټ
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او   ، چرساو اکوتمبا د چاې شاو ویلای داهام مرساته پاه څیړناې حقیقاي یاا مثبات د

 متباادل ناژدې ساګرټو د شایان دغاه ځکه شي لوړ هم به نرخونه نورو دخانیاتو

 یدلوزیات د تقاضا د ته شیانو دغو لوړوالی کې قیمتونو په وسګرټ د او دي شیان

 عواید دونکيکی ترالسه څخه مالیې د چې شو کولى مونږ راز همدا کیږي سبب

 باه فعالیتوناه قاچااقي چې شو کوالي هم تخمین دا پردې سربیره کړو تخمین هم

 د بیکاارو او نشاه یاي خلکاو ناساتې او وورځا اخارو د د اوناۍ چاې دا یاا شي پیل

 د  غبرګونوناه شاوي اټکال پاورتني چاې دا. ونلاري لاذت شان په پخوا د به بنډار

 . دی قضاوت ډول ذاتي یو کیږي ګڼل بد یا ښه مخې له ارزښتونو بیلو بیال

 متباادلو او ساګرټو وړ اړتیاا د ماونږ چاې کاوي غوښتنه دې د بیا څیړنه هدایتي

مقطع  په لري زمانې ،کړو معلومه اندازه او مقدار مساعد یا مطلوب لپاره شیانو

ن کې په ټولنې او خلکو باندې د سګرټو بدې اغیزې وڅیړو چاې آیاا د اوس یاا نا

 ه او دورځې لاه تااوان څخاه یاې د سابا ورځاې تااوان او زیاان ډیاره ده او کاه لاږ

 په ګڼي خراب څښاک سګرټو د چې نظر په هغو د هغې پر نباء تصمیم و نیسو.

 هغاو د او ګڼاي یې ښه او کوي مالتړ تاثیراتو د مالیې دونکيکی وضع دسګرټو 

 انتخااب ازادي چې غواړي خلک په اعظمي ډول په ژوندانه کاې د انده له خلکو

 . یې ګڼياو ښه  يدومالیې عین تاثیرات نه تایی ري نو دول

اقتصاااد دغااه دواړه اړخونااه سااره  چااې وپااوهیږو زیاااتره وخاات د دا مهمااه ده،

تخصایص ساتر  قیمتونو او سارچینو د د شرایطو الندې کامل رقابت د د. ګډیږي

 تخمااین او وړاناادوینې یااوه قااوي د اقتصااادي مسااایلو پاه اړونااد اقتصاادي ماااډل د

ا انحصاار یا ځ تاه کاړى، دثریت تعریف رامنمؤ وسیله ده او دغه ماډل په خپله د

 ساطحي د حاصال دقیمتوناو او  ،تولیاداتو رقاابتي ثریات هام دموناو پاولي غیرمؤ

 مااډل نتاایج زیااتره وخات پاه دې کامال رقابات د د .څخه ترالساه کیاږي مقایسې

انتخاااب  هغااه مهااال صاادق کااوي چااې د یااواځې ږي چااې داتایل کیااخاااطر نااه ساا

ارزښاتونه چاې دغاه   voluntary exchangeخپلې خوښې تباادلې دازادۍ او د

  .ماډل ورباندې والړ ده منل شوي وي
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 د عامه اقتصاد بنسټونه

ه و څخعامه یا دولتي اقتصاد د ملي اقتصاد یو له مهمو او په زړه پورې څانګ

 پرمختګ لپاره یوې ټولنې د ملي اقتصاد نورو برخو ته د چې نسبت د ،ده

 یو اول لپاره د پالنونو، پالیسټولنې د تکام اقتصادي تحلیلونه، تدابیر، د

مه ق باندې کار کوي، له همدې امله ده چې د عایسیاستونو په طرحې او تطب

 .مندان لريته ډیر او ښه عالق اقتصاد علم نظر د ملي اقتصاد نورو څانګو

 ،ږيیپیژندنه تر مطالعې الندې نیول ک په دغه فصل کې لومړی د عامه اقتصاد

بحث او مطالعې  سره به نور موضوعات هم تر چې له هغې وروسته په وار

 الندې ونیول شي.

 اقتصادي فعالیتونه لومړی.

دا ېیو حوزو کې صورت نیسي چې اقتصادي فعالیتونه په درپه عمومي ډول 

 د کورنۍ، حکومت او تجارتي حوزې په نامه پیژندل شوي ديدرې حوزې 

د اصلي  ي ساحېدغه حوزې یا دغه اقتصاد عموالً چې اقتصاد پوهان بیا م

 د . دلته موږ د کورنۍحوزې، عامه حوزې او تجارتي حوزې په نامه یادوي

انفرادي  نورو د تر څویادوو د اصلي حوزې اصطالح ځکه ځای  اصطالح پر

 ،شي سساتو حق هم اداله ایزو او اجتماعي ګروپونو او مؤډ اشخاصو، افرادو،

یا عامه  عام ځای د رحکومت یا دولت د اصطالح پ دې برعکس بیا د خو د

 اصطالح ټول دولتي او غیرعامه کلیمې  ځکه چې د اصطالح په کار وړو دا

ې ک سسات او سازمانونه په برمؤانتفاعي غیر راز ټول  سسات همدادولتي مؤ

 نیسي کوم چې عامه اقتصادي چارې او خدمات ترسره کوي.

سساتو عي مؤادي اشخاصو، کورنیو او اجتمااصلي حوزه د انفر اصلي حوزه:

او  ضرورت وړ ټول منابع، تولید، توزیع حوزه خپل د چې دا ،څخه متشکله ده

ه پرته د پیسو له استفادې څخ ،مصرف که هغه په لږه یا زیاته اندازه وي

 مدیریت او تنظیموي.
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وزه دغه حه ځکه چې پ دا ،اصلي حوزه د معیشیتي اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده

ر کم خپله تولیدوي او ډیه اکثریت مصرفي اجناس پ کې کورنۍ، کلي او کلیوال

یر بیروني تجارت ته السرسی لري. له همدې امله د اصلي حوزې فعالیتونه غ

نیو )انفرادي او کوراهدافو  ځینو خصوصي چې د ،تولیدي وي اقتصادي یا غیر

یه بلکې د اول ،چې هدف یې د ګټې السته راوړل نه لپاره رامنځته شويګټو( 

 خواهشاتو پوره کول دي. یا ضرویاتو

کولی شي هغه محصوالت او خدمات چې اصلي عامه حوزه  :عامه حوزه

سره کړي، هغه  حوزه یا کورنۍ یې په یواځیتوب سره نشي ترسره کولی تر

 )دولت یا عامه سازمانونو(یوې عامه حوزې محصوالت او خدمات چې د

ه شی هر هغ امه یادیږي.عامه محصوالتو په ن ږي دسره کی پواسطه تولید او تر

یار ه اختپخلکو  دولت یا نورو عامه سازمانونو او اداراتو لخوا تولید او د چې د

 عامه عامه شیانو په نامه یادیږي چې دغه تولیدونکو ته یې کې ورکول کیږي د

خدمات او نور چې  او صحي برق بندونه، امنیتي لکه د ،حوزه ویلی کیږي

 دولت یې ترسره کوي.

 حصوالت یا عامه خدمات له هغه محصوالتو څخه عبارت دی چې دعامه م

زه سهم او اندا نورو شي کولی ده یوه کس پواسطه ګټه آخستنه ن هغې څخه د

، له نورو د استفادې مخه ونیسي یوه کس استفاده د دای دکمه کړي او نشي کی

 چې عامه اجناس یا عامه محصوالت او خدمات د خرڅالو وړ ،همدې امله ده

 دای په نورو باندې خرڅ شي.دي او نشي کیه هم ن

 سره له دې چې ځینې وختونه عامه سازمانونه ځینې محصوالت او خدمات د

دوی له اصلي دندو څخه نه شمیرل  کار د مګر دا ،خرڅالو لپاره وړاندې کوي

 ضرورت وړ پیسې د خپل د ،رې غیر دولتي ويږي. عامه سازمانونه کچیکی

خپل مالي  ،رې او که عامه ادارې دولتي سازمانونه ويمالي کومکونو له ال

په  بیلګېد  ،مالیاتو، حق العضویتونو او نورو څخه تر السه کوي ضروریات د

خپلو  رې ستاسو پوهنتون یو غیر انتفاعي دولتي سازمان وي، نو دډول کچی

زه فیسونو څخه او یوه اندا د محصالنو مصارفو او لګښتونو یوه اندازه به شاید د

 ږي.دولت لخوا ورکول کی دنور به 
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نیو ځینو عمومي)له انفرادي او کور چې عامه حوزه د په خالصه ډول ویلی شو

 ،هنګتې السته راوړل  چې هدف یې د يګټو پورته( اهدافو لپاره رامنځته شو

 ګټې سرته رسول دي. بلکې د

 ع، ددفا مرز او ځمکني بشپړتیا څخه یوه هیواد د د ،دای شيدغه ګټه رسول کی

خدمات، د ژوند  يتعلیم لپاره زمینه برابرول، صح فقر له منځه وړل، د

 مالي بازارونو ثبات او نورو سره ربط ورکړل شي. چاپیریال ساتنه، د

څه)اجناس او  بیا له هغه حوزې څخه عبارت دی چې هر تجارتي حوزه

ور منظ د دوی ټول فعالیتونه د ګټې په ګټې په منظور ترسره کوي. خدمات( د

 تر سره کیږي. دا چې دغه موضوع زمونږ د درس پورې اړه نه لري له همدې

 امله نه غواړو په دغه موضوع باندې بحث وکړو.

 عامه یا دولتي اقتصاد پیژندنه د دویم.

لو، چوامالي او پولي وسایلو د پکار  دولت د عامه اقتصاد هغه علم دی چې د

ده  عامه اقتصاد د اقتصاد هغه برخهادارې او تهیې څخه بحث کوي یا دا چې 

 رمصارفو تمویل ت دولت د دولت اقتصادي فعالیتونه او د چې په هغه کې د

 ږي. یا په بل عبارت ویلی شو چې عامه اقتصاد پهمطالعې الندې نیول کی

 زار ددولت مداخله د با دولت نقش ارزیابي کوي. په بازار کې د اقتصاد کې د

چې  په دې شرط ،دای شيکامیابۍ الر بلل کی ر دمخنیوي په خاط ناکامۍ د

. خپلو شخصي ګټو پسې نه وي دولت کارمندان او خلک یواځې د سیاستوال، د

ملي ګټو پر ځای خپلو شخصي ګټو ته  او سیاستوال د يداسې نه و کهخو 

  هم ناکام شي.به دولت  ده چې  ترجیح ورکړي نوښکاره 

چې  ږي، داعالیتونه او اهداف مطالعه کیادي فدولت اقتص په عامه اقتصاد کې د

هغې سنجش  ملي ناخالصو تولیداتو موضوع او د هیوادونو د په نړیواله توګه د

ویلی شو چې نن ورځ عامه اقتصاد نو له همدې امله  ،په دولت پورې اړه لري

 دغه علم د او د ډیر زیات مهم دی او همدغه ذکر شوي ټکي یې اهمیت لوړوي
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( ۱۹لومړي ځل لپاره د ) عامه اقتصاد بحثونه د رګندوي. دمطالعې ارزښت څ

وکړ، وروسته  پرمختګورو ورو یې پیړۍ په اوایلو کې رامنځته شو او 

کړ  جدا )لوری(کلي اقتصاد څخه خپل جهت ( کال کې عامه اقتصاد د۱۸۶۰)پر

 په نوم مطرح شو. څانګېعمومي  یوې او د اقتصاد د

ه ه عمل په نوي شکل انکشاف وموند او هغ(لسیزه کې دغ۸) ه( پیړۍ پ۲۰) د

ل عامه اقتصاد په نوم ونومو د رامنځته شوې وېنظریې چې په هغه وخت کې 

مه عامه اقتصاد په نا شول چې په لومړي سر کې دغه مسایل په فرانسه کې د

 .يد ينومول شو

لومړي ځل لپاره د  ( میالدي کال بیا په فرانسه کې د۱۹۲۴) په 

 عمومي څانګې)عامه اقتصاد( په یو کتاب چې د اقتصاد د (Koubert)کوبرت

 (۱۹۶۵اړه وو چاپ شو او دغه نوم د لومړي ځل لپاره وکارول شو چې په )

 ( دغه اصطالح استعمال او(Lef Johnsonکال کې بیا لیف جوهان سن)

ي چې نوموړی په مروج کړکوښښ یې وکړ ترڅو دغه اصطالح په ټولنه کې 

و او تر یوې کچې یې دغه اصطالح مروج هم دې کار کې بریالی ش

 (۲۰۰۷صابر،.)کړ

 عامه اقتصاد دندې د یم.ېدر

خې له مخپلې څیړنې د موضوع او کاري برخې  عامه یا دولتي اقتصاد علم د د

مهمې دندې یې په الندې ډول ذکر  یو شمیر دندې لري چې ځینې

 (۱۳۹۲دودیال،کوو:)

ده  ه دادند علم لومړنۍد عامه اقتصاد  د مالي اقتصاد توضیح کول: د دولت د .۱

خصوصي  اقتصاد اهمیت توضیح او د ددولت  مالي علم یا د دولت د چې د

لک او اهمیت یې خلکو ته په ګوته کړي ترڅو خمقایسه یې تشخیص اقتصاد په 

 یې له ګټو څخه خبر او حکومتونو سره یې په تطبیق کې مرسته وکړي.
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: ي کوللو اقتصادي تدابیرو دعملي کولو ارزیابعامه اقتصاد په کچه د ټو د .۲

ه برخ ټول هغه تدابیر چې دولت یې د خپلې ټولنې د پرمختګ لپاره په اقتصادي

چې  دغه علم لخوا ارزول کیږي چې آیا دغه تدابیر کې طرحه او ترسره کوي د

 ړی اوکلت لخوا نیول شوي  پر دغو اقتصادي فعالیتونو باندې مثبت تاثیر ود د

ابیر همداراز دغه علم دا دنده هم لري تر څو روښانه کړي چې دغه تده، که ن

 ؟.نهه باندې هم تاثیر لري او کنورو خصوصي فعالیتونو  پر

دې کې ه پ ه، ارزونه او کنترول:ملي اقتصاد د فعالیتونو څیړن یوې ټولنې د د .۳

رسره ت عامه اقتصاد اهداف دپه دغو فعالیتونو کې چې آیا  ،ږيدا ارزیابي کی

 نو پروژه ،پروژې مفیدیت د مصارفو په پرتله ښه وو که د شوي دي که نه؟

و ف یې د مفیدیت په پرتله زیات وو ناو که مصار معقولیت لري او ښه ده.

 نه ده. هپروژه معقولیت نه لري او ګټور

امه یو ع کله چې دبیلو هیوادونو د عامه اقتصادونو څیړل او مقایسه:  د بیال .۴

کله دولتي اقتصاد په ه عامه یا د ونوهیواد نورو د علم څیړونکی د داقتصا

و خپل هیواد عامه اقتصاد د نور د نشي کوالی نو لريه پراخه معلومات ون

ه و څخهیوادونو د عامه اقتصاد سره مقایسه، تحلیل او ارزیابي کړي، له ښیګڼ

و ته ي نقاطي او منفړپیاوړتیا لپاره استفاده وک عامه اقتصاد د خپل هیواد د یې د

 و لرلله د معلوماتخپل هیواد د اقتصاد په هک نو ځکه یواځې د یې متوجه شي،

 ستانفغانا )لکهوپرمختیایي هیوادون ږي، په تیره بیا دغه طریقه دکافي نه بلل کی

 (۱۳۹۲دودیال،ږي.)بلل کی لپاره ډیره د ارزښت وړ (په شان هیواد

نډیو نورو ګاو څخه یوه دنده داده چې د دندو علم له عامه اقتصاد د چې د دا

 ي دشهیوادونو دعامه اقتصاد په هکله باید پوره معلومات ولري ترڅو وکولی 

پرمختګ لپاره یې بشپړ  او دهغو په رڼا کې خپل اقتصادي ستونزې حل 

عامه  نورو هیوادونو د دپیښیږي چې  اړتیا نو امکانات او تدابیر ونیولی شي

ي کیږ یو برخو باید ښه وپوهیږي او دا تر ټولو اړین بللالندن اقتصادونو په

 :ترڅو په الندې برخو کې ښه معلومات ولري
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ید ې عواچ ،د بیالبیلو عوایدو په هکله باید معلومات ولري نورو هیوادونود  .۱

 ږي؟بعو او په کومه اندازه تر السه کییې له کومو منا

( ستقیمیاتو)مسقیم، غیر مل مالله کوم ډو د نورو هیوادونو مالیاتي سیستم .۲

 و پهامالیاتي سیستم یې له کوم ډول مالیاتو څخه استفاده کوي  څخه جوړ دي.

 هغي کې د تعدیل او بدلون امکان شته او که نه؟

مو وک په نورو هیوادونو کې د دولت لګښتونه یا مصارف په کومو برخو او .۳

یې کوم سکتور ته  او زیاتره توجه ږياقتصادي سکتورونو کې ترسره کی

 ؟اړولې

 اهدافد عامه اقتصاد موخې یا څلورم. 

ر مالتی هغې ټولنې د ښکاره خبره ده چې عامه اقتصاد په یوې ټولنې کې د 

ه ښکار ي نوکله چې په یوه انسان کې د هغه د مال تیر کمزوری وتشکیلوي، 

ي شه په الره سم ن ، په مال کړوپ اوخبره ده چې نوموړی انسان هم کمزوری 

له کچارې هم په ښه شکل نه شي ترسره کولی نو  يتللی او همداراز خپل ورځن

ي وهغه هیواد عامه سکتور کمزوری  د هم چې په یوې ټولنې یا یو هیواد کې

 خلک نشي کولی حتی په ډاډهاو  نو ولسونه پر هغه حکومت بې باوره کیږي

 شکل خپل ژوند پرمخ بوځي.

 لپاره کار کوي، دولت مجبوره وي چې د هوساینې خلکو د عامه سکتور د

تعلیم په برخه  تأمین په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي، د خلکو د امنیت د

زده  یې شرایط برابر کړي، لوړوره مختلفې برنامې ولري، روغتیا لپایې کې 

او بریښنا،  ، اوبواعت، مواصالتزر همداراز ،ه کړيدکړو ته زمینه مساع

لیتونو څخه شمیرل دولت له مسؤ عام المنفعه کارونه د وراو نبهرنۍ اړیکې 

و برخو کې خلکو ته ځواب ویونکی واوسي، دولت اړ ده چې دغو ټول کیږي.

همدغه سکتور او  اقتصادي برنامې او ټول اقتصادي فعالیتونه د دولت خپل ټول

دولت دارۍ لپاره ټول  همدغې برخې په وسیله کنترول او مدیریت کوي. د

دغه  د همدغې برخې په وسیله تمویل او ترالسه کیږي او همداراز دمصارف 

علم پواسطه په مصرف رسیږي. نو ویلی شو چې د یوه هیواد هیڅ اقتصادي 
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فعالیت پرته له دغه علم څخه نشي ترسره کیدای او اړینه ده چې دولتونه باید 

وشي  هغې په رڼا کې خپلو عامه اقتصادونو ته خاصه پاملرنه ولري ترڅو د

 اقتصاد ولري. يکولی قو

 (Finance) تمویلپنځم. 

د پوهان اقتصا ږي.پانګې تهیه کولو ته تمویل ویل کی کې دد اقتصاد په ادبیاتو 

و نیول تدابیرټولو طرحې، پالن او نورو هرې  تهیې لپاره د پانګې د وایي چې د

د  لیتاو نورې ټولې هڅې په تمویل کې شاملیږي. یا په بل عبارت: د یو فعا

ې د چنو ویلی شو  .تمویل څخه دی پیسو تهیه کول عبارت د مخته وړلو لپاره د

ل په ا ټواو د چا څخه د پیسو اخیستل د ار لپاره د پیسو په هکله فکر کولکاروب

نو تمویل کې شمیرل کیږي. د پیسو یا پانګې تر السه کول د درې ډوله کارو

 و:ې په الندې ډول یادونه کولپاره ترالسه کیدای شي چې په خالصه توګه ی

ي دې ته مخته وړلو لپاره پیسې تهیه ش فعالیت د یایو کاروبار  رته دچیه ک .۱

 .وایي (Bussnis finance)کاروباري تمویل

ه پیسې مخته وړلو لپار فعالیتونو ددولت، حکومتي یا عامه  رته دچیه او ک .۲

 ي.ویل کیږ (Public finance)عامه تمویلتهیه شي دې ته 

ترسره کولو  فعالیت د داو یا یوې کورنۍ شخص فرد، یو  رته دچیه او ک .۳

 Private) تمویل یا خصوصي انفراديلپاره پیسې تهیه شي دې ته بیا 

Financeږي.( ویل کی 

 رته دچیه ک (:Source of business Finance)کاروباري تمویل منابع د .۱

ه تشي دې  السه په شکل تر قرضیا  د پورله نورو خلکو څخه   کاروبار پیسې

نو مالکی کاروبار د رته کاروبار لپاره پیسې دتمویل وایي او کچی غیرد یا  پردی

ویل ( Equity Financeتمویل)ٍ یا خودي پواسطه برابر شي دې ته خپلنی

 ږي.کی
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 دلی شي:پیسې له الندې الرو څخه تمویل کی کاروباري تمویل لپاره د

یا د پردی تمویل په الندې ډولونو : (Debit Finance)پردی تمویل الف.

 تر السه کیدای شي:الندینیو الرو څخه 

السه  پیسو تر وخت څخه وړاندې د مشتریانو څخه د دیا  پیشکۍ .۱

: په یوه کاروبار کې پیشکي یا د (Advance From Customersکول)

 په ځینې کاروباري ادارې .شمیرل کیږيد پردی تمویل څخه پیشکیو اخیستل 

ا دوی اجناسو او ی د په ټولنه کې ښه شهرت څخه برخمن وي چې ټولنه کې د

خه څمشتریانو  نو دغه کاروباري ادارې د ،خدماتو ته ډیره تقاضا موجوده وي

دې ډول اخلي او بیا وروسته ورته اجناس او یا خدمات وړان يپیسې په پیشک

 ږي. کی ، چې دې ته پردی تمویل ویلکوي

 ځینې کاروباري ادارې د: (Cash credit)ستلیخده پیسې ابانک څخه نق .۲

 تر بانک څخه نقدې پیسې د تضمین په بدل کې تمویل لپاره د د خپل کاروبار

 څخه د پیسو جایدادونو اسناد وي( او د د )البته دغه تضمین معموالً السه کوي 

 استفادې په مقابل کې بانکونو ته سود ورکوي.

 ځینې وخت بانکونه خپلو مشتریانو ته د :(Trade Credit)جنسي پور .۳

 هغوی د ضرورت وړ اجناس تهیه ځای د مودې لپاره د نقدو پیسو پر يټاکل

دغې جنس  مشتریان بانک ته د ،ږيموده پوره کی کوي. کله چې دغه ټاکلې

نقدو  هم دیا سود بانک ګټه  قیمت جمع کوي چې ورسره ورسره بانک ته د

یل تمو ې دا هم د قرض یا پور یو ډول ده او په پرديچ پیسو په شکل تادیه کوي

 کې حسابیږي.

 احمد یو جنراتور ته ضرورت لري، بانک :مثال په توګه داسې فرضوو چې د

دغې جنراتور اصلي  ځای جنراتور اخلي چې د نقدو پیسو پر نوموړي ته د

چې بانک ته یو ، خو نوموړی کس اړ دی ( افغانۍ دی۳۰۰۰) قیمت درې زره

ي، افغانۍ تادیه کړ( ۴۰۰۰) زره شوي قرارداد په اساس څلور وروسته د کال

بانک  جمع زر افغانۍ د ،جنراتور اصلي قیمت یعنې درې زره افغانۍ د

 .باید بانک ته تحویل شي ږيچې جمعاً څلور زره افغانۍ کی )سود(ګټه
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ې ه ددا پ (:RetainEaringیا) ګټې ایسارولکاروبار د پراختیا لپاره د  د .۴

 ده یا شریکانو د توافق په اساس ټوله ګټ د ،مفهوم کله چې کاروبار ګټه وکړي

 ور دننورې پانګې اچونې لپاره ایساریږي او  کې د ګټې یوه برخه په کاروبار

 کومې چې دې ته هم پردی تمویل ویل کیږي. ږيشریکانو ویشل کی کاربار پر

لپاره په تصدۍ کې پیسې چې د شریکانو یا مالک څخه د تصدۍ د کاروبار 

 ایساریږي د تصدۍ په پور یا قرض کې حسابیږي چې پردی تمویل ګڼل کیږي.

ت خپل کاروباري فعالی ځینې وخت کاروباري ادارې د: (Leasing) اجاره .۵

یا  ېمعلوم مخته وړلو لپاره یوه ځمکه، یو کور، یو ماشین، موټر او نور د د

ور، کږي دغه ځمکه، موده پوره کی اجاره اخلي، کله چې مودې لپاره په ټاکلې

 لو يوشچې د کاروبار لپاره په اجاره اخیستل څه هغه ماشین، موټر او یا نور 

په  دغو شتمنیو د استفادې البته د ،ږيبیرته خپل اصلي خاوند ته ورکول کی

 ،يه کو( تادید کرایې یا اجارې په نامهپیسې) ي یوه اندازه مقابل کې کاروبار

 دۍ تمویل کې شاملیږي.هم په پر چې دا

داد په اساس یو  قرار د اوور ډرافټ د: (Over Draft) اوور ډرافټ .۶

 حساب کې یې لري کوالی شي خپلو پیسو ترڅنګ چې په خپل بانکي سوداګر د

السه کړي. کله چې  بانک څخه تر چې یوه اندازه نورې ټاکلې پیسې هم د

 السه بانک څخه تر یسې دخپلو پیسو پرته نورې ټاکلي پ نوموړی سوداګر د

 ږي.په نوموړو پیسو باندې سود وضع کی کوي

 ،افغانۍ لري (۱۰۰۰۰۰)حساب کې سل زره يعلي په خپل بانکمثال په ډول: د

 سل زره افغانیو تر اساس نوموړی کوالی شي چې د هرارداد پق بانک د خو د

ه بانک څخه ترالسه کړي، کل افغانۍ نورې هم د (۵۰۰۰۰)څنګ پنځوس زره

پیسې)پنځوس زره یا د پنځوس  نورې اضافيسل زره افغانیو پرته  د چې علي

ود په هماغه اندازه ورباندې سله بانک څخه ترالسه کړي زره افغانیو څخه کم( 

یوسل او شل زره بانک څخه  د ږي، داسې فرض کوو چې عليوضع کی

 شلمجبوره دی چې په  ه دې وخت کې علينو پ ،افغانۍ وباسي (۱۲۰۰۰۰)

افغانیو  (۱۲۰۰۰۰)نه په  ،افغانیو باندې بانک ته سود ورکړي (۲۰۰۰۰زره )

خپلې پیسې دي او دغه  عليد افغانۍ خو (۱۰۰۰۰۰)باندې ځکه چې 
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بانک څخه وباسي. د اوور ډرافټ  افغانۍ د اوور ډرافټ په شکل د (۲۰۰۰۰)

دي سو فیصدي نظر بانکونو ته فرق کوي دا په دې معنی چې دغه د سود فیصپی

 بلکې هر بانک یې د خپلو پالیسو له مخې ټاکي.په ټولو بانکونو کې یو شان نه ده 

 پردي تمویل زیانونه د .۱

بار پردی تمویل چې مونږ ورته قرض یا پور هم وایو د دغه الرې څخه د کارو

نې لپاره د پیسو ترالسه کول ځینې زیانونه هم لري چې په الندې ډول ورځی

 یادونه کوو: 

 (Payment of Interest)سود تادیه کول دالف. 

ی د ې داتمویل لپاره پیسې په پور واخیستل شي یو تاوان ی کاروبار د کله چې د

ړلو په کاروبار کې د کاروبار د مخته و دغې پور سود باید تادیه شي. چې د

 ې پهلپاره اکثره پیسې د نورو خلکو څخه د سود په مقابل کې اخیستل کیږي چ

یسو پروبار مجبوره ده د پوروړي خپلې پیسې سره د ټاکلي سود د پایله کې کا

 سره شخص ته وسپاري.  

 شي والیکاروباري محکمې ته راکش ک کوونکیپور ورب. 

 ور هغه پور او یا سود ته د اروبار په خپل وخت کې پور ورکونکيرې ککه چی

دغه کاروباري محکمې ته راکش  ،کوالی شي ، نو پور ورکوونکیکړيه ن

 هغې الرې خپلې پیسې ورځینې واخلي، او کله چې یوشخص یا یوکړي او له 

کاروبار په محکمې کې قضیه ولري واضحه ده چې خپل اعتبار له السه 

ولو کورکوي چې نور مشتریان او یا نور پانګوال ورسره د معامالتو د ترسره 

 شوق نه کوي چې دا د کاروبار لپاره په زیان تمامیږي.
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  ۍ تمویل ګټېپرد د .۲

الندې  چې یو څو یې په ،کاروبار لپاره ډیرې ګټې لري تمویل دیا پردۍ پوریز 

 ډول ذکر کوو:

 کاروبار پراختیا د الف.

ې نو ویالی شو چې نقد ،مال تیر حیثیت لري نقدې پیسې په کاروبار کې د 

ن وشت د نقدو پیسو پام وړ رول لري او پرته د کاروبار په پراختیا کې د پیسې د

الک دلته متصدي یا د تصدی م شي کوالی ښه پراختیا وکړي.ن څخه یو کاروبار

د خپلنۍ سرمایې د نه درلودلو په صورت کې مجبوره ده تر څو دغه نقدې 

ې ید پور په شکل ترالسه کړي او خپل اقتصادي چارو کې پیسې له نورو څخه 

ولري او  نور هم ښه تولیدات او خدماتپه مصرف ورسوي تر څو تصدي یې 

 پراختیا وکړي.

 مداخلې حق نه لري کاروبار په چارو کې د د ب. پور ورکوونکي

ینا: وداخلې حق نه لري یا په بله م کاروبار په چارو کې د د پور ورکوونکي 

 ،کاروبار په تصامیمو کې مداخله وکړي نشي کوالی چې د پور ورکوونکي

له لي موده کې دوی صرف کوالی شي چې خپلې پیسې جمع سود په ټاک

 ی دځا پور پر رته دغه پیسې دمګر که چی ،السه کړي نه تر یا تصدۍ کاروبار

چې  ،راوړل شيتصدۍ یا کاروبار ته یو شمیر کسانو لخوا په دې شرط 

 نو بیا ،ن وګڼل شيکاربار مالکی دپه کاروبار کې شریک او نوموړي کسان 

 داخله وکړي.کاروبار په تصامیمو کې هم م چې د ،هغوی کوالی شي

       (Profit)  کاروبار یا تصدۍ ته د ګټې د ډیرې برخې پاتې کیدل ج.

دې ګټې کمه برخه پور  کاروبار مالک د نو د ،کله چې کاروبار ګټه وکړي

ګټې ډیره  سود په شکل ورکوي او د پور په بدل کې د هغې د ورکوونکې ته د

عکس که همدغه پیسې دې بر مګر د، ږيکاروبار مالک سره پاتې کی برخه د
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دې پیسو په بدل کې هغه په کاروبار کې شریک  ستل شي او دینه واخ یو چا

شراکت له وجهې ورکول  هغې د ګټې نیم په نیمه هغه ته د نو بیا د ،کړای شي

 ږي.کی

 د کاروبار له توقف څخه مخنیوی د.

ه لکله چې یو کاروبار له توقف سره مخ کیږي او په دې وخت کې د کاروبار 

ې چاده مالک یا مالکینو سره نقدې پیسې شتون ونه لري نو ترټولو غوره الره د

ور د توقف څخه  د مخنیوي په خاطر له نورو خلکو څخه قرض او پد کاروبار 

 و دبیړنیو مصارف عاجلو او خپلو یو کاروباري کوالی شي چې دواخیستل شي. 

توقف  وه چې کاروبار لهپور ګټه همدا ش السه کړي، نو د تمویل لپاره پور تر

 .کیږيساتل پرې څخه 

 کاروبار د انحالل مخنیوی د .ـه

کاروباري نشي کوالی چې خپل د پیسو د نشتون له مخې یو ځینې وخت 

امخ او کاروبار یې له منحل کیدو یا له منځه تلو سره مخ مصارف تمویل کړي

 و دالسه کړي ا کوالی شي پور تر ينو په دغه وخت کې کاروبار کیږي

  انحالل مخنیوی وکړي.

 د اعتبار ترالسه کولد ورکړې له امله پور  د و.

ا نو دغه کاروبار ی ،کله چې کاروبار خپل پورونه په خپل وخت تادیه کړي

 السه کوي او په راتلونکې کې کوالی قرضې په برخه کې اعتبار تر شخص د

کلي ر یې په ټاوځکه چې پ دا ،السه کړي ترهم پور نور شي چې په آسانۍ سره 

 وخت کې تادیه کړی او اعتماد یې ساتلی دی.

 (Equity Finance)تمویل ب. خپلنی

 ،نو لخوا پیسې تهیه شيمالکی کاروبار د لپاره د د مخته بیولوکاروبار  کله چې د

یو کاروبار مالک یا مالکین  یا په بله معنی، کله چې د .يتمویل وای دې ته خپلنی

وبار د شروع کولو لپاره قرض او پور ونه کړي او په نورو خلکو څخه د کار د
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 :خپله سرمایه کاروبار پیل کړي دغې سرمایې ته خپلنۍ تمویل ویلی کیږي. مثالً 

غواړي یو کاروبار پیل افغانۍ لري پر همدغو پیسو  (۱۰۰۰۰۰)احمد سل زره

 کړي چې دغه سل زره افغانیو ته خپلنۍ تمویل وایي.

 تمویل ګټې خپلني د .۱

ې د ضحه ده چې خپلنۍ تمویل د مالک د خپلو پیسو درلودل او په کاربار کوا

ول ډګټه اخیستل له ګټو څخه خالي نه ده چې دغه ګټې یې په الندې څخه هغې 

 تر بحث الندې نیسو:

 ه پیسېپه دې معنی، هغ دا :د پانګې د ساتلو امکان د اوږدې مودې لپاره الف.

وږدې بار کې د اږي په کاراوړل کیلخوا ر نومالکی کاربار د چې کاروبار ته د

په  څخهدې برعکس پیسې نورو خلکو  رته دمودې پورې پاتې کیږي. که چی

یا ډیر ژر خپلې پیسې له کاروبار  يممکن پور ورکوونک ،ستل شيیپور واخ

 څخه وغواړي. متصدیانو

 دریان خپلنۍ پانکې بله ګټه داده چې کاروبا د خالصون:اندیښنو  لهپور  د ب.

نو یمالک کاروبار ځکه کله چې پیسې په خپله د ،پور د اندیښنو څخه خالص وي

 اندیښنه نه وي.د ورکړې پور  نو هغوی سره د ،لخوا برابر شي

وبار دې معنی کله چې کاره دا پ ګټې نه ویشل: په پور ورکوونکو باندې د ج.

ر یوه برخه پود ګټې چې  ،ن اړ نه ديکاروبار مالکی نو د ،ګټه وکړي

ځکه کومې  ،پور په بدل کې د سود په شکل ورکړي ورکوونکو ته د هغوی د

 و دننو دي، مالکی کاروبار د د، هغه ټولې پیسې چې په کاروبار کې شتون لري

 .ږيو ټوله ګټه کاروبار پورې مربوط کیږي اکی سود د ورکړې سوال نه پیدا

ه چا ن روبار د: چون کاپور د نشتوالي له وجهې د پور نه تادیه کول د د.

ټه ګږي او ټوله کیهم نه پیدا  ویرهنو د پور بیرته ورکولو  ،دیه پوروړی ن

 نوموړي کاروباري یا تصدۍ ته پاتې کیږي.
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نو  ،ينه پوروړی نه و چا کله چې کاروبار د د پور د ترالسه کولو وړتیا: ه.

 پور خلک په کاروبار باندې تر ډیره بریده باور کوي او په آسانۍ سره ورته

 نده. ، ځکه دغه کاروباري اداره پوروړېورکوي

 خپلنۍ تمویل زیانونه د .۲

ره سستل خپلنۍ تمویل یا د مالک یا شریکانو د پیسو څخه په کاربار کې ګټه اخی

 له دې چې ګټې یې درلودې نو د یو لړ زیانونو درلودونکی هم دی چې دغه

 زیانونه یې په الندې ډول دي:

 کاروبار د رته کاروبار ته دکه چی :و پیسو ساتلد غیر ضروري نقد الف.

دای ینو ک ،مخته وړلو لپاره راوړل شي کاروبار د نو لخوا نقدې پیسې دمالکی

چې  نقدو پیسو هغې برخې نه دو پیسو یوې برخې نه استفاده ونشي. دغ د ،شي

دې برعکس که  خو د ،ږيده شوې هغه غیر ضروري پیسې ګڼل کیاستفاده نه 

څخه و یا نورو خلکبانک  لهتمویل لپاره پیسې د کاروبار  وباریان درته کارچی

څومره چې په کاروبار کې  ،نو هغومره پیسې به قرض کوي ،قرض واخلي

، رته ضرورت څخه زیاتې پیسې قرض کړيځکه که چی ،ورته ضرورت دی

رته نو داسې ویلی شو چې که چی ،چې ډیر سود ورکړي ينو بیا مجبوره د

ر في غینو بیا د اضا ،تمویل لپاره پیسې په پور واخستل شي د ته کاروبار

سود د ورکړې  ځکه چې د ،ږينه پیداکی ضرورتد اخیستلو ضروري پیسو 

 ،اده وشيخپلو پیسو نه استف تمویل لپاره د د کاروبارد رته خو که چی ویره وي،

 ېچپیسو یوې برخې نه استفاده ونه شي  دې امکان شته چې د نو ځینې وخت د

 ږي.یکدې ته غیر ضروري نقدې پیسې ویل 

 چون کاروبار ته د مختلفوپیسو په تخصیص کې د نظر نه یووالی:  د ب.

دغو پیسو په تخصیص کې هم  نو د ،ږيشریکانو لخوا نقدې پیسې راوړل کی

 چې په پایله کې ستونزې راوالړیږي. ،مختلف نظرونه موجود وي
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 (Public Finance)عامه تمویل 

 د ه کوي اومالي فعالیتونه مطالعاو عامه سازمانونو  اتوعامه ادارد  یلتموعامه 

 ېالر تمویل تخنیکونه او د دغو لګښتونو د دولت لګښتونه او دې پواسطه د

 لېچې وپوهیږو و ښیينه موږ ته دا راڅیړ تمویلعامه  د .يکیږڅیړل  ېچار

 ېباند و مالیاتوت په بیال بیلاو ولي دول يکیږدولت لخوا عرضه  خدمات د ځینې

کتور عامه س سیس دتأدفاعي ځواک اندازه او  د لېمثال په ډول و د ،لري تکیه

 ه دټاکل او عرض ېانداز موادو دکي خورا په داسې حال کې چې د ،په غاړه ده

مالیې پر  ېواحد ېیو هیوادونه د لېخصوصي سکتور لخوا برابریږي؟ او و

ید وړ عوا اړتیا عامه لګښتونو لپاره د د چېکوي  تکیه ځاى په بیال بیلو مالیاتو

 تهیه کړي؟ 

عه مطالهم  سېپرو نېتصمیم نیو قوانین او د ځینې په عامه مالیاتو کې موږ

وانین ، قېچار ېالر ،جوړولو بیالبیل تخنیکونهیجې بود مثال په ډول د کوو. د

 نور. او داسې

غه څلور ادم سمیت د عامه تمویل لپاره څلور اصوله وضع کړي دي، چې د

په  اصوله نه یواځې د مؤثریت له مخې د پاملرنې وړ دي، بلکې د دغو اصولو

ه مراعاتولو سره اجتماعي عدالت هم تأمین کیدای شي، نو ویلی شو چې عام

 تمویل هغه وخت مؤثره تمامیدای شي چې دغه څلور اصله عملي شي:

همه موضوع وي د هر ملت لپاره باید دا یوه محب الوطن او هیواد پالنه: . ۱

چې څنګه د خپل حکومت په تمویل او مرستې کې ونډه واخلي، څومره چې 

د خپلو شخصي مسؤلیتونو او ګټو په تناسب د خپل ملک او باید ممکنه وي دوى 

هیواد د ساتنې او هوساینې لپاره فکر او کار وکړي، نوموړی وایي چې له 

ې، د خلکو د هوساینې او ټولنې خلکو سره باید د هیواد پالنې او هیواد سره د مین

لپاره د سهولتونو د غوښتنې ملي روحیه موجوده وي او دې لپاره دولت باید کار 

وکړي چې پرته له دې څخه حکومتداري به له ستونزو سره مخ وي او کارونه 

به یې په ښه شکل پرمخ نه ځي. دا د دولت مسؤلیت ده تر څو په ټولنه کې 
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ټولنې ته د احترام، د مشر او کشر د حقوقو، ټولنیز خلکو ته د هیواد پالنې، 

قانون او اصولو، د ټولنې اسالمي او ملي ارزښتونو ته درناوی او نورو په 

هکله عامه پوهاوی ترسره کړي او خلک په دې وپوهوي چې حکومت عامه 

کارونه ترسره کوي او دغه عامه کارونه د عوامو یا ولسونو د خیر، ښیګڼې او 

ژوندانه د هوساینې او ترقۍ په خاطر ترسره کیږي تر څو خلک د د هغوی د 

دغو مسایلو په پوهیدا سره له حکومت سره مرسته وکړي او حکومت یې له 

 امله وشي کولی خپلې چارې په ښه توګه سرته ورسوي.

ف هغه مالیه چې هر شخص یې په تادیه کولو مکلد مالیې اجباري والی: . ۲

، د یات باید یو اړخیز شکل ونه لري، د تادیې وختدی، باید یقیني وي، مال

انۍ ه استادیې طریقه او د تادیې مقدار ټول باید د مالیاتو تادیه کونکې ته پ

 روښانه وي.

نکي هره مالیه باید چې په هغه وخت او هغه طریقه وضع شي چې تأدیه کوو. ۳

 ته یې په تأدیه کولو کې اساني وي .

یږي، ه مصارف چې د مالیې راټولو لپاره ترسره کهغد مالیې مناسب والی:  .۴

یات همداراز مال د هغه پیسو څخه لږ وي کوم چې د مالیې په شکل راټولیږي.

 .باید د خلکو کاروبار او عوایدو ته کوم زیان ونه رسوي
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 د لومړي فصل پوښتنې

لوی او کوچنی اقتصاد تعریف او کاري ساحې یې په ګوته لومړی پوښتنه: 

 ئ؟کړ

 دویمه پوښتنه: عامه اقتصاد تعریف کړئ؟

 دریمه پوښتنه: د عامه اقتصاد کاري ساحې کومې دي، تشریح یې کړئ؟

 څلورمه پوښتنه: اقتصادي نظام څه ته ویلی کیږي، تعریف یې کړئ؟

ه هکل پنځمه پوښتنه: سرمایداري نظام کوم ډول نظام دی او د عامه اقتصاد په

 یې نظر څه ده واضح یې کړئ؟

ه رۍ پشپږمه پوښتنه: مرکنتلیزم چې د سرمایداري نظام یوه څانګه ده د سوداګ

ومو بیالنس کې د مثبت بدلون د رامنځتنه کولو په موخه له حکومت څخه په ک

 برخو کې د مداخلې غوښتنه کوي، تشریح یې کړئ؟

ري، اوومه پوښتنه: اسالمي اقتصادي نظام د عامه اقتصاد په هکله څه نظر ل

 کړئ؟ واضح یې

 څخه اتمه پوښتنه: په اسالمي اقتصادي نظام کې دولت ته د مداخلې د ورکولو

 موخه څه ده، واضح یې کړئ؟ 

یې  نهمه پوښتنه: د اقتصاد د حقیقي او هدایتي بڼې څخه هدف څه ده، تشریح

 کړئ؟

 د عامه اقتصاد دندې کومې دي، تشریح یې کړئ؟لسمه پوښتنه: 

اد یو عالم باید د نورو هیوادونو د اقتصاد په یوولسمه پوښتنه: د عامه اقتص
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 کومو برخو کې معلومات ولري، تشریح یې کړئ؟

 دولسمه پوښتنه: تمویل څه ته ویلی کیږي، تعریف یې کړئ؟

ي، ای شدیارلسمه پوښتنه: د کاروبار لپاره پیسې د کومو الرو څخه ترالسه کید

 تشریح یې کړئ؟

خه یلی کیږي او له کوم ډول تمویل څڅوارلسمه پوښتنه: اوورډرافت څه ته و

 شمیرل کیږي؟

 پنځه لسمه پوښتنه: پردی تمویل کومې ګټې لري، تشریح یې کړې؟

 شپاړسمه پوښتنه: خپلنۍ تمویل کوم ډول تمویل ته ویلی کیږي؟

 اووه لسمه پوښتنه: د خپلنۍ تمویل ګټې کومې دي، تشریح یې کړئ؟

 ړئ؟کیل ته ویلی کیږي، واضح یې اته لسمه پوښتنه: عامه تمویل کوم ډول تمو

 نولسمه پوښتنه: د عامه تمویل اصول کوم دي، واضح یې کړئ؟
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 دویم فصل

 (Public sectorعامه سکتور)

مه د دولت او عا له هغه سکتور څخه عبارت دی کوم چېټولنې عامه سکتور د 

 امنیتي خدمات،سازمانونو لخوا یې مصارف او لګښتونه ترسره کیږي لکه: 

  پلونه او نورعامه روغتیا، عامه سړکونه، عامه تعلیم، 

ول پورې اړوند ټاو عامه سازمانونو یا په بله وینا ویلی شو چې، د دولت 

ي مخ وړیې پر عامه سازمانونه اقتصادي، ټولنیز او نور فعالیتونه چې دولت یا 

 یږي د عامه سکتور په نامهدولت لخوا یې مصارف تمویل او ورکول ک او د

 نو پوښتنه را والړیږي چې:یادیږي. 

 عامه سکتور ته اړتیا لرو؟ ولې

ه )لک ځینو الملونو دخصوصې موسسات  ، اشخاص اوچې په هیواد کې افراد دا

شمیر  یو مخېګټې وروسته والی او نورو( له  ګټې کموالی، د ګټې نشتوالی، د د

دي قتصا، احقوقي لکه سیاسي، امنیتي او دفاعي،) خدماتو ټاکلو عامه اهدافو او

علمي  لویو الرو، بندونو او ویالو جوړول، د لکه د زیربناوو جوړول، د

 (وتسیساعام المنفعه تأ وساتو جوړول، روغتیایي خدمات او نورستحقیقاتي مؤ

 دچي په هغه برخه کې کار وکړي او یا هم  شي کولیته السرسی نه لري او 

ا نو اړتی ،ږيحق نه ورکول کیکار  دولتونو لخوا ورته د تشبث، مداخلې او

 ره کړي.په خپله ترسهم فعالیتونه ډکه او  پخپله تشهپیښیږي چي دولت باید دغه 

شتمنۍ د ملتونو (the wealth of nations) ادم سمیټ په خپله مشهوره لیکنه

د دولت بنسټیزې دندې  ( میالدي کال کې لیکل شوې،۱۷۷۶) چې په کې کتاب

ی یو تاریخي نظر وړاندې کړپه خپل کتاب کې هکله په دې په ګوته کړي. هغه 
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د دندو په  چارواکو نوموړی د واکمنانو یا چې تر اوسه پورې د ارزښت وړ ده.

ستونزو ته  اړه خبرې کړي او هغه د خپل کتاب پنځمه برخه د عامه مالیاتو

نیو عواملو له امله الندی ته دنوموړی وایي چې عامه سکتور  .ېکړ ځانګړې

 (۱۳۹۱ه، کارل،)یښیږي:ضرورت پ

 . د واکمنو یا چارواکو دندې۱     

 اتللر.د ټولنې د اړتیا وړ شیانو او خدماتو په عرضې کې د مارکیټ پاتې ۲

 . د عاید په توزیع کې د مارکیټ پاتې راتلل۳

 رکیټ. د عمومي استخدام او د قیمتونو د ثبات په السته راوړنه کې د ما۴

 پاتې راتلل

 ه(د) د عامه چارو ترسره کول د حکومت دنده چارواکو دندې واکمنو یا د .۱

ه پټولنې  د يلیتونه ډیر زیات شوي او چارواکؤدولت مس وخت کې د سنيپه او

ه یو لیتونو څخمسؤ له یا حکومت چارواکو د .لیتونه لريؤوړاندې ډیر زیات مس

 د چې ،نورو هیوادونو د تیریو څخه وژغوري دی چې خپل هیواد د لیت دامسؤ

دې  د ،ږيلیدل کیدغې چارې مخ ته وړلو لپاره یو منظم پوځ ته ضرورت 

ضرر څخه  نورو د خپلې ټولنې غړي د لیت لري چې دمسؤ يترڅنګ چارواک

کونو یادې چارې مخ ته وړلو لپاره منظم امنیتي ځوا چې د ،په امن کې وساتي

 دچې ږي، نو ویلی شو ې ته ضرورت لیدل کیقو يقضایمقننه او  ېاو منظم

ولنې ټخپلې یرغل څخه د  نورو ازادو ټولنو د تیري او د دنده ۍچارواکو لومړن

 ،يش لیکیدد فوځي ځواک په مرسته تر سره یواځې  چې دا حفاظت او ساتنه ده

یلو په وخت کې نظر بیالب لېاک تمویل د جنګ په مهال او د سودغه ځو مګر د

 .کې توپیر لري او هیوادونو ته په بیلو بیلو  وختونو ایالتونو

ه پ ې،شو پیچلېځ وده کړې او الچې د جنګ هنر ورځ په ور کوم وخت څخهله 

دولتونه باید په دغسې حاالتو کې  .دولتونو مصارف زیات شوي دې برخه کې د

څخه  وقوع جنګ له خلک د، چې پوره پام وکړيس او خلکو ته خپل ول
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 مهال دپر جګړې  د دولتپه نړیواله توګه دا اړینه ده چې متضرره نشي. 

جنګونو له  خلک د مت لپاره پوره چمتووالی ولري چېساتنې او خد دعوامو 

 امله متضرره نه شي. 

او بي  بل غړي د ظلم هر غړي په مقابل کې د بله دنده د ټولنې د د واکدارانو

ا چې د ،او عدالت رامنځته کول دي ېادارښې  ېیو او د مخنیویعدالتۍ څخه 

 .ه کويغوښتنمصارفو بیلو دورو یا مراحلو کې د بیالبیلو  یالهم د ټولنې په ب

و ، ملي امقدساتو ،عامه اداراتو یوې ټولنې د بله دنده دیا حکومت د واکدارانو 

ته په  لنېټو یوېساتنه ده چې  او خدماتو عامه کارونوهغو یا  مذهبي ارزښتونو

 وګړو یو یا د شخصگټې هیڅکله هم کوم ځانګړي  چې دا گټې لري، کچهلوړه 

ښت هغه لګ دڅوک یا کومه ډله کوم ېږي او نه هم پورې نه محدود شمیرمحدود 

 .کیدلینشي هم هغوى د ساتنې تمه ترې  ورکوي او په ځانګړي توګه د

وند دولت د رول د روښانه کولو په اړ ږ سره دبرخه کې ادم سمیت مو ېدپه  

او او او د هغه اشی مینتا ملي دفاع، د عدالت )لکه عامه سکتور او مرسته کوي

وصي سکتور په فعالیتونو کې نه خدماتو عرضه چې په عمومي  ډول د خص

 ږ ته راپیژني.ځي( مورا

 تللټ پاتې رامارکی ټولنې د اړتیا وړ شیانو او خدماتو په عرضې کې د د .۲

او ددې توان خصوصي سکتور نشي کولی افراد، اشخاص او ځینې وختونه 

ه مدې امله الزمس یا خدمات بازار ته عرضه کړي، له هچې ځینې اجنانلري 

وړاندې کولو بندوبست وکړي. خصوصي  دباید یې ده چې عامه سکتور 

سوي، رته چې خپله ګټه احساچی ،برخو کې پانګونه کوي په هغوسکتور معموالً 

تور عامه سک نو د ،پانګه اچوونه نه کوي ،کې چې ګټه یې نه وي په هغو برخو

ي کوم چې خصوص ،خپل کنترول الندې راولي هغه ساحې تر ترڅو، دا دنده ده

 او یراوست یخپل پوښښ الندې نه د له وجهې تر عدم عالقمندۍ دیې سکتور 

 هلته کار نه دی شوی.
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 راتلل تېپا کیټمار د عاید په توزیع کې د .۳

عاید په توزیع کې پاتې  په خصوصي سکتور باندې یوه نیوکه داده چې د

 نو دغه ګټه بیرته په ټولنې ،ه کله چې خصوصي سکتور ګټه کويځک ،راغلی

ې یعن ،سره کوي کړنه تردې برعکس  مګر عامه سکتور بیا د ،باندې نه ویشي

ه لعامه مصارفو  نو دغه عواید بیرته د ،السه کړي کله چې دولت عواید تر

یع وزعواید په ټولنه کې بیرته تچې په پایله کې عامه  ،الرې په مصرف رسوي

سه الیعنې دا چې هغه عواید چې دولت یې د مالیاتو یا نورو الرو تر  ږي.یک

مصرف  عامه چارو کې په کوي هغه د ټولنې د هوساینې په موخه بیرته په

 رسوي.

 للرات تېپا کیټثبات په السته راوړنه کې د مار قیمتونو د د عمومي استخدام او د .۴

یا  بې کارۍ په له منځه وړلو ، دخصوصي سکتور همیشه په عمومي ګمارنه

تشه  چې یاده ځي،السته راوړنه کې پاتې را ثبات په قیمتونو د استخدام او د

 ږي)دولت هم د استخدام په برخه کې او هم دکی کدولت لخوا ډ معموالً د

لت ثبات په برخه کې فعاالنه ونډه اخلي( دا په دې معنی چې دو قیمتونو د

 ولت دلوړیدو په صورت کې د قیمتونو د هم د او معموالً ډیر کسان استخداموي

و ارفع کولو په خاطر اجناس په لوړ قیمت پیري)اخلي( د خلکو د ضرورتونو 

 په ارزانه قیمت بیرته پلوري.یې په ټولنه باندې 

دي اقتصا هغوپه  وساناتن غهپه نرخ کې د ۍد قیمتونو په سطحه او د بیکار

 توالی،د نفوسو زیا .ولري سکتور خصوصي چې ستر ،کیږيلیدل کې ټولنو 

 هتیکماډرا ید ټکنالوژ ستر بدلونونه،د قیمتونو په هکله پیسو  د ې،جګړجنګ 

 بې هغه څه دي چې اقتصادي څپې ۍباور او بد ۍخوش باور پرمختګ او د

بې ثباتي یا  په اقتصادي فعالیتونو کې دغه نوسانات  .ثباتي رامنځ ته کوي

 یشلچې په څلورو مرحلو و، په نوم یادیږي (Business cycles)دنوسانات 

  Recession, peak, trough)له، دغه څلور مرحلې عبارت کیږۍ

(Boom, دي.څخه 

چې دې ته د  دوره ده یا ترقۍ پرمختګ ،صعود مرحله د اقتصاد د (boom) د
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په دې دوره کې اقتصاد د پرمختګ په حالت کې وي، د  .رونق دوره هم وایي

ادي سکتورونه په نسبي ډول د پرمختګ په حالت کې لیدل ټولنې ټول اقتص

 خوش باوري لیدل کیږي.کیږي او د ټولنې هوساینې ته 

 (Recession)ا د دچې  دوره دهیا رکود  ، وروسته پاتې واليد اقتصاد د نزول

ه دغه دوره له هغې دورې څخه عبارت د .یادیږيهم په نامه  کساداقتصادي 

ً په کې بطيتصادي فعالیتونه نچې اق  دصاد او خوندوره نه وي، دلته اقت سبتا

 پخواني حالت په نسبت ورو ورو کمزوری کیږي او حالت د اقتصادي وروسته

ې نه کپاتې والي او خرابوالي په لوري په حرکت کې وي چې له امله یې په ټول

بیکاري رامنځته کیږي او د ټولنې ټول سکتورونه خپلې چارې په ښه ډول 

 ي وړالی.پرمخ نه ش

 (Peak)او (trough)  نشیب(او  فرازژورې )او  ېلوړمرحلې بیا د اقتصاد 

ه د فراز حالت له هغه حالت څخ .ږيرامنځته کی قتصاد کېچې په ا دي نقطې

 ولنېعبارت ده چې اقتصاد په کې خپل اوج یا اخرني حد ته رسیدلی وي او د ټ

فایی حالت کې قرار خود کد ټول سکتورونه قوي شوي وي او ټولنه په کې 

 ولري.

ارت همدا راز د نشیب نقطه بیا د اقتصاد هغه وروستی یا حد اقل حد څخه عب

ه پلته ددی چې اقتصاد په کې خپلې تر ټولو ټیټې یا حد اقل حد ته رسیدلی وي، 

و االړ دغه حالت کې هر څه له منځه تللي وي، د ټولنې ټول سکتورونه په ټپه و

 له حرکته پریوتي وي.

  (depression)  نو ،راشي له چې نزولي دوره په ځانګړي ډول زیاته ښکتهک

( کې پیښ ۱۹۰۷او ) (۱۸۳۷بحران په ) کساد یا مهم ماليټولو  تر .یيورته وا

 وه. د اول نړیوال جنګ نتیجه او دا وډیر لنډ خو له کړاوه ډک و چې  وو یشو

 ً  یکې رامنځ ته شو الک ۱۹۳۰ترین اقتصادي شاته تګ په  ټولو بد چې تر یقینا

د  یوه لسیزه ېاقتصاد نږد چېدا بله او  ته رسیده ٪۲۵ کچه ۍبیکارد  چې و

په  (great depression) نو ځکه دا پیښه د ،وو یشو تېنزول په حالت کې پا
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کامل استخدام او قیمتونو ثبات په اړوند  د لونو تجربوک۱۹۳۰د  .نوم مشهوره ده

 ،نړیوال جنګ و یمکله چې دو ، نظر بدل کړرول په اړه د خلکو  د حکومت د

و کې د ثبات تر السه کول او په قیمتونساتنه چې د کامل استخدام  نو دا ومنل شو

 چې حکومتونه یا دولتونه یې باید وساتي. ،ديلیتونه ؤعامه مس

 خصوصي تمویل تر منځ توپیر د عامه او

او هغو صارفو حکومت د عوایدو او م اقتصاد ترڅنګ چې د عامهد د دولت 

ته چې هغه د یو بل اقتصاد هم ش ،څخه بحث کويپورې اړوندو مسایلو 

افرادو، اشخاصو او  خصوصي اقتصاد د یادیږي. نومخصوصي اقتصاد په 

مصارفو او هغو پورې اړونده مسایلو څخه  سساتو له عوایدو اوخصوصي مؤ

 ېږي چ کیو نښو له مخې یو له بل څخه جالځانګړتیاو ا بحث کوي چې د ځینو

 (۱۳۹۲دودیال،یې په الندې ډول دي:)نښې او توپیرونه مهمې 

په خصوصي یو توپیر یې داده چې  :یې توپیر د پالن جوړونې له پلوه. ۱

 د ،وجود نه لري او که پالن موجود هم وي اقتصاد کې پالن جوړونه اصالً 

ه پارلاو د شخصي ګټو د ترالسه کولو دو عملي کی فردي او خصوصي اهدافو د

 په الس جوړ، تطبیق او )یو شخص(همدوی بیا د پالن  ږي او داسره کی تر

 ا جوړ، دیوه چا لخو دبیا اقتصاد کې پالنونه یا عامه چې په دولتي  ،ږياجرا کی

 اجرا ا تطبیق او تریم ارګان لخوېیم کس یا درېدر بل چا لخوا رهنمایي او د

لی اراتو کې د پالن شته واپه عامه اقتصاد او عامه اد ږي.الندې نیول کی

ي، د دولت یو مامور باید د ورځنیو پالنونو په ګډون میاشتن چې ضروري ده

 ولتيدربعوار او کلنۍ پالنونه ولري چې په دولتي چوکاټ کې د یوه مامور یا 

و د کارمند څخه د دغو پالنونو غوښتنه کیږي، نو ویلی شو چې د دغو پالنون

 امور پرمختګ او ارتقاء نه شي کولی.شتون څخه پرته د دولت هیڅ م
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ي خصوص پهبل توپیر یې دا ده چې : و له پلوه توپیرالسه کول د ګټې تر .۲

ول السه ک سره کولو لومړی هدف د ګټې تر هر ډول فعالیت د تر دکې اقتصاد 

 نې پهدې برعکس بیا عامه اقتصادي فعالیتونه د یوې ټولنې د هوسای دي، خو د

 اجرا کول دي. او تولیداتو خدماتو منفعته د خاطر پرته له کوم

 ښکاره خبره ده چې ځینې وخت دولتونه ځینې دولتي یا عامه خدمات او یا

 ه دېتولیدات د یوه اندازه پیسو په مقابل کې خلکو ته وړاندې کوي چې دا پ

 معنی نه ده چې دولت به دغه چاره د ګتې په منظور ترسره کړی وي.

 دود پوره کی تمام شد مصارفو صرف دداسې وي چې ا بیځینې دولتي خدمات  

اس او بیا خپل اجن تعاوني تصدی .اخليمالي امتیازات په اندازه له خلکو څخه 

 معاتمام شد مصارفو څخه په ټیټه اندازه عرضه کوي او ځینې نور  خدمات د

ا ټول ي چې دوخلکو  په خدمت کې  په وړیا توګه دبیا  سیساتالمنفعه دولتي تأ

 دماتوخږي چې دولت د خپلو تولیداتو او ټولنیزې هوساینې په خاطر ترسره کی د

ټه ګپه وړاندې کولو کې د ګټې هدف نه لري بلکې هدف یې دا ده چې خلکو ته 

 ورسوي.

د او اقتصا عامههغه توپیر چې د دندو له پلوه د د دندو له پلوه توپیر:  .۳

خپلو دندو  صي اقتصاد ددی، چې خصو منځ شته هغه دا خصوصي اقتصاد تر

همدغه خصوصي  په ترسره کولو کې یوازې خپلې ګټې په پام کې نیسي او د

و املي اقتصاد  د دغه دنده یې مخ ځي اګر که کې نیولو سره پر په نظر ګټې

ې هغومره پک ،هم وي. څومره چې یوه ټولنه وروسته پاتې ويټولنې په زیان 

ولنو ټې په دغه ډول تجربو ښودلې ده چږي، ل کیدغه ډول تشبثي ذهنیت ډیر لید

دې سسات او اشخاص داسې مواد تولیدوي او بازار ته یې وړانکې یو شمیر مؤ

 ،يو لپاره ګټورهچې دوی  خو دا ،کوي چې په پوره ډول د ټولنې په زیان وي

 لکه تقلبي درمل، غیر ،هغوی تولید او عرضې ته دوام ورکوي نو ځکه د

 او نور. توکيصحي خوراکي توکي، مخدره 

خصوصي اقتصاد اصلي او  دا چې د د پوره کولو له پلوه: د احتیاجاتو .۴
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نو له خدماتو او تولیداتو څخه یې هغه  ،لومړنی هدف د ګټې السته راوړل دي

او یا قیمت  ، عوضجنس او خدماتو د خریدارۍ چې د کوالی شيکسان استفاده 

ه اقتصاد اساسي موخه د داسې حال کې چې د عامه ورکولو توان ولري، پ

همدغې موخې په اساس دولت غواړي ټولو  ټولنیزو اړتیاو پوره کول دي چې د

شان تولیدات او خدمات وړاندې کړي ترڅو خلک د دولت یا عامه ته په یوه 

خصوصي  اقتصاد له تولیداتو او خدماتو څخه په وړیا توګه استفاده وکړي.

څخه وره کولی ځکه خصوصي اقتصاد اقتصاد د ټولو خلکو احتیاجات نه شي پ

دې برعکس  مګر دد اجناسو او خدماتو د اخیستلو او مصرف توان نه لري 

عامه اقتصاد بیا په وړیا توګه د ټولو خلکو د احتیاجاتو د پوره کولو لپاره کار 

 کوي.

م هد دغو دواړو سکتورنو توپیر له دې نه  د عوایدو او مصارفو تنظیم: .۵

د لومړیتوب حق عوایدو ته ورکول خصوصي سکتور کې په  کولی شو چې،

 اول باید عواید تردلته خصوصي سکتور عواید محدود وي،  ږي، ځکه دکی

مګر په دولتي سکتور کې لومړیتوب  ،السه شي او بیا مصارف صورت ونیسي

ي عایداتږي چې د هغوی پر بناء ته ورکول کیمصارفاتي پالنونو مصارفو او 

 نه دکه کله د دولت مشخصه عایداتي سرچیپه دولت کې  ږي.سرچینې لټول کی

 لی شي موجودهنو دولت کو ،مصارفو د پوره کولو لپاره کافي ونه ګڼل شي

 ېي، له دولتونو څخه پور واخلي، نومالیات وضع کړ مالیات لوړ کړي، نوي

مګر خصوصي اقتصاد یا خصوصي سکتور بیا دغه توانایي  ،کړي چاپپیسې 

 .له پورتنیو مواردو څخه ګټه واخلي کولی چېنه لري او نشي 

دولت  مطابق تنظیموي مګر عوایدو خپلو خپل مصارف د فرد معموالً  یو

 مجموعې هغو دولت د ،مطابق تنظیموي مصارفو خپل عواید د معموالً 

 بیا هغه سره کوي او تخمین تر یو ،کال کې به واقع شي چې په یو ومصارف

 السه  رقم ورڅخه تر ضرورت وړ ې دالرې یې مشخص کوي چ وسایل او

 دای شي.کی
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ري خصوصي اقتصاد خپل عواید په اختیا چمتو کولو له پلوه: عوایدو دد . ۶

 تر رېله ال )خرید او فروش(لوخدماتو د پیرلو او پلور ډول یعنې د اجناسو او

رنسیپ خپلو عوایدو یوه زیاته برخه د اجباري پ چې دولت د السه کوي، حال دا

یوه  اوالرې له جرایمو او نورو(  )محصول، سهمییو، س یعنې د مالیاتوپه اسا

سه ال تر نوره برخه عواید بیا په اختیاري طریقو یعنې د تشبثاتي طریقو په بڼه

 کوي.

ب د ترکی یادونې وړ ده چې د دولت د اختیاري او اجباري عوایدو جوړښت او د

 دازار دې معنی چې د به ، پاقتصادي بیالبیلو نظامونو له مخې سره توپیر لري

ه الس دولتونه خپل عواید د اجباري عوایدو په بڼه تر نظام لرونکي اقتصاد د

د  هعوایدو ډیره برخ دولتونه بیا خپل د يمرکزي پالن درلودونک خو د ،کوي

ام چې د بازار د نظ دی السه کوي، علت یې دا اختیاري عوایدو له الرې تر

 ه تیریدو سره د تشبثاتي اقتصاد ډیره برخهدرلودونکې دولتونه د وخت پ

ې چعام المنفعه خدمات پریښودل خصوصي اقتصاد ته پریښودله او ځان ته یې 

و شږي. نو ویلی یدغه ډول اقتصادی نظام له اساساتو څخه هم شمیرل ک ددا 

ونه یوادهدو باندې والړ هیوادونه په مالیاتي عوای يچې د آزاد بازار درلودونک

 ږي.هم بلل کی

ه حده د خصوصي اقتصاد تولید تر ډیر له پلوه توپیر: څرنګوالي تولید د د .۷

د  چې حال دا ،کې صورت نیسيه یعنې د اجناسو تولید پ ،پورې مادي اړخ لري

او  لکه د امنیتي، دولت ساحه زیاتره غیر مادي یا معنوي برخې ته متوجه وي

یزې منتیا، علمي او څیړنعدالت او حقوقو ډاډ سره کول، د دفاعي خدماتو تر

 او نور ، ښوونه او روزنه، لوړې زده کړېچارې، روغتیایي چارې

خصوصي  ښکاره ده چې  پیر:خدماتو د جبران او عوض له مخې تود  .۸

 خدمت د هغه د پاداش، عوض او جبران په مقابل کې ترتولید او اقتصاد یو 

له  نو ،ه کويسر معنی دا چې خصوصي اقتصاد که یو خدمت تر ،سره کوي

یا جبران غواړي یا کله که یو څوک  څخه یې عوض، بدله او کوونکومصرف 
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مګر دولت هغه کسانو  خلي،ایې قیمت  څخههغه له ، نو السه کوي یو جنس تر

او یا دولت ورڅخه  لريه ته چې مالیه نه ورکوي او یا مالیاتي مکلیفت هم ن

لکه  ،تولیدات وړاندې کوي  کوم ډول عاید هم نه ترالسه کوي عامه خدمات یا

 .، تعلیم او تربیه، امنیت، لویې الرې او نورصحت

 خصوصي اقتصاد د :سنجش له مخې توپیر دهغه  او د)ګټورتوب(  نافعیت .۹

ې ه مخلد سنجش  هغه منځ بل توپیر د نافعیت او د او دولتي یا عامه اقتصاد تر

و اقتصادي فعالیتون . خصوصي اقتصاد په عمومي توګه په خپلویدای شيهم ک

چې  خپل هدف ټاکې، حال داالسه کول(  ګټې تر دډول ګټه )کې په مستقیم 

یر غسره کولو کې خپل هدف په  عامه اقتصاد د فعالیتونو په تر دبیا دولت 

ام عډیرو ول دولت په مثال په ډ ، دګټې او نافعیت ټاکل ګڼي مستقیم ډول د

و، پروژ لویو الرو و، دمراکزتحقیقاتي  سیساتو لکه روغتونونو، علميالمنفعه تأ

د  روژوبلکه د دغو پ ،کانالونو او نورو څخه کومه ګټه نه ترالسه کوي ،ویالو

 چې په خصوصي، سسات استفاده کويټې او مفیدیت څخه نور اشخاص او مؤګ

م په ههغه  ،ږياو یا هم ډیر لږ لیدل کیدغه ډول تشبثات نشته بیا اقتصاد کې 

 ترسره خپل شهرت او نوم ګټلو لپاره یې دیو څوک یې چې هغو حاالتو کې 

 کوي.

تثبیت کولو موضوع ده د  د هغه اوسنجش، محاسبې  دافعیت نضوع د بله مو

سره آسانۍ  ېه کې د مفیدیت سنجش په ډیرخصوصي اقتصاد په ساح چې د

 هغې یوې تصدی له عوایدو څخه د بیلګې په توګه کله چې د امکان لري، د

ګټورتوب ښکاره  یدغې تصد پاتې برخه د ،مصارف منفي شيټول  تصدۍ

او محاسبه  مالي اقتصاد په برخه کې د نافعیت سنجش کول دولت د کوي، خو د

ځکه  ،خصوصي اقتصاد په پرتله ډیر دقت او ډیر وخت ته ضرورت لري د بیا

سره نشو  چې هغه هم په پیسو ،وي اوږد مهالهپروژې اکثره  يچي دولت

او  ډیر دقت ته اړتیا لريتثبیت کول محاسبه او  غه ډول نافعیت د د ښودالی.

تقریبي او تخمیني ډول نو همدا المل دی چې دغه نافعیت په  ،حتی نا شونی دی

 .يږسره ښودل کی
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د دغو دواړو  :(Unit of time)له مخې یې توپیر  وخت د واحد د .۱۰

کلي او ټاخاص  په یودولت خپله بودیجه  اقتصادونو ترمنځ بل توپیر دادی چې

خاص  لپاره کوم بودیجوي جوړښت ېمګر یو فرد خپل ،وخت کې  تنظیموي

رخه عوایدو په ب خپلو مصارفو او فرد د یو همداراز ،په نظر کې نه لريوخت 

د دې برعکس بیا مګر  ،ته ضرورت نه لري وخت په اساس کوم ریکارډ کې د

صارفو پوره حساب او م خپلو عوایدو او دولت په ټاکلي مالي دوره کې د

و  یورکوونکریکارډ سا تي تر څو په راتلونکي کې خلکو او پلټونکو ته ځواب 

 اوسي.

 ېخکې خپل مصارفاتي او عایداتي چاردولت د یوه مالي کال د راتلو څخه م

سه ترال پیشبیني کوي او بیا د هغو لپاره په ټاکلي وخت او ټاکلي پالن  عواید

د ټاکلي موده  کې ترسره کیږي چې اشخاص او افراکوي چې تطبیق یې هم په 

 بیا دا کار نه ترسره کوي.

کوم وخت یا خصوصي اقتصاد رته یو شخص که چی :ذاتي تمویلي منبع  .۱۱

بل  یو د ،اخیستلییې قرض نشي  ځان څخه د ،کړي ته ضرورت پیدا پیسو

و خپلو خلک دله خپل ځان او ، مګر دولت یې باید السته راوړيشخص څخه 

ډیری وخت حکومتونه د اخیستلی شي.  پیسېضرورت په وخت کې  څخه د

کو خپلې ټولنې له سرمایه دارانو او نورو خلکو څخه د ځانګړو ارزښت لرون

چې د  ور د ضرورت وړ پیسې راټولوينه او ناسهامو د چاپ په واسطه قرضو

ي پارسه ټاکلي قرارداد او ټاکلي وخت څخه وروسته دولت بیا هغه بیرته خلکو ت

  چې دا د ذاتي تمویل یوه ښه بیلګه ده.

که دولت د نورو عایداتي منابعو په  (:Issue of currency)د پیسو نشر .۱۲

 دې صورت کې د پیسو د نشره نو پ ،نشي کړی وتمویل مصارف اساس خپل 

یعنې دولت کولی  ،کړي پورهوسیله هم کولی شي خپل ضرورتونه ه پ او چاپ

او بیا یې په واسطه خپل  چاپد تمویل په موخه نوي پیسې شي د خپلومصارفو 

ي کولی د خپل ځان د تمویل مګر افراد او اشخاص نشمصارف تمویل کړي 

او خپل ضرورتونه پرې پوره کړي ځکه اشخاص او افراد د  چاپپیسې لپاره 

توان او اجازه نه لري. پاتې دې نه وي چې له دولت او چاپ پیسو د نشرولو 
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ه لري او نه شي صالحیت ن چاپولونور عامه ارګانونه د پیسو د څخه پرته 

څخه استفاده  خپلو مصارفو په ترسره کولو کې ور داو  چاپکولی پیسې 

 وکړي.  

 د عامه تمویل اصول)اساسات(

       Principles of public finance 

 هدارامدې لپاره چې یو دولت له یوې خوا خپل بیالبیل عواید په منظم او دو د

 یښو پهله بلې خوا د اقتصادي پ السه کړي او ډول له اقتصاد او ټولنې څخه تر

ول جریان باندې خپل مثبت تاثیرات ولري، باید یو شمیر هغه اساسات او اص

ې چرعایت کړي.  کې مؤثره واقع شویکولو السه  تر پهعوایدو  دولت د چې د

 :کوو یادونهپه الندې ډول  و څخهاو اساسات واصول د دغو

 (The principle of maximum social advantage) د ټولنیز ګټورتوب اصل. ۱

رف دولت مصا دعواید باید د ټولنیزو ګټو په موخه راټول کړی شي، همداراز 

 څخه په او تبعیض پرته د کوم توپیرچې  ،باید په داسې ډول سرته ورسیږي

 ورسیږي.  ګټهیې عمومي ډول د ټولنې ټولو وګړو ته 

ولت نه باید خپل عواید د یوه ځانګړي شخص، ځانګړي قوم او یا یوې د

 ځانګړې سیمې د خلکو لپاره په مصروف ورسوي، د عامه سکتور او دولت یو

ې د له ځانګړتیاو څخه داده چې مصارف باید په هغو ځایونو کې ترسره کړي چ

 او ټولنې هر فرد او د هرځای اوسیدونکي وشي کولی پرته له کومې ستونزې

 پرته له کوم توپیر څخه له هغه تولید یا خدمت څخه ګټه واخستلی شي.

او یا ځانګړو خلکو د مصارفو د  که چیرې عواید د خاصو او ځانګړو سیمو

تمویل او د هغو د ټولنیز ژوندانه د پرمختګ لپاره وکارول شي ښکاره ده چې 

خلک بیا نه  کیږي او مخد عوایدو په ټولولو کې له ستونزو سره دولت بیا 

د خپلو ګټو یوه اندازه دولت ته د مالیاتو او نورو په نامه ورکړي، چې غواړي 
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ځکه دلته تبعیض لیدل کیږي چې ددغه تبعیض په اساس نه یواځې د دولت 

 عواید کمیږي بلکې د دولت او خلکو ترمنځ ستونزه او فاصله هم ډیریږي.

 اصل د اقتصادیت )السته راوړلو(د عوایدو د تحصیل .۲

په  ،کې په مصرف رسیږي ږي او په راتلونکيکی آوري هغه عواید چې جمع

 ضایعاتو څخه یې مخنیوی هغې باید زیات مصارف ونه شي او له بلې خوا د

ې چ ،ټول او تحصیل شيرادولت عواید باید داسې  وشي. دا په دې معنی چې د

رې چی او کهلري تمام شد مصارف و حده مالیاتي ادارو ته ډیر لږ د امکان تر د

ې ښکاره ده چ ،زیات لګښت وشيپه پرتله عوایدو  ټولولو کې دعوایدو په  د

 (۱۳۸۵صمیمی، .)دولتونو په ضرر تمامیږي دغه اصل صدق نه کوي چې دا بیا د

ونه عوایدو د راټولولو لپاره ځانکړي میکانیزمکوښښ وکړي چې د دولت باید 

یر ې ډکنه وتر څو دعوایدو په راټول ترتیب او له مخې یې بیا عواید راټول کړي

 وشي کولی د اقتصادیت اصل مراعات کړي.زیات مصارف ونشي او دولت 

)The principle of sanction   ) مطابقت اصل عوایدو د. د ۳

م دی چې عواید او مصارف په داسې ډول تنظی د مطابقت د اصل څخه مطلب دا

 ،یو ضروري عمل دی شي چې د عامه خلکو د قناعت وړ وګرځي، مطابقت

مالیې  مطابقت د اصل په اساس د ځکه دغه اصل د ضایعاتو مخنیوی کوي. د

ي او ومطابق او توان مالیه ورکوونکو د وس  اندازه باید داسې وټاکل شي چې د

الیه چې م خنډ او ځنډ سبب نه شي او نه هم دا هغو د اقتصادي فعالیتونو د د

له  او شویو ګټو ته یې له امله ونه رسیږيبیني  او پیش خپل متوقعه يورکوونک

 بې برخې نه شي. یې مفاد څخه

که چیرې دولتونه مالیات په داسې اندازه له خلکو څخه راټول کړي چې د خلکو 

له کاروبار او عوایدو سره مطابقت ونه لري او د خلکو له عوایدو څخه زیات 

ي نو ښکاره ده چې په عوایدو په اندازه ورڅخه مالیات راټول شهغو د او یا د 

یا لږ وروسته پانګه اچونه کمه شي، بیکاري به او ژر دې صورت کې به ډیر 
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دولت مالیاتي عواید هم کم شي او په نتیجه کې به  رامنځته شي او ورسره به د

او بالخره دولت به له  شي کړای خپل مصارف پرې تمویل کړيدولت ون

 اقتصادي ستونزو سره مخ شي.

 (The principle of balance budget) بودیجې یا د اعتدال اصل د متوازنې .۴

 و دادولت عواید دومره وي چې لګښتونه پوره کړي  له مخې باید د صلدغه ا د

 ځکه ادکم وي.  هم لګښتونو له اندازې څخه نه زیات او نه باید د مخېدوام له 

 صورت کې )تفاضل( په زیاتوالي عوایدو د مصارفو په نسبت د دولت د چې د

الي مسره دولت  له یوې خوا په مالي اقتصاد باندې منفي اغیزې کوي، یعنې د

له  چې که دولت دغه مالي وسایل ږي. حال داپاتې کیاو بیکاره سایل راکد و

ه السه نه کړي، هغوی کوالی شي دغ مالیې په بڼه تر خصوصي اقتصاد څخه د

په  وي چې ښکاره خبره ده،خپلو تولیدي مدارکو په توګه وکار مالي وسایل د

لک نتیجه کې به یې ملي عاید زیات شي، ځکه خدې صورت کې به تولید او په 

مه ه ناپبه د هغو پیسو یا عاید په واسطه چې دولت یې له خلکو څخه د مالیاتو 

ې چټولوي او له دولت سره راکد پاتې کیږي کولی شي پر هغه کاروبار وکړي 

په  اروباریان پرې نوره ګټه الس ته راوړي اود کاروبار په نتیجه کې به ک

 ي.شالسته راغلو عوایدو ته زیات راتلونکي کې د دولت مالیات هم نظر دغه 

تونو دولت په اقتصادي فعالی لګښتونو زیاتوالی د دولت د ددې برعکس بیا  د

ې ځکه چې دولت نه شي کوالی چې په د دا ،اغیزې لري يباندې محدود کوونک

عوایدو  یعنې دولتي پروژې د ،مصارفاتي پروژې عملي کړي صورت کې خپل

عي هغې په نتیجه کې په فردي او مجمو کمښت له امله په ټپه دریږي او د د

 اقتصاد باندې منفي اغیزه کوي.

منفي  په اقتتصاد باندې حتی تفاضل هم ،دولت باید خپله بودیجه متوازنه وساتي 

رته ه چیاو ک ې تر بوج الندې راغليمالی چې خلک د ځکه دا ښیي ،اغیزې لري

ښیي، او کمزورتیا دا د هیواد مالي ضعف  ،عوایدو څخه زیات شي مصارف د

 عواید او مصارف باید سره مساوي وي. یعنې
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 (The principle of elasticity)د ارتجاعیت اصل  .۵

شد لکه څرنګه چې په یو اقتصاد کې اقتصادي متحولین لکه نفوس، اقتصادي ر

 دهغو  نو دولت هم باید خپل عواید د ،يواسې نور د تحول په حال کې او د

ر تغیر سره عیار کړي او نظر وخت او زمان ته خپل مالي سیاستونو ته تغی

په  عوایدو په کموالي سره مالیات کم او خلکو د یعنې دولت باید د ،ورکړي

 زیاتوالي سره یې مالیات زیات کړي.

یږي، ورسره د خلکو ژوند هم ښه ک ،عواید ښه شيکله که د یوې ټولنې د خلکو 

په دغسې حاالتو کې دولت کولی شي خپل مالیات یو اندازه لوړ کړي خو 

تي برعکس که د خلکو عواید په عمومي کچه ټیټیږي نو دولت باید خپل مالیا

 ر ورکړي او مالیات کم کړي.هم تغیته  پالیسیو

د مخنیوي اصل باندې د مضره تاثیراتو په تولید اوتوزیع   ۶.  

 د السعوای یوې خوا د تولیدونکو څخه په داسې طریقې سره مالیات راټول او له

سې د ا ثره نه کړي او له بلې خوا عواید پهته راوړل شي چې د هغوی تولید متأ

یعنې  ،منځ ته کړي را هم چې د ویش توازن ،ځایونو کې په کار واچول شي

 .ګټه واخیستلی شيغریب خلک هم ترې 

 اخليدد دولت یو له پالیسو څخه دا هم ده چې په هیواد کې تولیدي سکتور یا 

تولیدات حمایه کړي چې په دې صورت کې دولت کولی شي له داخلي صنایعو 

 یا داخلي تولیدونکو څخه مالیات کم او یا یې معاف کړي، ګمرکې او نور

 له ورسرهمالیاتي تعرفي پرې کمې کړي، امنیت یې ټینګ کړي، د برق په هک

مرسته وکړي او د  ضرورت په وخت کې حتی نقدي مرستې هم ورسره 

 وکړي.
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 عامه اجناس او خدمات

Public goods & services        

یان دولتي یا عامه خدمات او اجناس ټول هغه خدمات او اقتصادي اجناس او ش

 ولتده دي چې نظر د بازار اقتصاد عدم عالقه مندی او یا نظر نورو دالیلو ت

 دیې په تولید او عرضې مکلف ګڼل کیږي او په وړیا توګه د دولت له خوا 

ې اک کعمومي استفادې لپاره د ټولنې د فالح او سوکالۍ په موخه د خلکو په و

                                                                                   (۱۳۹۵دودیال.ورکول کیږي. )

و اجناس چې د بازار د اقتصاد یا د خصوصي سکتور د عدم عالقه مندۍ هغه ا

او  د نورو دالیلو په نسبت او د ټولنې د نیازمندۍ له مخې یې دولت تولید

ایي عرضه په غاړه لري، د عامه اجناسو په نامه یادیږي، لکه ملي دفاع، قض

د  لید،لخوا تونظام، امنیت او نور. عامه اجناس او عامه خدمات اکثره د دولت 

ه پادې ټولنې د ټولو وګړو ملکیت او دیوه کس په استفادې سره د بل کس د استف

کچه کې کموالی نه رامنځته کیږي. عامه اجناس د خصوصي اجناسو سره د 

 ځینو خصوصیاتو له مخې بیلیدای شي چې عبارت دي له:

ه یو ـ یو ځایي مصرف: د یوځایي مصرف د اصطالح څخه مفهوم دا ده چې ل۱

س کد یوه نه زیات کسان ګټه اخستلی شي او د یوه  په عین زمان کې شي څخه

ي شپه استفادې سره د بل کس په استفادې یا مصرف کې کموالی را منځته نه 

دې ته عامه اجناس ویلی کیږي لکه د پارک څخه استفاده، د صحي خدماتو 

 څخه استفاده او نور

ونکي څخه مفهوم دا دی چې عامه اجناس نه منع کیدونکي وي: د نه منع کید -۲

د یوه کس په ملکیت کې نه وي او هیڅوک بل کس د عامه اجناسو د استعمال 

څخه نه شي منع کولی، هغه کسان چې دولت ته یې مالیات ورکړي وي د هغو 

کسانو مخه نه شي نیولی چې مالیات یې نه دي ورکړي او یا د مالیاتو تابع نه 

عامه اجناسو څخه د یوې ټولنې ټول خلک په یوه  وي، پس ویلی شو چې د
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اندازه د استفادې حق لري او هیڅوک نشي کولی چې څوک د عامه اجناسو د 

 استفادې څخه منع کړي.

ې همداراز ویلی شو چې عامه شیان له هغو شیانو څخه عبارت دي چې د ټولن

وړیا ټول خلک ورڅخه پرته له کوم تبعیضه په یوه وخت کې یو شان او په 

 توګه ګټه واخستلی شي

هغه اجناس چې ډیر خلک په یوځایي سمویلسن عامه اجناس داسې تعریفوي: 

ډول په یوه وخت کې د هغه نه ګټه اخلي او د یو کس مصرف د بل کس په 

و مصرف کې کموالی نه راولي او د خرڅالو وړ نه وي، عبارت د عامه اجناس

 (۳۱صـ  ۱۳۸۶څخه دی.)رودلف ه هاسه،

اجناس د مصرف کوونکو د پوښښ له مخې په محلي، ملي او نړیوالو عامه 

 (۱۸۶:۸عامه اجناسو ویشل کیږي.)

 دهغه اجناس دي چې ډیره ګټه یې محلي عامه اجناس  محلي عامه اجناس:. ۱

، او د هماغه سیمې ټول خلک په ې اوسیدونکو ته رسیږيسیمیوې خاصې 

نه وي چې د محلي عامه  مساویانه ډول ورڅخه ګټه اخستلی شي. پاتې دې

 شي اخستلیسیمو اوسیدونکي تر نورو ډیره ګټه  د دغو اجناسو او خدماتو څخه

 هتدغو اجناسو او خدماتو هر وخت  نطر د ټولنې نورو خلکو ته ځکه چې دوی

بو سیمه ایز پلونه، سیمه ایز د او ځنګلونه، لکه پارک، الس رسی لري،ښه 

او  زده کړې، تحقیقاتي مراکز، لوړې برق بندونه خور بندونه، د

 (۱۳۸۵)فولکرس، کی، .نور

ې د اجناس دي چې ګټه ی ههغه عامملي عامه اجناس بیا  ملي عامه اجناس: .۲

ه ډول د ټولنې ټول خلک په مساویاناو  ،هیواد ټولو اوسیدونکو ته رسیږي هیو

صحي د نفوسو تنظیم او د تولداتو کموالی،  لکه ورڅخه ګټه اخستلی شي، 

 .ات، امنیت، ښوونه او روزنه او نورخدم
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ې ی ېاجناس دي چې ګټ نړیوال عامه اجناس بیا هغه نړیوال عامه اجناس: .۳

پرته له کوم یو شان کولی شي او د نړۍ په سطحه ټول وګړي  نړیوالې وي

 ، پهلکه نړیوال امنیت، نړیوال اقتصادي ثبات ،ورڅخه ګټه واخليتبعیضه 

 او نورریال لپاره د تدابیرو نیول نړیواله توګه د ژوند چاپی

 یعامه تصد

 رفع کولو په ضرورتونو د ټولنې د تشبثات چې د او هغه کاروباري ادارې

 عامه تصدیو څخه دي.  عبارت د ،سیس او تمویل شيدولت لخوا تأ دمنظور 

چې د  ،ږياقتصاد کې هغه وخت جواز ورکول کی عامه تصدیو ته د بازار په

 ه سهمکې عمد رامنځته کولو پهړوالي او د ټولنیز پرمختګ هوساینې په لوعامه 

الی نو بناًء د عامه تصدیو هدف د ټولنیزې رفاه لوړو ،ولرياو رغنده رول 

 (۱۳۷۴ایسنګ، دی.)

 بلکه د عامه ،منفعت یا د ګټې ترالسه کول په اصل کې د دولت هدف نه وي

 دطحې و خدماتو د سچې عامه رفاه د اجناسو ا ،وظایفو د اجراء یوه وسیله ده

، په خصوصي اقتصاد کې دا مسئله چې څه شی ي.ټاکل کیږلوړوالي په وسیله 

ما په ، ايټاکل کیږد بازار د میکانیزم له الرې  ،څرنګه او د چا لپاره تولید شي

 تو پهب او لوړوالی د سیاسي توافقاسکتور کې د اجناسو او خدماتو ترکیعامه 

اجناسو او خدماتو له  د  هغه خال چېچې دولت اصالً  ،اساس صورت نیسي

مخې د خصوصي سکتور پواسطه رامنځته شوی ډکوي، نو بناًء دا نتیجه 

خه څمین عي رفاه د تأاخیستالی شو چې د دولت د تشبثاتو اساسي هدف د اجتما

 . عبارت ده

ي تصادمګر نن ورځ د دولت تشبثاتي عواید د کمیت له مخې د آزاد بازار په اق

ت د نسبتاً کم اهمیت درلودونکې دي. هماغه ده چې نن ورځ د دول نظام کې د

 ږي.برخه د مالیاتو له الرې تر سره کیعوایدو لویه 
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او سره د دولتي تصدیو د ګټورتوب موضوع په مختلفو نظامونو کې مختلف 

و اده  دولتي تصدیو ته ډیره پاملرنه شوې ، یعنې په ځینو نظامونو کېفرق لري

ه خاص ږي او په ځینو نورو نظامونو کې بیا دومرهستل کییخه ازیاته ګټه ورڅخ

 .ګټې اندازه هم کمه وي ده شوې چې له همدې امله یې ده پاملرنه ورته ن

 عامه تصدیو ډولونه د

ښکاره خبره ده چې عامه تصدۍ د ټولنې د ګټو په نظر کې نیولو سره د 

سکتور  خصوصي سکتور ترڅنګ د دې لپاره تأسیس کیږي تر څو خصوصي

 داو  د اجناسو تولید ځانته منحصر او په خپل اختیار کې ونه ساتي او ټولنه

 ټولنې خلک د خصوصي سکتور د اقتصادي فشار څخه وژغورل شي.

ل رونو ته په مختلفو ډولونو ویشنظر مختلفو فکتو ۍتصدیا دولتي عامه نو

 لکه: ،چې د دغو ډولونو څخه یې دلته په خالصه توګه یادونه کوو شویدي

 په دوو ډولونو ویشل عامه تصدۍ د بازار له مخې: بازار له مخې د .الف

 شویدی:

  عامه تصدۍ رقابتي  -۱ 

 عامه تصدۍ انحصاري  -۲

عامه رقابتي تصدۍ: عامه رقابتي تصدۍ له هغو دولتي یا عامه تصدیو  -۱

څخه عبارت دي چې د دولت لخوا د دې لپاره جوړې شوي وي ترڅو په ازاد 

او په ر کې د خصوصي تصدیو یا خصوصي تولیداتو سره رقابت وکړي بازا

دغه برخه کې خصوصي سکتور یواځې پرېنښودل شي ترڅو د اړوندو اجناسو 

دغه عامه  اونرخونه، کمیت، کیفیت او تولید په خپل واک کې ولري، 

تصدیګانې د دغو خصوصي تصدیګانو او تولیداتو ترڅنګ تولیدات ولري 

له اقتصادي فشار څخه وژغورل شي. دلته خصوصي سکتور د ترڅو ټولنه 

دغه تصدیګانې نظر خصوصي تصدیو ته خپل تولیدات په ټیټ نرخ سره بازار 

د تمام شد مصارفو د ترالسه کولو څخه په دې کې ته عرضه کوي چې دولت 
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پرته یوه کمه اندازه ګټه هم ترالسه کوي چې دلته هم د دغو تصدیو هدف د ګټې 

په رقابتي توګه د نرخونو کنترول او ټولنې ته د هدف یې ول نه بلکې ترالسه ک

ګټې رسول دی، لکه د مرکزي سیلو تولیدات، د ملي بس د خدماتو ارائیه کول 

 او نور

ي تصدۍ: عامه انحصاري تصدۍ بیا له هغو تصدیو څخه عامه انحصار -۲

واک او عبارت دي کوم چې د اړوندو تولیداتو او خدماتو د ترسره کولو 

صالحیت صرف همدغه عامه تصدیو ته ورکړل شوي وي او د دې تصدیو 

ید ترڅنګ نور خصوصي سکتور ته د همدغو ځانګړو تولیداتو او خدماتو د تول

او ترسره کولو واک او صالحیت نه وي ورکړل شوی، یا په بل عبارت سره 

تصدۍ له هغو تصدیو څخه عبارت دي چې د انحصاري ویلی شو چې عامه 

 رکړلدولت لخوا ورته د ځینو خاصو تولیداتو او خدماتو د ترسره کولو واک و

 لري شوی وي او نور هیڅوک د دغو تولیداتو او اجناسو د ترسره کولو حق ونه

و د تیلو او بورې د تولید اپه افغانستان کې ل څخه پخوا کا ۱۳۵۷لکه د 

 سوداګرۍ فعالیتونه او نور

 له مخې هم عامه تصدۍ په الندې دوو برخود ملکیت : ت له مخېملکی د ب.

 ویشل شوي:

 عامه تصدۍخالص  -۱ 

 عامه تصدۍمختلط  -۲

 

 يۍ له هغو تصدیو څخه عبارت دتصدص عامه خالص عامه تصدۍ: خال .۱

راد، اشخاص او نور خصوصي سازمانونه فټولې چارې یې دولتي وي، اچې 

س لري لکه، د ملي ب ورسره په کاروبار کې کوم دخالت، شراکت او سهم ونه

 تصدۍ، د افغانستان بانک تصدۍ او نورې تصدیګانې.

مختلط عامه تصدۍ: مختلط عامه تصدۍ له هغو تصدیو څخه عبارت دي  .۲

کوم چې د دولت ترڅنګ افراد، اشخاص او نور خصوصي سازمانونه او ادارې 

ړو هم ورسره په کاروبار کې شراکت او ونډه ولري، ګټه او تاوان یې د دوا

 ترمنځ ویشل شوی وي لکه د قره قل شرکت، د سپین زر شرکت او نور
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 ډولونو ویپه الندې درې ۍګټې یا مفاد له مخې تصد د: مفاد له مخېګټې یا  د ج.

 ویشل شوي:

 . عامه انتفاعي تصدۍ۱

 . عام المنفعه تصدۍ۲

 . تعاوني تصدۍ۳

په  تي قیمتونورقاب خپل اجناس د یګانېدغه ډول تصد: يانتفاعي تصدعامه  .۱

د خصوصي سکتور موافقه شوي قیمتونو په اساس د یا  نظر کې نیولو سره

ار د آزاد باز ډول تصدۍ بازار ته عرضه کوي. البته ویلی شو چې دغهترڅنګ 

 ويکڅخه په ډیره ټیټه سطحه او ډیر ټیټ قیمت خپل اجناس او خدمات وړاندې 

 انتفاعي تصدیګانې ویل چې بیا هم یو څه ګټه ورته پاتې کیږي چې دې ته

 .او نور ملي بس تصدي ، دسیلو تصدي لکه د کیږي،

ې تکافو کوونک تمام شوي مصارفو  ددغه ډول تصدي  تصدۍ: عام المنفعه .۲

 داتوګانې دي، دا په دې معنی چې دغه ډول تصدیګانې د خلکو څخه د تولییتصد

صرف هغومره مصارف یا عوض اخلي څومره یې چې پرې مصرف کړی 

جاتو عامه احتیا بلکه د ،مفاد الس ته راوړل نه دغه ډول تصدیو هدف د د وي،

غه دو په نوم هم یادیږي. رفع کول دي چې دغه تصدی بیا دعام المنفعه تصدی

 تمام شد په قیمت پلوري محصوالت د خپل اجناس، خدمات او نور ډول تصدي

 او ګټه نه کوي. 

مختلفو اجتماعي او کلتوري  دتصدیګانې ډول دغه  تعاوني تصدیګانې: .۳

لکه: دولتي شفاخانې او نور، دغه  ،السته راوړلو لپاره فعالیت کوي اهدافو د

مصارف دې اساس هغه ه نو پ ،تصدیګانې خپل مصارف هم نشي پوره کوالي

 نورو عوایدو هغه د ،ږيمالي نظره دغه تصدیو ته راجع کی چې د او لګښتونه

توګه ویلی شو چې دغه تصدیګانې خپل په خالصه له الرې تالفي کوي. 

تمام شد مصرف او قیمت څخه په ټیټه بیه  اجناس، خدمات او نور محصوالت د

دای شي چې دولت له نورو انفرادي حتی داسې هم کی ،ټولنې ته وړاندې کوي

اشخاصو، خصوصي تصدیو او سازمانونو څخه اجناس په لوړه بیه اخلي او 

  کوي. ټیټه بیه وړاندي ا ټولنې ته یې پهخپلو خلکو ی
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 دو سببونهتصدیو د رامینځته کی عامه د

خصوصي سکتور یا د خصوصي تصدیو ترڅنګ ټولنه عامه تصدیو ته هم  د

ی کیدا هرامنځتندینیو علواملو له مخې ال اړتیا لري چې عامه یا دولتي تصدۍ د

 :شي

څرنګه چې د خصوصي اقتصاد اساسي هدف په لومړي  :نشتوالیګټې  د .۱

امه دې توګه خصوصي افراد اصالً په عه مرحله کې د ګټې السته راوړل دي، پ

ژو کې د پانګې اچونې څخه ډډه کوي ځکه چې په عامه پروژو کې ګټه پرو

 و یااشتون نه لري او که ګټه شتون هم ولري په اوږدې مودې کې خپله سرمایه 

وګه دې تهمه پ ګټه بیرته راګرځي او یا هم په دغو پروژو کې ګټه کمه وي چې

 ي.دولت باید دغه دنده په غاړه واخلي او په اړه یې فعالیت او تشبث وکړ

مشکل دی چې په او اساسي بل لوی  : د پانګې کمښت یود پانګې کمښت .۲

خصوصي اقتصاد کې وجود لري، له همدې امله خصوصي اقتصاد نشي کولی 

و ونادې په ډیرو هیوهمدا وجه ده چ ،چې په لویو پروژو کې پانګه اچونه وکړي

پنې لکه د اورګاډي پټلۍ، د اوس، ږيکی پرمخ وړلکې لوی صنایع په ملي شکل 

 بندونو جوړول او نور ویلې کولو لویې کرې، د اوبو او بریښنا د د

ه کیدو دولتونه په ټولنه کې د ګډوډیو د رامنځت ځینې وخت: فعالیتونه ريس .۳

ه د لک، د واک په خپل اختیار کې ساتيد مخنیوي په خاطر د ځینو اجناسو د تولی

 ي چېاسلحې تولید، د پیسو نشر، دولتي مطبعې، مخدره مواد او نور هغه څه د

 ، نو همدادولت یې خصوصي تصدیو ته د تولید او کاروبار اجازه نه ورکوي

 فعالتونه ترسره کړي. باید دا ۍتصد یا عامه وجه ده چې دولتي
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 ستونزېتصدیو  عامهد 

ونه کار چې عامه یا دولتي تصدیګانې د ټولنې عام المنفعه یا خیریه سره له دې

 ترسره کوي خو بیا هم د ځینو ستونزو درلودونکي دي، چې دغه ستونزي په

ې د نه کټولنیزو تولیداتو باندې بدې اغیزې درلودلی شي. له همدې امله په ټول

رې و په ضد تعامه تصدیو په ضد خلکو ته دالیل پیدا کیږي او د دولتي تصدی

 ګټه اخلي، د عامه تصدیو ځینې ستونزې په الندې ډول یادوالی شو: 

 په خپل شخصي عالقه او توانایي ۍتصداو خصوصي څرنګه چې شخصي  .۱

چې امکان  ،ږيتوګه مخې ته وړل کیاو سمه نو لخوا په ښه شخصي متشبثی د

ه تیجناو په  دغه کار په دولتي تصدیو کې په ښه توګه په مخ والړ نه شي ،لري

 کې تولیدات کم شي.

او اشخاصو په وسیله مخې ته د دولتي مامورینو  . څرنګه چې دولتي تصدي۲

 ،چې معموالً دغه اشخاص د تشبثاتي ابتکاراتو درلودونکې نه دي ،ږيوړل کی

نتیجه ورڅخه نه شي تر السه کوالی چې همدغه عمل د په همدې سبب مطلوبه 

نزې را پیدا کوی او خلک له دولتي تصدیو څخه دولتي تصدیو پر وړاندې ستو

 متنفر کوي.

 د دویم فصل پوښتنې
 

 لومړی پوښتنه: ولې عامه سکتور ته اړتیا لرو، تشریح یې کړئ؟

 ر تهدویمه پوښتنه: د آدم سمیت له نظره د کومو الملونو له مخې عامه سکتو

 اړتیا پیښیږي؟

 مویلسکتور او ښه عامه ت دریمه پوښتنه: د دې لپاره چې یوه ټولنه ښه عامه

 ولري باید کوم اصول تطبیق او مراعات کړي؟

 څلورمه پوښتنه: په اقتصادي فعالیتونو کې نوسانات په څو مراحلو ویشل

 شویدي، هره مرحله یې تشریح کړئ؟
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 پنځمه پوښتنه: عامه او خصوصي تمویل د کومو توپیرونو له مخې پیژندلی

 شو، په ګوته یې کړئ؟

 ؟ې کړئیتعاوني او عام المنفعه تصدیو ترمنځ څه توپیر ده، تشریح  ه:شپږمه پوښتن

 اوومه پوښتنه: د عامه تمویل اصول کوم دي، تشریح یې کړئ؟

 ې لهیاتمه پوښتنه: عامه اجناس کوم اجناس دي او د کومو ځانګړتیاو له مخې 

 خصوصي اجناسو سره پرتله کولی شو؟

 ه تعریفوي؟نهمه پوښتنه: سمویلسن عامه اجناس څرنګ

 لسمه پوښتنه: عامه تصدۍ کوم ډول تصدیو ته ویلی کیږي، تشریح یې کړئ؟

یوولسمه پوښتنه: رقابتي تصدۍ د انحصاري تصدیو سره څه توپیر لري، 

 تشریح یې کړئ؟

مختلط تصدیو سره څه توپیر تصدۍ له عامه عامه دولسمه پوښتنه: خالص 

 لري، واضح یې کړئ؟

 ؟نتفاعي تصدۍ کوم ډول تصدۍ دي، تشریح یې کړئدیارلسمه پوښتنه: عامه ا

 دي، څوارلسمه پوښتنه: عام المنفعه او تعاوني تصدیګانې کوم ډول تصدیګانې

 تشریح یې کړئ؟

 ؟کړئ پنځه لسمه پوښتنه: ولې عامه تصدۍ رامنځته کیږي، الملونه یې په ګوته

 وتهپه ګ شپاړسمه پوښتنه: عامه تصدۍ د کومو عواملو له مخې رامنځته کیږي،

 یې کړئ؟

 اوه لسمه پوښتنه: د عامه تصدیو ستونزې کومې دي، تشریح یې کړئ؟
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 یم فصلېدر

  عامه مصارف

 (Public expenditure) 

 

مصارف یا  يدونکلت لخوا په عامه چارو کې ترسره کیدو عامه مصارف د

 داراتوا دولتي دو لپاره دترسره کی عامه خدماتو دیا دولتي  لکه د ،لګښتونه دي

هوساینې په خاطر سبسایدي  بیوزلو خلکو د ، دخریداریګانې(پیرودنې)

 د کلتوري برخو کېنه، روزنیز او ، روغتیایي لګښتو)بال عوضه مرستې(ګانې

او  چونهملي صنعت لپاره پانګه ا بهرنیو پورونو ورکړې، د ت لګښتونه، دلود

 (۱۳۹۵دودیال، .)داسې نور

ډول اجناس او خدمات او په کوم  چې کومکله چې دولت دا تصمیم ونیسي 

او  دغه ډول سیاستونو نو عامه مصارف د ،فیت او کمیت سره یې تولید کړيکی

مصارف هم حکومت ته د  مصارفوعامه اجرایوي مصارفو څخه عبارت دي. 

 تي او محلي حکومتي ادارو پواسطه په مصرفکوم چې د مرکزي، والی ،وایي

 ټول لپاره په کار واچول شي. یا په بل عبارت چې د ټولنیزو مقاصدو ،رسیږي

ه پچارواکو دولتی  هغه مصارف چې د ټولنیزو ضرورتونو د رفع کولو لپاره د

 عامه مصارفو څخه دی.  عبارت د ،ږيوسیله ترسره کی

  د عامه مصارفو ډولونه

 ندېاقتصاد پوهانو عامه مصارف د هغوی د دوندو په نظر کې نیولو سره په ال

 ونو ویشلي دي چې عبارت دي له:دوو ډول

 Productive expenditure         تولیدي مصارف .۱

   non productive expenditure    غیر تولیدي مصارف .۲
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 تولیدي او غیر تولیدي مصارف

لخوا یو لړ تعریفونه اقتصاد پوهانو د  و لپارهتولیدي او غیر تولیدي مصارفد 

 عامه تولیدي مصارف له هغو نه کوو:شویدي چې دارنګه ورځینې یادو

نور تولیدات یې ه سره کولو سر چې په تر عبارت دي کومڅخه و مصارف

لپاره  پرمختګ د زراعت دجوړول،  یوصنعتي کمپند ، لکه ږيرامنځته کی

او تولیدات رامینځته کې ګټه  او نور چې حکومت ته په راتلونکي مصارف

 . کوي

له امله یې چې  کومته ویلی کیږي  وفهغه مصاربیا تولیدي مصارف  غیر

لکه دفاعي  ،يځس نه ورپه الاو یا تولیدات حکومت ته څه خاص عواید 

دا هغه مصارف دي چې په  مصارف او نور حکومتي اداراتو مصارف، د

 مصرف رسیږي او بیا عواید او تولید نه لري.

ې غوی یځینې نورو علماو بیا عامه مصارف په الندې ډولونو ویشلي دي او ه

  په الندې نومونو سره یاد کړیدي.

 انتقالي او غیر انتقالي مصارف

Transfer and non-transfer expenditure 

 

 ،دي شوي نام ګذاري د مصارفو دا ډولونه د فیګو برطانوي اقتصاد پوه پواسطه

صرف مصرف مصارف هغه مصارف دي کوم چې  چې انتقالي فیګو وایي

 لکه ،ګټه نه حاصلیږي قابل کې کوم خاص څیز اوهغې په م دصورت نیسي او 

 .او نورد تقاعد او اکرامیو مصارف 

ي نقد حکومت تهله امله یې هغه مصارف دي کوم چې  بیا غیر انتقالي مصارف

د  ،مصارف بریښناپر لکه: ، عواید په الس راوړيیوه اندازه  ګټه رسیږي او

 .مصارف نور دې ته ورته، ابیاري او په هکله مصارف ترانسپورت
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 په عامه مصارفو کې د زیاتوالي علتونه

Causes of Growth of Public Expenditure         

 

 که د دولتونو تاریخي قدامت ته وکتل شي نو ښکاره ده چې په لومړیو کې

خوا د پ درلودې مګریې دومره زیاتې دندې نه  ساده جوړښت درلود او دولتونو

ې ځ تربلراو وات شوي دولتونو مصارف ډیر زی دکې  وخت ۍپه اوسن په پرتله

ه یې پ علتونو څخهمهمو له یو څو چې یې مسؤلیتونه او مصارف ال زیاتیږي 

 و:نه کوالندې ډول یادو

        (Increase in defense expenditure)   په دفاعي مصارفو کې زیاتوالی .۱

ځي و فواعي، امنیتي الکه څرنګه چې په نړیواله توګه د هیوادونو ترمنځ په دف

برخو کې رقابت روان دی، له همدې امله ورځ تربلې په دغه برخه کې د 

 دحکومتونو فوځي، دفاعي یا امنیتي مصارف ډیریږي چې دا د عامه مصارفو 

ه په علتونو څخه شمیرل کیږي، دا چې هیوادون او اساسي یو له مهمو ډیروالي

 دهاړون له بلې خوا د دغه سکتوردغه برخه کې یو له بل سره رقابت لري او 

 و لهوسایل، تجهیزات او نور دفاعي مواد نسبت نورو سکتورونو ته ګران دي ن

زیات  د دغه سکتور د وسایلو او ضروریاتو په اخستلو او تجهیز کېکبله همدې 

نه اکثره هیوادونړۍ  نن ورځ په زیاتیدونکې ډول د ترسره کیږي.هم مصارف 

له صارفو د زیاتوالي چې د عامه م ،ي مصارف لريفوځي، دفاعي او امنیت

 ږي.ګڼل کی ونو څخهعمده علت

    (Expansion of government functions)    دولت د وظایفو پراختیا د. ۲

 څخه په لومړیو کې د دولتونو یواځې دا دنده درلوده چې د هیواد د سرحداتو

دي پرمختګ لپاره ساتنه وکړي، د هیواد داخلي امنیت وساتي او د اقتصا

ه د لومړني ضرورتونه پوره او زمینه مساعده کړي، مګر د وخت په تیریدو سر

ي نسانبازار ستونزو لکه د کار لپاره زمینه سازي، د عدالت تأمین او نورو ا

 وسنۍارزښتونو په تدریج سره د دولت نقش او رول په ټولنه کې زیات کړ چې ا

 توالی و مومي.حد ته رارسیدلی او تر دې به هم زیا
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ړه په اوسنۍ وخت کې دولت ډیر زیات او لوی لوی مسؤلیتونه او دندې پر غا

د  لري لکه: په ټولنه کې د قیمتونو ثبات او د ملي پیسو د ارزښت ساتنه،

د  د ټولنې د سیاسي او اقتصادي پرمختګ لپارهاقتصادي نوساناتو کنترول، 

د حونو نو طرحه او تعمیل، د مزدمناسبو اقتصادي او سیاسي پالیسیو او سیاستو

 داقل کول، د اجتماعي او صحي بیمو د ډولونو رامنځته کول او پراختیا، 

 د کم عاید درلودونکو خلکو( په ځانګړي توګهاقتصادي وضعیت د ښه والي)

څې، هلوړول، د چاپیریال ساتنې لپاره  لپاره هڅې، د کار او اشتغال د سطحې

او  او ساتنې لپاره مرستې، د علوموي پرمختګ عامه روغتیا ته توجه، فرهنګ

و ااتل سفنونو پرمختیا، له بهرنیو هیوادونو سره د سیاسي مناسباتو او اړیکو 

 ق، دپراخوالی، د داخلي امنیت ساتل، د قوانینو او مقرراتو تصویب او تطبی

 ونه،رغاونې په برخه کې په سرکونو مصرف، د بریښنا د بندونو پروژې، کانال

 ه دېزده کړې، پارکونه، په بحرونو او فضا کې څیړنې او تحقیقات او ل لوړې

                        (۱۳۹۶)عارف، پرته په سلګونو نورې دندې دي چې دولت یې پر غاړه لري.

ي حکومتونه غښتلچې د وخت په تیریدو سره  له دې ټولو څخه دا څرګندیږي 

ال  هم پراخه شویده چې دغه لړۍ شویدي او په څنګ کې یې د مسؤلیتونو ساحه

امه چې دا ټول د عزیاتیږي ال پسې اوږدیږي او د دولت مسؤلیتونه او دندې 

ي. دد زیاتوالي سبب شوي  د عامه مصارفو مصارفو پر ډیروالي تاثیر لري او

نو هر څومره چې د دولت وظایف زیاتیږي هماغومره ورسره مصارف یې 

 لوړوالي مومي.

  رخې او د نفوسو زیاتوالیوروسته پاتې ب .۳

 و حقد وروسته پاتې ساحو لپاره د انکشافي کارونو ترسره کول چې د هغو سیم

یمې غه سده د عامه مصارفو په اندازه کې زیاتوالی رامنځته کوي، له بلې خوا ه

چې  چې وروسته پاتې دي په دغو سیمو کې د نفوسو د ودې اندازه هم چټکه وي

 قتصادانو د زیاتوالي له مهمو عواملو څخه ګڼل کیږي. دا هم د عامه مصارفو د 

 یږي په هماغه اندازه دولتي مصارفڅومره چې نفوس زیات د تیورۍ له مخې

 او لګښتونه هم ورسره زیاتیږي.
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ه د نفوسو ډیروالي( ته مصارف ترسرت مکلفه ده چې نظر د سیمو تکاثف)دول

دولت نفوس زیات وي څومره چې په یوه سیمه کې دا په دې معنی، هرکړي، 

 مصارف ترسره او خدماتمجبوره ده د هغوی د نفوسو په پرتله ورته عامه 

، لکه د مکتبونو جوړول، د صحي خدماتو او کلینیکونو جوړول وړاندې کړي،

رته واو دې ته د برق د مصارفو زیاتوالی، د ترانسپورتي خدماتو وړاندې کول 

ږي. دازې کې زیاتوالی رامنځته کیهغه څه دې چې نظر نفوسو ته یې په اننور

نو ویلی شوچې د نفوسو سره متوازنه په عامه مصارفو کې هم زیاتوالی 

 رامنځته کیږي چې د عامه مصارفو په اندازې کې د زیاتوالي باعث ګرځي.

 (High level of Price)د قیمتونو لوړه سطحه  .۴

 هم نکې انفالسیو هیواد هغهپه  نوهغه هیوادونه چې ښه مالي سیاست نه لری 

 چې په دې سره بیا د ،لوړیږيهم قیمتونه  هلتهده چې  هواضح ،موجود وي

 ږي.رامنځته کیهم رفو کې زیاتوالی دولت په مصا

غه معموالً په هیوادونو کې بودیجه په کلنۍ ډول پیشبیني او تصویبیږي، ه

سو جناا هیوادونه چې قیمتونه په کې ثبات ونه لري د وخت په تیریدو سره یې د

د  روژوپه قیمتونو کې زیاتوالي رامنځته کیږي او دولت اړ وي چې د پالن او پ

و ااجناس او وسایل په ګرانه بیه خریداري او عامه خدمات تطبیق په موخه 

تولیدات ترسره کړي چې دغه حالت په عامه مصارفو کې د زیاتوالي باعث 

 ګرځي او عامه مصارف لوړیږي.

ټولنې کې د پیسو ارزښټ کمیږي ورسره د اجناسو هر څومره چې په یوې 

قیمتونه لوړیږي او چې د اجناسو قیمتونه لوړ شول ښکاره خبره ده چې 

دي  مصارف ورسره لوړوالی پیدا کوي نو دلته ده چې خلک او دولتونه مجبوره

ع شي دوی باید خپل ضروریات رفهم چې که هرڅومره د اجناسو قیمتونه لوړ 

 کړي.
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  (Increase in public revenue)   عوایدو کې زیاتوالی په عامه .۵

ت په نړیواله توګه صنع رامنځته شوی او صنعتي انقالبله هغه وخت نه چې 

 دولت راغلی، هماغه دی چې دهم خلکو په عوایدو کې لوړوالی  دمروج شوی 

 دالی هم لوړوالی راغلی دی چې د عوایدو دغه لوړو په عوایدو کې یې له کبله

 مصارفو د زیاتوالي باعث شوی دی.مه عا

 مینهزد صنعت په نتیجه کې د کار او اشتغال زمینه مساعده شوې او چې د کار 

ټه ره ګسبرابره شي واضحه ده چې تولیدات هم زیاتیږي، د تولیداتو د زیاتوالي 

ږي چې یاتییا منفعت زیاتوالی پیدا کوي، پس اندازونه او بیا سرمایه ګذاریانې ز

 په نتیجه کې د خلکو مصارف ډیریږي او چې د خلکو عواید زیات شود ګټې 

 د عامه مصارفو په اندازې کې هم زیاتوالی رامنځته کیږي.واضحه ده چې 

Duplication of expenses   د مصارفو ضایعات  .۶

وروسته پاتې یا پرمختیایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د دغه ډول 

 ، علميچې پرمختیایي هیوادونه مسلکي اشخاص مصارفاتو درلودونکي دي، دا

لکي نه لري له همدې امله ده چې خپل عواید په غیر مس او متخصصین کادرونه

 چې دا د توګه کاروي چې له امله یې په مصارفو کې ضایعات رامنځته کیږي

 مصارفو د زیاتوالي باعث ګرځي.عامه 

 (Accelerating economic growth)اقتصادي ودې ته سرعت ورکول .۷

خپلو نو په  ،وخت کې پرمختګ وکړي او کم کله چې دولت غواړي په لږ

زیاتوالی رامنځ کوي، یا په بل عبارت دولت  مصارفو کې په پراخه کچه

بیا یو  دغه یوځلیز تغییریر راولي چې یپه ځینو حاالتو کې یو ځلیز تغغواړي 

په مصارفو ت کې لړ عوایدو ته ضرورت لري چې د عوایدو د تدارک په صور

نو ویلی شو، هغه هیوادونه چې خپل اقتصادي  ږي.کې زیاتوالی رامنځته کی

پالنونه یو ځلییز تطبیق کوي او غواړي په یو ځل اقتصادي پرمختګ وکړي 

نظر هغو هیوادونو ته چې په تدریجي توګه وده کوي ډیر مصارف لري چې 

 ګرځي.همدغه چاره د دولتونو د مصارفو د  زیاتوالي باعث 
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Urbanization   دنهکی ښاري  .۸

ه منځتپه زیاتیدو سره په عامه مصارفو کې  هم زیاتوالی راد ښاري ژوند  

دلو طرف کلیوالي ژوند څخه ښاري او عصري کیږي، څومره چې خلک له کی

دولت مصارف لوړیږي، دولت مکلف  هغومره ورسره د ،ته میالن پیداکوي

ې کداسې حال ه پ .امه خدمات وړاندې کړيخلکو لپاره ع په ښارونو کې د دی،

دې ه پنو  ،عامه خدماتو اندازه کمه ده چې په کلیوالي ژوندانه او چاپیریال کې د

 دولت مصارف لوړوالی پیدا کوي. سره د

 کوي په ښارونو کې د کلیو او بانډو په پرتله دولت ډیر زیات خدمات وړاندې

لوړو زده کړو لپاره د  لکه د عامه پارکونو او تفریحګاوو جوړول، د

د صحي مجهزو روغتونونو پوهنتونونو او تحصیلي دستګاوو رامنځته کول، 

د  التوایجاد، د بانکي خدماتو د سهولتونو رامنځته کول، د مواصالتو او مناق

 هغه څه دي چې په کلیوالي ساحو کېصري سیستمونو په کار اچول او نور ع

ه پې راوالړیږي نو دولت دغه خدمات دولت ته ستونزد تطبیق په وړاندې یې 

 د عامه مصارفو کچه ډیروي.دا ټول ښارونو کې ترسره کوي چې 

Industrialization   دنهکی . صنعتي۹

 دې باعث شوی چې عامه سکتور کې د رقابت زیاتوالی د صنعتيه صنعت او پ

دولت ورته باید هغومره  ،مصارف زیات شي، څومره چې صنایع زیاتیږي

 د، ، ترانسپورتیشناو سرکونه لکه امنیت، برق، الرې ،مهیا کړيسهولتونه 

د صنعت پورې تړلي دي او  چېهغه څه دي او نور  مسلکي اشخاصو روزل

 ددولت مکلفه ده چې   صنعت پرته له دغو شیانو څخه پرمختګ نشي کولی نو

دولت  دې سره ده پصنعت د پراختیا لپاره دارنګه خدمات ترسره کړي چې 

 وړوالی مومي.مصارف ل
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 حکومتي مالي مرستې  .۱۰

 حکومت مصارف هم زیاتیږي. مالي کومکونو په زیاتوالي سره د حکومت د د

 او بهاولسونو او یا نورو سره په مترقښکاره خبره ده کله چې دولت له خپلو 

حکومت مالې  نو دا مرستې د ،غیر مترقبه حاالتو کې مالي مرستې کوي

خلکو  وره ده چې په ځینو استثنایي حاالتو کې ددولت مجب مصارف لوړوي.

جبران شوی وي چې دغسې  هغوی زیانسره نقدي مرستې وکړي تر څو د 

 حاالتو کې د دولت مصارف لوړوالی مومي.

 تاثیرات د عامه مصارفو

                       Effects of public Expenditure    

  

و په ټولنې، مختلفو سکتورونو ا ده چې دولتي یا عامه مصارفخبره ښکاره 

 ، هر څومره چې دولت د یوې ټولنې دفکتورونو باندې مستقیمه اغیزه لري

د  پرمختګ لپاره کار کوي په هماغه اندازه ټولنه هوسا او ارامه کیږي او

 تپه ځینو برخو باندې د دغو مصارفو تاثیراچې  پرمختګ په لور حرکت کوي

 :تشریح کووپه الندې ډول 

 (Effects on production )  ه تولید باندې تاثیراتپ .۱

ځته اتوي او کاري فرصتونه رامینعامه مصارف د یو هیواد تولیدي ظرفیت زی 

وایدو ع هغوی دشتمنۍ او عواید هم زیاتیږي چې د  د بلې خوا د کمپنیو  ،ږيکی

 په او هم ا زیاتیږي کوم چې په سرمایه ګذاريپه زیاتیدو سره د کمپنیو سپم

او  لکه لرې پرتو سیمو، صنعت باندې مثبت اثر لري او پرمختګ رامنځته کوي

نځته حاصالتو کې زیاتوالی رامسرک غزول د کلیوالو په زراعتي  اطرافو ته د

 و سرهوده کوي، د امنیت په ښه کید ي تولیداتتصنعد برق په تولید سره  ،کوي

 سرمایه داران سرمایه ګذاري کوي او داسې نور
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  (Effects on income distribution)  وایدو په ویش باندې تاثیراتد ع .۲

او  و نامساویانهعواید ویش څخه مقصد دادی چې په ټولنه کې د عوایدو د د 

وه یعوایدو  هغوی د شتمنو خلکو څخه د دویش له منځه الړ شي. غیر عادالنه 

اسې دواید په ع حکومت له الرې دغه بیا د مالیې په شکل راټول شي او برخه د

د غریب خلک په شکل د اشکالو ترې مستفید شي چې  الرو مصرف شي چې

 ریش تمساویانه و د شتمنیو غیر عامه مصارفو په ترسره کولو سره په ټولنه کې

 یوه حده راکمیدای شي.

 ولنېد ملي عوایدو مجدده یا بیا ځلي عادالنه ویش ده چې په واقعیت کې د ټ

مهم  او د اجتماعي عدالت په تأمین او پلي کولو کېطبقاتي فاصلو په کمولو 

ې د نقش لري. په یوه هیواد یا یوې ټولنې کې لوی اجتماعي ډلې شتون لري چ

نډه وهمه مټولنې د داخلي ملي ناخالصو تولیداتو په لوړولو او السته راوړلو کې 

 هولنلري لکه د ټولنې اشراف او سرمایه داره طبقه. د دې ترڅنګ په همدغه ټ

 کې بیا ځینې نورې اجتماعي ډلې او خلک)لکه هغه کارګران چې ورځنۍ مزد

 ر اولري، کارمندان او نور په کور ناست خلک او ډلې( هم شتون لري چې د کا

 شغل له مخې د ملي عاید ډیره کمه برخه په واک کې لري.

دا چې په ټولنه کې ځینې د ښو عوایدو او ښو اقتصادي امتیازاتو درلودونکي 

وي او نور بیا د کمزوري اقتصاد او کم عاید څخه برخمن وي چې حتی نشي 

کولی خپل ورځنۍ چارې پر مخ بوځي نو دغه د عوایدو نابرابري د دې باعث 

ګرځي چې په ټولنه کې دې یو بې عدالتي رامنځته کړي او خلک دې ورو ورو 

د  د حکومتونو څخه فاصله اختیار کړي، نو مالي سیاست د همدغې موخې

ترالسه کولو لپاره کار کوي تر څو په ټولنه کې دغه بې عدالتي او بې انصافي 

له منځه یوسې، د همدې لپاره یې مالیاتې سیاست په کار اچولی ترڅو پر 

عایداتو د مالیاتو د سیاست له الرې له ثروتمندو او مالدارو کسانو څخه یوه 

ف کړي چې د کم عاید اندازه عواید راټول او د هغو کسانو لپاره یې مصر

درلودونکي دي، دولت له شتمنو څخه د مالیاتو په نامه عواید راټولوي او د 
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عامه خدماتو او عامه تولیداتو په نامه ېې د هغو کسانو لپاره په مصرف رسوي 

کوم چې د کم او ټیټ عاید درلودونکي دي ترڅو له دې الرې وشي کولی د هغو 

  عوایدو درلودونکي او بې بضاعته دي. کسانو څخه حمایت وکړي چې د کمو

)Effects on consumption   ) مصارفو باندې تاثیرات . په۳

 د ترسره کولعامه مصارفو  د خلکو باندې وغریب په وروسته پاتې سیمو او

د عامه مصارفو په ترسره کولو سره د  ځکه ،هغوی د مصرف اندازه لوړوي

 سطحه او معیار یې لوړیږي. او د ژوند هغوی اقتصادي فعالیتونه زیات

 نو دغه مصارف په مستقیمه توګه د ،ږيکله چې عامه مصارف ترسره کی

کله  خلکو عواید ورسره زیاتیږي، عاید په سطحې باندې اثر کوي او د خلکو د

 تقاضا زیاته خلکو مصارف زیاتیږي چې ورسره د ،خلکو عواید لوړ شي چې د

بات ث ته دزیاتوالی راشي او اقتصاد به بیردې طریقه به په تولید کې ه کړي او پ

حالت ته والړ شي، مثالً دولت په سرک جوړولو باندې مصارف ترسره کوي 

 ي اوخلک چې پخوا پیاده تلل اوس خپل انتقاالت د موټرو په واسطه ترسره کو

ي یا د برق په تولید سره د برق د محصول په نامه مصارف دولت ته تحویلو

 د مصارفو لوړوالی بلل کیږي.چې دا ټول د خلکو 

   (Effects on Economic stability) په اقتصادي ثبات باندې یې تاثیرات .۴

و د ي نو د عامه مصارفشتون ولرکله چې په یو هیواد کې اقتصادي بې ثباتي 

 کله :مثال په توګه د ،منظم استعمال په اساس هغه په ښه ډول کنترولیدای شي

السیون رامنځته شي نو دغه وخت کې عامه مصارف یو هیواد کې ډیفپه چې 

شي ی رازیاتیږي تر څو تقاضا زیاته کړي او پدې توګه به په تولید کې زیاتوال

 ثبات حالت ته والړ شي. او اقتصاد به بیرته د

       (Effects on economic growth ) په اقتصادي ودې باندې یې تاثیرات .۵

ړلو ښه وسیله په منظم ډول او د ښه پالن په السته راو د اقتصادي پرمختګ د
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ودې مختلفو سکتورونو د  عامه مصارفو ترسره کول دي، دولت د اساس د

مخابرات،  ،، لکه د زراعت، صنعت، ترانسپورټلپاره بودیجه تخصیصوي

 تعلیم، بریښنا، صحت، صادرات او وارداتو سکتورونو باندې مصارف او د

تصادي پرمختیا سبب ګرځي او اقتصادي وده هغو وده په یوه هیواد کې د اق

 رامنځته کوي.

 عامه مصارفو په ښه ډول لګول د ښه اقتصادي پرمختګ د نو ویلی شو چې د

 السته راوړلو لپاره یوه ښه وسیله ده.

 

 د دریم فصل پوښتنې

ره لومړی پوښتنه: عامه مصارف کوم ډول مصارفو ته ویلی کیږي د مثالونو س

 یې تشریح یې کړئ؟

 ویمه پوښتنه: تولیدي او غیر تولیدي مصارف کوم ډول مصارف دي، تشریحد

 یې کړئ؟

نه ملوالدریمه پوښتنه: په پرمختیایي هیوادونو کې د عامه مصارفو د زیاتوالي 

 په ګوته کړئ؟

رات څلورمه پوښتنه: عامه مصارفو ترسره کول په ټولنه باندې کوم ډول تاثی

 لري، تشریح یې کړئ؟
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 صلڅلورم ف

 عامه عواید

  Public revenues 

 

 والیوامداره عایداتي منابعو نشي کاو د ومنظم څرنګه چې یوه کورنۍ پرته د

ً عین ،په دوامداره ډول مصارف ترسره کړي خپلو  په همدغه ډول دولت د ا

 وظایفو د ترسره کولو پخاطر دوامداره عایداتي منابعو ته ضرورت لري.

خپلو اقتصادي،  مجبوره دي چې د لري او دندېمختلفې نن ورځ دولتونه 

ه انداز مخ بیولو لپاره یوه پر سیاسي، کولتوري، ټولنیزو او نورو سکتورونو د

السه کولو لپاره الزمه ده چې  تر دغو پیسو د چې د ،پیسې ترالسه کړي

ه ندازیوه ا ترڅومنابعو څخه استفاده وکړي  دولتونه له مختلفو الرو چارو او

  او خپل مصارف پرې تمویل کړي. السه پیسې تر

وه عاید د معاوضې یا بدلې له هغه مقدار څخه عبارت دی چې یو شخص یې د ی

چې  تولید یا خدمت په مقابل کې ترالسه کوي. یا په بل عبارت سره ویلی شو

 دعاید له هغه مبلغ څخه عبارت ده چې یو شخص یې په یوه ټاکلي موده کې 

 نو له دې څخه و په مقابل کې السته راوړي.خپلو تولیداتو او یا خدمات

 ارازمعلومیږي چې غیر قانوني السته راوړنې په عاید کې نه شاملیږي او همد

 زکات، خیرات، تحفې او نور په عاید کې نه شاملیږي.

رو السه کول له دوو ال عوایدو تر دولت د عامه لګښتونو ترسره کول یا د د

 له: دای شي چې عبارت ديسره کی څخه تر

 مالیاتي عواید.۱

 غیر مالیاتي عواید.۲
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 مالیاتي عواید .۱

د  ي اوددرلودي ونه هم لکه د نورو علومو په شان بیالبیل تاریخي پړاو ومالیات

اهد شمیر تحوالتو او بدلونونو چې د یو ش خپل د تکامل دوره یې تیره کړیده

وی شرامنځته  مالیات د حکومتونو یا دولتونو له منځته راتګ سره یوځای دي.

دولت د  ي. دږعوایدو مهمه منبع شمیرل کی چې په حقیقت کې د دولتونو د

یاتو مال و دبیالبیلو الر لهنه کولو یوه مهمه الره او غوره سرچی پوره لګښتونو د

 نه لهچیه سرتیا دغه مهممالي اړتیاو د ډاډمن کله چې د :یا په بله وینا ،راټول دی

 دولت د څومره د که هر نو ویالی شو چې ،نو سره پرتله کوونورو سرچی

 وړهاقتصادي نا هومره د ،لګښتونو په پوره کولو کې مالیاتي ونډه زیاته وي

 (۱۳۷۷باتلر، (دای شي.اغیزو مخه نیول کی

 ي.دټولول بیلو مالیاتو راعوایدو د پوره کولو یوه مهمه الره د بیال دولت د د 

یلوي. اجباري ورکړو( له الرې تموو)مالیات مصارفو ډیره برخه د وخپلد دولت 

 د وپلخد یا پرمختیایي هیوادونو په پرتله پرمختللي هیوادونه  وروسته پاتې د

دو مالیاتي عوای چې د ،مالیاتو له الرې ترالسه کوي عوایدو ډیره برخه د

ه، لک ،کموالي په وروسته پاتې هیوادونو کې مختلف عوامل او الملونه لرلی شي

 عوایدو غلط ، دلوړه کچه یمه پوهاوي نه شتون، د بې سوادعا ، دامني نا

 راپور ورکول، له مالیاتو څخه فرار او داسې نور

 ه نظرهلخپل  هر عالم د چېتعریفونه او تعبیرونه وجود لري  مالیاتو بیالبیل د

 ورته تعریف کړی. مالیات په الندې توګه تعریفوالی شو:

 رت دی چې خلک یې دولت ته د غیرمالیات له هغو اجباري ورکړو څخه عبا

غه هیا په بل عبارت: مالیات له  مستقیمو خدماتو په مقابل کې تادیه کوي.

ې اجباري تادیاتو څخه عبارت دی چې دولت یې له خلکو څخه د قانون له مخ

ل یا په ب پرمختیا لپاره په کار وړي. د چارودولتي  دیې ټول او وروسته 

تو یدادولت لخوا د اشخاصو پر عا رکړې دي چې دهغه و Taxمالیه یا  عبارت:

 او خلک یې پر ورکړې یا تادیه کولو مکلف وي او شتمنیو باندې وضع شوي

 وي.
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ه ته لمالیات له هغو اجباري ورکړو یا تادیاتو څخه عبارت دی چې دولت یې پر

خه له حقیقي او حقوقي اشخاصو څخه عوض څ کوم متقابل خصوصي پاداش او

                                                                                            (۱۳۸۴معروفی،  ).آخليمین په خاطرد تأ ارفومص دد دولت 

 نقاطو ته اشاره شوې:څو الندې   په پورتني تعریف کې

 ږي.ستل کییخدو په خاطر ات د اړتیاو د پوره کیدول مالیات دالف. 

اید بهغو په ورکړې مکلف دي او هغه  جباریوالی دی چې خلک دد مالیاتو اب. 

 د قانون سره سم ورکړي.

ه له کوم خصوصي متقابل خدمت پرتبې بدله ورکړې دي ) بې عوضه اوج. 

 ږي(.ستل کییخڅخه ا

  او روا والی مشروعیتمالیاتو  دالف. 

 دچې  ريچې آیا دولت حق ل والي په هکله یعنې داد مالیاتو د مشروعیت او روا

 کړي خپلو مصارفو د تامین په خاطر له افرادو او اشخاصو څخه مالیات راټول

یات او نظربیلو تاریخي دورو کې د بیال بیلو علم دې هکله په بیاله پ ؟او که نه

 (۱۳۹۲دودیال، شتون لري:)

نان یو هغه د ،دیمالیاتو په هکله شوی  لومړنی منطقي او فلسفي تعریف چې د

 مالیاتو په هکله یې کړی، ارسطو تعریف دی چې د ارسطووف نامتو فیلس د

 و ددولت د وظایفو او دند وایي چې مالیه یو ډول فداکاري ده چې خلک یې د

ل ځکه چې پرته له دې څخه دولت خپ خلي، دادو په خاطر په غاړه اممکن کی

یوې  چې د علت دی ټاکل شوي دندې په ښه توګه پرمخ نشي وړالی، نو همدا

 چې همدغهدولت فعالیتونو ته ضرورت ده  ګټو د تامین په خاطر د ې دټولن

 مالیاتو مشروعیت ثابتوي. ضروري والی د

ګناه غال  بیا مالیه یوه بې توماس فون اکویننامتو استازی  فلسفې مسیحیت د د

دی وایي چې د مالیاتو راټولول یو ډول غال ده چې د دولت لخوا د دغه  بولي.
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وم جرم او ګناه نه ګڼل کیږي او علت یې هم دا ښیي چي په کول کغال ترسره 

او د دوی د مال او  دې پیسو سره دولت بیرته خلکو ته خدمات وړاندې کوي

 سر څخه ساتنه کوي.

د  یومالیه د افرادو د شتمن ارایه کوونکي بیمې د تیوري د هابس او رونیک

 ي دد افرادو شتمنچې دولت  یت او محافظت لپاره یوه ونډه بللېساتنې، حما

سې زه پیخپل دغه خدمت په مقابل کې یوه اندا په وړاندې حمایه کوي او د وتیری

 خلي.مالیې په نامه ا د

ر سره تبیالبیلو اړخونو په پام کې نیولو سره  دمالیې  پورتني ټول نظریات د

ر ا کاوستل یو مشروع او ریخمالیې ا دولت لخوا د ثابتوي چې د داشوي او 

جرا اخپلو دندو د  ساتنې لپاره د ګټو د ټولنې د دولت حق لري چې د دی، ځکه

 په خاطر د ټولنې له غړو څخه مالیات راټول کړي.

  . غیر مالیاتي عواید۲

ې له یدي چي دولت  و څخه عبارتعواید له هغو بیادولت غیر مالیاتي عواید  د

یا ل عواید بدغه ډو السه کوي. خپلو اقتصادي فعالیتونو )تشبثاتو( څخه تر

ره ډی رتاجباري نه بلکه اختیاري بڼه لري چې دغه ډول عواید اکثره نامنظم او 

 حده ډاډمن هم نه وي.

 ذکر کوو:یو شمیر غیر مالیاتي عواید په الندې ډول 

پنې عواید لکه تیل، د اوس دونکيدولت له انحصاراتو څخه ترالسه کی دالف. 

 .پټلۍ، بریښنا، تیلفون او نور

ږي او دولتي اداراتو لخوا اجرا کی بیلو هغو خدماتو عرضه کول چې دبیال دب.

 ورناو  السه کیږي لکه د پوهنتون فیسونهپه مقابل کې یې یوه اندازه عواید تر

 خرڅالو، اجاره او یا کرایې له درکه عواید. عمومي امالکو د د ج.
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 ستل.یخهیوادونو څخه پور ا سساتو اوله داخلي او خارجي مؤ د.

 پیسو نشرول. د هـ.

دوه  نو له مخې پهسرچی ترالسه کولو د حصول یا د دولت عواید، د دهمداراز 

 :ډوله ویشل شوي

 منظم عواید                     . ۱

 غیر منظم عواید.۲

ي ددولت منظم عواید له هغو عوایدو څخه عبارت  د دولت منظم عواید: د. ۱

ه ظم ډول جریان پیدا کوي او پچې په یوې مالي یا بودجوي دورې کې په من

خکې مهغو اندازه  ږي او دکې نیول کی منظم ډول البته په تخمیني ډول په نظر

حصول لکه مالیاتي عواید، تشبثاتي عواید، م ،مخکې اټکل او پالن شوی وي تر

یوې ټولنې د اقتصادي وضعیت او  دغو عوایدو ټاکل د سهمیه او نور. د

 ، که اقتصاديمثالً  کم او یا زیاتیدای شي نیولو سرهکې  شرایطو په نظر

و اکوي او که اقتصادي وضعیت  نو مالیات هم زیاتوالی پیدا ،وضعیت ښه شي

یات بیلګې په توګه هغه مال کړي. د شرایط خراب شي مالیات به کموالی پیدا

یې  خلي او یا هغه عواید چې دولتسساتو څخه الت یې له افرادو او مؤچې دو

یطو اقتصادي عمومي وضعیت او شرا ،السه کوي الیتونو څخه ترله تشبثاتي فع

 لت کې زیاتوالیپه حا (Recession) پورې اړه لري چې د اقتصادي غوړیدا

 په حالت کې کموالی مومي. (Through)چاو د اقتصادي کړکی

بلکه  ،ديه  دغه عواید منظم او دایمي منابع ن منظم عواید: دولت غیر د .۲

 لکه کورنۍ او بهرنۍ مرستې او اعانې، د ،ر مهال راټولیږيیواځې د اړتیا پ

 نور. پیسو نشرول، دولتي پورونه او تونو او جایدادونو پلورل، ددولتي ملکی

دې اجازه نه ورکوي چې  شرایط د اودولت ته ځینې وخت اقتصادي وضعیت 

 ورلو له الرېدولتي امالکو د پل دولت د خپلې اړتیا  وړ مالي وسایل پرته د

ځکه چې له دې الرې څخه په استفادې سره په  ،له نورو الرو پوره کړيڅخه 
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خه له خصوصي سکتور څ ، بلکه یواځې او یواځېاقتصاد کې پیسې نه زیاتیږي

دې الرې د انفالسیون مخه نیول  ږي چې لهدولتي سکتور ته پیسې لیږدول کی

ولنیزو او پلورل د ټ یوې برخې شتمنیو د دولت د دای شي. همدارنګه دکی

خصوصي اقتصاد له ځمکو څخه ډیره ادي پالیسیو په خاطر هم وي چې اقتص

خلکو ژوند  السه کړي، کرنیز محصوالت زیات شي او ورسره د او ښه ګټه تر

 ښه والی پیداکړي.

 دخلک ږي چې کیترسره دې لپاره هم  کو پلورل ددولتي ځم له دې سره سره د

هم  دې حالت سرهه چې پ ،خاوندان شي هاسرپن اوسیدو لپاره کورونه جوړ او د

 دولت د یوه ټولنیز سیاست موخې ته ځان رسوي.

 ي لکهبدلیږدولت ټول عایداتي منابع له تحصیل څخه وروسته په عامه دارایئ  د

 (۱۳۷۴عارف، په الندې توګه:)

 ږي.ستل کییخهغه مالیات چې له قانون سره سم ا .۱

ل ستیخدولتي ارګانونو څخه ااو غیر دولتي  هغه مصرفي حق الزحمې چې د .۲

ې ولت یدغه عواید معموالً د خدماتو او اجناسو د قیمت په بڼه وي چې د ږي.کی

 دپه مستقیم ډول د مصرف کوونکو څخه ترالسه کوي، اکثره دغه ډول عواید 

 وبو،ادولت د انحصاري فعالیتونو د ترسره کولو له امله ترالسه کیږي لکه د 

 څخه ترالسه شوي عواید.  برق، ګاز او نورو

 د دولتي ادارو لخوا تر السه کیدونکې تکتانه.. ۳

ګټې. دا هغه  ېنور دونکې ورکړې اوالسه کی له دولتي تصدیو څخه تر .۴

 عواید دی چې دولتي تصدی یې د ګټې په نامه ترالسه کوي.

 .دونکې عوایدالسه کی اجارې څخه ترخرڅالو او  تونو لهدولتي ملکی د .۵

عي منابعو څخه نورو طبی تفحصاتو او په ګډون د یوډیو ګانو د فریکونسرا د .۶
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دولتي اداراتو کنترول الندې  د ستنې عواید، د معنوي شتمنیو عواید اویخد ګټې ا

 عواید.له درکه پلورلو  حقوقو اجاره ورکول او

 متیازونه.دولتي حق اال .۷

ی چې وایدو څخه عبارت داداري او اجرایوي عواید: دا ډول عواید د هغو ع .۸

تونو عالیفدولت یې د خپلو قانوني دندو د اجرا پر مهال د مزد په عنوان د ځینو 

 ارنېڅد څارنې او یا سرته رسولو په مقابل کې د ټولنې د اصولو د حمایت او 

د ، د مدني دعواګانو محصولپه خاطر ترالسه کوي. لکه په محاکمو کې 

نقدي د مالکیت د سندونو صدور،  تذکرې صدور،د ، محصول پاسپورت

واید بیمې له درکه ع جبران، ظبط او مصادره کولو، ، د خساراتو د جریمو، د

 ږي.داسې نور چې دولت ته سپارل کیاو 

 عوضه مرستې او عواید چې دولت پورې تعلق پیداکوي. هغه بال .۹

 دولتي پورونه. .۱۰

سره سم  ادارات یې له قانونولتي هغه پولي انتقاالت چې د ندوپورونو اړ د .۱۱

 خلي.ا

ه الس د صادرولو له الرې ترلرونکو اسنادو  ارزښتي او نړیوالو مل د .۱۲

 شوي پیسې او نور.

 دولت تشبثاتي عواید د

دولت تشبثاتي عواید هغه عواید دي چې دولت یې په اختیاري ډول السته  د

صوصي خ السه کوي چې دولت د دولت دغه عواید هغه وخت تر. راوړي

هغه په مقابل  سکتور په شان په بازار کې اجناس او خدمات عرضه کړي او د

د په دولت تشبثاتي عواید د اقتصا السه کړي، په دې اساس د کې پیسې تر

 چ په حال کې وي دکړکی کله چې اقتصاد دعمومي شرایطو پورې اړه لري. 
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عواید زیات دولت  دولت عواید کم او کله چې اقتصاد په ښه حالت کې وي د

 وي. 

یي تي داراتشبثاتي دارایی په واسطه السته راځي، دلته مو تشبثا عواید د دولت د

 :دولت دارایي په دوه ډوله دي نه یادونه وکړه چې ویلی شو د

 عامه دارایي.۱

 تشبثاتي دارایي.۲

 ارو دعامه چ )شتمنیو( مجموعه ده چې د ټولو هغو داراییو دعامه دارایي:  .۱

 ه، عام المنفعد اقتصادي زیربناوولکه ، له الرې السته راځيلو ترسره کو

 له الرې چې کومې دارایی السته راځې. روو او داسې نوسیساتتأ

صادي چې د اقت عامه شتمنیو هغه برخه ده د دارایيتشبثاتي  :دارایيتشبثاتي 

 هه توګاو په دوامداه او منظم له الرې په الس راځيتحقق  د او مالي داراییو

 عواید رامنځته کوي.

 هغه څه ته ویل ،ږيکی چې ورته ثروت هم ویل Wealth))شتمني یا دارایي

ره سوي، یعنې هغه په پیسو یا یوه جنس  ارزښت لرونکید ، چې د بازار ږيکی

ر، موټر، غالۍ، تلویزیون او نو، لکه فزیکي اجناس، کور، تبادله کړای شو

و مهارتونه څخه عبارت دی چې مالي شتمنۍ بیا د )پیسې، سعر( او د وګړ

ه نۍ په بازار کې په پیسو تبادلوکوالی شي ګټې رامنځته کړي. همدغه شتم

 دای شي. کی

من شت نو ځکه ،ږيد ګټې د ترالسه کولو لپاره په کار اچول کی مالي شتمنۍ بیا

ل نه اشتمن پانګو هر پانګوال یو بل سره توپیر لري. پانګوال شتمن دی، خواو 

چت ې تر شتمن د پانګوال دریځ او اهمیت اوک اقتصادي پرمختیا دی. په ملي

 (۱۳۹۵دودیال، دی.)
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اتو او وګړو سسمؤ ځانګړو خدماتو په وړاندې د دولت د محصول د محصول:

تو مستقیم( خدما) دولت له خوا د سیده محصول د اجباري او حتمي ورکړې دي.

محصول  ړاندې دهغو جبران دی، لکه: د الیسنس په و لپاره پاداش او د

 ا دبریښن تیلفون، پست او د کار جواز، پاسپورت، د نامې، د جواز ورکړه، د

 (۱۳۹۵دودیال، محصول سپارل او داسې نور.)

 سهمیه

خپل خدمت په  دید دي چې دولت یې په اجباري ډول دولت هغه عوا سهمیه د

 لو الروپ دنو پرمخ ونو او کوردوکانو السه کوي. لکه د ټولنې نه تر مقابل کې د

لت دغه ډول مصارفو لګښت دو چې دسیون، بدرفتونه او نور ا، کانالیزجوړول

 ي.دغو وسایلو او خدماتو نه استفاده کو هغه کسانو څخه اخلي کوم چې د د

 ومالیې پر وړاندې ی دی چې د محصول او سهمیې توپیر دا له مالیې سره د

دی  ادسره یې توپیر  ووایددولت له انتفاعي ع ږي. دځانګړی خدمت نه اجرا کی

سه ال رله طریقه تبازار  چې انتفاعي یا تشبثاتي عواید په اختیاري توګه او د

ځینې وخت په  خو ،چې سهمیه ځینې وخت په اختیاري توګه حال دا ،ږيکی

 تدارک په اساس راټولیږي. دولت د اجباري ډول او د

 مالیاتو تاریخچه او افغانستان کې د  په نړۍب. 

ري اریخ لمالیات په نړیواله توګه ډیر زوړ ت: مالیاتو تاریخچه ه نړۍ کې دپ .۱

تونزو سټولنې د اقتصادي  دو سره دقبیلوي ژوند په رامنځته کی چې ډیر پخوا د

په  سانتیاچارو ا یس او نورو دئر قبیلې د حل لپاره او د اربابانو، مشرانو، د د

رامنځته شو او نوي  خاطر به خلکو ورکولې، کله چې تمدن او مدنیت

هربرت، مخ الړ او شکل یې تغییر وکړ.) حکومتونه جوړ شول، مالیه هم پر

۱۳۶۰) 

( کاله مخکې ۲۰۰۰تاریخ له میالد څخه) مالیاتو مثال په ډول په مصر کې د د 

ې به له ک چې په مصر آن دا ،چې مختلف ډولونه یې لرل، دورې ته رسیږي
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خپل پخلي لپاره  به د ده چې یوې کورنۍخیستل کیهغو غوړیو څخه هم مالیه ا

راز په مصر کې به مرییان او خارجیان هم مجبوره  خیسته، همداورڅخه کار ا

 ول چې مالیه ورکړي.

الد می له و صادراتو او وارداتو هم مالیه و.په روم کې په پلورنو، پیرودلو ا

ل خیستمیراث څخه په سلو کې لس مالیه ا مخه په روم کې د څخه درې پیړۍ د

الیات خراج او جزیې په نامه هم مباج،  راز له ځینو طبقو څخه د همدا ده.کی

ل چې دغه ډو ،ده چې په عام المنفعه چارو کې به په مصرف رسیدهخیستل کیا

 چلند آن د اسالم د مقدس دین تر راتګه پورې دوام درلود.

 خه چېهغه کافرو څ) د اسالمي حکومت په داخل کې د اوسیدونکو ذمي کافرو

او ع وضتورې په زور به تابع شوې وې( یوه اندازه مالیات د خراج په نامه  د

باندې یې  سولهاو هغه کسان چې خپله تسلیم شوي وي یا په  یستل کیږياخ

 بلکه د معاهدې ،ستل کیږيیهغوی څخه بیا خراج نه اخ د ،معاهده کړي وي

ي څخه اخستل کیږ ستل کیږي. خراج د هغو ځمکویمطابق به ورڅخه مالیات اخ

ړي بیرته هماغو کافرو ته ورک چې یو اسالمي حکومت یې فتح کړي او بیا یې

تو حاال ې دلکده معلومه به خراج نصاب او اندازه ن د پکې وکړي. کرکیلهچې 

 دتل کیږي چې اندازه یې سیهغې څخه مالیات یا خراج اخ او ځمکو مطابق د

 مالیاتو څخه ډیره او لوړه ده.

 چې اسالمي حکومتونه یې د مالیات دي حکومتي عواید او و ډولجزیه هم ی

ساتنې او امنیت په بدل کې  هغوی د خدمت او د عسکري ذمي کسانو څخه د

دې جزیې په مقابل کې عسکري خدمت  اخلي، یعنې په ذمي کسانو باندې د

ې نو په هغه باند ،خدمت ته حاضر شي عسکري نشته، که چیرې کوم یو ذمي د

ږي. ستل کییهغوی څخه اخ ه نشته، جزیه یوه ډیره کمه مالیه ده چې دبیا جزی

ې د ستل کیږي، دیمالدارانو او ګټه کوونکو ځوانانو څخه اخ جزیه یواځې د

صابر، برعکس بې ګټې او غریبو ذمیانو باندې هم دغه ډول مالیه نشته. )

۲۰۰۷ ) 
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چې  کې برخه دهدونحکومتونو نه جالکی دې توګه ویلی شو چې مالیات ده نو پ 

 دی، سمون او اصالح پکې وخت په تیریدو سره یې لږ او ډیر بدلون کړی د

 دي.وره کړي راغلی دی او بیالبیلې بڼې یې غ

 دتان کې لومړي ځل لپاره په افغانس د په افغانستان کې د مالیاتو تاریخچه: .۲

ه ت عالي حضرت احمد شاه بابا د سلطنت په دوران کې مالیات او مالي چارو

ن تو کې د دیوان همایوالدولت په تشکی پاملرنه وشوه، همدغه وخت و چې د

ی شعبې متصدي یا لومړن دغې د اعلی شعبه)ننی د مالیې وزارت( تاسیس شو.

قرر میده عبدهللا خان پوپلزی نومیده چې د دیوان بیګي په نامه یاد مسول سردار

په  في المالک بدل شو،دیوان بیکۍ نوم په وخت او زمان سره په مستو شو، د

ې کو کې مستوفي المالک او په والیات دغه وخت کې ټولې مالي چارې په مرکز

ي مال ده او مستوفي المالک په ټول هیواد کې دد تحصیلدارانو لخوا ترسره کی

 (۱۳۹۲دودیال، چارو د انسجام، مراقبت او کنترول مسولیت پر غاړه لرله.)

تو ده چې ځینې مالیاولونو سره تحصیل کیکې په مختلفو ډمالیات په هیواد 

خت ختیاري ډول سره دولت ته پردااجباري شکل درلود او ځینې نورې یې په ا

اتو هزاره ج چربئ په نامه یو ډول مالیه موجوده وه چې د د سر دل، مثالً کی

 چې زه غوړي د پادشاه دربار ته ورکول،خلک به په اختیاري ډول یوه اندا

 او ړیدو هم اجباري شکل ځانته غوره کیریدو سره دغه عوابالخره د وخت په ت

 .دولت په مالیاتو کې وشمیرل شو د

کې ځینې مالیات چې په  سلطنت په دور امیرعبدالرحمن خان د وروسته د

ن مګر د ګردیز خلکو څخه آ ،اجباري ډول له خلکو څخه راټولیده معاف شول

ي جبارسالمانې په نامه په ا تردې دمه هم یو مقدار غوړي او څو سره اسونه د

 دولت په عوایدو کې حسابیدل. ده او دستل کییخډول ا

ده ستل کییخول ا( لمریز کال پورې مالیات له خلکو څخه د جنس په ډ۱۲۰۰تر)

دولت مامورینو به له زمیندارانو څخه خپل میاشتنی معاش  او حتی تر دې چې د

لمریز  ۱۲۹۸روسته په کال و عرفو له مخې د جنس په ډول اخیسته.د دولتي ت
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کال کې د حضرت امان هللا خان په دور کې مالیات له جنس څخه په نقده یا 

په جبري شکل له خلکو څخه پولي شکل بدلون وموند او ځینې مالیات چې 

 کال کې ایجاد شو( ۱۱۲۵یا۱۹۱۹مالیې وزارت په  ده معاف شول)دستل کییخا

 رتیا  لوومالیاتو د راټول ه اوږدو کې دد تاریخ پ ټاکنې میتودونه: لیېما د. ۳

 ډول ستل شوی چې په الندېیخېیو میتودونو څخه کار االسه کولو لپاره له در

 دي:

 د اجاره دارۍ میتود. .۱

 مالیاتو الټولول. حکومتي دفترونو په الس د د .۲

 .مالیاتي انحصار. ۳

 ا تریل یتو د تحصاجاره دارۍ میتود د مالیا ېد مالی میتود: د اجاره دارۍالف. 

 وایوې سیمې  السه کولو یوه ډیره پخوانۍ طریقه ده چې په دغه طریقه کې د

ورکول  ارهکې په اج ایالت مالیات د یوه ټاکلي وخت لپاره د ټاکلو پیسو په مقابل

ایت ل کفیږي چې د مالیاتي ارګانونو تشککی ده اوپه هغه حاالتو کې کی دا ږي.کی

 نو ،ي کولی چې خپل مالیات په خپله راټول کړيړي او حکومتونه ونشه کون

 دورت لکه د ترانسپ ،ږي چې مالیات نورو ته په اجاره ورکړيدلته دولت اړ کی

 چې اوس هم په اجاره ورکول کیږي. سکتور مالیات او نور

د اجارې دغه بڼه په افغانستان کې هم موجود و چې د امیر عبدالرحمن خان تر 

ه ته پلیاتو عواید به خانانو او ملکانوما ځمکو د چې د ،وخته پورې مروج و

وه چې مالیه به  ده. د مالیې د اجارې د ورکولو لویه نیمګړتیا دااجاره ورکول کی

ني معیار یې ده او کوم قانونکې له خوا د دوی په خوښه ټاکل کیستویخد اجاره ا

مله چې نو ځکه یې قانوني مشروعیت نه درلود، له دې پرته له دې ا ،هلنه لر

اندې له روحانینو او نورو نومونو بهغه وخت د اشرافو،  ګڼ شمیر خلک به د

نو ځکه به اجاره لرونکو په مستضعفو خلکو  ،دلمالیې ورکولو څخه معاف کی

بې عدالتي چې له همدې امله به لویه مالیاتي  ،باندې مالیاتي مکلفیت لوړ کړ

ر مکلفینو باندې مالیاتي یاتو پچې پر دغو شرایطو به د مال دله، دارامنځته کی
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مالیې د ورکولو  نو ګڼ شمیر لږ ځمکه لرونکو بزګرانو به د ،زیاتیدلفشارونه 

ځمکې دغه اجاره  ېځای خپل مالیې پر ځکه به اړ شول چې د ،وس نه درلود

دو یو المل ې د فیوډالي نظامونو د رامنځته کیدارانو ته په واک کې ورکول چ

 ه ورکول و.همدا د مالیې په اجار

 ې دنن ورځ په ټوله نړۍ ک ټولول:مالیاتو  حکومتي دفترونو په الس د دب. 

مالیاتو د راټولول واک حکومت پورې اړه لري او حکومت د خپلو اړوندو 

مالیه  نو یاپواسطه مالیات په سیده توګه له مالیاتي مکلفی او کارمندانو دفترونو

کې مالیات له قانون سره سم ریقه دې طه چې پ ورکونکو څخه ټولوي، دا

لیدل  بې عدالتي او تبعیض کمدې میتود کې مالیاتي ه نو ځکه پ ،ږيستل کییخا

 دنکې اتو ورکوونو ځکه د مالی ،خلکو له وس څخه پورته نه ده مالیات د ږي.کی

ان شچې کله د اجارې د دوران په  ،ږيان په شان نه اړ کیاجاره دارۍ د دور

رې ډی ضوع لکه ځمکه، جایداد یا څاروي وپلوري او دخپل د مالیاتو اصلي مو

ت مکلفی تولید عامل له  السه ورکړي او خپل مالیاتي ځای خپل د درنې مالیې پر

 اداء کړي.

ول : مالیاتي انحصار د دولت د انحصاراتو یو ځانګړی ډمالیاتي انحصارج. 

 ارهنه ښکدی چې په غیر مستقیم ډول په یوه ټاکلي جنس باندې د مالیاتو ټاک

دې لپاره چې  د ږي.ار ته د مالیاتو عوض هم ویل کیکوي چې دې ډول انحص

 ،اتيځینو اجناسو واک په خپل اختیار کې س د ،دولت خپلو اهدافو ته ورسیږي

ه ناس پهماغه لوړې مالیې په اساس بیا اج نو په هغو باندې مالیه لوړوي چې د

راز دولت ځینې  مدالکه په هند کې سګریټ، ه ،لوړ قیمت سره خرڅوي

لي پستلو په وخت کې اجناس د اجتماعي سیاست د یوختونه د لوړې مالیې د اخ

 کولو لپاره په ټیټ قیمت سره پلوري.

 مالیې ټاکنې حدود او تخنیک د.۴

ټاکلو سیاست په بریالیتوب  مالیاتو د دولت د دې لپاره چې په یوې ټولنې کې د د

مالیاتي  غبرګونونه را ونه پاروي او دخلکو منفي  سره پرمخ والړ شي او د

مالیاتو په ټاکلو کې یو شمیر روحي او  نو باید د ،مقاومتونو باعث ونه ګرځي

 اقتصادي عوامل او تخنیکې شرایط مراعات شي.
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سره  ټاکنې تخنیک هغه هنر دی چې په هغه مالیې دمالیې ټاکنې تخنیک:  د .۱

 مالیې علم لکه څرنګه چې د ،یوه مالیاتي مفکوره په عمل کې تطبیق کېږي

 ې،اکنټغلطې مالیاتي  تاریخ ګواه دی چې ځینې وختونه یو شمیر هیوادونو کې د

ه بونوه هیواد کې انقالمیتود له امله په ی غلطې مالیاتي تګالرې او نیمګړي

ه نسې پفرا دای شي، لکه دیوه هیواد تجزیه واقع کی ږي او بالخره درامنځته کی

ر فرانسې ست او اوچتې مالیې د وضع کولو په نتیجه کې دهیواد کې د درنې 

 انقالب رامنځته شو.

 یتونومالیاتي مکلف مالیې ټاکنې تخنیک له هغه تدابیرو څخه عبارت دی چې د د

کې نیول  کنترول لپاره په پام مالیې د السه کولو او د مالیې د تر تثبیت، د د

 مالیاتي پالیسیو باید دیوې نوې مالیې د وضع کولو څخه مخکې  ږي. دکی

یا بیره تپه  .تخنیک له پلوه د مالیې لپاره یو غوره نوم انتخاب کړي جوړونکې د

جنګ څخه  جنګ په حالت کې او یا د د فوق العاده حاالتو په ترڅ کې، د

ړه په ز ، چېنوم لپاره ډیره پاملرنه وشي مالیاتو د راټولولو د وروسته باید د

ت ې مثبپه پایله کې له رواني پلوه په خلکو باند او پورې نوم ورته وټاکل شي

 تاثیر وکړي.

 د مثال په ډول د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په سویس هیواد کې چې د

)یک دولت مالیاتي اړتیاوې ډیرې زیاتې شوې وې پر شتمنیو یو ډول یو ځلیزه

جګړې له امله زیات شوي مصارف پوره  د مرتبه یي( مالیه وضع شوه چې

ورې پدغې مالیې نوم ډیر په زړه  چې د مالیاتي تخنیک له پلوه د خو دا ،شي

 نو هغې ته یې د ،هغې ورکولو ته خلک چمتو شي نو ددې لپاره چې د ،وو

 دولت دراز په المان کې هم د اړتیا پر مهال  دفاعي فداکارۍ نوم ورکړ، همدا

و ن ښودل شو،م کیمرسته او فداکارۍ نو دولت سره لخوا پر وضع شوي مالیې د

ه ل پښودپورتنیو اصطالحاتو یا نومونو کی مالیې په برخه کې د دې توګه ده پ

 کړي او ده خلکو باندې منفي روحي اغیزه ون دې خاطر وو چې مالیه پر

 مالیاتي مقاومت باعث ونه ګرځي.
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ه وګګړي تمالیې ټاکنې حدود په یوه هیواد کې په ځان د مالیې ټاکنې حدود: د .۲

یې  ده: هغه مالیات چې دولت دې مانا دا د شتمنۍ او ملي عاید جوړوي، ملي

. ې ويکترالسه کوي باید له ملي شتمنۍ او ملي عاید سره په یوه معقول انډول 

عي او جال جال هیواد د ځانګړي طبی هر له دې امله چې دغه انډول او تناسب د

 اید دکنې سیاست هم بمالیې ټا نو ځکه د ،ټولنیزو شرایطو له مخې توپیر کوي

ټ چې ک هیواد له شرایطو سره په توپیر کې وي. یا په بله وینا: نشو کوالی هر

ین په ع ،تطبیق وړ دي مالیې ټاکلو هغه شرایط چې په یوه هیواد کې د مټ د

 شکل او کټ مټ یې په بل هیواد کې هم تطبیق کړو.

حلیل تې د ک اد په تیورۍباید ووایو چې د اقتص مالیاتي ټاکنو د حدودو په هکله د

 و بلاقتصاد نظر ا تصدي دوه ډولونه شته دي چې یو یې د کوچني اقتصاد یا د

ظره له ن ملي اقتصاد یا لوی اقتصاد له نظره دی. د کوچني اقتصاد د تحلیل یې د

رنۍ یوې کو لکه د ،څیړنې او تحلیل الندې راځي د اقتصاد کوچني واحدونه تر

 دیل او لګښت تحل پس اندازونو یا سپما تحلیل، د یل، دعاید تحل یا یوې تصدۍ د

 تحلیلونه په ځانګړي توګههرې کورنۍ او تصدۍ  پانګې اچونې تحلیل چې د

 ږي.ترسره کی

 په ،ږياو کوچنیو واحدونو کې رامنځته کی يهغه بدلونونه چې په دغه جزی

یره ډدې خو په لوی اقتصاد بانیره لویه اغیز کوي، کورنیو یا تصدیو باندې ډ

ه لګې پبی ږي. دکینې په ټول اقتصاد یې اغیزه ډیر نه احساس ، یعاغیزه نه کوي

یوې تصدۍ په لګښت کې  یوې کورنۍ په عاید کې زیاتوالی یا د توګه د

ی کوچن ټول ملي اقتصاد عاید او لګښټ په پرتله ډیر زیاتوالی یا کموالی چې د

 ږي.محسوس کیملي اقتصاد کې تاثیر نه  نو ځکه یې په ،ښکاري

کوچنې اقتصاد معکوس یا سرچپه ده  تحلیل طرز بیا د کلي یا لوی اقتصاد د د

و ټولو لوی تر لویو اقتصادي واحدونو یا د چې په یوه هیواد کې د او هغه دا

بیلګې  چې دغه لوی اقتصادي کمیتونه د ،ږياقتصادي کمیتونو تحلیل ترسره کی

مجموعي  جموعي پانګې اچونې تحلیل، دم ملي عاید تحلیل، د دي: د په توګه دا
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ډول  دغو کمیتونو باندې هر .داسې نور لګښت تحلیل او پس اندازونو تحلیل، د

 کوي.صاد باندې فوق العاده لویه اغیز بدلون په مجموعي یا په کلي اقت

 د ،بیلګې په توګه کله چې مجموعي پانکې اچونې په اقتصاد کې اوچتې شي د

جموعي م د ملي عاید او چې د ،ږيیاستخدام کچې هم اوچت عاید او هیواد دننه د

 تولید د زیاتوالي المل ګرځي.

رې په که چی ،ږيي لګښت کې کمښت د ډب کیدو المل کیهمدارنګه په مجموع

 چ خواته بیایي. کړکی نو اقتصاد د ،خپل وخت یې مخه ونه نیول شي

ه په حدودو په هکل مالیې ټاکنې د اوس به وګورو چې آیا دغه دوه تحلیلونه د

ات موسساتو او افرادو څخه مالی دای شي. کله چې دولت لهکوم طرز څیړل کی

مالیې ورکوونکو موسساتو او  هغوی په واسطه په اول قدم کې د ټولوي د

 د اندازه پیسو په مالیې د هغوی د عاید یوه برخه کموي او ورپسې بیا د افرادو د

اد رې دغه افرځکه چې که چی دا ،ي کويهغوی مفیدیت له منځه وړي یا یې منف

الی دغو پیسو په واسطه کو نو د ،سسات دغه مالیه دولت ته ونه سپارياو مؤ

 خپلو دخپلو اړتیاوو یوه برخه پوره کړي او په دې ډول سره یو مفیدیت  د ،شي

ه مالیې په ورکولو سر ځانونو لپاره رامنځته کوالی شي چې دغه مفیدیت د

 یرتهب ،السه کوي له دې امله چې دولت مالیاتي عواید تر ،بیرته له منځه ځي

ه پمین تأ ګټو د ټولنې د تمویل له طریقه د فاتي پروژو درخپلو مصا هغه د

 ت دځکه یې بیرته مفیدی نو ،چويه اقتصاد کې په کار او دوران کې اخاطر پ

ټه په ګ ټولنې کوونکو په واسطه په ناسیده توګه دعامه دولتي پروژو د استفاده 

 دي. همدغې ټولنې غړي بیا په خپله د چې دغه مالیه ورکوونکي ،تمامیدای شي

فردي  تحلیل له پلوه یا د د کوچني اقتصاد پورتني ټکي په پام کې نیولو سره د د

چې هغه ، اقتصاد په تحلیل کې پورتنۍ مالیاتي ټاکنه هغه وخت ګټوره تمامیږي

لګښت له طریقه رامنځته  پروژو دخپلو  ګټورتوب او مفیدیت چې دولت یې د

مالیې په  هغه مفیدیت په پرتله چې افراد او موسسات یې دولت ته د د ،کوي

دولت له خوا مالیه  ورکولو سره له السه ورکوي زیات وي. پرته له هغه به د
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او پولي وسایلو  يمال ټاکنه یوازې له خصوصي سکتور څخه دولتي سکتور ته د

 ،ي اقتصاد له نظره به کوم خالص مفاد رامنځته نه کړيمل لیږد وي او بس او د

 پایله تر تحلیل له نظره چې کله دا کوچني اقتصاد د ږي چې دنو ځکه ویل کی

خپلو مصارفاتي پروژو له درکه  چې هغه مفیدیت چې دولت یې د ،السه شي

افرادو او موسساتو ته رامنځته کوي له هغه مفیدیت څخه کم دی چې افراد او 

مالیاتو په ورکولو سره له السه ورکوي. مالیه ټاکنه له خپلو  ات یې دموسس

 فردي اقتصاد او هم د اقتصادي حدودو څخه تیری کوي او په دې توګه هم د

مخ بیول پرته له دې  دې ډول پالیسۍ پر مجموعي اقتصاد په زیان تمامیږي او د

بله کومه ګټه چې د اقتصادي پیښو جریان ګډوډ شي او ټولنیز محصول کم شي 

دغه ډول مالیاتي سیاست یا  د مالیې پالیسۍ جوړونکي نو ځکه باید د ،نه لري

 پالیسۍ له تدابیرو څخه ډډه وکړي.

ویه لدغه ډول ارزیابۍ او تحلیل ډیره  مالیې ټاکنې په برخه کې د دولت د د

 ونوعالیتدولت ټاکنې د ف نیمګړتیا داده چې په دغه ډول تحلیل کې له یوې خوا د

ولت د ا دږي او له بلې خویا بیا ویش په پام کې نه نیول کی عاید مجدد اغیزې د

ي ه نه شپیسو په واسط مصارفاتي فعالیتونو ټول نتایج په مقداري بڼه یانې د د

دیت تللي مفی له منځه هغو مقایسه د افرادو او موسساتو د دای او دسنجش کی

یسو وړل شوی مفیدیت په پ دوی له منځه دای، ځکه دسره نه شي مقایسه کی

ی، داکی پیسو په بڼه نه شي ښودل ږي او نتیجه دسره په مقداري توګه محاسبه کی

 معنوي خپلو مصارفاتي پروژو اډانه کې یو شمیر دی چې دولت د علت یې دا

 .دایچې په پیسو سره نه شي ارزیابي کی غیر مقداري ارزښتونه ایجادوي او

 هغو یوه برخه د السه کوي د له مالیاتو یې تر بیلګې په توګه هغه پیسې چې د

روزنې او نورو په برخه علمي او څیړنیزو موسساتو، روغتونونو، ښوونې او 

روزل  چې نوي ږي، اوس نو ستونزمنه ده چې هغه زده کړېکې لګول کی

شوي کدرونه یې له تعلیمي او تحصیلي موسسو څخه ترالسه کوي یا په 

السه کوي هغه ټول په پیسو محاسبه او  روغتیا ترروغتونونو کې چې ناروغان 

مالیې په بڼه اخیستل  اراییه کړو او له هغو پیسو سره یې مقایسه کړو چې د
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 بیا ویش په برخه کې هم مخکې وویل شول، وایو چې د عاید د شوي دي او د

نه هغې ګټورتوب هغو کسانو ته هم  ټولې شوې مالیې محاسبه او د را دولت د

دغه  ځکه د نو ،دای چې ډیر لږ عاید لري او یا هیڅ عاید نه لريه کیشي محاسب

 العمل دوه نیمګړتیاوې په پورته توګه دي.طرز

دومره  اید پهبتحلیل له نظره مالیه ټاکنه  لوی یا ملي اقتصاد د په یوه هیواد کې د

ه خه ونیا یې مپانګې په کار اچول محدود  پانګې جوړیدنه او د اندازه وي چې د

ز نسټیدا ځکه چې نن ورځ پانګه اچونه د اقتصادي پرمختیا یو مهم او ب ،یسين

ده طبیعي توګه اقتصادي و سره په پانګې اچونې په محدودولو عامل دی چې د

کنې مالیې ټا تحلیل له نظره د ل یا لوی اقتصاد دک   نو ځکه د ،ږيهم ډب کی

 نې هرږي. یاټاکل کی منفې اغیزې له مخې هغې د حدود په پانګه اچونه باندې د

 پانګې دیوه برید ټاکنه  مالیې د کله چې داسې احساس شي چې مالیه ټاکنه یا د

 ډه وکړي. دغه برید مالیې له ټاکنې ډ نو باید دولت د ،ږياچونې ځنډ کی

ې یو د پالیسي جوړونکي وه هیواد ماليی له پورتنیو خبرو څخه ښکاري چې د

ه لولنې ټ اتي تعرفو له اوچتولو مخکې باید دموجوده مالی مالیې له ټاکنې یا د

خه روحیاتو څمالیه ورکونکو له تفکر او  ټولنیزو او اقتصادي شرایطو او د

 سي یېمالیې پالی مالیې حدود وټاکې او د وکوالی شي په ښه بڼه د خبر وي، چې

 په بریالي، معقوله او اقتصادي بڼه عملي شي.

 مالیې ټاکنې رواني )روحي( حدود د

 و تراکومه حده  چې یو مالیاتي سیاست تر حدود یانې دا مالیې ټاکنې رواني د

و منل د خلکو له خوا له رواني یا روحي پلوه یوه هیواد د کومې اندازې پورې د

ه ننو ځکه  ،شرایطو او وخت له مخې توپیر لري زغم وړ دی. دغه زغم د او د

ې ټاکنې ته ټاکلي شو کوالی چې په هر وخت او هر ډول شرایطو کې مالی

 تطبیق وړ وي وښیو. بریدونه او مشخص رواني حدود چې په هر ځای کې د

مالیې ټاکنې رواني حدود د وخت په تیریدو سره توپیر  په یوه ټاکلي هیواد کې د
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ځکه چې د وخت په تیریدو سره ټولنیزه اقتصادي او کولتوري شرایط  دا ،کوي

نو ځکه په مجموع کې  ،هم بدلیږي طرز تفکر خلکو د تل توپیر مومي او د

همدې بدلون له امله ده چې په  وګړو د ذهنیت د مالیاتي ذهنیت بدلیږي. د

 بیلې مالیاتي تعرفې لري. بیالبیلو هیوادونو کې یوه ټاکلې مالیه بیال

دو په یو شمیر پرمختللو هیوا ،ږيعمل په ډګر کې لیدل کی لکه څرنګه چې د

و لیاتمترقي ما ، انګلستان، المان او نورو کې دلکه د امریکې متحده ایاالتو

 دي. ( څخه هم اوچتي۹۰)عاید په سلو کې نوي  تعرفې د

( داسې فکر کاوه چې په مالیاتي swiftسویف) د احصایې نامتو عالم

بلکې له  ،څلور عدد په الس نه راکوي ( ځینې وخت د۲*۲موضوعاتو کې)

و ن ،یات دوه برابره اوچت شيده چې که مال دې مانا دا هغې څخه کمیږي. د

ړی ږي، نومومالیاتي عوایدو دوه برابره کیدو المل نه کی دولت د هرومرو د

 مالیاتو په هکله په الندې توګه سپینوي. خپله دغه خبره د

محصول په  يچې په یوه هیواد کې ګمرک بیلګې په توګه که چیرې وغواړي د

اتي کاره خبره ده چې د وارددولت دغه ګام اوچتول ښ سلو کې سل لوړ کړي، د

اړي سوداګر وغو ږي. په دې ډول که واردونکيالمل کیاجناسو د بیو د لوړیدو 

 د خپلو وارد کړل شویو اجناسو په بیه کې نو د ،چې خپل مفاد ثابت وساتي

 اضافه شوي محصول په اندازه زیاتوالی راولي چې په دې توګه د يګمرک

لی یاتواتمام شد بیه باندې زویو اجناسو په محصول په اندازه د واردو ش ګمرکي

 او بیې لوړیږي.راځي 

ي اساس یوه بریالي مالیاتي سیاست لپاره یو له پورتنیو خبرو څخه ښکاري چې د

 مالیاتي خلکو د لوړیدو المل شي، د مالیاتي عوایدو د دولت د شرط چې د

 ي چېوهیدل دکافي معلوماتو لرل دي او په دې تفکر باندې پ ذهنیت په هکله د

 مالیاتي تدابیرو په وړاندې څه ډول غبرګون کوي. دولت د آیا خلک به د
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 مالیاتي مقاومتونه

ې کپام  مالیې ټاکنې حدود په د پالیسۍ جوړونکي یاتيیوه هیواد مال رې دکه چی

 دې نو په ،ونه نیسي او په خپلې خوښې مالیاتي سیاستونه جوړ او تطبیق کړي

د شي. مالیاتي ټینګار په بڼه راڅرګن ټولنې غبرګونونه د صورت کې به ممکن د

و و بڼمالیې مکلفین هڅه کوي چې په بیالبیل مالیاتي مقاومت په صورت کې د د

 سرغړونه وکړي چې په دوی باندې تحمیلاو الرو چارو له هغې مالیې څخه 

 لولوراټو مالیاتو د هغې په وړاندې مبارزه د شوې ده. مالیاتي ټینګار او د

کمښت المل  دولت د مالیاتي خالص عاید د لګښت لوړوي چې په پای کې د

 ږي.کی

ڼو لو ببی دای شي د خپل اهمیت او ځانګړتیا له مخې په بیالمالیاتي مقاومت کی

 ناپه وی( w.Gerloffف ګرلو)و. نامتو مالیه پوه شي چې د آلمان دراڅرګند 

 دای شي:ه ډول مقاومت په دوو برخو ویشل کیدغ

 لیاتي جنایي مقامتونه.ما.۱

 مالیاتي قانوني مقاومت..۲

 

  . مالیاتي جنایي مقاومتونه۱

مخ اړولو  مالیاتي دوکې او له مالیې ورکولو څخه د مالیاتي جنایي مقاومتونه د

مالیاتي قوانینو او مقرراتو  په بڼه راڅرګندیږي، دغه ډول مالیاتي مقاومت د

 هغو مرتکبین د احکامو سره سم د حقوقو د جزا د ځکه د مخالف عمل دی، نو

بحث الندې راځي چې مالیه  سزا وړ دي. مالیاتي دوکه یا فریب هغه وخت تر

مالیې الندې شیان یا موضوعات پټ کړي او له مالیې ورکولو  تر ورکوونکی

مالیې مامورینو او موظفینو ته غلط  څخه سرغړونه وکړي. که چیرې د

لیاتي تقلب نوم ما په دې صورت کې دنو  ،معلومات او ځوابونه وویل شي

ږي. دغه ډول مالیاتي تقلب په تیره بیا په ګمرکونو او ورباندې ایښودل کی

 مالیاتي مقاومت د یادونې وړ دی. د قاچاقي اجناسو په برخه کې د همدارنګه د

دغه ډول مقاومتونو په علت ځان پوه کړو او  له منځه وړلو لپاره باید لومړی د

بیلګې په توګه  هغه لپاره هغه تدابیر ونیول شي چې په کار دي. د بیا وروسته د
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ډیر لوړ محصول اندازه  ګمرکي دای شي چې دمخنیوي لپاره کی قاچاق د د

وړ ل ځکه چې د دا ،محصول کمول یوه اغیزمنه الره ده ګمرکي راکمه کړو. د

محصول  ګمرکي هغو اجناسو بیې چې د محصوالتو په موجودیت کې د ګمرکي

بیو په پرتله لوړیږي چې په دې  عین قاچاق شویو اجناسو د ابع دي کم له کمه دت

په قاچاق  ، نو ځکه قاچاق وړونکيږيقاچاق کولو لپاره ګټه رامنځته کی توګه د

محصول ورته له منځه یوړل شي یا کم  رې ګمرکيچیکه  الس پورې کوي، خو

به  یا ،اتې نه شيته هیڅ ګټه پ ، نو په دې صورت کې به قاچاق اړونکيشي

ډیره لږه ګټه ورته پاتې شي بیا په قاچاق الس نه پورې کوي. په دې اړه یو 

حمایوي هدف په  ږي، چې دولت دنګړې ستونزه هغه مهال رابرسیره کیځا

مخنیوي  قاچاق د محصول ټاکلی وي، په دغه صورت کې د خاطر لوړ ګمرکي

 اهدافو تضاد راپیدا منځ د حمایوي هدف تر هدف او د دمبارزې  دپه ضد 

دې مانا دا ده، که چیرې دولت وغواړي چې ګمرکي محصول په خپل  ږي. دکی

مخنیوي په خاطر  قاچاق د حال پریږدي، قاچاق زیاتیږي او که وغواړي چې د

 ږي.دکورنیو صنایعو حمایه ناممکنه کی ګمرکي محصول ټیټ کړي، نو

 نځتهدغه ډول ضدیت رام د دولت د اقتصادي او مالي سیاست د اهدافو ترمنځ د

ضدیتونو یا دغه ډول  وي چې د دونکیکیدل ځینې وخت نه مخنیوی کی

ف هد هر منځ د بیلو اهدافو تر بیال دو سره باید دولت دتضادونو په رامنځته کی

 یا دملي اقتصاد له نظره وڅیړي او بیا وګوري چې آ ښیګڼې او نیمګړتیاوې د

 ځکه چې داسې . داي اقتصاد په ګټه دیمل کوم یوه هدف تطبیق کول زیات د

پړ دای نه شي چې دواړه متضاد هدفونه په عین وخت کې په بشامکان واقع کی

 ډول ترالسه شي.

اندې ومتونو په وړګرلوف له نظر سره سم د پورتنیو ذکر شویو مالیاتي مقا د

 دای شي:نیو درې الرو سره کیمبارزه په الندی

ضد  مالیاتي مقاومت پر لوړولو له الرې د دد ښوونې او روزنې د کچې  .الف

یره ښه ختمولو لپاره ډ مالیاتي مقاومت د د اوږدې مودې په ترڅ کې د مبارزه:

 کچې لوړول دي. تعلیم او تربیې او روزنې د وګړو د یوه ملت د الره د
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 خلکو د روزنیزې او تعلیمي سویې په لوړیدو سره د خلکو د ځکه چې د دا

 دمالیې ورکولو اخالق لوړیږي او په دې توګه  یت او دمالیې ورکولو ذهن

الیاتي په پایله کې یې م اویاتیږي ز خلکو چمتو والی ال مالیاتو ورکړې ته د

 یوې ټولنې خلک د څومره چې د ځکه هر مقاومت په خپله له منځه ځي. دا

ږي هومره یې خلک د دولت په ې او روزنې له ښیګڼو څخه برخمن کیښوون

 ولت دد نو ځکه بیا د یتونه او وجایب ښه او آسانه پیژني،خپل مکلفمقابل کې 

 حقوقو په ورکړه کې بیړه کوي او مالیاتي مقاومت هم له منځه ځي.

یې مال له همدې امله په پرمختیایي هیوادونو کې مالیاتي ذهنیت منفي دی او د

 دهدغو هیوادونو ګڼ شمیر خلک بیسوا ځکه چې د ، داورکولو اخالق ټیټ دي

 دي او د دولت مقابل کې خپل مسولیت نه شي درک کوالی.

 المل مالیاتي مقاومت له دې پرته یو بل عامل چې په پرمختیایي هیوادو کې د

یت یوه هیواد اکثر ځکه کله چې د کچې ټیټوالی دی، دا عاید د ګرځي هغه د

 دوی د دوی عواید د وګړي له اقتصادي پلوه په داسې دریځ کې وي چې د

 رهنو ښکاره خبره ده چې په  ،تي اړتیاوو حد اقل هم پوره نه شي کړایحیا

فاده تیښتې په خاطر است مالیې د شکل چې ممکن وي له مالیاتي مقاومت څخه د

 و دخلک کوي. په پرمختللو او مترقي هیوادونو کې له دې امله چې له یوې خوا د

ول ډمکلیفت په ښه دولت په وړاندې خپل مسولیت او  پوهې کچې لوړه وي او د

ړه سره لو ښه عاید په لرلو لوړې کچې له امله د ژوند د پیژني، له بلې خوا یې د

اتي حی چې مالیه ورکول د دوی د ه همدې امله دیاندازه پس انداز لري، نو ل

له  دت نه کېږي، نو هلته مالیاتي مقاوممحدودیت المل  لګښتونو د اړتیاوو او

غوی ه د ختیایي پالنونو تطبیق کول دي چېره د پرممنځه وړلو لپاره یوه بله ال

 ي.لوړیدو لپاره الره هواره ش فردي عوایدو د د ملي عاید او په واسطه د

مالیاتي مقاومت په  همدارنګه د ښو میتودونو غوره کول: مالیې ټاکنې د د .ب

ل مالیې د ډو مالیې ټاکنې غوره میتودونه او د مبارزې یوه بله الره د وړاندې د

بیلګې په توګه  مالیاتي مقاومتونه د واقعي مالیاتو په صورت کې د  ښودل دي. د

شخصي مالیاتو په  ځکه چې د ږي، داي مالیاتو په حالت کې ډیر واقع کیشخص
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غړو شمیر،  کورنۍ د صورت کې د مکلفیتونو خاص حاالت او شرایط لکه د

لیاتو د ټیتولو یا ما ږي او دوروړتوب او نور په پام کې نیول کیناروغي، پ

مالیې په  مالیاتي معاف کولو الرې هم هواریږي، چې په پایله کې یې د

 مالیې فشار کمیږي او مالیاتي مقاومت هم ورسره کمیږي. مکلفیتونو باندې د

ې مالیه ورکوونکو شخصي شرایطو ته پک واقعي مالیاتو په صورت کې چې د د

ړل مالیې پورې ت مالیې موضوع یو ډول ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، بلکې د

شوې ده، نو صرف نظر له دې څخه چې په مالیه باندې مکلف شي یا موضوع 

نو ځکه په دې صورت کې طبیعي خبره ده چې  ،کوم شخص پورې اړه لري

ف ا ضعیمالیې په هغو مکلفینو باندې یو څه فشار راوړي چې نامساعد ی مالیه د

 و په پایله کې دوی هڅه کوي چې په هره هغه طریقهاقتصادي شرایط لري ا

ولو مالیې له ورک چې ممکنه وي له مالیاتي مقاومت څخه استفاده وکړي او د

 څخه ډډه وکړي.

 ادو کې مالیاتي مقاومت یو بل مهم عامل په پرمختیایي او ورسته پاتې هیواد د

ې ډولونو ک دی، چې په دغه یو شمیر هیوادونو کې یو شمیر مالیاتي ځانګړو

وې ی ور دبیلګې په توګه د اوسیدلو د ک باید مالیاتي معافیتونه رامنځته شي، د

ي برخې په کرایه ورکول، چې په خپله مالک هم په کې اوسیږي یا د اقتصاد

ت ې وخمجبوریت له مخې په ډیره ټیټه کرایه د کور په کرایه ورکول یا هم ځین

وي چې  تونهمیر مالیاتو کې مالیاتي معافیبیخې مالیاتي معافیتونه نه وي او یو ش

ه ګه پبیلګې په تو هغه یوازې له شکلي پلوه وي او یو واقعي معافیت نه دی، د

 برید یوه مالیاتو په برخه کې تر یوه داسې پرمختیایي هیواد کې پرعایداتو د

 د اقلح دوی د کورنیو عواید د پورې دومره مالیاتي معافیت چې له هغه پورته د

ي الیاتچې په پرمختللو هیوادونو کې دغه م د لپاره کفایت نه کوي، حال داژون

 ادکې وي چې د موجوده شرایطو له مخې نه یوازې  اندازېمعافیت په دومره 

 او هححیاتي اړتیاوو لپاره کفایت نه کوي، بلکې یو مناسبه کولتوري سط چې د

 .وړ ګرځويامکان د سویه هم خلکو ته 

تللو له پرمخپرمختیایي او وروسته پاتې هیوادو په پرت له مخې دپورتنیو دالیلو  د

 هیوادونو کې مالیاتي مقاومتونه ډیر لیدل کېږي.
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ونو په غوره میتود مالیې ټاکنې د غوره کولو ترڅنګ د یوه ښه ډول د مالیې د د

له مالیاتي مقاومت په وړاندې مجاد پام کې نیول هم یو هغه المل دی چې د

 مقاومت کوونکو په اړه معلومات بیلګې په توګه د شي. د ورباندې کېدای

ي لیاتترالسه کول او د دوی په اړه له هغو کسانو څخه مرسته غوښتل چې له ما

 ه دېمقاومت څخه کرکه لري او نه غواړي چې مالیاتي مقاومت موجود وي. پ

مالیې  مالیاتي مقاومت موضوع ښه کشف کېږي او دوی ټول کې دصورت 

 ومارلمامورینو په دنده ګ ږي. له تحصیلي څانګې سره سم ده تابع کیورکولو ت

کې خپلو رشتو او مسل ځکه چې دوی د مالیاتي مقاومت اغیزه کوي، دا هم پر

مهارت او وظیفوي پوهې له مخې په ښه ډول کوالی شي، مالیاتي مقاومت 

ه ه منځلمالیاتي مقاومتونو په  کشف او د امکان تر بریده یې له منځه یوسي. د

لت د مالیاتو او عوایدو اړوند چارو کې دو دی چې د وړلو کې یو بل عامل دا

 امکان ترحده داسې کسان وګوماري چې استفاده کوونکې نه وي. لکه څرنګه

ه په مامورینو ناوړه استفاد ادارو د مالي دولت د چې واقعیتونه څرګندوي د

واره تي مقاومت ته الره هدې المل شوې ده چې مالیا پرمختیایي هیوادو کې د

 شي.

ي له مالیات د قانون له الرې له مالیاتي مقاومت کوونکو سره مجادله: .ج

خې محقوقي تدابیرو، جزا او د اداري حقوقو له  مقاومت سره کېدای شي چې د

هغو  دتونه ده چې په مالیه غیر فعال قانوني مقاوم دا دې مانا هم مجادله وشي. د

مهال  مالیې د سنجش د اساس د تثبیت پر دي چې د ټولو ستونزو لرونکې

ې ککلو راڅرګندیږي لکه د بزګرانو او نورو آزادو مشاغلو د حقیقي عاید په ټا

 ستونزې. 

 نجول ډیرحقیقي عاید س بزګرانو او آزادو کاروباریانو د ده چې د دې مانا دا د

 د ندې څخهمالي کال په اوږدو کې له کرو ځکه چې بزګران د ستونزمن دی، دا

ې هم کنو وباروورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره استفاده کوي او په آزادو کار

 دوی حقیقي عاید په دقت وښودل شي. دای چې دپه سم ډول نه شي کی
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عاید  ه هغهپورتنیو ستونزو له کبله زیاتره وختون نو ځکه په پورتنیو بیلګو کې د

ې وي چ حقیقي عاید په پرتله ډیر کمږي، د رښتیاني یا د مالیې تابع ګرځول کی

 همدا هم یو ډول غیر فعال قانوني مقاومت دی.

لو کو ډهخالصون او له مالیې د ډ فعال قانوني مالیاتي مقاومت له مالیې څخه د

 الیېم ورکولو څخه ډډه کول داسې پیښیږي چې د په بڼه راڅرګندیږي. له مالیې

موړي نو د ن یا مشتریانرمهال مستهلکیلوړیدو پ ټاکنې له امله د اجناسو د بیو د

لي او ځای نور اجناس اخ هغو پر جنس له تقاضا او پیرودلو څخه ډډه کوي او د

 بلې خواته مخ اړوي، یانې له عوضي اجناسو څخه استفاده کوي.

بیلګې په توګه کله چې دولت په سنډي رختونو باندې مالیه نظر تاري  د

ات سنډي رختونو مخ اړوي او نور منسوج نو ځکه له ،منسوجاتو ته لوړه کړي

ډه مالیې د ورکړې څخه ډ پیري، دغه ډول ډډه کول چې پرمستهلک یا مشتري د

ضا تقا پیریدلو یا ږي چې په هغو کې دکول بلل کیږي، په هغو شیانو کې لیدل کی

خو په  ،عوضي اجناسو امکان یې هم موجود وي زیات ارتجاعیت وي او د

نو  ،اضا یې کم ارتجاعیت ولري یعنې لږ عوضي ولريهغو اجناسو کې چې تق

 ځکه چې په دې صورت کې له مالیې ورکولو څخه ډډه کول لږ امکان لري، دا

نه یې بدلون سل تقاضا د هم د څومره هم لوړې شي بیا دغو اجناسو بیې که هر د

 فیصدۍ په پرتله ډیره لږه وي. بدلون د بیو د د

دای شي ځینې وختونه له مالیې څخه د و المل کیپانګې د وتل همدارنګه بهر ته د

 پانګې د دپانګې د وتلو) ډډې کولو په موخه وي، سره له دې چې بهر ته د

عوامل هم لري. د  تیښتې( موضوع یو شمیر اقتصادي او غیر اقتصادي نور

السه کول چې عین  زیاتې ګټې تر ال بیلګې په توګه له بهرنیو هیوادونو څخه د

هیواد دننه د پانګې  هیواد دننه نه شي ترالسه کوالی یا د یې د اندازه پانګه

پانګې تیښته او له هیواد څخه وتل هغه  اچونې عدم مصونیت او نور. خو د

هیواد دننه په سرمایوي اجناسو باندې مالیات نظر بهر  مهال هم پیښیږي چې د

 ې دکې په سرمایوي اجناسو باندې مالیې ته زیات وي، چې په دې صورت ک
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 پانګه والو په ګټه وي چې ثابت والي په صورت کې دغه کار د نورو عواملو د

ټیټې مالیې له ښیګڼو څخه  خپلې پانګې بهرنیو هیوادونو ته ولیږدوي او هلته د

 ګټه پورته کړي.

ک خالصون خبره هغه مهال کېدای شي چې یو شمیر ټاکلي خل له مالیې څخه د

ا ول یټد کې له سیاسي واکه په استفادې سره یا یوه ځانګړې طبقه په یوه هیوا

مالیاتي  یوه برخه د مالیې له ورکولو څخه ډډه وکړي، لکه اشرافو ته د

یې  امتیازونو ورکول، روحانیون له مالیې معافول، چې په منځنیو پیړیو کې

ول ې نیکمثالونه موجود وو، یا نور هغه ډول امتیازات چې په قانون کې په پام 

 زا وړسله همدې امله د  قانوني مقاومت په نوم یادیږي، نو ځکه د شوي وي، نو

 ږي.نه بلل کی

 مالیاتو ډولونه د

 مالیات له هغه انفرادي او اجباري ورکړو څخه عبارت دی چې کوم متقابل

 هغوی ملکېت، پاداش او عوض نه لري او له حقیقي او حقوقي اشخاصو څخه د

ت دول د یوې برخې په توګه یلو د رهبری دپولي وسا اقتصادي فعالیتونو او یا د

په  ومالیات کوالی ش ږي،تامین کولو په خاطر اخیستل کی مالي ډاډمنتیا د د

 الندې ډولونو باندې وویشو:

 Direct and Indirect Taxesمستقیم او غیر مستقیم مالیات .۱

  Progressive and Regressive Taxesمترقي او تنزیلي مالیات .۲

 Taxes Proportionalب مالیات متناس .۳

 Specific and Advalorm Taxes قیمت یا ارزښت په اساس او معین مالیات د.۴

  Value Added taxes  د اضافه شوي ارزښت په اساس مالیات.۵

 



 

 

 

107 

  مستقیم او غیر مستقیم مالیات .۱

 مؤدي یې عین شخص وي. مستقیم مالیات هغه دي چې حامل او 

جال اشخاص مؤدي یې جال هغه مالیات دي چې حامل او مستقیم مالیات غیر

 وي.

 Merits of direct taxes د مستقیمو مالیاتو ښیګڼې

ه څو ښیګڼو څخه یې دلته یادون مستقیم مالیات ځینې ښیګڼې لري چې له یو

 (۱۳۸۵صمیمی، :)کوو

 ي.اجتماعي حس پیدا کو .۱

  ره مطابقت کوي.نو ځکه د اقتصادیت د اصل س ،جمع اوري یې اسانه ده .۲

 لیاید په غیر عادالنه ویش کې کموانو ع ،عدالت د اصل سره مطابقت کوي.۳

 راولي.

 فرار ورڅخه ناممکن دی. اویقیني دي  .۴

 د ارتجاعیت د اصل درلودونکې دي. .۵

 ي.تخفیف وړ ګرځ عام المنفعه پروژو کې پانګه اچونې ورڅخه معاف یا د .۶

 ږي.ر کې نیول کیادو شخصي شرایط په نظد افر .۷

   Demerits of direct taxes   د مستقیمو مالیاتو زیانونه 

وج د ب نو ځکه د تادیه کوونکو لپاره ،ږيمستقیم مالیات په عوایدو وضع کی .۱

 سبب ګرځي.

 ږي.څخه متضرره کی پس اندازونه ور پانګه اچونه او .۲
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 Merits of indirect taxesد غیر مستقیمو مالیاتو ښیګڼې 

ه پغیر مستقیم مالیات له ځانه ځینې ښیګڼې لري چې له دغو ښیګڼو څخه یې 

 الندې ډول یادونه کوو:

ای ځس د قیمت سره یو ږي ځکه چې دغه مالیات د جنپه اسانی سره تادیه کی.۱

 ږي.تادیه کی

ڼل ګعوایدو راټولونه اطمناني  نو د ،دلید تادیې څخه یې فرار نه شي کی.۲

 ږي.کی

 د تولید په زیاتوالي سره زیات او ،دي د اصل درلودونکي.د ارتجاعیت ۳

 تولید په کموالي سره کمیږي. برعکس یې د

 ږي.ه اجناسو د استعمال څخه مخنیوی کید مضر.۴

 ټوله ټولنه پکې برخه اخلي.. ۵

   Demerits of indirect taxes د غیر مستقیو مالیاتو زیانونه 

 وو:کري چې په وار سره یې دلته ذکر غیر مستقیم مالیات ځینې زیانونه هم ل

 بوج یې پر غریبو خلکو وي..۱

اطمناني دي ځکه په وضع کولو سره یې قیمت لوړیږي چې په نتیجه  غیر.۲

 کې یې تقاضا کمیږي.

 اجتماعي حس نه پیدا کوي. .۳

 Progressive Taxes  متزاید یا مترقي مالیات

زیاتوالي سره په کې زیاتوالی  عاید په متزایده یا مترقي مالیات هغه دي چې د

 (۱۳۹۵دودیال، ) راځي او په کموالي سره یې په کې کموالی راځي.
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ه لیې  مالیه یوه قانوني فردي او اجباري ورکړه ده چې مالیه ورکوونکې)مودي(

د  دولت قانون له مخې د ښودل شوي سلنې له مخې دولت ته د خپل عاید څخه د

ل یالبیبه چارو د پرمختګ لپاره ورکوي. مالیه عام دندو د ښه پرمخ بیولو او د

ه دا د مالیې هغ  ډولونه لري چې یو ډول یې تصاعدي یا مترقي مالیه ده.

سې مالیې د ورکړې سلنه هم الپ عایداتو په زیاتیدو سره د وضعیت دی چې د

لیه زیاتیږي. په ګڼ شمیر لویدیزو هیواونو کې اوس هم تصاعدي یا مترقي ما

ن پوها افغانستان کې له نیمې پیړۍ څخه دود شوې ده. هغه اقتصادرواج ده. په 

ا د دغه ډول مالیه خوښوي او د ،عوایدو له برابروالي سره عالقه لري چې د

یه مال دټولنیز عدالت یوه نښه هم بولي. په تصاعدي یا مترقي مالیه ټاکنه کې 

 دودیال،)ږي.ه عواید سنجش کږي او بیا یې مالیه اخستل کیاضاف ورکوونکي

۱۳۹۵)                                                                

 متزایدو مالیاتو ګټې د

 ږي چې د پیسو نهایي افاده دید مالیات په دې فرضیې سره وضع کیمتزا.۱

وج ستل په دوی نه بینو ځکه د دوی څخه مالیات اخ ،امیرانو لپاره کمه وي

 ږي.کی

 مساوات رامنځته کوي. عاید په ویش کې د.۲

ً په جنګ او  ،عوایدو په لوړوالي کې ډیر کمک کوي دولت د د.۳ خصوصا

 ضطراري حاالتو کې.

 لري. ستلو سره زیاتو قرضونو ته اړتیا نهیدغه ډول مالیاتو په اخ دولت د.۴

 د اجتماعي عدالت او اقتصادي رفاه د ضرورتونو سره مطابقت کوي..۵

 یاوېمتزایدو مالیاتو نیمګړت د

 داییک ،شاید حقیقت نه وي چې د امیرو لپاره د پیسو نهایي افاده کمیږي دا.۱

 شاید ډیر وي. ، مګر په هغه اتکاء کوونکيشي یو کس ډیر عاید ولري

 .ص کويپانګې تشکل نق نو په دې توګه د ،پس انداز او پانګه اچونه تهدیدوي.۲

 فرار زمینه مساعدوي. مالیاتو څخه د د.۳

دغه ډول مالیاتو  صو څخه عالوه پخوانیو او اوسنیو اقتصاد پوهانو ددغو نواق د
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نز نوموړی او کی Pigou , Marshallوضع کول حمایه کړی. لکه څرنګه چې 

لوړوالي وسیله یې ګڼې، پرمختیایي  استخدام د سطحې د مالیه حمایه کوي او د

ر پرمختیایي او پرمختللي دواړه ډلې هیوادونه په نوموړي مالیه اتکاء کوي مګ

 دغه ډول مالیې له الرې زیات عواید السته راوړي. د هیوادونه نه شي کولی د

نو ځکه پرمختللي  ،دې څخه عالوه دغه مالیات پانګه اچونه ډیره متاثره کوي

 مالیاتو اتکاء کوي. هیوادونه په غیر مستقیمو

    Regressive Taxes تنزیلي مالیات

ې په عوایدو په زیاتوالي سره ی خلکو د چې دتنزیلي مالیات هغه مالیات دي 

 دا مګر بدوالی یې ،د متزایدو مالیاتو معکوس دي نرخ کې کموالی راشي. دا

 دی چې د امیرو په نسبت غریب خلک باید ډیر قرباني ورکړي.

 متناسب مالیات

ع یات وضدو باندې یو ډول مالخلکو په عوای متناسب مالیاتو د تطبیق الندې د د

 منځ رتلوړ عاید لرونکو او ټیټ عاید لرونکو  ه دې ډول مالیاتو کې دپ کېږي.

اید که چېرته په یو هیواد کې په ع ږي.ډول فرق په نظر کې نه نیول کی هیڅ

ې د چدې  څوک باید پرته د نو هر ،وي ټاکل شوې ٪۱۰مالیاتو اندازه  باندې د

 ړي.یدو تادیه کخپلو عوا مالیات باید د ٪۱۰عاید اندازه په نظر کې ونیسي 

 متناسبو مالیاتو ګټې د

ولی په اسانۍ سره متناسب مالیات تشخیص او تعین .هر مالیه تادیه کوونکی۱

 شي.

 .ه ګۍ او اسانۍ سره د پوهیدو وړ ديپه ساد.۲

ي او په دې توګه د یو هیواد اجتماع ،ږيلوړ تغیر سبب نه کی کې د.په عاید۳

 ږي.تاثره کیڅخه م اقتصادي ژوند په لوړه اندازه ور
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 متناسبو مالیاتو نیمګړتیاوې د

 دپاره ټولنې په غریبه طبقه وي، حقیقت دی چې د دولتمندې طبقې ل بوج یې د.۱

الیې م تر رته د ټولنې دواړه طبقې یو شانکه چی ،پیسو نهایي افاده کموالی مومي

 به غیر منطقي وي. نو دا ،الندې راشي

  .غیر مساویانه ویش کمیږي عاید دغه ډول مالیې په صورت کې د د.۲

، يلرتیورۍ سره په مخالف کې قرار  ظرفیت د دغه ډول مالیات همدارنګه د.۳

خپل ظرفیت مطابق  دی چې هر څوک باید د څخه هدف دا چې نوموړي تیورۍ

 تر مالیې الندې راوستل شي.

 قیمت په اساس مالیات کالیو د معین او د

دونه او په الندې ډول ورځینې یا ږيیغه مالیات دي چې په اجناسو وضع که دا

 کوو:

: کله چې یو جنس د اندازې او وزن په Specific Taxesمعین مالیات  .۱

که  .ږيمالیاتو ته معین مالیات ویل کیدغه ډول  ،مالیې الندې راشي اساس تر

متر  دوزن په اساس مالیات وضع شي یا په رخت  هغه د رته په بوره باندې دچی

یر چې دغه ډول مالیات ډ ،ږيمعین مالیات بلل کی ،ت وضع شيپه اساس مالیا

ږي او نقص یې په دې کې دی چې چې په اسانۍ سره وضع کیګټور وي، ځکه 

 په غریبو باندې یې بوج ډیر وي.

ه رته یو جنس د هغه د ارزش پکه چی قیمت په اساس مالیات: کالیو د د .۲

 مالیات وایي، Addvalormاساس تر مالیې الندې راشي دغه ډول مالیې ته 

په دې کې د  ،ږيکی جنس د ارزش په اساس وضع ډول مالیات یوازې ددغه 

 ږي.اندازه په نظر کې نه نیول کی جنس وزن او

د  مساوات چې بوج یې په امیر وي چې د ه دې اساس ګټور ديدغه مالیات پ

جنس دقیق ارزش  ده چې د ده ګي یې دااصولو سره مطابقت کوي مګر پیچی

 پیداکول ډیر مشکل او ستونزمن کار دی، معموالً واردونکې او کاروباریان د

 جنس دقیق ارزش نه ښیي.
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پر  (: دغه مالیاتValue added Taxesد اضافه شوي ارزښت مالیه ) .۳

 جنس په ټول ارزش نه دغه ډول مالیات د خرڅالو مالیاتو پورې تړلي دي.

 ږي.وضع کی رزښتیو جنس په اضافه شوي ا بلکې د ،ږيوضع کی

 مالیې ښیګڼې د اضافه شوي ارزښت د

غه ځکه د ،تولید منفي تاثیرات نه واردوي دغه ډول مالیات په خرڅالو یا.۱

 ږي.اتو په خالص زیات شوي ارزش وضع کیډول مالی

 فرار لږ چانس لري. ه دخمالیاتو څ د.۲

 مالیې نیمګړتیاوې د اضافه شوي ارزښت د

ً پرمختیایي هیوا.۱ اتي الیدلته په م ده مالیه ده.ونو لپاره ډیره پیچیدخصوصا

 اداره کې فشار موجود وي، په ښه توګه زیات شوی اندازه نشي سنجولی.

  (Income Taxes)پر عوایدو مالیات

رځي، مالیې تابع ګ مفهوم له مخې د اشخاصو عواید د مالیاتو د عوایدو د پر

 ،یعاید څخه عبارت د ف دمالیې مکل مالیې موضوع د څرنګه چې په عوایدو د

 مکلف عاید تثبیت شي. مالیې د نو په لومړي مرحله کې باید د

و تشخیص یې ساده ن ،عاید د ثابت کار څخه وروسته السته راځي که نوموړي

دې مورد کې د ه نو پ ،نو تثبیت یې ډیر مشکل دی ،بار ويوازاد کاروي او که 

 وخت د ه دې ډول اکثرږي. پاو له ظاهري عالیمو کار اخیستل کیتخمیناتو 

 ،که تخمیني عواید لوړ وي ،منځ ډیر فرق وي واقعي عاید او تخمیني عاید تر

جنسي عوایدو د ثبت په صورت  ږي. همدارنګه دنو تادیه کوونکې متضرره کی

جنسي عوایدو ارزیابي باید په  چې د کې لوی مشکل موجود وي، په دې مانا

اغه وخت کې د امتعې د ورځني قیمت سره داسې قیمتونو ترسره شي چې په هم

ه ضرورت لري چې دا یو قیمتونو یو منظمې احصایې ت مطابقت وکړي چې د
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چې دغه مشکل په پرمختیایي هیوادونو کې په فوق العاده ډول  مشکل کار دی

 د لري چې مهم یې په الندې ډول دي:وجو

 منظم مالیاتي سیستم نه موجودیت د .۱

 ضعیفوالیورکړې  مالیې د د .۲

 مالیاتي تقلبات .۳

 فني پرسونل قلت د .۴

م هدی چې که عاید دقیق ثبت  دقیق تثبیت څخه عالوه بل مشکل دا عاید د د

درک په صورت کې  مالي قدرت د خلکو د عاید لوړوالی د نو آیا د ،شي

 دای شي.یواځینی مقیاس کی

 کورنۍ غړي)شخصي شرایط( د

ه ې پنځکا کورنۍ کې یو کس او په بل فامیل رته په یو فامیل یچې که چی بله دا

م ویدعدالت د پرنسیپ په اساس  نو د ،عین عاید السته راوړي ،کسان کار کوي

 ګه دکار متحملین یې ډیر دي. همدارن ځکه د ،فامیل ته باید سهولت تهیه شي

ي او راځ السته کار د لورې کې ونیول شي، آیا عاید د عاید منبع هم باید په نظر

 الرې. پانګې اچونې د که د

 ،ې راشيلوړو مالیاتو الند پانګې اچونې عاید باید د د عاید په نسبت دکار  د

ه الس کار او پانګې څخه په مشترک ډول تر مګر په ځینو مواردو کې عاید د

دې صورت کې ه پ ،ږي. مثالً که یو سوداګر پخپله پانګه خپله کار کويکی

 ېندبا ، لومړی په تشریحي ډول په دارایيږيستل کییمالیات په دوه طریقو اخ

 ږي.او بیا په عوایدو مالیات وضع کی

ه پیې اضافي مال م قدم کې دلومړی د شخص په عوایدو او په دوی تود کېیویم مد

 ږي.مالیات وضع کی حیث په دارایي
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 مالیاتو ګټې عوایدو د پر

 .مالیې تابع ګرځي مالیاتو له مخې خالص عاید د په عوایدو د.۱

ستل ترقي مالیاتو په صورت کې اخم مالیات د لوړ عاید لرونکو څخه لوړ د.۲

 ږي.کی

ي هغه لوی عایداتي مصارف چې د بازار د اقتصاد له مخې رامنځته شوي د.۳

رخه بتحقیق په  تر یوه حده کمیږي، په دې توګه د اقتصادي سیاست د اهدافو د

 کې خدمت کوي.

خه څنوموړو مالیاتو  عواید د رلودونکيتي ضرورتونو سره مطابقت دحیا د .۴

 ږي.معاف کی

 مکلفو اشخاصو شخصي شرایط د رعایت وړ ګرځي. د .۵

کې  ظر کې نیولو سره په کېفي ډول تفکیک او په نظرمنبع په ن عاید د د .۶

 ږي.نیول کی

 مالیاتو نواقص عوایدو د پر

تادیه  دتو او التشکی عاید ثبتول پراخه اداري دې توګه ده پعاید ثبتول:  د .۱

او احصایوي ارقامو موجودیت ته ضرورت لري.  کوونکو همه جانبه همکاري

و ن ،يچون دغه شرایط په پرمختیایي هیوادونو کې په کافي اندازه وجود نه لر

موالی عوایدو ک دولت د مالیې څخه فرار او په نتیجه کې د مالیاتي تقلبات، د

 ږي.رامنځته کی

ورت هغه جمع اوري لوړو مصارفو ته ضر الیاتي او دعاید دقیق ثبتول م د .۲

 ږي.کمښت سبب کی خالصو عوایدو د لري چې په نتیجه کې د

 مالیې تابع عواید د

ضع پرې و اتو تابع وي او مالیاتمالی دي چې دمالیاتو تابع عواید هغه عواید  د

 ږي. کی

 :مالیاتو تابع دي عایداتو باندې د عاید پر الندې السته راغلی
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 .معاش، فیس، مزد او کمیشن .۱

ول معاملو ټ سوداګریزو صنعتي ودانیزو او نورو اقتصادي فعالیتونو د د .۲

 .عواید

 .السه شوي عواید ت له پلورلو څخه ترمنقول او غیر منقول ملکی د .۳

ې او قرع د ونډې ګټه، کرایه، حق االمتیاز، جایزې، مکافات، دټکټ پولي،  .۴

 بخششیو له درکه عواید.

 تضامني شرکتونو له عاید څخه شریکه ونډه. د .۵

 السه شوي نور عواید. له کار، پانګې یا اقتصادي فعالیت څخه تر .۶

 نور هغه حالت چې په قانون کې تصریح شوي وي. .۷

 مالیاتو په قانون کې اټکل شوي نه وي. نور هغه عواید چې د .۸

 مالیاتو غیر تابع عواید د

رې پالیات مبع نه وي او مالیاتو تا اید هغه عواید دي چې دتابع عو مالیاتو غیر د

 ږي.نه وضع کی

 :مالیاتو تابع به ګرځي الندې السته راغلي عایدات پر عایداتو باندې د

 .، تحفې، انعامونه، جایزې او نور مکافاتدولت له خوا بخششي د .۱

نو، زې او مکافات چې بهرنیو دولتوجای ،هغه بخششۍ، تحفې، انعامونه .۲

یز علمي هنري فعالیتونو، ټولن انتفاعي موسساتو له خوا دنړیوالو او غیر

 ږي.ورکول کی پرمختګ او نړیوالو مفاهیمو د تقدیرولو په منظور

ه پترقۍ  فیت مسلکې او فنې ښوونو د اصالح اوکی معلوماتو د زیاتیدو یا د د .۳

 منظور سکالرشیپونه، فیلوشیپونه او نورې مرستې.

 ټو.بیمې له ګ عاید او بیکارۍ د یایي ټکر)تصادم( له بیمې څخه دد روغت .۴

 ږي.عاید چې له مړینې وروسته ورکول کید ژوند له بیمو څخه  .۵

ونو په حیثیت له اعادې څخه د راپیدا شوو زیان )زخم(، ناروغۍ یا د له ټپ .۶

 بدله کې تالفي.

ه سندونو ل پور)قرضې( د شرکتونو په واسطه د ونډې سندونه او د د .۷

 صادرولو څخه السته راغلي عواید.

 السه شوي پیسې. ه ترخاستقراض یا له پورونو څ .۸
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 ګمرکي محصوالت

 مستقیمو مالیاتو په کټګورۍ پورې تړلي دي او محصوالت د غیر ګمرکي

 .ږيشیاو د عبور په وخت کې تادیه کید یو سرحد څخه د ا معموالً 

الو، صادراتي او وارداتي امو ده چې د ګمرک عبارت له هغه دولتي ادارې څخه

رې د نورې چا پارسلونو او يپوست ، دېمحمول مسافرینو د ترانزیتي اموالو، د

 (   ۱۳۷۷باتلر، ګمرکي تقنیني اسنادو مطابق اجرا او کنترولوي.)

 توګه په دې او الندې راولي خپل تاثیر ګمرکونه د خارجي هیوادونو اقتصاد تر

 ږې. ګمرکيهمو وسایلو څخه شمیرل کیم ډیر ست دسیا خارجي تجارت د د

 ږې:له مخې په مختلفو ډولونو ویشل کی محصوالت د مختلفو دالیلو

 ږي:مرکونو په الندې ډولونو ویشل کیحرکت له مخې ګ سمت د امتعې د د .۱

 وارداتي ګمرکونه الف.

ده وربرا اهدافو د مالي سیاست د وارداتي ګمرکونه په پخوانیو وختونو کې د 

 د دوعوای دولت لپاره د په بل عبارت د یا ،دهډیره مهمه وسیله ګڼل کی کولو

 شرایطو د رقابت د چې نن ورځ د حال دا ،السته راوړلو مهمه منبع وه

همدارنګه  تنظیموونکې وسیلي په توګه د نړیوال اهمیت درلودونکې ده.

همیت اډیر  ې دله مخ عوایدو لپاره د پرمختیایي هیوادونو وارداتي ګمرکونه د

 صنعتي اجناسو لویه برخه د ضروت وړ د دې هیوادو ځکه د، درلودونکې دي

 تابع ګرځي. محصوالتو ګمرکي د یږې اودڅخه وار صنعتي هیوادونو

 صادراتي ګمرکونه ب.

 هیواد په داخل کې اخیستل د صادرونکې څخه د ېصادراتي ګمرکونه د امتع

له  عیت د درجې او د امتعې د نوعیتد تقاضا د ارتجا ږي، چې لوړوالی یېکی

ً محصوالتو خاص ه دې حالت کې په لوړو ګمرکيپ چې معموالً  ،مخې تعینیږي  تا

 .وي ږي چې په نسبي ډول د یو انحصاري مقام درلودونکیپه هغو امتعو وضع کی
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 ترانزیټي ګمرکونه یا عبوري د.

ت وخال په محصوالت د یو هیواد سرحد څخه د امتعې د انتق دغه ډول ګمرکي 

ه پداسې حال کې چې دغه ډول امتعه د هیواد په داخل کې ه پ ،ږيکې وضع کی

د  محصول . دغه ډول ګمرکيبلکې یو بل هیواد ته انتقالیږي ،فروش نه رسیږي

ه برخ تشریح پهسوداګریزو تسلیحات په رامنځ ته کولو او د امتعې د انتقال د 

 دي.  اهمیت درلودونکي د ډیرکې 

 ږي:کونه په الندې اقسامو ویشل کیهدف مطابق دغه ډول ګمر دحصول  د. ۲

چې د نوم څخه د مالي ګمرکونو اساسي هدف څرنګه یې  :. مالي ګمرکونه۱

 دی، ابعو د السته راوړلو څخه عبارتد دولت لپاره د عایداتي من ،معلومیږي

چې په دغه ډول ګمرکونو کې صادراتي او وارداتي دواړه ډوله ګمرکات 

 راځي.

ایوي ګمرکاتو څخه اساسي هدف دا دی، تر څو د د حم حمایوي ګمرکات: .۲

و محصوالتو د وضع کولو له الرې د خارجي هیوادونو په مختلف لوړو ګمرکي

ه اشیاوو باندې چې هیواد ته واردیږي محدودیتونه وضع کړي او په دې توګ

اخل ه دواد پداخلي رقابت تنظیموي او په دې توګه د هغه مشابه اشیاوو چې د هی

 د انکشاف او تقویې لپاره زمینه مساعده وي. ،کې تولیدیږي

 ۍ په اساس په الندې ډول ویشل شوي:د محصوالتو د تعین او ارزیاب. ۳

ې ارزښت د محصول د سنجش دغه ډول ګمرکونه د امتع ارزشي ګمرکونه:. ۱

. د دې ډول محصول محصوالت تعینیږيله مخې ګمرکي  او د هغې اساس ټاکي

 ، مګر عمده نقصچې د قیمتونو د صعود او نزول سره تړلي دي مزیت دا دی

  .امکان پکې ډیر زیات دی ییې دا دی چې د تقلب کار

ت د ارزشي محصوال دغه ډول ګمرکي محصوالت: نوساني ګمرکي .۲

محصول د خارجي  ګمرکونو یو پر مخ تللی شکل دی چي دغه ډول ګمرکي
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کس دغه ع بر ه صورت کې کموالي مومي اواجناسو د قیمتونو د لوړوالي پ

اجناسو قیمتونه ټیټ شي خارجي  مومي چې د ډول محصول هغه وخت لوړوالی

محصوالتو د دغه دواړو ډولونو تدابیرو څخه هدف په داخل د  چي د ګمرکي

په دې توګه د او  جناسو د قیمتونو د لوړوالي مخنیوی دیهیواد کې د خارجي ا

نو باندې والتو نامطلوب تاثیرات په مستهلکیحصم یوې خوا څخه د ګمرکي

 بلې خوا د دولت عواید د امکان تر حده لوړ شي.  وارد نه شي او د

حصول وړ محصول له مخې د م د دې ډول ګمرکي اختصاصي ګمرکونه: .۲

 سنجش د اساس الندې راځي او ګمرکي د امتعې مشخص عالیم د مالیې

ږي چې خې تر السه کیشخصاتو له ماو نورو محجم  محصوالت د امتعې وزن،

ً یوې مفصلې متفاوتې درجه بندۍمحصوالت ط دغه ډول ګمرکي ته  بعا

 محصوالت د ارزشي ګمرکونو ي. په افغانستان کې معموالً ګمرکيضرورت لر

 .او اختصاصي ګمرکونو څخه عبارت دی

 تاثیرات محصوالتو ګمرکي د

 چون د ګمرکي ثیرات:محصوالتو تا ید په توزیع باندې د ګمرکيد عا .۱

لې محصول د پایي له مخې او له ب التو تاثیرات له یوه طرفه د ګمرکيمحصو

په دې  شي چې دایک کیول شوې امتعې د نوعیت له مخې تفکیخوا د محص

 شو. ک کوالیله مخې په الندې ډول تفکی اساس یي د امتعې درجه بندي

ه په محصوالت هغه که سرمایوي اجناس چې د تولیدي اجناس او نیم کار :الف

 ي.وهیواد کې د تولید قابلیت ولري او که د هیواد څخه بهر احتوا کوونکې 

 اشیاء چې د الندې مواردو درلودونکې دي. استهالکي ب:

  .اجناس . د حیاتي ضرورت وړ استهالکي۱

همیت لرونکې نیمه تجملي اجناس یا د حیاتي ضرورت له مخې د لږ ا .۲

  .اجناس استهالکي

  .اجناس تجملي استهالکي .۳
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 کې د حیاتي ضرورت وړ اجناس د د استهالکي اجناسو په پورته درجه بندۍ

ً ټیټ عاید لرونکيهغه اجناسو څخه عب اشخاص یې  ارت دي چې اغلبا

تجملي اجناس  ه مصرف یې رسوي همدارنګه استهالکيخریداري کوي او پ

 یداريارجیانو له خوا خراو د خ چې د لوړ عاید لرونکيهغه اجناس احتوا کوي 

خص مصرف د اقتصاد د طرز او مصرفیږي. په یوه اقتصاد کې چې د یو ش

ي مؤلدین خپلو محصوالتو زیاته برخه په خپله مصرفو ، یعنېوي درلودونکي

 السته و په هغه صورت کې دولت ته د مالیېن ،او یا طبعي تبادله رواجوي

د یوه برخه بازار ته نه لیځکه په هغه صورت کې د تو ،راوړل مشکلیږي

چې  ږيدې مشکل کې داسې نتیجه تر السه کیه ږي. نو بناً د اقتصاد پعرضه کی

ً خپل ټول احتیاجات د شخصي تولید له م خې د نفوسو غریبه طبقه چې تقریبا

غه بلکې د مالیي ټول فشار په ه ،وضع کوي د مالیي د فشار الندې نه راځي

ي چڅرنګه  ،د پولي اقتصاد له لوري حلوي افرادو واردیږي چې خپل احتیاجات

مل ې شانن ورځ ټول اقتصادي عاملین په لږه یا ډیره پیمانه په پولي اقتصاد ک

 ،ځينو بناً هر کس د خپل مصرف د سهم مطابق د مالیي د فشار الندې را ،دي

یاوو اش يد استهالک ٪۴عوایدو  کال کې د ټولو ګمرکي ۲۰۰۱ډول په  د مثال په

 ٪۵۵ي ضرورت پورې تړلي وو د وارداتو څخه تر السه شوي وو چې د حیات

 ،د حیاتي ضرورت له مخې د لږ اهمیت لرونکو اجناسو څخه تر السه شوي وو

د  نو بناءً  ،مصرفوي ناسو زیاته برخه د کم عاید لرونکيچون د دغه ډول اج

و شویو کلونو کې د لږ عاید لرونک ګمرکي محصوالتو لوړ فشار په دغه ذکر

 ندې وارد شو.با

 همدارنګه باید یادونه وکړو چې د سرمایوي اجناسو په صورت کې د داخلي

 ږي.منظور مالي فعالیتونه رامنځته کی صنایعو د تقویي او حمایي په

 د ګمرکي محصول اساسي هدف دا دی د ګمرکي تعرفې حمایوي تاثیرات: .۲

حمایه  و تقویه اوچې د دولت لپاره عواید تهیه کړي یا دا چې د داخلي صنایع

مړي حالت کې مالي اهداف محصوالت په ل وکړي چې د هغې مطابق ګمرکي

م حالت کې حمایوي هدف درلودونکې وي چې په دې صورت کې په او په دوی
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چې د یوه هدف  ، په دې ماناږيو کې یو ډول رقابت رامنځته کیدغه اهداف

کې د  په کوم حالت د دې په اړه چې ،ږيتعقیب د بل هدف د عدم تحقق سبب کی

مالي هدف لپاره او په کوم حالت محصول د  کومو شرایطو الندې یو ګمرکي

 الندې نقاط په نظر کې نیسو. ،ږيد حمایوي هدف لپاره په کار وړل کی کې

وخت  محصول د مالي هدف په خاطر په عمومي صورت په هغه .یو ګمرکي۱

او اشیاو څخه تر محصول د هغه امتعو  کې خدمت تر سره کوي چې ګمرکي

کې چې هر په هغه صورت  ،السه شي چې په داخل د هیواد کې نه تولیدیږي

یواځې د دولت په  تعرفه راشي تاثیرات یې څومره محصوالتي یا ګمرکي

 عوایدو واردیږي.

 محصوالتو څخه صنعتي سیاست د حمایوي هدف په لړ کې د ګمرکي اما د .۲

محصوالت یوه  په هر صورت ګمرکي ،ږيیوې وسیلې په توګه کار اخیستل کی

وه دغه د، اما د عمل په ساحه کې یو د حمایوي جنبه او یوه مالي جنبه لري

 ږي. و څخه یوه ته د اولیت حق ورکول کیاهداف

 صادراتي ګمرکي محصول تاثیرات د

 دمحصول د صادراتو حجم او اندازه  صادراتي ګمرکي په دې اړه چې آیا یو

 دغه مسئله د واردونکې هیواد د تقاضا په ،راوليمنفي تاثیراتو الندې 

صفر  په هغه صورت کې چې د تقاضا ارتجاعیت د .ارتجاعیت پورې اړه لري

و د محصوالت ګمرکي په هغه صورت کې په صادراتو د ،سره مساوي وي

بلکې د  ،مومي زیاتوالي په صورت کې نه یواځې د صادراتو حجم کموالی

ً هر څومره چې د خارجي هیواد تقاضا  نو ،دولت عواید هم زیاتیږي بنا

 محصوالت پرې ، په هماغه اندازه لوړ ګمرکيصادراتي اجناسو ته ډیره وي

محصوالت  ورت کې چې په اوله مرحله کې ګمرکيپه هغه ص .ږيوضع کی

 دای شي لوړ ګمرکيپه هغه صورت کې په صادراتو کی ،مالي جنبه ولري

رتجاعیت تقریباً تقاضا اد  ږي چېمثالً فرض کی ،محصوالت وضع شي

ه هیواد په نړیوال بازار کې پ چې په دې صورت کې صادرونکی الیتناهي دی

 قیمتونو هیڅ نوعه تاثیر نه واردوي.
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 د څلورم فصل پوښتنې

 عاید څه ته ویل کیږي، تشریح یې کړئ؟ لومړی پوښتنه:

 دویمه پوښتنه: مالیات تعریف کړئ؟

ه څریات وعیت او رواوالي په هکله د علماوو نظمالیاتو د مشر دریمه پوښتنه: د

 دي تشریح یې کړئ؟

و ندولڅلورمه پوښتنه: د دولت غیر مالیاتي عواید کوم دي، د مثالونو په څرګ

 سره یې تشریح کړئ؟ 

 پنځمه پوښتنه: د دولت منظم اوغیر منظم عواید کوم دي تشریح یې کړئ؟

 عواید دي؟شپږمه پوښتنه: د دولت تشبثاتي عواید کوم ډول 

وته ګاوومه پوښتنه: محصول او سهمیه تعریف کړئ او هم یې ترمنځ فرقونه په 

 کړئ؟

 اتمه پوښتنه: باج، خراج او جذیه څه ته ویلی کیږي، تشریح یې کړئ؟

 ړئ؟کنهمه پوښتنه: په افغانستان کې د مالیاتو پر تاریخچې خپل نظر څرګند 

تل آخیس ه کومو میتودونو څخه کارد مالیاتو د راټولولو لپاره للسمه پوښتنه: 

 کیږي، تشریح یې کړئ؟

 ړئ؟کد مالیاتي ټاکنو د تخنیک څخه هدف څه ده، تشریح یې یوولسمه پوښتنه: 

 ړئ؟کد مالیاتي ټاکنو رواني حدود څه معنی لري، تشریح یې لسمه پوښتنه: دو



 

 

 

122 

 دیارلسمه پوښتنه: مالیاتي جنایي مقاومتونه تشریح کړئ؟

ه د بارز: د ګرلوف له نظره د مالیاتي جنایي مقاومتونو سره مڅوارلسمه پوښتنه

 کومو الرو چارو په ترسره کولو سره ترسره کیدای شي؟

 ئ؟پنځه لسمه پوښتنه: مالیات په څو ډولونو ویشل شوي، نومونه یې ذکر کړ

ې شپاړسمه پوښتنه: متزاید یا مترقي مالیات کوم ډول مالیات دي، واضح ی

 کړئ؟

ې تنه: د ګمرکونو تاثیرات پر عوایدو باندې څه دي، واضح یاوه لسمه پوښ

 کړئ؟
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 پنځم فصل

 جهیبود

 ابع چېاو هغه منعوایدو په نامه یادیږي  دپه الس راغلي منابع په دولتي کچه 

 ي ډولمصارفو په نامه یادوالی شو. په عموم د ،تر استفادې الندې نیول کیږي

ته  یریتهغې مد ارې  دغه دواړو برخو او دسره بیا دولتي ارګانونه یا دولتي اد

و اعوایدو او مصارفو معامله په دولتي  بودجه وایي چې په عام ډول سره د

 کوي.خصوصي اداراتو کې یو له بله فرق 

خصوصي سکتور عواید او مصارف سره ډیر نژدې او ښکاره رابطه او  د

خدمت سره اړیکه یو جنس له تولید یا  د دلته مصارفړیکه لري چې مستقیماً ا

هغه د خرڅالو لپاره زمینه برابروي.  تولید یا د دې ترتیب د جنس ده نیسي او پ

څومره چې په خپلو تولیداتو باندې  صوصي سکتور هرخله همدې امله ده چې 

هماغومره یې فروشات یا خرڅالو ډیریږي. په  ،زیات مصرف وکړي

ول ډیره ساده ک ت پیدامنځ د نسب خصوصي سکتور کې د مصارفو او عوایدو تر

چې یو خصوصي سکتور یا سوداګر کوالی شي په اسانۍ  ده او دا په دې مانا

کړي، یعنې یو سوداګر کوالی  مصارفو او عوایدو ترمنځ نسبت پیدا سره خپل د

څخه منفي کړي  ډول خپل مصارف د خرڅالو له مجموعيشي په ښه او اسانه 

دې برعکس بیا په دولتي  ږي. مګر دسوداګر ګټه ښکاره کی چې په نتیجه کې د

عواید او  سره نژدې او ښکاره اړیکه نه لري. سکتور کې عواید او مصارف

جال ډول اداره کیږي. دولتونه خپل ارف دلته په دغه سکتور کې په جالمص

عواید تر ډیرې اندازې له مالیاتو څخه السته راوړي چې پر خلکو او تشبثاتو 

 ف بیا کیدای شي په یو بل عامه ځای کې ترمګر مصار ،باندې وضع کیږي
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سره شي چې له مالیاتو سره به هیڅ اړیکه ونه لري. دلته په دولتي سکتور کې 

 عوایدو او مصارفو ترمنځ د نسبت پیداکول یې هم ډیره ستونزمنه ده او دا د

ګټې سنجول ډیر وخت ته ضرورت  مصارفو د سکتور کې د ځکه چې په دولتي

 نی هم دی.لري او حتی ناشو

په  چې یشو خیتسلیا چرمي بکس څخه ابکسې  د کېکلمه په لغت  یجېبود د

ه ت کلمېBudget د انګلیسي څخه د کلمېالتیني  د Bulgaسلسله واره توګه د 

 په نوم یادیږي راورسیده. دیجېبو د کې په پښتوچې 

په  کېم  ۱۸۱٤ځل لپاره په کال  لمړي د کېاصطالح په فرانسه  یجېبود د

و عوایدو او مصارفو په برخه کې په کار ویوړل شوه ا دولت د مي ډول درس

 یېپه ټولو ملکونو کې  ۍنړ څخه په تدریجي توګه د همدغه وختوروسته له 

 .وړ وګرځیداستعمال وموند او د شهرت 

 شهـ  ۱۲۹۸سره سم په افغانستان کې د  موډرنو شکلو د ېنن ورځ د یجهبود

ه عریفونپه هکله بي شمیره ت یجېبود . دواج وموندهدیخوا عام رپه  کال څخه را

  :شوي دي چي

رت قسم سند څخه عبا سېدا یو یجهبود ېتعریف له مخ د ووکالسیکو علما د.۱

 ې،ټاکلي دور ېمصارف د یو دولت مجموعي عواید او کې د ېپه هغ ېچ ید

 کال لپاره پیش بیني او تصویبیږي . معموالً یو

ي عالم فریش نویو آلماني  او جامع تعریف چي د په هکله کامالً  یجېبود د

 :همنلو وړ دي عبارت دي ل ته د علماووټولو  او یشو ېمارک له خوا وړاند

کې د دولت  هغېپه  چېڅخه  عبارت ده  حېطر منظمې سېیو دا د یجهبود.۱

مجموعي عوایدو  یومجموعي پالن شوي مصارف د تخمیني او پیش بیني شو

 ېدور معین ېچې دغه مصارف په یوکېږي ار کې واقع سره مقایسه او په قر

پرنسیب  مکلفیت د دا بیا د چېیو کال کې څرنګه تکافو کړي  نکيمعموالً راتلو

 .ږيکینیول  ېتطبیق الند په اساس د
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 ګښتونهلواحدونو ټول عواید او  تيچې پکې د دول سند دی، تقنیني یو بودیجه .۲

لرلید  دولت ددا سند د  .شوی ويره اټکل لپا کال( مالي )یو ېد یو ځانګړي مود

و ایز ، ټولناقتصادي، پوځي ،ره کوولو لپاره باید د دولت سیاسياو موخو د پو

 .المل وګرځي هڅو د پراختیا يکلتور

 بطېار د یجېبود د سره دملي اقتصا نن ورځ مهمه مسله د په هکله د یجېبود د

ې ک ملي اقتصاد په برخه د څه ډول تاثیرات یجهمعنا بود ېدپه  ېڅخه ده چ

ه د حجم سره مستقیم یجېبود د دولت دغه تاثیراتو اندازه د د چېواردوي 

ملي  داندازه  یجېبود ددولت  د چېپه هره اندازه  مانا ېدپه دا  ،رابطه لري

 ېیجبود ېد نو په همغه اندازه د ،کې ونیسي عاید یوه زیاته فیصدي په بر

 د جهیبود دولت  د چېبرعکس په هره اندازه  د زیات اوتاثیرات په ملي اقتصا

 ېهغ نو په همغه اندازه د ،ملي عاید کمه فیصدي په برکې ونیسي یو ملک د

 تاثیرات په ملي اقتصاد هم کم وي.

 رلمانتان هیواد په پاانګلس د لومړي ځل لپاره د بودیجې تصویب او کنټرول د

ل رانسه کې د لومړي ځاصطالح په ف کې پیل شوه او په رسمي ډول د بودیجې

 وړلم کال د دولت د عوایدو او مصارفو په برخه کې په کار ی۱۸۱۴لپاره په 

و ون اد روزانه مصارفو لپاره د پیسو شت شوه.  که په لنډ ډول ووایو بودیجه

څخه  حال رتیو مالي حساب له صو د نشتون څخه عبارت دی. یا هم بودیجه

 ه:دجه په درې ډوله یبود  جوړوی، چېعبارت دی چې د راتلونکي لپاره پالن 

 جه یبود .عملیاتي۱ 

 جه ینقدي او په دوران کې بود .۲

 اخراجاتو نقدي بودجه  د .۳
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 جې اهمیتیبود د

 ټولنې دفاع، امنیت او عدالت څخه دولت لومړنۍ دنده د لکه څرنګه چې د

ه تونو دغو دندو ترسره کول یو لړ لګښت یوې ټولنې لپاره د عبارت ده چې د

ه ټولنو ل ټولنې د افرادو له لوري وټاکل شي، خو د اړتیا لري چې باید د

ی و پیچلیتونو او دندو سیستم مهم امکلف دولت د توګه د يپرمختګ سره په تدریج

د، د کاري فرصتونو د ایجا دې سره سره دولتونه د اقتصادي رغاونې د ، دشوی

لکو خ و دمین کول ارفاه تأ نه کې داقتصادي ثبات او تعادل رامنځته کول، په ټول

ې لیت هم پرغاړه لري چې له همدپوره کولو مسؤ د ود ضروریاتو او اړتیاو

ه پ سره کولو په لټه کې دي چې امله دولتونه د هغو څرګندو خدمتونو د تر

ه لهم  السه شي. مګر بیا ملت قناعت تر دولت پر وړاندې د تطبیق سره یې د

ه او هیلې دومره پراخې او بې شمیره دي چې پور خلکو غوښتنې دولت څخه د

ه لیتونو د ښه ترسردغو مسؤ هر دولت له توانه پورته ښکاري، د کول یې د

 و دڅرنګه چې پوهیږ ه یو اندازه عوایدو ته ضرورت لري.کولو لپاره دولتون

 د دي چې مالیاتو راټولول پام وړ عایداتي منابعو څخه د دولت یو له غوره او د

 خلکو غوښتنې پرې هواریدای شي. ډیری ستونزې او دلت ود

یا پر دولت د ټولو سکتورونو او د دولتدارۍ د ټولو سیستمونو پرمخت چې د دا

ې چله ک یجه د ډیر اهمیت درلودنکی دی.نو له همدې امله بود ،جې تړلې دهیبود

ره س یتونوعوایدو راټولونه له ننګونو او محدود هغه هیواد د په یوه هیواد کې د

ده  هغې ټولنې د پرمختیا مخه نیول کیږي، نو ښکاره ښکاره ده چې د ،مخ شي

لنې هماغې ټو جې په ټاکنه کې دیچې د عوایدو په راټولونه او بالخره د بود

 ه کې له دولت سره مرستهخلک ډیر رول لري، خلک باید د عوایدو په ورکړ

 دولت ورته ښه خدمات وړاندې کړي.        وکړي چې

یت له ټولو لوی او د اهم دولت تر جه د حجم او غټوالي له مخې دیولت بودد د

 ري اوادا دهیوادونو  ږي چې دټولو مهم سند ګڼل کی مخې په ملي اقتصاد کې تر

 (     ۱۳۸۴فرجوند، ) ږي.کی چولاقتصادي پرمختګ لپاره په کار ا
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 د پیدایښت تاریخي پړاو ېد بودیج

 م کال ۱۲۱۵و چې بودیجه شروع او اجرا د د بودیجې اړوند باید زیاته کړ

ب د ږي او په دولتي اداراتو کې د مصارفو پالن تصویحکومتونو پورې تړل کی

ان ګلستم کال د انګلستان په هیواد کې پیل شو او د لومړي ځل لپاره د ان۱۷۳۳

په  هیواد پارلمان څرګنده کړه چې پارلمان نه یواځې مالیات تصویبوي بلکې

 وایدو باندې کنټرول هم کوالی شي. مصارفو او ع

 یواده ږ دیجه مختلفې مرحلې تیرې کړي دي. دلته زموپه افغانستان کې هم بود

( ۱۲۹۹عوایدو او مصارفو پیشبیني په) جې سیستم او دیبود په مالي نظام کې د

شاهي  د اغی چې ورسره ورسره هڅه وشوه چېلمریز کال کې مینځته ر

 منځ تفکیک صورت ونیسي.  تر جېیدولت د بود خزانې او د

 د بودیجې قانوني او څلور ګوني مراحل 

دې  د ار نه دی.جې تهیه او ترتیب اسانه کییوه حکومت یا دولت لپاره د بود د

 بایدیجه نو بود ،لپاره چې یو دولت د خلکو پر وړاندې ځواب ویوونکی وي

 د لري چېیجه څو مراحلو ته ضرورت دولت بود قانوني حیثیت غوره کړي. د

 .وني وياو قان منلو وړ ټولو لپاره د جه دیدغو مراحلو له طی کولو وروسته بود

     څلورو مراحلو درلودونکی وي چې عبارت دی له: جې دوران دید یوې دولتي بود

 جې د ترتیب او تهیې مرحله      یبود . د۱

 تصویب مرحله     جې دیبود . د۲

 جې د اجرا مرحله       یبود . د3

 (۱۳۹۳ټینګار، مرحله )جې د کنترول یبود . د4

تهیه  جې لومړنی او فني مرحله ده چې دیبود دا د د بودیجې د ترتیب مرحله:.۱

جې اطالعات، معلومات او یبود کولو او ترتیب ټولې چارې طبقه بندیو د

 ټولو قوانینو او مقرراتو پورې اړه لري چې د وړاندیزونه او همدارنګه د
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راتلونکي انکشاف تخمین په اساس عوایدو د  ترتیب له یوې خوا دجې دغه یبود

ت په راتلونکو دول مالي سیاستمدارانو نظریې او مشورې د او له بله پلوه د

 جې ترتیب دیبود ټولو هیوادونو په قوانینو کې د د لګښتونو کې شاملوي.

مړی جه داسې ترتیبیږي چې لویده. بود اجراییه قوې)حکومت( دنده ښودل شوې

ټولو ادارو مالي اړتیاوې د اړونده مامورینو لخوا په ګوته کیږي چې په  د

افغانستان کې هم داسې معمول دی چې د وزارتونو ټولې اړتیاوې سنجول 

مالیې  کیږي، بیا وروسته اړونده مرجع د سنجول شویو اړتیاوو لګښتونه د

ندیزونه په ټولو وزارتونو وړا مالیې وزارت د د وزارت ته لیږدول کیږي.

ځای کوي او بیا تصمیم ورته  له مخې ځای پر خپلې مالي توانایي جه کې دیبود

 نیسي.

ږدوي ته لی او تنظیم وروسته د وزیرانو شورا ترتیب جه دیمالیې وزارت بود د

 روروسته بیا مقننه قوې ته وړاندې کیږي، ت ،چې خپل نظر پرې څرګند کړي

 ت لهمالیې وزار ره لیږل کیږي او بیا دمنلو وروسته ولسمشر ته د توشیح لپا

 الرې تطبیق، کنترول او نظارت یې صورت نیسي.

و د بودیجې دا مرحله د یوې خوا په راتلونکې کې د عوایدو د انکشاف د ی

و د کوي او د بلې خوا د دولت د راتلونکو مصارف يتخمین له مخې اساس ګذار

 ې ځای پرځای کوي.حدودو په اړوند د مالي سیاستمدارانو نظر په ک

 جې تصویب په ډیرو هیوادونو کې دیبود د د بودیجې د تصویب مرحله:. ۲

مقننه قوې له دندو څخه شمیرل کیږي، یعنې کله چې بودیجه د اجرایه قوې له 

جرګې ته د  بودیجه د خلکو استازو ته یعنې ولسي ،خوا ترتیب او تنظیم شوه

مربوطه کمیسون د هیواد د  ږي او د ولسي جرګېتصویب لپاره وړاندې کی

اقتصادي شرایطو په نظر کې نیولو سره په بودیجه کې جر او بحث کوي او د 

که  ،رایو په اکثریت سره د بودیجې په تصویب او یا د هغې په رد اقدام کوي

او د اجرا پړاو ته یې الر  نو قانوني حیثیت یې موندلی ،بودیجه تصویب شوه

دې صورت ه نو پ ،ي جرګې لخوا رد کړای شوهخو که بودیجه د ولسموندلې، 

کې بودیجه د اجراییه قوې لخوا  له توافق سره سم بدلون مومي. یا به یې په 

ارقامو کې زیاتوالی راشي یا کموالی، خو هیڅ یوه بودیجه له تصویب څخه 
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پیل  نوي مالي کال د ځینو عواملو په اساس د پرته نشي اجرا کېدلی، کله چې د

جه یهغې پورې د تیر کال بود نو تر ،جه تصویب نه شوهیبودمخه  څخه د

 تطبیقیږي.

 احیثیت پید يجه تر تصویب وروسته قانونیبود د بودیجې د اجرا مرحله: .۳

مۍ جې ناکایبود ځکه له دې سره د، ټولو مهمه مرحله ده کوي. دغه مرحله تر

جې یدله د بوعملي کولو ډ جې دیبود او بریالیتوب تړلی دی، نو ویلی شو چې د

د  بودیجې چې تطبیق مسوله ده چې په سر کې یې وزیر قرار لري. ټولې هغه د

او  ودیجه ويب مصارفو که هغه د ،تصویب رسیدلي ويولسې جرګې لخوا په 

په  که د عوایدو په عملي توګه په مصرف رسول او یا د عوایدو تر السه کول

 برکې نیسي.

وستی یجې وربود ل، تفتیش یا ارزایابي دکنټرو د بودیجې د کنټرول مرحله: .۴

په  نا چې تصویب شوی بودیجهد بودیجې د کنټرول مرحله په دې ما مرحله ده.

غه درست ډول تر اجرا الندې نیول شوی او که په کې بدلون رامنځته شوی. د

 جې په مصرف کې له ضایعاتویبود د سره کیږي چې دې په خاطر تر مرحله د

بیت المال پیسې په مصرف  او په صادقانه ډول دڅخه مخ نیوی شوی وي 

له  ي.څارنه د یوې ډلې مسولیت ګڼل کیږدغه حاالتو کنترول او  . درسیدلي وي

ه په کوم ډول چې پ ،جه باید په هغه ډول تطبیق شيیهمدې امله ده چې بود

 (۱۳۹۳ټینګار، )تصویب رسیدلی. 

 جې حاالتیبود د

یل ځانګړي ډول له دوو برخو څخه تشک جه پهیدولت بود ښکاره خبره ده چې د

 ې دعوایدو برخه او بلې برخې ته ی جې دیبود شوې ده چې یوې برخې ته یې د

کیږي. کله چې په دغو دوو برخو کې تغییر  مصارفو برخه ویل جې دیبود

 یو رهکیږي چې  یجې تغییر ویلتغییر حاالتو ته د بود نو همدې د ،رامنځته شي

 ریح کوو.سره تش یې په خپل وار
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 چې د ،جه هغه وخت متوازنه بلل کیږيیبود جې د توازن حالت:یبود د اول.

 وي، یعنې کله چې مصارفو سره برابر جې دیبود برخه د جې د عوایدویبود

 یلتوازن حالت و جې دیحالت ته د بود دې ،مصارف له عوایدو سره برابر شي

 کیږي.

ً ټول لو چېپه ګوته کوي  یېلکه څنګه چه اقتصادي تاریخ   یتقریبا

 د پیسو ه دلپار پوره کولو د ووتیالعاده مالي اړافوق  د تونودول د انفالسیونونه

 .زیاتوالي په اثر منځ ته راغلي دي مقدار د

تادیاتي  کېپه اقتصاد  چې ،انفالسیون هغه وخت منځ ته راځي یو چېځکه 

ل په مقاب ولویږي او کېضرورت څخه زیات په جریان  ملي اقتصاد د د وسایل

ل یا په ب غلینه وي را یلمطابق زیاتوا یهغو د کېکالیو  او کي په شیانو

مجموعي  ېپه اقتصاد ک چېانفالسیون هغه وخت منځ ته راځي  یو :عبارت

 ي.څخه زیاته و ېمجموعي عرض زیاتوالي په اثر د د مقدار د پیسو د تقاضا

 يت دعبار ،واردوي ېندپه اقتصاد با یېانفالسیون  یو چېهغه ناوړه تاثیرات 

 د و،کید متضرر د دائنینو د ،لیکموا ارزش د پیسو د ،لیلوړوا قیمتونو له د

 مهاله اوږد د د کموالي، صادراتو د کیدلو، متضرر د لرونکو عاید ثابت

 د ،لیکموا د سرمایه ګذاریو کمه عالقه، په اړوند عقدکولو د قراردادونو

 نور. او په لوري فرار نومادي ارزشو د منځ ته راتګ، بیکاریو

نفالسیون نړیوال ا په خاص ډول د او ډول تاثیراتو ېد انفالسیون د امله د ېد له

صل ا د توازن د یجېبود د چېمالتړ وشو  تائید او په نظریه ډیر تاثیراتو د

 د ېچ لپاره استقرار ارزش د پیسو د د سالم پولي سیاست او یو د رعایت کول

هدف  څخه یو هدفونو مهمو سیاست د رکزي بانک دم د او ستاقتصادي سیا

 اساسي شرط تشکیلوي. یو مهم او چې ید

 دچې نشر د مخنیوي لپاره  پیسو د څخه زیات د حد اساس نن ورځ د ېدپه 

 د کې هیوادونو تقریباً په ټولو ،منځ ته راتګ باعث ګرځي د انفالسیون تمایالتو
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 قوانینو نورو او بانکي قوانینو د دحدو ورکولو حد او د پورونو او بانکي قرضو

 پیسو د حد څخه زیات د توګه په جریان کي د ېدپه  چېدي ي پواسطه تعین شو

 وشي. یڅخه مخنیو چلند

راخه خدمتونو ته خپله تقاضا پ شیانو او چېهم دولت غوښتي وي  که چیري بیا

 ېدپه  نو ،وشي یزیات انفالسیون څخه مخنیو کړي او په عین حال کي د

 خپل ضرورت وړ دولت د چېهدف هغه وخت الس ته راځي  ورت کي داص

رکونکو ومالیه  د چې کېحال سې داپه )ېاخیستلو له الر د زیاتو مالیاتو د پیسې

 خصوصي اقتصاد څخه د یا اقتصادي شرایط اجازه ورکړي( او مالي قدرت او

په  صورت کي په دې چېړي تامین ک ېاخیستلو له الر د پورونو قرضو او د

خصوصي  بلکه صرف د ،نه مومي لیقدرت زیاتوا ېودنپیر اقتصاد کي د

 قدرت یو انتقال صورت مومي. د نېپیرود سکتور څخه دولتي سکتور ته د

په  نوپورو او نوقرضو د یېدولت  چېهغو وسایلو انفالسیوني تاثیرات  البته د

ه په ساح خصوصي اقتصاد د .خصوصي اقتصاد څخه الس ته راوړي شکل د

 که چې مانا په دې .اړه لري ېپور په طرز ستعمالا د غو وسایلوهما کي د

 پورونو په شکل د اونو قرضو د یېدولت  چېنوموړي وسایل  ېچیر

نو  ،شامل وي کېپه اقتصادي دوران  .السه کوي خصوصي اقتصاد څخه تر

د دولت  چېپورونو ته کم دي  او قرضو سېدا نظر یېانفالسیوني تاثیرات 

ره زخی دولت راکد او چېځکه کله  الس ته راوړي، ېپیسو له الر یوه شوخیرذ

 ېدپه  نو ،په شکل الس ته راوړي پورونو او قرضو شوي پولي وسایل د

ني انفالسیو کېپه نتیجه  خلق کیږي او صورت کي په اقتصاد کي اضافي تقاضا

 تاثیرات واردوي.

د کالسیکو  یجېد بود د توازن اصل یجېساس وو چې د بوددې تجاربو په ا د

توګه رعایت  يد اوایلو پورې په جد و د یو اصل په توګه د شلمې پیړۍاساسات

پیړۍ کې په خاص ډول د اول نړیوال جنګ څخه وروسته د  ېولې په نو ،کیده

ځکه چې د یوې خوا د جنګ لپاره د  ،د توازن اصل متضرره شو یجېبود
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شوو خساره  ړګ څخه د راوالمصارفو په زیاتوالي سره او د بلې خوا د جن

 یجهسره په جنګ کې د شاملو هیوادونو بود ليدولت د مصارفو په لوړوا لپاره د

جنګ څخه یو څه وروسته کوشش وشو د اول نړیوال  ،د کسر سره مخامخ شو

ولې نړیوال اقتصادي بحران ې، د توازن اصل برقراره کړ یجېد بود بیرته چې

 Jan مینارد کینز چې جانبب شول دې س هغه وروستنۍ نتایج د او د

Maynard Keynes توګه  چې په دېپیشنهاد کړي  یجهدولت ته کسري بود

په بل  یا پورونو ارزانو د ،ېکومکونو ورکولو له الر د چېشي  یدولت وکوال

 پانګه اچونه تشویق او ېله الر ورکولو د کمي ربحي لرونکو پورونو عبارت د

 .مبارزه وکړي ضد راقتصادي بحران پ ډول د ېدپه 

فو مختل د چې ،کسر یوه ناګریزه پدیده ده دیجېبو هم د کېاقتصاد  ننني په

 په اساس منځ ته راځي. عواملو

مرحلې کې  یجويکله چې په یوې بود مازاد یا تفاضل حالت: جې دیبود د دویم.

 بودیجې نو دې حالت ته د ،عوایدو نسبت لوړ شي دولت د مصارفو په پرتله د د

چې دا په دوو حالتونو کې صورت موندلی شي.  ،کیږي ازاد حالت ویلم د

چې موجوده عواید ثابت وساتل شي او مصارف کموالی ومومي او  لومړی دا

چې عواید پورته والړ شي او مصارف ثابت پاتې شي چې معموالً له  بل دا

مالیاتو لوړوالی  عملي نظره لومړنۍ طریقې ته رجحان ورکول کیږي. ځکه د

منځته  مازاد د جه کې دیځای وي. په بود ه قانوني او تخنیکي ستونزو سره یول

مخنیوي  لوړوالي یا صعود د قیمتونو د ه په قصدي توګه دخراوړلو اساسي مو

تقاضا له محدودیت څخه  کموالي له درکه د اقتصاد د مصارفو د په مقصد، د

که چیرې دغه  ،تهمازاد په هکله داسې نظر ش جې دیعبارت دی. البته د بود

کال خپل ولس یو لړ منابعو ته له  چې دولت هر ، په دې ماناحالت دوام وکړي

السرسي څخه محروموي، پرته له دې چې دولت خپله له هغې څخه استفاده 

مالیاتو په نامه له خلکو  چې دولت یوه اندازه پیسې د په دې مانا یعنې دا ،وکړي

خلکو  همدا علت دی چې پیسې د ه اچوي،ولوي او بیا یې په کار هم نڅخه راټ

 پس دا ،له کاره څخه هم وباسي او خپله دولت هم ورڅخه ګټه نه پورته کوي

ځکه  ،حالت د منلو وړ نه ده چې دغه حالت په ټولنه کې بیکارۍ ته لمن وهي

 شته پیسې په کار نه دې اچول شوي بلکه راکد پاتې ده. 



 

 

 

133 

 ،دولت مصارف زیات شي ر عوایدو دکله چې ت کسر حالت: جې دیبود د دریم.

ی ا ویلکیږي. په دې حالت کې بی کسر حالت ویل جې دیبود نو دې حالت ته بیا د

ممکن  جې کسریبود دولت د کسر له حالت سره مخ دی. د شو چې دولت د

رسره تکله چې دولت خپل فعال اقتصادي نقش ل دالیل او الملونه ولري. یبالیب

سرمایه ګذارۍ لپاره بیا زیاتو  د .ون وموميکړي او له رکود څخه خالص

ي. جې له کسر سره مخ کیږیبود مصارفو ته اړتیا لری، همدغه المل ده چې د

 نه لهمګر بیا هم ډیری هیوادو ،منلو وړ نه ده دغه حالت هم په اقتصاد کې د

 دغه حالت سره مخ کیږي.

ویل کیږي  نو ،څخه اظافه شي هغه له عوایدو دولت مصارف د څه وخت چي د

 عوایدو او دغه میزان د چې ،ده جهکسر سره موا دیجه دولت بود د چې

 په کې په اقتصاد ،شي یسره محاسبه کیدا نۍارقامو څخه په اسا مصارفو د

ه په واسطه منځت یلوال مختلفو د کسر د یجېبود دولت د عمومي شکل سره د

 فعال د کېنو په اقتصادي فعالیتو هیواد وخت دولت د ځینې چې ،شي تلیرا

نیوي مخ رکود د اقتصاد د هیواد د پرمختګ په خاطر د ملک د رول لوبولو او د

په دغه  چېراولي  لییاتواز کې په مصارفو نېاچو نګېپا خپلې په خاطر د

 کوشش کوي د چېسیاست سره مخ کیږي  کسر د د یجهدولت بود د کېوخت 

 ي.وازن حالت ته راوړتعادل او ت هیواد اقتصاد د د کېپه نتیجه دغه کسر 

وم ک کېملک په اقتصادي فعالیتونو  دولت د چېڅخه  ېله د وختونه پرته ځینې

و د یو فعال مالي سیاست په رامنځته کولو او عملي کول ،خاص رول ولوبوي

کسر په  یجېبود د ډولدغه  چېکسر سره مخ کیږي  د یجهدولت بود کي هم د

 دولت د دغه کسر د چې ،ويک یدولت ضعیف رول ښکارندو د کېاقتصاد 

مختلف تاثیرات په اقتصاد  چې یمنځته شو را  له مخېضعیف مالي سیاست 

 ېکیڅ صورت کسر رامنځته کیدل په ه د یجېبود لحاظ د ېنو په د ،لري ېباند

 یيفعال مالي سیاست ښکارندو یو دولت له خوا د د چېنه توانیږي  ېدپه 

 (۱۳۷۷) صمیمی،  وکړي.
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زم المنځه وړلو لپاره  کسر د د یجېبود خپلې دولتونه د کې ینو په دغه ځا

و سیاستون وځینساتلو لپاره له  د اقتصاد د کېتعادل په حالت  تدبیرونه نیسي او د

په   ،سرته ورسوي یېباید دولت  چېدي ظیفې و مېڅخه استفاده کوي او کو

 کیږي. ذکر کې لیکنېراتلونکي 

 ي سیاست تعقیبوي اودولت یو نورم سیاست په برخه کي کسر د ددیجې بو د

 ېتاثیر الند تر سېسیاست په وسیله اقتصادي حالت دا دغه د چېکوشش کوي 

 یداسره د بهبود په طرف میالن پ سرعت او تیزیملک اقتصاد په  د چېراولي 

 بحراني اقتصاد په سېیو دا د چېشي  یهدف ته هغه وخت رسید غېکړي او د

ي په کموالي سره مجموع ېانداز تقاضا د موعيمج د چېلري و قرار کېحالت 

کموالي په واسطه نظر مجموعي  مجموعي تقاضا د عرضه کمه کړي یا د

 شي. یتشخیص کړا ضهعر

 کېپه اقتصاد  ېاچولو له الر پکار وسایلو د سیاست د د یجېبود دولت د

ه هغ دولت مصارف باید تر د کېنو په دغه حالت  ،مجموعي تقاضا تقویه کوي

تفاده خرید د قوت څخه مکمله اس پیسو او یا د د ضېقر د چېشي  ه لوړ الړوخت

 .يش یتولیدي امکاناتو څخه کامله استفاده وکړا په واسطه د هغې وشي او د

 فصل پوښتنې پنځمد 

 ؟بودیجه څه ته ویلی کیږي، تعریف یې کړئلومړی پوښتنه: 

یې  میت لري، واضحد بودیجې شتون د یوه هیواد لپاره څه اهدویمه پوښتنه: 

 ؟کړئ

 تشریح یې کړئ؟ د بودیجې مراحل کوم دي،دریمه پوښتنه: 

 کړئ؟ بودیجه څو حالته لري، تشریح یېڅلورمه پوښتنه: 
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 شپږم فصل

 عامه مالي مسایل

 . مالي پالیسي۱

ه پلنې مالي پالیسي د دولت د عوایدو)مالیاتو( اومصارفو مجموعه ده، چې د ټو

وخه ت باندې د اغیزو درلودلو او اغیزمن کولوپه میوضع اقتصاد او اقتصادي

 کارول کیږي.عواید او مصارف د مالي پالیسی دوه هغه مهم فکتورونه ګڼل

 کیږي چې د دغو دوو فکتورونو په واسطه کوالی شو د یوې ټولنې اقتصادي

 ځ یوستونزې او بحرانونه مهار کړو. مالي پالیسي د اقتصاد او سیاست تر من

خط او د وصل نقطه ګڼل کیږي چې سیاست پرته د اقتصاد څخه مشترک 

ه د ښ ناشونی او کامله نه ګڼل  کیږي، همدغه مالي پالیسی ده چې دولتونه یې

ه ارونکتطبیق په اساس کولی شي د ټولنې او د ټولنې د اوسیدونکو لپاره عامه 

 ښه یو او نور خدمات وړاندې کړي او په نتیجه کې دولت په اقتصادي برخه کې

 او غوره سیاستمدار او پالیسي جوړوونکی وپیژندل شي. 

د مالي پالیسیګانو د پلي کولو څخه هدف په یوه هیواد کې د هغه هیواد د 

اقتصادي بحرانونو او تحوالتو مهار کول دي، په دې سره یو حکومت کولی 

شي خپل اقتصادي ستونزې چې په ټولنه کې خلک او دولت ورسره مخ دي حل 

او د هیواد راتلونکی پیشبیني کړي، همدا راز د دغه سیاست په پلي کولو  کړي

سره داخلي کاروباریان او تولیدي سکتور کولی شي په ښه شان او ډاډ سره 

خپلې چارې پر مخ بوځي، همدغه مالي پالیسي ده چې له امله یې د سرمایه 

خستل کیږي او دارانو څخه د قانون په چوکاټ کې یوه اندازه عواید)مالیات( ا
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بیرته پر ټولنې باندې د عامه خدماتو او عامه تولیداتو له الرې ویشل کیږي چې 

 له امله یې د هیواد بې وزله طبقه هم مستفید کیږي.  

 انونسره د دې چې افغانستان یو پرمختیایي او جنګ ځپلی هیواد دی او ډیر ق

ستان د افغانه مرغه له نیکماتوونکي او زورواکي په کې شتون لري خو بیا هم 

ې په د په دې وروسیتو کلونو کی  د راز راز ستونزو او ناامنیو سره سرهدولت 

و یبرخه کی اوچت ګامونه اخیتسی دی. د افغانستان د مالي پالیسی ارزونه 

 ی اوضرورت دی او د ارزونی پایله موږ ته دا امکان راکوي چې د غوره پالیس

هم د انبساطی روشونو او الرو چارو  په دې جمله کی د انقباضی او کله

 لمؤثریت باندی پوه او په الزم وخت کې یې په کار یوسو،  البته  دا ټو

و اثابت ندی، بلکه نظر وخت او شرایطو ته فرق کوی. یو موفق  پالیسیګانې

 .بریالی پالیسي جوړوونکی دغه شرایط او وضعیتونه ډیر ښه تحلیلوالی شي

 مالي پالیسي یعنې څه؟

د  سی اویوه ځانګړي وخت په نظر کې نیولو سره د یوه هیواد د عوایدو د پالید 

ه تونې مصارفو د پالیسی د دقیق او سم تعادل د رامنځته کولو لپاره پالن جوړ

او  مالي پالیسي یا مالي سیاست ویل کیږي، د عوایدو پالیسي بیا هغه پالن

پاره د ل( لخت) معموالً یو کاپالیسی ته ویلی کیږي چې له امله یې د یوه ټاکلي و

 و ترعوایدو ډولونه او جوړښت پیشبیني او تنظیم کیږي. د یوه دولت د عواید

غیر مستقیم  عایداتو(او ټولو مهمې برخې مسقیم مالیات)مالیات پر

واد مالیات پر مصارفو( جوړوي، له همدې کبله ویلی شو چې د یوه هیمالیات)

از رمدا عایداتي پالیسی ته تغییر ورکړي. ه مالي پالیسي کولی شي د هغه هیواد

الن پاو  د مالي پالیسی مصارفاتي برخه یا مصارفاتي پالیسي بیا له هغه پالیسی

څخه عبارت دی چې په هغه کې د مصارفو ډولونه، د مصارفو جوړښت او 

ت دول دڅرنګوالی په کې د یوه ټاکلي مودې لپاره پیش بیني او تنظیم کیږي چې 

ي په دوو مهمو برخو ویشل شوي چې یوه برخه یې د عادي یا جارمصارف بیا 

 دیې  مصارفو)لکه د دولتي کارمندانو حقوق او معاشات( په نامه او بله برخه

 (۱۳۷۸انکشافي مصارفو په نامه یادیږي.)آیسنګ، 
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 د مالي پالیسی موخې

ل خپ يشمالي پالیسي د دولت یو له هغو پالیسیو څخه ده چې له امله یې کوالی 

 پیش بیني شوي سیاسي او اقتصادي موخې او پالنونه په ښه شان سره عملي

 کړي. د دغه پالیسی ځینو موخو ته په الندې ډول اشاره کوو:

د اقتصادي پرمختګ رامنځته کول) د داخلي ناخالصو تولیداتو د کچې  .۱

یر پتو لوړوالی(: د دې لپاره چې د اقتصادي پالیسی او مالي پالیسی ترمنځ ښه

 دوشو کولی نو ویلی شو چې د یوه دولت د مالي پالیسی تر ټولو مهم هدف 

یقي داخلي ناخالصو تولیداتو د کچې ډیروالی دی، ځکه چې په ټولنه کې د حق

او  کالۍتولیداتو او خدماتو د کچې یا اندازې لوړالی د یوې ټولنې د عمومي سو

نې د تولیدي ظرفیت هوساینې د لوړوالي ضامن ګڼل کیدای شي، د یوې ټول

ه لوړول د هغې ټولنې د اقتصادي پرمختګ په معنی ده چې دغه پالیسي همدغ

موخې ته کار کوي ترڅو وشي کولی د ټولنې اقتصادي اړخ غښتلی او خلک 

ولنه ټپه  هوسا و اوسي، دا په دې معنی ده چې د دغه پالیسی د پلي کولو له امله

ي چې کارۍ سطحه کمیږ اعدیږي او د بېکې د اشتغال یا د کار لپاره زمینه مس

بې  ي اوورو ورو په ټولنه کې د کامل اشتغال یا استخدام لپاره زمینه برابریږ

ي ې سړکاري له منځه ځي. د حقیقي تولیداتو د کچې د لوړوالي له امله د ټولن

لت سر عاید زیاتوالی پیداکوي چې له امله یې خلک کولی شي نظر پخواني حا

 (۱۳۷۸توانایي او قدرت ولري.)آیسنګ، ته د خرید ښه 

کې  د خریداری د قدرت زیاتوالی په خپل ذات کې د مصرف یا لګښت په اندازه

 زیاتوالی رامنځته کوي چې ورسره خلک کولی شي یوه اندازه پس انداز هم

وکړي، دغه پس انداز د دې باعث ګرځي ترڅو په ټولنه کې سرمایه ګذاري 

 رامنځته شي.

یوادونو تجربې دا راښایي چې د اقتصادي هوساینې د کچې د پرمختللو ه

لوړوالی په ټولنه کې کاري او سرمایوي فرصتونه رامنځته کوي چې په همدې 

اساس د یوې ټولنې د حقیقي تولیداتو)ملي ناخالصو داخلي تولیداتو( د کچې 

 لوړوالی د مالي پالیسی یو له مهمو موخو څخه شمیرل کیږي.
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تصادي دانان دا عقیده لري چې د اق ت ساتنه: د نړۍ اقتصادد اقتصادي ثبا .۲

الت ثبات پر وړاندې ستر تهدید اقتصادي رکود دی. اقتصادي رکود یو داسې ح

 ً  ددی چې په هغې کې اقتصادي فعالیتونه نزولي حالت غوره کوي او غالبا

 ه یاخصوصي سرمایه ګذاریو د انګیزې د حجم په کموالي د داخلي تولیداتو کچ

چې د د ک میزان هم کموالی پیداکوي، په ټولنه کې د تولیدي او خدماتي ظرفیتونو

رخ نارۍ ککموالي او په نتیجه کې د هیواد د اقتصاد د کوچنیوالي له امله د بې 

ه یا اندازه زیاتوالی پیدا کوي چې د ټولنې د مصرف، سرمایه ګذارۍ او پ

دای والي او ټیټوالي تمامیعمومي ډول سره د ټولنې د هوساینې د کچې په کم

و اشي. په دغسې حاالتو کې که چیرې دولت د اقتصادي رکود پر وړاندې جدي 

ي تصادمؤثره ګامونه پورته نه کړي نو د دې احتمال را پیښیدای شي چې دغه اق

 کړي.رکود د بحران لور ته روان شي او اقتصاد به د بې ثباتی خواته حرکت و

و مهم ثباتی پر وړاندې مبارزه د هر دولت یو له له همدې امله د اقتصادي بې

سره دندو او اهدافو څخه شمیرل کیږي چې دا ټول د مالي پالیسی له الرې تر

 کیدای شي.

ي ود اقتصادي رکود په حالت کې دولتونه د ځینو اساسي ستونزو سره مخامخ 

چې دغه ستونزې د کل تقاضا د سطحې له حقیقي کموالي او د تولیداتو د 

حې له کموالي څخه عبارت دی، دولت کولی شي د مصارفاتي سرمایو د سط

سطحې په زیاتوالي سره د دغه ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي، لکه: د 

ه ساختماني او بیا رغنیزو چارو د پالنونو او طرحو عملي کول کولی شي پ

ایدو عور اشتغال او په حقیقي کل تقاضا باندې مؤثره اغیزه ولري. له دې پرته پ

ور باندې د مالیاتو د کچې کموالی او د دولت لخوا د جاري مصارفو شتون ن

هغه فکتورونه دي چې په مرسته یې دولت کولی شي د کل یا عمومي تقاضا 

 اندازه لوړه کړي.

د عوایدو عادالنه ویش: د مالي پالیسی دریمه موخه د ملي عوایدو مجدده یا  .۳

واقعیت کې همدغه موخه یا د ملي عوایدو ویش بیا ځلي عادالنه ویش ده چې په 

د ټولنې طبقاتي فاصلو په کمولو او د اجتماعي عدالت په تأمین او پلي کولو کې 



 

 

 

139 

مهم نقش لري. په یوه هیواد یا یوې ټولنې کې لوی اجتماعي ډلې شتون لري 

چې د ټولنې د داخلي ملي ناخالصو تولیداتو په لوړولو او السته راوړلو کې 

نډه لري لکه د ټولنې اشراف او سرمایه داره طبقه. د دې ترڅنګ په مهمه و

همدغه ټولنه کې بیا ځینې نورې اجتماعي ډلې او خلک)لکه هغه کارګران چې 

ورځنۍ مزد لري، کارمندان او نور په کور ناست خلک او ډلې( هم شتون لري 

چې د کار او شغل له مخې د ملي عاید ډیره کمه برخه په واک کې 

 (۱۳۷۸.)آیسنګ، لري

 ونکيدا چې په ټولنه کې ځینې د ښو عوایدو او ښو اقتصادي امتیازاتو درلود

 وي او نور بیا د کمزوري اقتصاد او کم عاید څخه برخمن وي چې حتی نشي

ث کولی خپل ورځنۍ چارې پر مخ بوځي نو دغه د عوایدو نابرابري د دې باع

و ته کړي او خلک دې ورو ورګرځي چې په ټولنه کې دې یو بې عدالتي رامنځ

د حکومتونو څخه فاصله اختیار کړي، نو مالي پالیسي د همدغې موخې د 

ي نصافاترالسه کولو لپاره کار کوي تر څو په ټولنه کې دغه بې عدالتي او بې 

یداتو ر عاله منځه یوسې، د همدې لپاره یې مالیاتې پالیسي په کار اچولی ترڅو پ

 ه عوایدندازارې له ثروتمندو او مالدارو کسانو څخه یوه د مالیاتو د پالیسی له ال

، راټول او د هغو کسانو لپاره یې مصرف کړي چې د کم عاید درلودونکي دي

و عامه تو ادولت له شتمنو څخه د مالیاتو په نامه عواید راټولوي او د عامه خدما

ټ ټی م اوتولیداتو په نامه ېې د هغو کسانو لپاره په مصرف رسوي کوم چې د ک

 عاید درلودونکي دي ترڅو له دې الرې وشي کولی د هغو کسانو څخه حمایت

 وکړي چې د کمو عوایدو درلودونکي او بې بضاعته دي.

اید د دې ترڅنګ دولت له هغو کسانو څخه مالیات نه راټولوي کوم چې د کم ع

 نهدرلودونکي دي ترڅو دوی ته هم زمینه مساعده شي چې خپل اقتصادي ژوندا

 (۱۳۹۴ته پرمختګ ورکړي او د نورو سرمایه دارانو سره سیال شي. )آریا، 
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 د مالي پالیسی ډولونه

 ه، دمالي پالیسي په مطلوب ډول سره د مالي منابعو له مدیریت څخه عبارت د

ي ریږدپمالي پالیسیو په واسطه دولتونه خپل اقتصادي تحوالت مهار کوي او نه 

ان د زیرانونو په واسطه ټولنه او د ټولنې اقتصاچې د اقتصادي تحوالتو او بح

 و لهاومومي، مالي تصامیم او تګالرې په ټولنه کې کاروبار ته یو سرحد ښیي 

 (۱۳۹۸کاروباریانو سره په کې مرسته کیږي.)رحیمي، 

ر مالي پالیسی په دریو برخو ویشلی شوی چې دولت او د وخت حاکمان یې نظ

 ماعيین په موخه او یا هم د اقتصادي او اجتوخت ته د دولت د مصارفو د تأم

د  بحرانونو څخه د مخنیوي لپاره عملي کوي چې دغه درې برخې یا فکتورونه

اید بواد انبساطي، انقباضي او متوازنه پالیسیوغوره کول دي.  یو پرمختیایی هی

ه ښد مالی پالیسیو د تیوری په رڼا کې هغه موقعیتونه او وضعیتونه  ډیر 

ی چې  د دوی د ملی اقتصاد د پرمختیا او  بهبود لپاره مهم تشخیص کړ

 (۱۳۹۳،بولټنبریښي.)د افغانستان بانک 

و مالي پالیسي په خپل ذات کې په دریو ډولونلکه څرنګه چې یادونه وشوه 

 ویشل شوی چې له دغو پالیسیو څخه په الندې ډول یادونه کوو:

هغه  چې د هدپالیسي یسي هغه انبساطي)توسعوي( پالیسي: انبساطي پال مالي .۱

ي په ترڅ کې دولت مالي وسایلو ته وسعت یا پراختیا ورکوي، یعنې له مال

وسایلو څخه په کار اخیستو د اقتصادي وضعیت د ټینګښت او ثبات لپاره 

اقتصاد کې پراختیا راولي ترڅو اقتصادي رونق تحقق ومومي. د دې موخې 

 لوړ الی راولي، کیدای شي مالیات هملپاره دولت په مالي لګښتونو کې زیاتو

عنې یکړي، او ځینې سکتورونو کې د مؤلدینو د تشویق لپاره مالیه کمه کړي، 

یل هغه تدابیر چې د اقتصادي رونق په موخه د هغو د تحقق لپاره مالي وسا

 (۱۳۹۵.)دودیال، مالي انبساطي پالیسي یادیږي وکارول شي

خه هدف هغه پالیسي ده چې د هغې په د مالي انبساطي یا توسعوي پالیسی څ 
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تطبیق سره دولت کولی شي د جاري یا سرمایوي مصارفو پواسطه د ټولنې 

مجموعي)کل( تقاضا ته لوړوالی ورکړي ترڅو د ټولنې ملي ناخالص تولیدات 

 لوړوالی پیداکړي. 

وړه دولت د دریو برخو په مراعاتولو سره کولی شي د ټولنې مجموعي تقاضا ل

الی غه برخې د دولت د مصارفاتو د لوړوالي، د مالیاتو د کچې کموکړي چې د

ار، او د دواړو څخه په یوه ځایي توګه د ګټې اخستنې څخه عبارت دي. )ټینګ

۱۳۹۱) 

لکه څرنګه چې د دولت د جاري سرمایوي مصارفو ډیروالی د ټولنې د 

 مدېمصرف او د ملي اقتصاد په کچه تولیداتو ته لوړوالی وربخښي نو له ه

. ی شيامله دغه پالیسي د ټولنې پر اقتصادي پرمختیا باندې مؤثره واقع کیدا

یدو همدا راز دولت کولی شي د دولتي مصارفو د لوړوالي پرځای د دولتي عوا

م ات کپرکموالي اتکاء وکړي، یعنې دولت کولی شي مستقیم او غیر مستقیم مالی

ه له ندازرعایداتو د مالیاتو اکړي، د مثال په ډول که چیرې دولت په کلي ډول پ

 ته کمه کړي نو دا د دې سبب کیږي چې دولت خپله د عوایدو ٪۱۵څخه  ۲۰٪

یوه برخه خصوصي سکتور ته انتقال کړي، د عوایدو پراختیا یا لوړوالی 

کورنیو ته دا زمینه مساعدوي ترڅو د مصارفو په برخه کې یې زیاتوالی 

 ایدو څخه پس انداز کړي.رامنځته شي او یوه اندازه د خپلو عو

د عوایدو د سطحې زیاتوالی نه یواځې دا چې مصارف لوړوي بلکې پس 

 اندازونو ته هم زمینه مساعدوي چې پس اندازونه سرمایه ګذارۍ ته الره

 هواروي او چې سرمایه ګذاري رامنځته شي  واضحه ده چې بې کاري کموالی

 خپل دبرابریږي چې دولت به  پیدا کوي او په ټولنه کې خلکو ته د کار زمینه

 پالیسی هدف ته یې له کبله رسیدلی وي.

د کالسیکو علماوو په نظر مالي انبساطي پالیسي پر ملي تولیداتو او ملي عاید 

باندې په سیده توګه اغیزه لري او د دغه ملي تولیداتو او ملي عاید اندازه کموي 

دیږي او په نتیجه کې چې له امله یې خارجي سرمایه ګذاری ته زمینه مساع
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خارجي سرمایه هیواد ته جذبیږي. په دغه حالت کې د هیواد رایجو پیسو ته 

تقاضا ډیریږي چې په نتیجه کې یې خارجي تولیدات نسبت داخلي تولیداتو ته 

ارزانه او په کم نرخ ترالسه کیدای شي. دلته ده چې په هیواد کې د صادراتو 

ی پیداکوي، که دغه حالت دوام پیدا کړي کچه کمه او ورسره واردات زیاتوال

 واضحه ده چې د هیواد اقتصاد او اقتصادي حالت د اندیښنې وړ ګرځي.

ې یږي چانقباضي مالي پالیسي: انقباضي مالي پالیسي هغه پالیسی ته ویلی ک .۲

په  له امله یې دولت په خپل عایداتي او مصارفاتي سیاست کې تغییر راولي.

ې دلت د مصارفو کموالي ته اولویت ورکول شوی، دا په دغه پالیسی کې د دو

 معنی چې دولت د دغه پالیسی په اساس غواړي خپل مصارفات کم کړي او له

ړي. کبله پلوه خپل عواید د مستقیمو اوغیر مستقیمو مالیاتو له الرې زیات 

ي له روالدولتونه کولی شي د خپلو مصارفاتو د کموالي له الرې، د مالیاتو د ډی

 الرې او یا هم د دواړو برخو څخه د ګډې استفادي په اساس خپل انقباضي

پالیسي پلی کړي، ځکه په دې سره د دولت بودیجه د کسر خواته حرکت 

 (۱۳۹۱کوي.)ټینګار، 

ي نیو د مجموعي تقاضا د کموالي له امله دولتونه کولي شي د انفالسیون د مخ

ضا د نیوي لپاره د مجموعي تقاپه موخه کار واخلي، دلته د انفالسیون د مخ 

څلورو برخو په تقویې سره لوړیدای شي چې دغه برخې د مصرف، سرمایه 

ګذارۍ، د دولتي د مصارفو او د خالصو صادراتو څخه عبارت دي، دولت 

کولی شي د دغو برخو په تقویې سره په ټولنه کې مجموعي یا کل تقاضا 

 (۱۳۹۱کمزوری کړي.)ټینګار، 

واید دازه عخلکو څخه یوه زیاته ان لهپالیسی د تطبیق له امله  يانبساطد دولت د 

ترالسه کیږي چې دولت هم پرې خپل جاري مصارف نه ترسره کوي چې په 

و دې سره په ټولنه کې اقتصادي فعالیتونه کمیږي او دولت کولی شي د ځین

 اقتصادي ستونزو مخه پرې ونیسي.
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ه یتونپالیسی برعکس حاالت او وضع مالي انقباضي پالیسي بیا د مالي انبساطي

په  منعکسوي، کله چې په یوه هیواد کې د داخلي رایجو پیسو حجم ډیر وي او

غه دهیواد کې انفالسیوني وضعیت موجود وي د دغه حالت د کنترول لپاره له 

 خه دڅپالیسی څخه استفاده کیږي چې د مالیاتو د ډیروالي له الرې له ټولنې 

، میږيککموي چې په نتیجه کې د کالیو یا اجناسو نرخونه  پیسو حجم او اندازه

 صادرات زیاتوالی پیدا کوي او واردات ورسره کمیږي.

ي ده متوازنه مالي پالیسي: د متوازنې مالي پالیسی څخه مقصد هغه پالیس .۳

لي چې د دولت عواید او مصارف سره برابر وي او د دولت کلنۍ بودیجه د ما

 مازاد سره مواجه نه شي.منابعو د کسر او یا 

 نې ددغه درې واړه پالیسیګانې چې د مالي پالیسی په نوم یادیږي د یوې ټول

 اقتصادي وضعیت د کنترول په موخه پلی او تطبیق کیږي.

لو هارود نړۍ ټول هیوادونه د دغو پالیسیو څخه د خپلو اقتصادي بحرانونو د م

ه د یوه ښکاره پالیسی لپاره استفاده کوي چې افغانستان هم په دې هکل

یو الیسدرلودونکی دی چې متأسفانه سیاسي تحوالت، جنګونه او نا امنۍ د دغه پ

ه ه دغد پلي کیدو په الره کې ستر خنډ بلل کیږي. که خدای کول یوه ورځ به پ

غه دهیواد کې د قانون د تحکیم پر وړاندې کومه ستونزه موجوده نه وي، نو 

الیسی لي پلو او ارامو هیوادونو په شان د یو ښه ماهیواد به لکه د نورو پرمختل

 درلودنکی وي چې له امله به یې دولت وشي کولی د خپلو مصارفو او عامه

ولو لي کچارو د ترسره کولو لپاره د خپلو عوایدو ډیره برخه د دغه پالیسی د پ

 له الرې ترالسه کړي.
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 د مالي پالیسی ستونزې

د رکو ل سره مالي سیاست یا مالي پالیسیګانې دکه څه هم کنزیان په عمومي ډو

 او داو انفالسیون د مخنیوي په خاطر مؤثره ګڼي خو بیا هم د ځینو نیمګړتی

 ندېالدرلودلو له امله په دې هکله ځینې تشویشونه شتون لري چې ځینې یې په 

 ډول یادوو:

 رئیس اوزماني تأخیر: د مالي پالیسی یا مالي سیاست په جوړولو کې کنګره  .۱

 ت اوجمهور باید سره یو ځای کار وکړي تر څو مالي پالیسیګانې په ټاکلي وخ

مؤثره توګه سره جوړ او تصویب شي، مګر په عمل کې دغه کار میاشتې او 

. ردويکله کله کلونه هم دربر نیسي چې دغه تأخیر په اقتصاد باندې تآثیر وا

وي پالیسی اجراات محدوددلته درې ډوله زماني تأخیر وجود لري چې د مالي 

 چې په الندې ډول ورځینې یادونه کوو:

ې د الف. د تأخیر پیژندنه: دا د هغه وخت له پیژندلو څخه عبارت دی کوم چ

کې  یاشترکود او تورم ترمنځ واقع کیږي، مثالً: که چیرې اقتصاد د سنبلې په م

ه ه ښکارد رکود سره مخامخ کیږي نو دغه حالت تر دریو یا څلورو میاشتو ن

 کیږي چې دا د مالي پالیسی لپاره یوه ستونزه بلل کیږي.

م ول هب. اداري تأخیر: همدا راز په کنګره کې مالي پالیسیګانو باندې کار ک

 ډیر وخت نیسي چې دا هم په اقتصاد باندې تأثیر واردوي.

 ه یېج. اجرایوي تأخیر: کله چې مالي پالیسیګانې تصویب شي نو د اجرا لپار

یسی پال ه اړتیا پیښیږي چې خپله وخت ته اړتیا یوه ستونزه ده او د ماليوخت ت

 له ستونزو څخه بلل کیږي.

ې په دی چ جبراني اثر: د مالي پالیسیګانو پر وړاندې بله ستونزه جبراني اثر. ۲

دې سره خصوصي مصارف د مصارفو یا سرمایه ګذاریو په نتیجه کې ډیریږي 

 (۱۳۹۱.)ټینګار، چې حکومت او بودیجه سقوط کوي
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 د مالي پالیسی اقتصادي اغیزې

د  و څخه په اقتصاد کې د کل تقاضا پر سطحې باندېیدولتونه د مالي پالیس

 یو له الرې یاغیزې په موخه کار اخلي، دولتونه کوښښ کوي چې د مالي پالیس

ور ناو  لړ اقتصادي موخې لکه د قیمتونو ثبات، کامل اشتغال، اقتصادي پرمختیا

جو س راوړي. کینزي اقتصاد پوهان په دې عقیده دي چې د دولت د مخارپه ال

لي وړوالزیاتوالی او د مالیاتي ورکړو په اندازه کې کموالی د عمومي تقاضا د 

لی اتوالپاره غوره الره ده چې د دولتي مخارجو کموالی اود مالیاتي ورکړو زی

ي ل کوزیان دا استدالبیا د اقتصادي رونق له دورې څخه ورسته پیل کیږي. کین

چې له دغه پالیسی څخه د اقتصادي رکود په دورې)هغه حالت کې چې 

اقتصادي فعالیتونه ډیر ښکته شوي وي( د یوې قوي اقتصادي پرمختیا د 

رامنځته کیدو او د کاري فرصتونو د پیدا کیدو لپاره ګټه اخیستل 

 (۱۳۹۳کیږي.)فراهانی، 

وي ونو پورې تړلي بولي چې یو یې د قدولتونه د بودیجې مازاد په دوو څیز

الت حاقتصادي پرمختیا په سرعت او بل هم د قیمتونو پر ثبات باندې په هغه 

 کې چې په ټولنه کې د انفالسیون سطحه لوړه وي. 

د کالسیکانو په نظر مالي انبساطي پالیسي خالص صادراتو ته کموالي وربخښي 

تولیداتو او ملي عاید باندې هغه  چې د صادراتو د دغه  کموالي اغیزه پر ملي

وخت اغیزه درلودلی شي چې د دولت پورونه د ګتې نرخ ته لوړوالی ورکړي، 

نو په دې صورت کې بیا سرمایه هم له خارجي سرمایه ګذارانو څخه جذبیږي 

او په ټولنه کې کاري فرصتونه رامنځته او بالخره اقتصاد د پرمختیا په لور 

دا کیدای شي چي په دغه وخت کې شرکتونه یا  حرکت کوي، او علت یې هم

خصوصي سکتور هم غواړي د مالي پروژو په برخه کې له دولت سره رقابت 

وکړي، دلته ده چې خارجي سرمایه ګذاران د قرضې د اوراقو د السته راوړلو 

ي، له همدې امله کله چې د ولپاره د یوه ځانګړي هیواد مروجې پیسې ترالسه ک

و سرمایو جریان په هیواد کې زیات شي نو د هیواد د داخلي خارجي یا بهرنی

مروجو پیسو د ترالسه کولو لپاره تقاضا ډیریږي. د تقاضا دغه ډول زیاتوالی د 
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دې باعث ګرځي چې په هیواد کې دې رایجې پیسې ترقي او پرمختګ وکړي، 

ده او کله چې د یوه هیواد مروجې پیسې ترقي وکړي اجناس یا داخلي تولیدات و

کوي او ورو ورو داخلي تولیدات نسبت خارجي مشابهو تولیداتو ته چې پخوا 

یې ډیر لګښت درلود په کم لګښت سره تولید او ټولنې ته وړاندې کیږي چې په 

دغه حالت کې به داخلي کالي یا اجناس نسبت خارجي مشابهو اجناسو ته ارزانه 

 وي.

 د افغانستان د مالي پالیسی ارزونه

چې اشخاص، افراد او کورنۍ د خپل اقتصادي ژوندانه د پرمخ لکه څرنګه 

ې چده  بیولو لپاره یوه اندازه عوایدو او پیسو ته ضرورت لري نو ښکاره خبره

ې چار حکومتونه هم پرته د عوایدو او پرته د پیسو د السته راوړلو څخه خپلې

ي پرمخ نه شي وړالی. افراد، اشخاص، کورنۍ او حتی حکومتونه کوښښ کو

 چې له مختلفو الرو او منابعو څخه خپل د ضرورت وړ عواید السته راوړي

تو ترڅو و شي کولی خپل ضروریات او غوښتنې پوره کړي. مالیات او د مالیا

ي کیږ راټولونه د حکومتونو لپاره یو له هغو ستروعایداتي منابعو څخه شمیرل

ه چیرې چې حکومتونه یې له الرې د دولت زیات مصارف پوره کوي، ک

 و سیاستسي ادولتونه د دغو عوایدو)مالیاتو( د ترالسه کولو لپاره یوه سالمه پالی

 تونهونه لري او هغه په ښه شان سره عملي او پلي نه کړي، ښکاره ده چې دول

وان ګری د خپلو چارو د ترسره کولو لپاره له مالي او پولي ستونزو سره الس او

و الر وایدو د ترالسه کولو لپاره له هغوکیږي چې پای کې اړ کیږي تر څو د ع

ه څخه استفاده وکړي چې په اوږد مهاله کې پر اقتصادي پرمختګ منفي اغیز

 (۱۳۷۷کوي. )باتلر،

 ونې،ښکاره خبره ده چې له دوو لسیزو څخه راپدیخوا د افغانستان د بیا رغا

تعلیم،  قانونمندۍ، ښه حکومتولۍ، د امنیت تأمین، د خلکو د ژوندانه پرمختیا،

ی ر کړبهرنیو اړیکو او نورو په هکله نړیوال او خپله د افغانستان حکومت کا

ال س مهاو ښې پایلې یې درلودلي دي چې د افغانستان تقریباً ټول سکتورونه او

لړ  ه دېفعاله او د ځانګړو کړنالرو، پالیسیو او سیاستونو درلودنکی دی، چې پ

 ه توجه شوې.کې د افغانستان مالي پالیسی ته هم پور
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انو یسیګښکاره ده چې د یوې ټولنې مالي پالیسي او دې پورې اړونده د نورو پال

اره ا لپدرلودل او د هغو تطبیق د ښه حکومتولۍ او د خلکو د ژوندانه د پرمختی

دي ګټور تمامیدای شي. د همدې پالیسي پواسطه دولتونه کولی شي خپل اقتصا

ا د مالي بحرانونو مخه ونیسي، همد وضعیت کنترول او ورسره په ټولنه کې

 راز حکومتونه کولی شي د دغه پالیسی په واسطه په ښه شکل سره د هیواد

واد کلنۍ بودجه تمویل او د هیواد ټول مصارف السته راوړي، که چیرې یو هی

و نور دښه مالي پالیسي ونه لري واضحه ده چې ښه عواید به ونه لري او تل به 

ې کي پروژې به پلي کوي چې له امله به یې په هیواد الس ته ناست وي، پرد

خارجي السوهنې ډیرې او هیواد به د هالکت لوري ته روان 

 (۱۳۹۷شي.)رحیمي،

دا چې د دغه ډول پالیسی درلودل او د هغې تطبیق د هیواد په اقتصادي 

پرمختګ باندې سیده تاثیر لري، له همدې امله ده چې دغه موضوع د ډیر 

 کي ګڼل کیږي.اهمیت درلودن

ي کیږ زمونږ ګران هیواد افغانستان چې د نړۍ د پرمختیایي هیوادونو څخه ګڼل

و لو ااو د ګاونډیو او نورو سیالو هیوادونو د رقابت ښکار شوی، ډیرو ناخوا

ه بدو اقتصادي ستونزو او شرایطو سره هم مخ شوی، شاوخوا څلویښت کاله پ

ته چې له امله یې په هیواد کې شدغه هیواد کې سیاسي ستونزو شتون درلود 

ره په ورس اساسي قانون، د پول او بانکدارۍ قانون، مالي او پولي پالیسیګانې او

له ه امهره برخه کې د لوایحو، تګالرو او مقررو تطبیق ستونزمن بریښیده چې ل

 یې د هیواد اقتصاد او اقتصادي پرمختګ سخت زیانمن شوی. له دوو لسیزو

یت امن فغانستان د بیا رغاونې، قانونمندۍ، ښه حکومتولۍ، دڅخه راپدیخوا د ا

ړیوال نکله هتأمین، د خلکو د ژوندانه پرمختیا، تعلیم، بهرنیو اړیکو او نورو په 

 او خپله د افغانستان حکومت کار کړی او ښې پایلې یې درلودلي دي چې د

ً ټول سکتورونه اوس فعاله او د ځانګړو کړنالرو و او یسی، پالافغانستان تقریبا

ره م پوهسیاستونو درلودنکی دی، چې په دې لړ کې د افغانستان مالي پالیسی ته 

 دغو توجه شوی ده، خو بیا هم یو څه ستونزې ال پاتې دي چې باید حل شي، له

 ستونزو څخه په الندې توګه یادونه کیږی:
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 په افغانستان کې د مالي پالیسی پر وړاندې پرتې ستونزې

د  ی نودتان یو له پرمختیایي او بیا له جنګ ځپلو هیوادونو څخه دا چې افغانس

 ې چېدخپلو پالیسیو د تطبیق پر وړاندې د ستونزو درلودونکی هم دی، سره له 

ونه کال راپدیخوا ځینې تحوالت او اقتصادي پرمختګ ۱۳۸۰په افغانستان کې د

ګالرو رامنځته شویدي او په هره برخه کې مونږ د ځانګړو پالیسیو او ت

مدا هدرلودونکي یو خو بیا هم د تطبیق په وړاندې یې ګڼ شمیر ستونزې لرو، 

ې د چراز د افغانستان د مالي پالیسی پر وړاندې هم ډیرې ستونزې شتون لري 

 ي چېدغه پالیسی تطبیق او پلي کولو پر وړاندې ګواښ ګڼل کیږي او نه پریږد

 کما حقه دغه پالیسي تطبیق شي.

ون تهدیدونه چې د افغانستان د مالي پالیسی پر وړاندې شتهغه ستونزي او 

چې  لري، که د افغانستان دولت یې په اړه جدي ګامونه پورته کړې واضحه ده

 تر یوې کچې به دغه ستونزې حل شوي وي او پاتې نور به هم که خدای کول

 :ی شوحل او له منځه والړ شي، د دغو ستونزو څخه په الندې ډول یادونه کوال

یسیو د ي پالد امنیت نشتوالی: په هیواد کې د امینت نشتوالی د مالي او مالیات .۱

دي تطبیق پر وړاندې یو له اساسي ستونزو او تهدیدونو څخه ده چې نه پریږ

لي شتوادغه پالیسیګانې په ښه ډول سره تطبیق او ښې پایلې ولري، د امنیت د ن

و اټول )عواید( له خلکو څخه راله کبله مالیاتي سکتور نه شي کولي چې مالیات

 (۱۳۹۳د مالي پالیسیګانو د برقراره کولو په موخه یې وکاروي.) رحیمي،

د د زمونږ په ټولنه کې د دولت مخالف لسګونه ګروپونه شتون لري چې د هیوا

رو و نواپرمختیا او ترقۍ مخه یې ډب کړې او آن دا چې د هیواد د نافذه قانون 

ه ه متضاد دي او د خپلو شخصي اغراضو په خاطر نقوانینو او سیاستونو سر

 غواړي د دولت پالیسیګانې پلي شي.

د سواد د کچې کموالی: د سواد د کچې کموالی په دغه هیواد کې د قانون  .۲

ماتونې بل اساسي علت دی، دا چې دلته په دغه هیواد د تعلیم او تحصیل کچه 
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پالنونو او تګالرو په ارزښت نه ټیټه ده له همدې امله خلک د دولت د پالیسیو، 

پوهیږي. دولت باید د ټولنې د تعلیمي کچې د لوړوالي لپاره کار وکړي تر څو 

په راتولونکي کې د هیواد وګړي نسبتاً د دولتي برنامو په ارزښت پوه شي او 

دې ته جوګه شي تر څو د دولت سره همکاره او په ضمن کې د دولت پالیسیو 

دې سره د دولت مالي او مالیاتي پالیسیګانې هم ښه  ته احترام ولري چې په

 (۱۳۹۳تطبیق کیدای شي.)رحیمي. 

غه دد مالیاتو په اړه د دولت د عامه پوهاوي کموالی: سره د دې چې په  .۳

 نده هیواد کې د تعلیم او تحصیل کچه ټیټه ده خو ورسره دولت هم خپله دنده

و یق ااو نورو پالیسیو د تطب ترسره کړې، دولت باید د اساسي قانون د تطبیق

کو د خلپلي کیدو په موخه په هیواد کې د عامه پوهاوي برنامې ولري، دولت بای

دننه  ې پهته د خپلو برنامو او پالیسیګانو په هکله عامه پوهاوی ورکړي، د ټولن

کې خلک وګماري تر څو د خلکو ذهنونه روښانه کړي او دغه پالیسیګانې 

 (۱۳۹۳د پلي کیدو چانس پیدا شي.)رحیمي، خصوصاً د مالي پالیسی

 د مسلکي متخصیصینو نشوالی: د متخصصینو شتوالی په یوه هیواد کې د .۴

واد هیواد د ابادی په معنی ده، ځکه مسلکي کادرونه او متخصیصین د یوه هی

ه سرمایه ګڼل کیږي او همدغه سرمایه کارول کیږي ترڅو نوره سرمایه ورڅخ

ه خه دغانستان یو د پرمختیایي او جنګ ځپلو هیوادونو څترالسه شي. دا چې اف

تون شنو دلته په دغه هیواد د مسلکي کادرونو کموالی او که ووایو نشتوالی 

 لري.

د مالي او پولي چارو په هکله د متخصیصینو موجودیت د مالي پالیسی د 

ي، ش دایجوړولو او بالخره د دغه پالیسیو د پلي کیدو په الره کې ګټوره ثابتی

و که مونږ د مالي چارو او مالي پالیسی په برخه کې ښه مسلکي کادرونه ا

او  متخصصین ولرو نو واضحه ده چې له امله به یې ښه مالي پالیسي هم ولرو

 په نژدې راتلونکي کې به د مالي اړخه د ګاونډیو هیوادونو سیال شو.
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مو و سیرو والیاتو اپه ټولنه کې د خارجي پیسو چلښت: دا چې دهیواد په اکث .۵

سو کې د افغانیو پر ځای خارجي پیسې په چلند کې دي نو همدغه د خارجي پی

ه ته پچلښت په خپله د مالي پالیسیو پر وړاندې یو ډول ستونزه ګڼل کیږي، دل

 ومن،دغو سیمو کې خلک کاروبار په خارجي پیسو) پاکستاني کلدارو، ایراني ت

فغانۍ مه اشي کولی حکومت ته د مالیاتو په نا او ډالر( باندې ترسره کوي، نو نه

 ې داچپیدا کړي، او حتی داسې هم شته چې ځینې سیمې د سره افغانۍ نه پیژني 

ونزو و ستاد مالیاتو د راټولولو او د مالي پالیسیو په وړاندې له سترو ننګونو 

 .  څخه بلل کیږي

د  ت ته د قانوند زور واکو شتوالی: په ټولنه کې د زورواکو شتون حکوم .۶

 تطبیق په وړاندې یو له سترو ګواښونو څخه شمیرل کیږي. همدغه زورواکي

ې د ګندي چې د ټولنې ټول مادي او مالي امکانات او منابع په ځان پورې اړون

ولو په ورک او ټول منابع یې په خپل اختیار کې ساتلي او د دغو منابعو د السه نه

ولت وړاندې خنډ ګرځیدلي او دولت ته د دخاطر د حکومت د مالي پالیسیو په 

ره حقوق او نور نه ورکوي بلکې د حکومت په وړاندې تخریبي کارونه هم ترس

 کوي.

ه د صنایعو عدم توسعه: لکه څرنګه چې پوهیږو پانګه اچونه او صنعت پ .۷

ک افغانستان کې په خپل لومړنیو مراحلو کې قرار لري چې ورسره زمونږ خل

غه وه هله ښه مدیریت، جرأت او پوهه هم نه لري او له بله پلد کاروبار په هک

ازا د به د یو لړ کم خلک چې په ټولنه کې یې پانګه اچونه کړیده خپلو تولیداتو ت

پیدا کولو په تشویش کې دي او تولیدات یې نظر دې ته چې مشابه خارجې 

 دتو الیاتولیدات په بازار کې په ارزانه تر السه کیږي مشتریان نه لري د م

ورکولو څخه عاجزه دي، چې دولت باید له دوی سره په دې برخه کې پوره 

ه مرسته وکړي تر څو د خارجي تولیداتو په مقابل کې ماتې ونه خوري او پ

خه څراتلونکي کې دولت وشي کولی د کاروبار څخه یې د السته راغلو عوایدو 

 یوه اندازه عواید)مالیات( هم السته راوړي. 
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ل ته توګه د مالي سیاست یا مالي پالیسی موضوع تر بحث الندې نیوپه پور

شوی او په نتیجه کې یې دا راڅرګنده شوه چې پولي سیاست د عمومي 

و اقتصادي سیاست یوه برخه ده اما د مالي سیاست څخه جدا ده چې د جدا ا

 طبیقځانګړو موخو د ترالسه کولو لپاره د حکومتونو)مرکزي بانکونو( لخوا ت

 یږي. ک

د د له همدې امله ویلی شو چې پولي سیاست یا پولي پالیسي معموالً د تولی

 طبیقمجموعي تقاضا د تنظیم او کنترول لپاره طرح کیږي. د دغه پالیسی په ت

 نرخ سره دولت کولی شي د پولي ابزارو په استفادې سره په ټولنه کې د بهرې

ي د ي او همدارنګه کولی شته تغییر ورکړي، مالي مؤسساتو ته پراختیا ورکړ

 دولت د ضرورت وړ مالي منابعو په ترالسه کولو کې هم رول ولري. 

و کول د دې برعکس، مالي سیاست بیا د ځانته اهدافو درلودونکی دی چې په پلي

سره یې دولت په مالي او مالیاتي برخو کې کولی شي ښې السته راوړنې 

 ولري. 

چې  په ترتیب او توضیح پورې تړاو لري مالي سیاست عموماً د دولت د بودجې

دولت د بودجې په لرلو سره یو لړ خدمات ترسره کوي چې دغه خدمات د 

د  د کېاقتصاد له مخې تر ډیره د تولیدي عواملو د په کار اچولو او په اقتصا

 کامل استخدام د شرایطو برابرول دي.

امل کنیولو سره د مالي پالیسی د ټولنې د موجوده اقتصادي وضعیت په نظر کې 

ه پبري استخدام، اقتصادي توازن، د اقتصادي پرمختیا تسریع او د اقتصاد د ره

راني و عمااړه یو لړ تدابیر نیسي. له دې پرته مالي پالیسي د ټولنې د انکشافي 

و لیسیپالنونو په پلي کولو کې د رغنده رول درلودونکی دي چې پرته د دغو پا

 .مخ الړ شي او یا ښه اقتصادي وضعیت ولريڅخه یو هیواد نشي کولي پر

افغانستان د مالیاتو د وضع کولو او راټولولو په برخه کې د مالي پالیسو او د 
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پیسو په برخه کې د پولي غوره پالیسیو درلودونکی دی چې که دغه پالیسیګانې 

د حکومتونو لخوا تطبیق شي ښکاره ده چې حکومت به یې له امله د زیاتو 

 ودونکی او په پایله کې به ښه او روښانه اقتصادي وضعیت ولري.عوایدو درل

ې چده  د دغو پالیسو او سیاستونو د پلي کولو مسؤلیت د مالیې وزارت پر غاړه

ه ي، لد دغه پالیسي او خدماتو په ارائیه کولو کې ډیر او ستر رول ترسره کو

 بارت دی.همدې امله د مالیې وزرات د دولت د مالي چارو له ادارې څخه ع

یدو همدا راز د مصارفو سم مدیریت او د مالي ثبات د تأمین په موخه د عوا

 ږي.منظم راټولول او بسیج کول د دغه وزارت له لومړیتوبونو څخه شمیرل کی

ې کلمریز کال ( ۱۳۸۴د مالیې وزارت د دغو چارو د ترسره کولو په خاطر په)

 لونوې وروستیو پنځو شپږو کیو پنځه کلن ستراتیژیک پالن ترتیب کړ چې په د

یدو د عوا دکې یې د مالیاتو د یوه منظمه او شفافه ادارې، مالیاتي اصالحاتو او 

 درات ټولولو په نظام کې یې ښې السته راوړنې درلودې. همدا راز د مالیې وز

( هم ترتیب Macro-economic frame workلوی اقتصاد کاري جوړښت)

لی پیژۍ یوه برخه ګڼل کیږي او له هغې الرې کړی چې د ملي انکشاف د سترات

 کیږي.

 ته کولوامنځله دې پرته د مالیې وزارت د مالیاتو د یوه مؤثره او شفافه نظام د ر

نکي په خاطر د آفمس په نامه یو کمپیوټري سیستم رامنځته کړی چې په راتلو

یې مال کې به دغه سیستم نورو وزارتونو ته هم پراختیا پیدا کړي. همدا راز د

و وزرات د معاشاتو یو تائید شوی برنامه هم معرفي کړی چې په اوس وخت ا

و د اراتلونکي کې به د دولت ټول کارمندان د هغې تر چتر الندې راوستل شي 

 (۱۳۹۱معاشاتو لپاره به یو بانکي سیستم او حساب افتتاح شي.)ټینګار، 

د  افغانستان دولتد دغو السته راوړنو او پرمختګونو له مخې ښکاري چې د 

کار  پارهلمالیاتو او مالي پالیسیو په وړاندې بې تفاوته نه دی او تل یې د دې 

 کړی.
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 مالي مدیریت. ۲

 مالی چارې د هر حقیقي او حقوقي شخص د ژوندانه یوه برخه جوړوي چې له

 دوو مختلفو لید لوریو څخه ورته کتل کیږي، لومړۍ دا چې له کومې الرې

ه ارنګدچې پورته  دواړه ډلې یې بیا  ؟سایل ترالسته کیدای شيڅخه ډیر مالي و

ه مالي وسایل باید له هغې الرې ترالسه شي چې ترټولو مناسب ،ځوابوي چې

 وي.

 دوهم دا چې مالي وسایل دالسته راوړلو څخه وروسته باید په څه ډول په

نو مناسبه ده ترڅو د دغو دوو پریکړو لپاره هر شخص یو  ؟مصرف ورسیږي

 علمي او مسلکي چوکاټ ولري.

ه، مالي مدیریت په مطلوب ډول سره د مالي منابعو له مدیریت څخه عبارت د

 صولومالي چارې په مالي تصامیمو، تصمیم ګیریو او کاروبار کې د اقتصادي ا

او مفکورو له عملي کولو څخه عبارت ده چې له امله یې د یوې مؤسسې 

یم ظمي کیږي. په مالي مدیریت کې تصامستونزې او مشکالت حل او ګټه یې اع

 یا تصمیم ګیری د تصدۍ بیالنس له برقراری، د کریدیتونو زیاتوالی، له

 څخه بانکونو څخه د پورونو اخستل، د اسهامو او قرضې د اسنادو له صادرولو

 عبارت دی.

ه ښکاره خبره ده که دغه پریکړې په علمي او مسلکي ډول ترسره شي تر ډیر

 (۱۳۹۳رابرت آلن، السته راوړنې او بریاوې ولري.) بریده به ښې

مالي چارې د مالي منابعو د مدیریت څخه عبارت دی چې مالي چارې په 

ښو  کاروبار کې د اقتصادي اصولو او په مالي چارو  یا مالي کاروبار کې د

و مفکورو او نظریو تطبیق او عملي کولو څخه بحث کوي ترڅو د مالي ستونز

 (۲۰۰۹جیمز،رې چارې ولټول شي. )لپاره د حل ال
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 د مالي مدیریت اهمیت

 و یاپه پیل کې باید ووایم چې مالي مدیریت د یوې معاصرې ادارې، سازمان ا

یوې کمپنۍ په پراختیا او انکشاف کې مهم رول لوبوي او دا ځکه چې د 

ه او د ړتیاهرکاروبار او بزنس د پیل او پراختیا لپاره پولي او مالي پانګې ته ا

ه رالستدغه د اړتیا وړ پولې پانګه کیدای شي چې له مختلفو مالي منابعو څخه 

ار ې پکاو بالخره السته راغلې پانګه په مختلفو ډولونو سره په یوه کاروبارک

 واچول شي.

 ښه به دا وي چې مالي مدیریت د مالي چارو په مدیریت ونوموو، ځکه پدې

ې کد مالي چارو ټول اړخونه په بر  جملې کې ډیر غوره والی لیدل کیږي او

ارو چنیسې نو له همدې امله له دې وروسته به د مالې مدیریت پرځای د مالي 

 مدیریت کلیمه کاروو ترڅو له دغه اصطالح سره کامالً آشنا شو.

( Corporate financeد مالي چارو مدیریت چې په بله ژبه ورته)

کله لي چارو کې د کاروبار په ه( هم ویلی کیږي په ماBusiness Financeاو)

 د تصامیمو او پریکړو سره سروکار لري.

ونو ریدتکد مالي مدیریت په هکله د تصامیمو نیونه، د نقده بیالنسونو ثبات، د 

ونو زیاتوالی، له بانکونو څخه د پورونو آخستنه، د اسهامو صدور او د پور

 (۱۳۹۵غفورزی، ( پدې مدیریت کې شاملیږي.)Bondsاسناد)

 ه یوپدا چې دغه منابع څرنګه په الس راشي، څرنګه په کار واچول شي او بیا 

 ټول پیچلي او تغییر په حال محیط کې څرنګه مالي تمویل ته زمینه سازي وشي

 په مالي مدیریت  کې شامل ګڼل شوي.

د مالي چارو مدیریت د ښه روښانتیا لپاره ویلی شو چې مالي مدیریت هغه پوهه 

چارو تنظیم، رهبري، د هغو پالن) د بودجې جوړول( او د مالي ده چې د مالي 

موسساتو له خطر څخه د ساتنې دنده ورترغاړې ده. یا په بل عبارت ویلی 

شوچې: مالي مدیریت  د یوه خاص هدف په نظر کې نیولو سره د یوې ادارې د 
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ه اړه شتمنیو دالسته راوړلو، د هغې د تمویل الرو چارو د موندلو او تنظیمولو پ

 Assetsبحث او څیړنه کوي. د دې ترڅنګ د شتمنیو مدیریت یا)

Management بیا هغه پوهه ده چې د قانوني دارایي ګانو او پانګې په کار )

 اچولو او دهغو د ګټو د اعظمي کولو دنده پر غاړه لري.

لي په ساده ژبه مالي مدیریت دارنګه تعریفوالی شو چې: مالي مدیریت د ما

خه لو څالسه کولو په خاطر د یوې ادارې یا د ادارې دغړو له سمبالوموخو د تر

 (۱۳۹۶سهیل، عبارت دی)

( ټولې هغه دارایي ګانې دي چې په مالي بڼه موجودې Wealthمالي ثروت)

دي. همدا راز د شتمنیو په هکله ویلی شو چې: شتمني چې پرملکیت یې قانوني 

 Paperر دي چې د اسمي دارایي)دعوا کیدای شي لکه ونډه، بانډ، پیسې او نو

Assets .اصطالح  هم ورته کارول کیږي ) 

د  اسعاري معامالت، پور، په دوران کې لویدلی پانګې مدیریت، نقده وجهې،

طلباتو وصول، دجاري دارایی مدیریت او ډیر نور معامالت چې دواړو 

ل خواووته یې مسولیت او ژمنه ورترغاړې کوي هم په مالي مدیریت کې شام

 ګڼل کیږي.

رف مالي منجمنټ یا د مالي چارو مدیریت د پانګې د منابعو او د هغې د مص

ې د ککولو د داسې تنظیم کولو او مدیریت څخه عبارت دی چې د هغې په نتیجه 

 یوې ادارې یا شرکت د سهم لرونکو ګټه اعظمي حد ته ورسیږي.

انداز او  نغدې پیسې د مالي سیستم لومړی جز دی چې راکړې ورکړې، پس

تمویل ورباندې صورت نیسي. مالي مدیریت د پیسو همدغه دندې تنظیم، 

رهبري، پالن او همغږی کوي. په دې توګه مالي مدیر او مالي مدیریت هغه دی 

چې د مالي موسساتو ټولې اړونده غوښتنې، د هغو اقتصادیتوب، له زیان څخه 

ڼو اجرااتو غوښتنې او ساتنه، د مولدیت او موثریت لوړولو او ګړندیو او ر

 (۱۳۹۵دودیال، موخې تنظیموي.)
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ۍ د تصد نو مالي منیجران یا د مالي چارو مدیران باید د یوې ادارې او یا یوې

ې چشتمنیو او د هغې د رشد د اندازې په ټاکلو کې کوښښ وکړي او وپوهیږي 

 ټې دتصدي یاید په کومو شتمنیو کې پانګه اچونه وکړي او د سهم لرونکو د ګ

ن یجرالوړولو لپاره له کومو مالي منابعو څخه ګټه پورته کړي، یعنې مالي من

 سي. باید د ادارې د شتمنیو د یو ښه ترکیب په اړه غور وکړي او تصمیم ونی

 د مالي مدیریت مفهوم

ي مالي مدیریت د مالي منابعو د رهبرۍ له سیستم څخه عبارت دی چې د مال

ه پیونې ناو افرادو د سالم استعمال او تصمیم سیاستونو، مالي تګالرو، وسایلو 

یا  اساس یې موخې) مالي ثبات او مالي پیاوړتیا( تحقق مومي. مالي منجمنټ

د د قتصامالي مدیریت د مالي سیستم ټولې خواوې په بر کې نیسي او د بازار د ا

 یوه مهم او جوړونکې برخې په توګه کار کوي.

ټ په معاصر اقتصاد کې دارنګه د مالي رهبرۍ سیستم یا مالي منجمن

 و اوتعریفوالی شو چې مالي مدیریت د هغو تدابیرو، روابطو، اقتصادي وسایل

تصامیمو څخه عبارت دی چې کوالی شو د هغې د تطبیق په وسیله د مالي 

ونه سیستم ثبات او مؤثریت رامنځته او د اقتصادي سکتور ستونزې او پرابلم

 حل کړو.

غه ارت د مالي منابعواو په سرمایه ګذاریو کې له همالي مدیریت په بل عب

رهبرۍ څخه عبارت دی چې د سهمدارنو یا مالکینو شتمنۍ اعظمي حد ته 

 ورسوي.

مالي منجمنټ په تجارت او مالي چارو کې له هغو تخصصي مباحثو څخه 

شمیرل کیږي  چې د اقتصادي موسساتو په اداره او رهبرۍ کې مؤثره او 

 ارزنده رول لري.

د مالي مدیریت علم د پیسو او سرمایې په بازار)د مالي او اړوندو وسایلو 

بازار( کې د کمي اوکیفي تغییراتو او تحوالتو ته د پاملرنې له کبله اهمیت پیدا 
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کړ. همداراز د مدیرانو په تصامیمو کې د کمي او کیفي مالي اطالعاتو د نقش 

 زیاتوالی د مالي مدیریت اهمیت زیات کړی.

 ث شوتصاد او تجارت په برخه کې پرله پسې تحوالت او تغییرات د دې باعد اق

 دریت چې مالي مدیریت د کمي او کیفي نظره پراختیا ومومي، نن سبا مالي مدی

ه ه کچاقتصادي موسساتو او سازمانونو له سطحې څخه پورته تللی او د ټولنې پ

 مطرح  شوی چې اوس په ټولنیزه کچه مسؤلیت ورکړل شوی.

 ت دیناًء ویلی شو چې مالي مدیریت د منابعو د مؤثره پکار وړلو څخه عبارب

 یې دیا په بل عبارت داسې هم ویلی شو چې مالي مدیریت د منابعو او د سرما

مصارفو له ادارې څخه عبارت دی چې د یوه اقتصادي مؤسسې یا شرکت 

 (۱۳۹۶عارف، اهداف پرې براورده کیږي.)

 و کېماهنګي، تخصیص، د پانکې او پیسو په بازاروند مالي مدیریت دنده هم ه

 د پانګه اچوونکو او سرمایه اخیستونکو د غوره کولو دنده لري، د مالي

 ي اومؤسساتو ترمنځ هماهنګي راولي، پالنونه تنظیموي، راپورونه ارائیه کو

صاد اقت دتفتیش او څارنه پیاوړی کوي. په لنډ ډول باید ووایو چې مالي مدیریت 

وس انورو ډیرو علومو سره نژدې اړیکې لري. د پیسو او شتمنیو معامالت او 

یزو داګرډیر پراخه شویدي او له سپارښتي تبادالتو او اسنادو څخه نیولی تر سو

 (۱۳۹۵احمدزی، اسنادو پورې ټول په کې راځي.)

 د مالي مدیریت اهداف

سعې ورکولو په شرکتونو او اقتصادي مؤسساتو کې کمي او کیفي برخې ته د تو

په خاطر د مالي مدیریت یو د اهدافو څخه د ګټې یا مفاد السته راوړل دي، د 

ډیرې ګټې یا مفاد السته راوړل د شرکتونو د لنډ مهالو اهدافو څخه شمیرل 

کیږي په همدې اساس ویلی شو چې د شرکتونو او اقتصادي مؤسساتو په 

ف د شرکت د ونډه چوکاټ کې د مالي مدیریت تر ټولو مهم او اصلي هد

والو)سهمدارانو( د شتمنیو ډیروالی او اضافه والی دی. د ونډه والو د شتمنیو د 
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اندازې  ډیروالی د شرکت د مالي شتمنیو د ډیروالي  له کبله منځته راځي، د 

شرکت په مالي شتمنیو کې ډیروالی د یوه شرکت ارزښت او اعتبار لوړوي چې 

  (۱۳۹۶.)عارف، توالی دهدا هم په خپل ذات کې د ګټې زیا

ریت مدی یو ځلې بیا هم یادونه کوو چې د شرکتونو په نظر کې نیولو سره د مالي

هدف داده چې ګټه السته راشي، مګر ددې تر څنګ مالي مدیریت ډیری نور 

اهداف هم لري چې د مالي مدیریت له مهمو او اساسي برخو څخه شمیرل 

و ایدلو کبقاء، د مالي ستونزو د راپیدا کیږي مثالً د مؤسسې، سازمان یا شرکت 

ه ورشکستګۍ څخه مخ نیوی، په کاروبار کېله خپلو سیاالنو یا رقیبانو څخ

لومړیتوب، د تولیداتو د خرڅالو اعظمي حد ته رسول، د مصارفو ټیټې 

غفورزی، سطحې)حد اقل( ته رسول، د ګټې اعظمي حد ته رسول او نور.)

۱۳۹۵) 

 د مالي مدیریت تاریخچه

 ۱۹۳۳-۱۹۲۹چې په شو مدیریت اهمیت هغه وخت ښکاره  د مالي چارو د

میالدي کلونو کې د المان او نورو اروپایي هیوادونو په مالي چارو کې بیساری 

بحران راپیښ شو. نه یواځې دا چې د شلمې پیړۍ په ترڅ کې بلکې د یوویشتمې 

کونه او شرکتونه پیړۍ په ترڅ کې هم ډیرو هیوادونو کې پانکې او شتمنۍ او بان

له زیانونو سره مخامخ شول. د دې په پایله کې مالي مدیریت ته پاملرنه زیاته 

شوه او اوس دې برخه کې پوره علمي او الرښودونکي اثار شته، آن دا چې یو 

(  د Bassel Cmmittee For Banking Supervisionشمیر بنسټونه مثالً)

ورو ورکولو او ټرایننګ کولو په مالي مدیریت برخه کې د نړۍ په کچه د مش

موخه تاسیس او فعالیت کوي. مخکې مو اشاره وکړه چې له دوهمې نړیوالې 

جګړې څخه وروسته غربي نړۍ ژور مالي بحران سره مخامخ شوه. د برټن 

ووډز د کنفرانس دایریدل، د پیسو د نړیوال صندوق جوړیدل، د بازار د کمیټې 

ات په دې موخه وو چې ددې ډول مالي مشورې او دې ته ورته نور اقدام

( چې یو بریتانیوي Barclys bank PLCبحران مخنیوی وشي. همدا اوس )

بانک دی او مرکزي دفتر یې په لندن کې دی او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې 
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بانکي عملیات لري د مالي خطرونو په څیړنه کې ښه پوره بوخت دی. دغه 

یواله کچه فعال او بیا مالي مؤسسو په بنسټونه د مالي مدیریت برخه کې په نړ

 تیره بیا بانکونو ته خپلې مشورې ورکوي.

لکه چې مخکې وویل شول  د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو څخه 

( ته پاملرنه وشوه، په اویایمه میالدي لسیزه کې یو شمیر لوی ALMوروسته)

انکونه له ماتې سره بانکونه لکه د فرانکلین ملي بانک او بانکوس هیرشتات ب

مخامخ شول، په انګلستان کې یو شمیر کوچنۍ بانکونه له فعالیت څخه پاتې 

څانګې او بانکونه یا  ۲۰۰۰میالدي کلونو کې د پس اندازونو  ۱۹۸۰شول، په 

له منځه الړل او یا هم له نورو پیاوړو مالي مؤسساتو سره مدغم شول، د 

ستونزې او د زیانمن کیدو خطرونه  هسپانیا او سکندناوي هیوادونو هم ډیری

 Creditمیالدي کال کې د کریدت او کمرس نړیوال بانک) ۱۹۹۰وزغمل. په 

& Commerce International Bank او په مجموع کې د جاپان بانکونه )

میالدي کال کې د جرمني په بانکونو کې بحران ولیدل  ۲۰۰۰اغیزمن شول. په 

امریکا په بانکونو کې بحران ولیدل شو چې میالدي کال کې د  ۲۰۰۷شو او په 

میالدي کال له بحران څخه وروسته تر ټولو  ۱۹۳۰دغه وروستی بحران د 

اقتصاد ته یې ټکان ورکړ. د پورونو په ادا کولو  ۍلوی بحران و چې د ټولې نړ

کې له ضعف پرته مالي مدیریت یوې بلې ستونزې سره هم مخامخ کیږي چې 

د ترالسه شویو کریدتونو بیرته نه دیبت کیدل دي. د هغه د مشتریانو لخوا 

بانکونو تاریخچه په تیره بیا په اروپا او د امریکا په متحده ایاالتو کې دا ښکاره 

میالدي کال څخه د بانکونو په وضعیت کې بدلون  ۱۹۵۰کوي چې وروسته تر 

سپما  راغی، یعنې دوی د پس اندازونو په فعاله اخستونکو بدل شول آن دا چې د

یا پس اندازونو د ترالسه کولو په خاطر یو بل سره په سیالۍ  اخته شول. په 

متحده ایاالتو کې د پورونو په ترالسه کولو کوم کنټرول نه وو، کله چې په 

میالدي کلونو کې له بانکونو څخه پور اخیستل ډیر زیات  ۱۹۷۰او  ۱۹۶۰

ونه ترالسه کړل او بیا یې شول نو معامالتي بانکونه او نورو غټو بانکونو پور

پور اخستونکو ته دغه پیسې ورکولې او د پور ورکولو لپاره بازارونو پیسې 

ترالسه کړې او په دې توګه بانکې چارې په بازار بدله شوه دغې پروسې د 

 مالي خطرونو ډولونه زیات او د مالي خطرونو د مدیریت دنده یې مهمه کړه.

لمریز کال کې د کابل بانک قضیه  ۱۳۸۹په په افغانستان کې هم ورته پیښې 

چې د یوه بیساري فساد او د ونډه والو د ناوړه چلند له امله ولیدل شوه. د دغه 
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بانک د مدیریت بې مسؤلیتي د افغانستان لپاره د مالي خطرونو یوه بده پیسښه 

 تر ټولو بده دابلکې وه چې نه یواځې دا چې د هیواد اقتصاد ته یې زیان واړاوه 

بې اعتمادي رامنځته کړه. دغه کې چې په هیواد کې یې په بانکي سیستم وه 

کلونو د تنظیمي جګړو په ترڅ کې د بانکي څانګو له  ۱۳۷۲-۱۳۷۱قضیه د 

لوټ کیدو وروسته د مالي زیانونو او خطراتو یوه ډیره بده بیلګه وه. دغې 

فغانستان دولت بانکې ناوړه پیښې د مالي خطراتو اهمیت ته خلک ځیر کړل، د ا

او د هیواد مرکزي بانک هم له ګڼو اندیښنو او پوښتنو سره مخامخ شو، بالخره 

مه نیټه د افغانستان بانک مجبور شو چې د  ۱۴لمریز کال د وږي په  ۱۳۸۹د 

دغه بانک واک په خپل الس کې واخلي. د ارزونو پایلو وښوده چې د دغه 

ررات نه و رعایت کړی کوم چې د بانک د مدیریت څانګې او ونډه والو هغه مق

بانکي چارو په هکله دي. دوی بانک ته په ملیونونو ډالره خساره ورسوله، دا 

په داسې حال کې چې د یو شمیر راپورونو له مخې زمونږ د هیوادوالو د شتمنۍ 

دغه بانک ته سپارل شوې وه خو بانک د ټول ملت اعتبار  ۳۴په سلو کې 

من خلک یې د هیواد په بانکي سیستم بې باوره زیانمن او د افغانستان پت

 (۱۳۹۵احمدزی، کړل.)

ګه میالدي کال کې د یوې علمي رشتې په تو( ۱۹۰۰د مالي چارو مدیریت په )

 نه دوپیژندل شو او له هغې زمانې تر اوسه د مالي مدیریت دندې او مسولیتو

ې کلونکي تغییر او بدلون په حال کې دي او په دې کې شک نه شته چې په رات

 به هم د تغیراتو درلودنکي وي.

وو کاله پورې مالي مدیریت د اقتصاد د علم یوه برخه وه چې د د( ۱۹۰۰تر)

ایي شرکتونه په خپل کلونو( په موده کې څو لوی امریک ۱۹۰۰-۱۸۹۰لسیزو)

شرکتونه ( ۷۸منځ کې سره ادغام شول، د دې ادغام په نتیجه کې چې کوم)

ې لو چنایعو د مجموعي تولیداتو نیمایي یې تولید کورامنځته شول د اړونده ص

دغو ادغامونو د زیاتې پانګې ضرورت رامنځته کړ او د پانګې د جوړښت 

 منجمنت  د منیجرانو له مهمو دندو څخه وشمیرل شو.

 باید یادونه وکړو چې په هغه موده کې د مالي صورت حسابونو تهیه او د

لو ې او په لومړنیو او ابتدایي مراحهغوی تحلیل خپل لومړني دورې طی کول

 کې یې قرار درلود.
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ه تغوی همالي تحلیل او تجزیه به یواځې د شرکتونو په داخل کې ترسره کیده او 

لي چې د شرکت نه د باندې ول لکه پانګه اچوونکو لخوا به د شرکتونو د ما

ې چوضعیت او فعالیتونو په هکله معلومات نه ورکول کیده ترڅو وکوالی شي 

 د پانګې اچوونې په هکله تصمیم ونیسي. 

له د ه املد نویو صنایعو په رامنځته کیدلو او د نوي تکنالوژۍ د رامنځته کیدو 

الړ ونځه رامنځته شویو تغیراتو او بدلونونو د تطابق په خاطر زاړه صنایع له م

ور ناو دغه اقدامات د دې سبب شو چې مالي مدیریت یا د مالي چارو مدیریت 

 علمي توګه پرمخ والړ شي. په

میالدي کال کې د موجوده ارزښت اهمیت ته په کتلو سره مالي ( ۱۹۵۰په)

و ړي امدیران دې ته وهڅیدل ترڅو د خپلو وظایفو او مسولیتونو ساحه پراخه ک

 د پانګې اچوونې د پروژو په انتخاب کې هم برخه واخلي.

ل میالدي کا( ۱۹۰۰ټ د)لکه څرنګه چې وویل شو مالي مدیریت یا مالي منجمن

په حدودو کې د یوې ځانګړې یا خاصې رشتې په توګه وپیژندل شو او په 

الدي می( ۱۹۲۰لومړي قدم کې یې د مالي مدیرانو پام یې ځانته واړوله.  په )

ب و ړیتوکال کې د شرکتونو د لنډ مهاله سیالیت مسلې د مالي مدیرانو دویم لوم

 (۱۳۹۶عارف، ګڼل شو.)

ې ته بحران په موده کې د ورشکستګۍ، د شرکتونو د بیا تجدید مسلد اقتصادي 

رې میالدي کال څخه تر ننه پو( ۱۹۵۰د مالي مدیرانو پام هم ورواوخت. له)

ې یمله مالي تا مین په ځانګړو پریکړو او تصامیمو پورې تړاو موندلی چې له ا

وه ینظره  باید له ځینو افزارو او تګالرو څخه استفاده وشي چې د ماهیت له

وي تحلیلي جنبه لري. هغه وسایل چې نن ورځ مالي مدیران ورڅخه استفاده ک

 عبارت دی له: حسابدارۍ، د اقتصاد علم، د کمپیوټر علم، کمې تجزیه او

 تحلیلونه او نور
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 د مالي مدیریت تکاملي سیر درې مهمې ځانګړتیاوې لري چې عبارت دي له:

خه انګو څڅسبتاٌ نوې او د مدیریت د علم له د مالي مدیریت رشته یا څانګه ن . ۱

 شمیرل کیږي.

ه دادو پد مالي مدیریت په تصمیم نیونه باندې اتکاء لري، د ارقامو او اع . ۲

 تجزیه او تحلیل کې له کمپیوټر، اقتصاد او سنجش څخه استفاده کوي.

تګ د دې ښکارندوی دی چې دغه د دغه علم دوامداره او چټک پرمخ . ۳

مدیریت( به نور هم د یوه علمي رشتې په توګه پرمختګ  ماليعلم)

 (۱۳۹۶عارف، وکړي.)

 په افغانستان کې د مالي مدیریت او مؤسساتو څرنګوالي ته لنډه کتنه

 ود. دیسې له ډیرو لرغونو زمانو راهیسې چلند درلپپه افغانستان کې سکه او 

ه ه محصول څخدولت مالی منابع له مالیاتو، کاروان سرایونو او سوداګرو ل

داره وه ایتدارک کیدل. د لومړي ځل لپاره احمد شاه بابا د مالیې وزارت په بڼه 

جوړه کړه چې مستوفي المالک یې په راس کې وو، غازي امان هللا خان د 

د  ل یېمالیاتو قانون جوړ او مالیات یې له جنسي بڼې واړول او د پیسو په ډو

و تشکیل ز کال کې د افغانستان د اداراتلمری( ۱۳۱۱. په کال)کیښودتادیې بنسټ 

نوی شو چې د مالیې وزارت او تجارت وزارتونه جوړ شول تر څو چې 

ک لمریز کې خپل لومړنی بان( ۱۳۱۲بالخره افغانستان وکوالی شول په کال)

لمریز کال څخه مخکې هیڅ داسې ( ۱۳۱۲یعنې ملي بانک تاسیس کړي. له )

غاړه وي بلکې یو شمیر نیمګړي مالي مؤسسه نه وه چې مالي چارې ور په 

افانو و صرمعامالت، کریدتونه او داسعارو تبادله په کابل او کندهار کې د منفرد

 په واسطه ترسره کیده.

لومړنی مالي مؤسسه په نننۍ مفهوم سره د هاشمي سهامي شرکت و چې په 

لمریز کې جوړه شوه او وروسته یې د ملي بانک په نوم تکامل ( ۱۳۱۱کال)

 (۱۳۹۵عارف، کال کې یې بانکنوټ نشر کړ. )( ۱۳۱۴وکړ او په )
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نستان لمریز کال کې د هیواد مرکزي بانک یا د دولت بانک) د افغا( ۱۳۱۸په )

بانک( جوړ شو چې ورسره یو ځای نور مالي مؤسسات لکه د بیمې شرکت، د 

تان نسغاتقاعد خزانه، رهنما او تعمیراتي بانک، د کرنې د پراختیا بانک، د اف

او صنعتي بانک، ګڼ شمیر سهامي شرکتونه او دې ته ورته مؤسسات تشکیل 

 جوړ شول. اوس په هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونه، شرکتونه او مالي

انون لمریز کې د هیواد بانکې چارو نوی ق( ۱۳۸۲بازارونه فعال دي. په کال)

 ق وړفذ او د تطبینافذ شو چې ورسره یو ځای د افغانستان بانک قانون هم نا

 وګرځید چې د بانکونو د بانک یا د دولت د بانک په توګه پکې تعریف او

 ( ۱۳۹۵احمدزی، مسؤلیتونه ورته سپارل شوي.)
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 د شپږم فصل پوښتنې

 لومړی پوښتنه: مالي پالیسي څه ده تعریف یې کړئ؟

 اضح یې کړئ؟دویمه پوښتنه: د مالي پالیسۍ موخې کوم دي و

 دریمه پوښتنه: اقتصادي رکود د اقتصاد کوم حالت ته ویلی کیږي؟

 څلورمه پوښتنه: مالي پالیسي په څو ډوله ده، هر ډول یې تشریح کړئ؟

 پنځمه پوښتنه: د مالي پالیسیو ستونزې په ګوته کړئ؟

ه څشپږمه پوښتنه: د مالي پالیسیو تطبیق د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې 

 لري؟اغیزې 

یږي یق کاوومه پوښتنه: ولې په افغانستان کې مالي پالیسۍ په سمه توګه نه تطب

 الملونه یې په ګوته کړئ؟

 اتمه پوښتنه: مالي مدیریت تعریف کړئ؟

 نهمه پوښتنه: مالي مدیریت د کومو اهدافو درلودونکی دی واضح یې کړئ؟

ر کامل لنډ نظلسمه پوښتنه: په افغانستان او نړۍ کې د مالي مدیریت پر ت

 ورکړئ.

 م ديیولسمه پوښتنه: په افغانستان کې د مالي مدیریت مرستندویه مؤسسات کو

 او څرنګه یې خپل فعالیتونه پیل کړل؟

اضح انقباضي او انبساطي پالیسي ګانې سره څه توپیر لري ودولسمه پوښتنه: 

 یې کړئ؟
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 اووم فصل 

 عامه پولي مسایل

 دورهد تکامل پیسې او د پیسو . ۱

یو له هغو ستونزو او مشکالتو څخه چې ټوله نړۍ او په ځانګړي توګه 

 پرمختیایي هیوادونه ورسره مخامخ دي هغه د پیسو په هکله راپورته شوي

دي ستونزې او مشکالت دي. البته دغه ستونزې نه یواځې د یوه هیواد اقتصا

ري او جوړښت ته زیات رسوي بلکې د هغه هیواد اجتماعي، سیاسي، کولتو

 . د دغه ستونزو ښکاره مثالونه دلی شينورو جوړوښتونو ته هم زیان رسو

 ور د، جنګونه او نۍنړۍ په زیاترو هیوادونو کې وجود لري چې سیاسي ناقرار

د رکو پیسو د عدم استقرار له امله رامنځته شوي او د هیوادونو اقتصاد یې د

و د دغو مشکالتو د کړیدی، لیکن په مختلفو وختونو کې پوهان خاخسره م

لي مخنیوي لپاره هڅې کړیدي او اوس هم په دې لټه کې دي چې د پولي او ما

 وسایلو په هکله دغه ستونزې له منځه یوسي.

 د طبیعي تبادلې دوره. ۱.۱

 اتلوسکله چې انسان د بیخي لومړني پړاو څخه را ووت د څارویو په روزنه او 

ه درلوده، ځکه چې په هغه وخت بوخت شو، په هغه وخت کې تبادله وجود ن

رسره ید تکې انسان یواځې د ځان د احتیاج د رفع کولو لپاره طبیعي او ساده تول

 کاوه، له همدې کبله تولید محدود او په لږه پیمانه وه.

د بشري ټولنې د پراخیدو سره د انسانانو احتیاجات او اړتیاوې هم مخ په 

ترڅو د خپلو احتیاجاتو د رفع کولو  زیاتیدو شوې او انسان په دې هڅه کې شو

لپاره اضافي اجناس تولید کړي، ترڅو وشي کولی د هغې په مقابل کې د خپل 



 

 

 

166 

ضرورت وړ اجناس ترالسه کړي، هماغه وو چې د بشر په اقتصادي ژوندانه 

کې په تصادفي توګه د مبادلې مفکوره پیدا شوه او په اقتصاد کې یې مهمه او 

 اساسي نقش پیدا کړه.

لود بادله د خپل انکشاف په لومړي او ابتدایي پړاو کې تصادفي خصوصیت درت

ه ( قبل المیالد کلونو پورې پیسو وجود نه درلود او پ۳۲۰۰تر۳۴۰۰چې تر)

و معامالت جنساً سرته رسیدل او محصوالت د مؤلدینو د ځانګړهغه وخت کې 

 ضروریاتو د رفع کولو په خاطر تولید کیدل.

 دچې  ې نژدې سره اوسیدل د هغو شیانو په مبادله پیل کړههغو ټولنو چ یلومړ

نس دوی د ضرورت نه به اضافه ول. په لومړیو وختونو کې به یو جنس د بل ج

ل سره تبادله کیدله او هر کس مجبوره وو چې خپل تولید کړی شوی جنس د ب

هغه چا سره تبادله کړي چې د ده د ضرورت وړ جنس ورسره موجود وي 

س و کیکله چې به  .دلې په نتیجه کې د دواړو خواوو احتیاج رفع شيترڅو د تبا

 د بل جنس لپاره ضرورت پیدا کړ نو د هغه لپاره به په هغه وخت کې ډیر

مشکل وو ترڅو داسې یو کس پیدا کړي چې خپل تولید کړی شوی جنس د هغه 

ې بل جنس په مقابل کې تبادله کړي کوم چې د هغه سړي سره موجود دی چې د

تبادلې ته متسقیمه تبادله یا د بارتر)جنس په جنس( تبادله ویلی 

 (۱۳۶۱ګلداد.شي.)

ره دا د تبادلې هغه لومړنی شکل دی کوم چې دوه جنسه به په تصادفي شکل س

متر  ه)یومبادله کیدل، مثالً یو متره رخت به د درې منه غنمو سره تبادله کیدل

ره ډوله اجناسو په خپلو کې سرخت= درې منه غنم( په دې معنی چې دغه دوه 

ره سد تبادلې قابلیت درلود او دغه یو متر رخت به یواځې د درې منه غنمو 

ه کل تشتبادله کیدله او بل هیڅ جنس ورسره نه تبادله کیده چې د تبادلې دغه 

 (۱۳۶۱ګلداد.ماکس د ساده او تصادفي ارزښت درلودنکی شکل ویلی دی.)

 ن کې د ارزښت دغه شکل خپل ځای د ارزښتد بشري ټولنې د تکامل په جریا

و بل شکل ته چې د کامل یا پراخ ارزښت شکل بلل شوی دی پریښود چې د 

 تبادلې د دغه شکل معادله په الندې ډول کتالی شو:
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ه له ب او څو نور مشخص شیان ګرامه طال دوه دانې تبرونه، دوه منه غنم، درې 

 .یو متر رخت سره تبادله کیدل

 دوه دله داسې معنی ورکوي چې یو متر رخت به د دوه منه غنمو یاپورتنی معا

جناسو غو ادانې تبرونو او یا هم د دوه ګرامه طال سره تبادله کیدله ځکه چې د د

و ارزښتونه سره مساوي ول او له دې پرته دغو اجناسو نشو کولی چې د نور

 اجناسو سره تبادله شي.

ه زیاتې ستونزې او مشکالت منځ ت د جنسونو د تبادلې دغه شکل په عمل کې

او  راوړل چې په تدریجي ډول سره د بشري ټولنو تاریخي تکامل له یوه طرفه

ام د ع د انسانانو د تجربو زیاتوالی له بله طرفه د کامل یا پراخ ارزښت شکل

ارزښت په شکل او بالخره د عام ارزښت شکل د پولي ارزښت په شکل بدل 

ه د اً طال د پیسو شکل ونیوه چې د هر جنس سره بشو او قیمتي فلزاتو خصوص

 تبادلې وړ وو او هر شی)جنس(به د طال په مقابل کې تبادله کیدله.

 دپه دې ترتیب سره پیسو وکولی شول چې د طبیعي اقتصاد مستقیمه تبادله 

 (۱۳۵۴فرهنګ، امین. پولي اقتصاد په پولي تبادلې باندې بدله کړي.)

ا ی( تبادلوي اقتصاد کې طبیعي تبادله)جنس په جنسلکه څرنګه چې په طبیعي 

ګ رمختپمستقیمه تبادله موجوده وه او نوموړی تبادله د کار د اجتماعي ویش د 

تونزو ساتو سره او همدارنګه د تولید د پراختیا سره څه آسانه کار نه وو او د زی

او مشکالتو سره مخامخ کیدل نو ځکه خلک په دې لټه کې شول ترڅو د 

ه منځتقیمې)جنس په جنس( تبادلې پر ځای یو داسې)غیر مستقیمه( تبادله رامست

له پرت شي ترڅو د ټولو خلکو د تقاضا او قبول وړ وګرځي او د نورو اجناسو په

 یې اهمیت او ارزښت زیات وي او د وساطت)منځګړیتوب( دنده د تبادلې په

 عملیه کې سرته ورسوي.

مختلفو اجناسو د تبادلې د وسیلې)پیسو( په هماغه وو چې په مختلفو وختونو کې 

وو لکه: هم او په ځینو ځایونو کې دغه اجناس د ټولو د قبول وړ  کاریدليتوګه 
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، د ښایسته مارغانو ید، فلزات، د کبانو د نیولو چنګکمالګه، صدف، مروار

بڼکې، کودۍ، د فیل غاښ، پوستکي، تمباکو، حیوانات، سوما نومې مقدسه 

پنجې، چای، غشي، لیندۍ، تبرونه، مریان، پسونه، اوښان،  ، د پړانګواښه

دلې د معیار( کاغذ هم د پیسو)د تبا غوایان، خوسکي، ښایسته تیږي او بالخره

. لکه په لویدیځه آسیا او روم کې د بحر په غاړو کې چې په توګه وپیژندل شو

له( په افغانستان او هند هم په کې موقعیت درلود د شیانو راکړه ورکړه)تباد

پراخه پیمانه د څارویو په ډول ترسره کیده چې د دې ډول راکړې ورکړې 

یادونې په اروپایي ژبو کې اوس هم پاتې دي. )په نورستان کې التراوسه هم یو 

 شمیر شیان د غوا په بدل کې رانیول کیږي(

تکي همدارنګه په ځینو ټولنو کې چې د خلکو دنده یې ښکار وو د څارویو پوس

 ولزحماسې په ډول په کار وړل آن تر دې چې د ډاکترانو په فیس او حق یې د پی

 (۱۳۶۱ګلداد.کې به یې یو ډول څاروي ورکول.)

 دویل کیږي چې د لرغوني آریانا آریایي خلک چې هند ته الړل دوی به چې 

سو( به ي)پیسوما مقدس واښه د رانیولو لپاره افغانستان ته راتلل نو یو قسم غوای

 هلتان واښه د افغانس به سوداګرانو نوموړیې لپاره راوستل او یا یې د تبادل

تل یې طالیي رنګه غوایي راوسغرونو څخه هغو ته وروړله او په بدل کې به 

(ویئل چې بالخره له دې کلیمې څخه پیسه جوړه pasuغوایو ته یې) چې دې

 (۱۳۵۶،۲۲ګڼه. ۴خپلواک، عبدالستار،  شوه.)

منځته راتګ د ټولنو د ژوندانه په مختلفو شرایطو  او د تبادلې د معیار ټاکل

لکه د ټولنې موقعیت، آب وهوا، کولتوري پرمختګ او نور،  ،پورې اړه درلوده

د مثال په ډول هغه خلک چې د بحر خوا سره اوسیدل ملغلري،  د ماهیانو د 

نیولو چنګ، په سړو سیمو کې پوستکي چې د اغوستنې د کالیو پرځای ورته اړ 

مبادلې د واحد په توګه استعمالیدل. د ګرمو سیمو قبیلې چې کالیو ته یې ول د 

دومره پوره ضرورت نه درلودل او خوراکي شیان هم د طبیعت له پلوه ورته 

فیروزو امیلونه،  او تیار وول د ځان په ښکال پسې ګرځیدل، دوی به د مرغلرو
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و شارک غاښونه، ې، د اوبو د خوګ، نهنګ اکد فیل غاښ، د ښایسته مرغانو بڼ

تقوی، نګار او جنګي وسایلو او آالتو په څیر کارول. )ید پړانګ پنجې د س

  (۱۳۷۲،مهدی

 ې یاد نمونې په ډول په یو شمیر هیوادونو کې الندې شیان د تبادلې د وسیل

 معیار په توګه کارول کیدل:

 نستا، په حبشه کې مالګه، په هندوۍپه افغانستان کې څاروي، ملغلری او کود

ې ک، په کولمبیا د بحر په جزایرو کې د مارغانو بڼکېکې ملغلري، د اطلس 

ور اوسپنه، په تبت کې چای، په امریکه کې تمباکو، په روسیه کې د سم

 پوستکي، د روم د امپراطورۍ په لومړیو وختونو کې خوسکیان او غوایي د

لل عیار بمبدلون)د تبادلې( د وسیلې په توګه کاریدل او د شیانو د ارزښت 

 (۱۳۵۶:۲۲.)خپلواک،کیدل

چ ن، پسونه، اوښان، وهمدا رنګه په ځینو هیوادونو کې غشي، لیندې، مریا

ل تعمااو داسې نور شیان د تبادلې د وسیلې)پیسو( په توګه اس ماهیان، اسونه

ت د شوي. په نتیجه کې دارنګه ویلی شو چې انسانانو راز راز ګینې او فلزا

و ا ېد سرو او سپینو زرو ټوټې به یې په کار اچولاو  ټاکلیارزښت معیار 

 یندلوه په کبیا دا ټوټې د خپلو ټولنو د واکدارو کسانو د نامبه یې وروسته 

ه را ووتې چې پبه لې او د سکو په شکل سره د باور وړ وګرځو)ضرب وهلو( 

 (۲۳ :۱۳۵۶)خپلواک،دې ډول د سکو وهلو دود هم عمومي بڼه غوره کړه.

 پیسو تاریخچه او د هغې د تکامل دوره د فلزي. ۲.۱

ایانو آسی د پیسو اصلي اختراع معلومه نه ده، ځینې یې یونانیانو او ځینې یې هم

وي شته نسبت ورکوي، ولې تر اوسه پورې د پوهانو څیړنې په دې ندي بریالي 

 د پیسو د اختراع اصلي ځای معلوم کړي.په قطعي توګه چې 

راووتل مخکې له دې چې د حقیقي سکې په  کوم وخت چې فلزات مبادلې ته

څیر تبادله شي بیالبیل پړاونه یې تیر کړیدي، په مصر کې د فرعونانو په وخت 
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کې چې سکه موجوده نه وه ټول فلزات لکه سره زر، الکترم، سپین زر، مس، 

سرب او اوسپنه په تبادلې کې استعمالیدل. نوموړو فلزاتو هره بڼه چې درلوده د 

تلې په واسطه به تلل کیدل او د هغو معیار او اندازه به ټاکل کیده.  یوې کوچنۍ

د دې  کار ستونزو مصریان اړکړل چې د ټاکلو وزنونو مقطوعه ټوټې جوړې 

 (ص۲۳ ګڼه، ۴خپلواک:)کړي.

ویل کیږي چې طال لومړنی فلز دی چې د بشر په وسیله کشف شویدی او له 

ه، څخه په مصر کې استفاده کید (کاله مخکې له میالد۵۰۰۰ه)بدغه فلز څخه 

همداراز نقره د ډیرې پخوا زمانې راپدیخوا تر استفادې الندې نیول 

 (۱۵۸:  ۱۳۷۲،تقوی، مهدیشویدی.)

ڼل په پخواني مصر کې د یوه اوږده وخت لپاره نقره د طال څخه باارزښته ګ

 د( قبل المیالد کال په شاوخوا کې نقره خپل ارزښت ۱۰۰۰کیده مګر د زر)

ځکه چې د هسپانیې د  ،ه فلز د زیاتې عرضې په واسطه له السه ورکړهدغ

طه معادنو څخه به نقره استخراج او بالخره به مصر ته د فنیقیانو په واس

 واردیده.

 ( اوه سوه قبل المیالد کال په شاوخوا کې۷۰۰لومړنی فلزي سکه شاید د)

ه جوړې ضرب وهل شوی وي چې دغه سکې د طال او نقرې د ترکیباتو څخ

  (۱۳۷۲،تقوی، مهدی شوې وې.)

ې د پیسو انکشاف تر ټولو مخکې په یونان خصوصاً په اتن کې ترسره شوی چ

په هغه وخت کې سکې ضرب وهل کیدې چې طالیي او نقره ئي سکو په  کې 

نیا کې کې یې په د دو( پینځه ویشتو پیړیو په حدو۲۵چې تقریباً د) دوچلند درل

 حکمروایي درلوده.

د ښار خلکو په فلزاتو سکه ووهله چې هرې ټوټې یې د یوه پسه ارزښت  د اتن

درلود او په کلیشه یې د پسه عکس انځور کیده چې د پیسو کار یې په ټول ملک 

 )۱۳۵۶)خپلواک،.کې ورکاوه.
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لماس د ( کاله پخوا سره او سپین زر او ا۷۰۰په بابل کې د میالد نه اوه سوه)

دې وشوه چې په هره پیسه  پریکړهرسته بیا ه کاریدل او وبپیسو په ډول 

مخصوص مهر ووهل شي چې په دې وخت کې د لومړي ځل لپاره پیسې 

ې چپیسو د پیدایښت سره ټولې هغه ستونزې تاریخي ډګر ته داخلې شوې چې د 

 =جنسد طبیعي تبادلې په وخت کې وجود درلود له منځه الړل او پولي تبادله)

 ې تبادلې په نامه هم یادیږي رامنځته شوه.جنس( چې د غیر مستقیم =پول

 چې د هد پیسو د پیدایښت سره سم د تبادلې عملیه په دوو برخو وویشل شو

 اخستلو او ورکولو)پلورلو او پیریدلو( عملیې منځ ته راغلې.

 ( دوه سوه اته۲۶۸لومړنی نقره ئي سکې د حکومت لخوا په رسمي توګه په)

ه وم کې ضرب ووهل شوې، اما د دغه قرن پشپیته قبل المیالد کال کې په ر

کې روم د نقرې د کمبود سره مخ شو چې سکې هم ډیرې نه ضرب  وروستیو

 کې څرنګه چې روم پر هسپانیې باندې وروستیوکیدې لیکن د دغه قرن په ا

مبود کې د غلبه پیداکړه او د هغې نقره ئي معادن یې الس ته ولویدل بیرته د نقر

ده. چې په دغه وخت کې طال په روم کې ډیر کم پیدا  کیمشکل له منځه والړ 

یدا لی پباید ووایو چې د همدغه قرن په بیخي اواخرو کې طال په روم کې زیاتوا

کال  ( دوه سوه شپږ قبل المیالد۲۰۶کړ او لومړنی طالیي سکه په روم کې په)

 (۱۵۹ :۱۳۷۲،تقوی، مهدی کې ضرب ووهل شو.)

ې کره طالیي سکو هم خپل نقش په غربي اروپا د روم د امپراطوری د سقوط س

 وانهرلیکن په غربي نړۍ کې له هغې څخه استفاده ال هماغسې  ،له السه ورکړه

 وه او د تبادلې د وسیلې په توګه ورڅخه استفاده کیده.

( Outenوروسته مصریانو د سرو او سپینو زرو حلقې جوړې کړې چې اوتن)

( ویشل شوی وو چې د یوې Kutلس کټ)ورته ویل کیده او یو واحد یې په 

( ګرامه وو. دغه حلقې یو ډول سکې ۵،۷۲دانې ټول)وزن( یې)

 (۲۴ :۴شماره:)خپلواک،وې.
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سکو جریان ومونده او حتی په  يدغه راز د روم په امپراطوری کې طالی

 پخواني فارس او هند کې هم دغه سکې پیدا کیدلې.

و او ګرد تب تیر کړي او کرار کرار دهمداراز کلدانیانو او عالمیانو همدغه مرا

 حلقه ئي سکو خاوندان شویدي. په آسیایي خلکو کې ترټولو لومړی د کلدې

اوه اوعالم خلکو فلزات وپیژندل او د هغو فلزي واحد چې د سکې کار یې ورک

دې ن بان( نومیده او دغه بیا په دوه ډوله وو چې په لوی او کوچني میMineمین)

( ګرامه او دوهم یې د دې ۱۰۱۰مړنی یې یو زر لس)ویشل شوي وو چې لو

 درلود. تول)وزن( (ګرامه۵۰۰۵ه زره پنځه)نیمایي یعنې پنځ

 (ص۲۴، ۴شماره .۱۳۵۶عبدالستار.)خپلواک،

 ې همیکله چې د انسانانو ټولنیز ژوند پراخه شوه ورسره غوښتنې او اړتیاوې 

ې یراغله او وده راکړه ورکړه پراختیا وکړه، سوداګري منځته  زیاتې شوې،

 ت کېوکړه په نتیجه کې د فلزاتو الس په الس کیدل هم ډیر شول نو په دې وخ

وی او تقلب څخه په صفا والي او سچه والي کې ډاډ ش ۍد دې لپاره چې د ټګ

 دوي د هغه وخت ټولنیزې قواوې او سوداګران په دې فکر کې شول چې باید 

 وڅغقلم، څټک او سندان سره یې  اني)په نښه( کړي، لکه چې پهشفلزو ټوټې ن

ې شوي فلزات په نښه کول څو چې عامو خلکو ته د وزن او سوچه والي له مخ

د اعتبار ولري، دغه وخت د سکو د منځته راتګ لومړنی مرحله ده چې د میال

 (۲۵، ۴شماره:۱۳۵۶.)خپلواک،( پیړۍ سره سمون خوري۷څخه شاوخوا اوم)

 لومړنۍ ترالسه شوې سکې. ۳.۱

څرنګه چې مخکې مو وویل چې د پیسو اختراع په اساسي ډول معلومه نده لکه 

اما اساسي خبره دا ده چې نجیبه فلزات د تخنیکي او نورو اوصافو په لحاظ په 

تبادله کې د معیار په توګه قبول شول چې په دې توګه د منځګړیتوب دنده په ښه 

میالد  لهسره شاید شان سرته رسولی شي. لکه څرنګه چې د زمانې په تیریدو 

په توګه سکه ووهل شو چې د پیسو د پیدایښت ( پیړۍ مخکې د پیسو ۷څخه اوه)

سره ټولې هغه ستونزې چې د طبیعي تبادلې په وخت کې شتون درلود له منځه 

 الړل او غیر مستقیمه)پولي( تبادله رامنځته شوه.
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اجناسو بناًء پیسې د محصول جنس څخه عبارت دي کوم چې د هر ډول نورو 

دي  ابر(سره تبادله کیږي. یا په بل عبارت: پیسې د نورو اجناسو سره معادل)بر

و د اچې د زرهاوو اجناسو له منځه راوتلی او د چینک، اندازه کولو، معیار 

 وساطت دنده د نورو اجناسو لپاره د تبادلې په وخت کې سرته رسوي. ټول

سې د عمومي تبادلې د اجناس خپل ارزښت د پیسو په واسطه معلوموي، پی

 وسیلې په توګه هم یادیږي.

اوس راځوخپل اصلي مقصد ته او هغه دا چې د سکو او پیسو اصلي اختراع 

 ستهالمعلومه نه ده مګر د زیاتو هڅو او څیړنو په نتیجه کې یو څه معلومات 

د دورې د  (کومود)( د Polluxراغلي دي چې له دې جملې څخه پولوکس)

 و د لغت د کتاب مؤلف لیکي چې:امپراطورۍ مؤرخ ا

( د آرګوش بادشاه لومړنی سړی دی چې سکه یې ضرب کړیده Phidonفیدون)

 چې د سکو نښې یې د سمندري کشپ تصویر دی.

 ( شپږسوه۶۷۰( د معبد څخه السته راغلي او په)Heraهغه سکې چې د هیرا)

 لواک،خپاویا قبل المیالد کال پورې اړه لري آرګوش ته یې نسبت ورکوي.)

 (صـ۷شماره، ۵، ۱۳۵۶عبدالستار.

ې د ( چې د آتن د مؤرخینو د ډلې څخه دی عقیده لري چPhilochoreفیلو کور)

 ( افسانوي قهرمان دی.Thesecسکې مخترع تزه)

ځینې خلک د نښه شویو مقطوعه فلزاتو د اختراع نسبت د کوچني آسیا پخواني 

و ته او ځینې یې د ( د ښار خلکsord( د پایتخت سارد)Lydمملکت لید)

( د جزیرې یوناني اوسیدونکو ته کوي. دغه جزیره د آژپن په Ejineآژپن)

( ښار پخوانی او په تجارت کې له ټولو مخکې Lydخلیج کې واقع ده چې د لید)

دی، نو ټول خلک د نښه شویو مقطوعه فلزاتو اختراع دوی ته منسوبوي او 

( Mermnades) کې د مرم ناد( پیړۍ ۸) وایي چې د میالد څخه پخوا اتمه

نښه  ( هغه سړی دی چې پخوانۍGy ges) سلطنتي کورنۍ مؤسس ژي جس

ګرامو څخه  (۱۰،۸۲۰شوي مقطوعه فلزات یې منځته راوړي چې وزنونه یې )

 ( ۷، ۵شماره:۱۳۵۶)خپلواک، ( ګرامو پورې فرق کاوه.۱۴،۲۵۵تر)
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ه دې یوناني مؤرخین هم پ(Herodoteهرودت)(اوXenophoneګزنفون)

 ( کې تر ټولو لومړنی سکې ضرب وهل شوي دي. دLyd) عقیده دي چې په لید

میالد ( قبل ال۵۶۷ -۵۵۱( په زمانه کې چې د)Croerusلید د بل پاچا کرورس)

ی لی دکلونو ترمنځ یې بادشاهي او سلطنت کړیدی سکه یو ګام نور هم مخ ته تل

په ښي)راست( مخ چې د مقطوعه فلز  او صنعتي خواص یې پیدا کړیدی لکه

ه ې دوباندې د زمري او غوایي نیم بدن یو تربله مخامخ او په بل مخ باندې ی

 مربع ژوروالي معلومیږي.

ه پخو  که څه هم هخامنشیانو د کوچني آسیا له فتح کولو وروسته سکه وپیژندله

هغو زمانو کې دوی په خپله سکه ونه وهله. د هرودت د وینا له مخې د 

و مشر زوی)داریوش( سکه رواج کړه او نورو نائب هستاشب لومړی ا

سو مالحکومه ګانو او ښاروالیانو ته یې اجازه ورکړه چې په سپینو زرو او 

سکه ووهي، مګر فرانسوي سکه پیژندونکی )دومرګان( وایي چې نائب 

الحکومه ګان او ښاروالیان د خپلو سکو د فلزاتو په ټاکلو کې آزاد 

 (۵شماره: ۱۳۵۶)خپلواک، ول.

د هخامنشي زمانې شاهي سکه د سرو زرو سکه ده چې)دادیک( نومیدله 

( کوچني Phocee( ګرامه وزن یې درلود او د وزن له مخې د فوسه)۸،۴۲او)

آسیا د ښار سکې د نیمایي سره برابر وه ځکه چې د فوسې د ښار 

ندې ( ګرامه تول درلود. یونان که څه هم د هخامنشیانو ترالس ال۱۶،۸۴سکې)

ې )الکترم( یعنې د هغه فلز څخه به یې سکه ضربوله چې دراو که نه وووو 

 هم هلبرخې به یې سره زر او یوه برخه به یې سپین زر وو. هخامنشیانو هیڅک

 ي، دد مفرغو)دا یو الیاژ دی چې د مس اوقلعي څخه په مختلفو رنګونو جوړیږ

غه ده صنعت له لحاظه دا د خالص مس نه بهتره ده او بهتره مفرغه ه

( قلعي وي( نه سکه نده ضرب کړې.)خپلواک، ٪۴۰( مس او )٪۶۰چې)

 (ص۹، ۵شماره :۱۳۵۶
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 )کوم تصویر(د دریم داریوش تر وخته پورې د سکې په بل مخ باندې هیڅ شی

نه وو بې له هغه ستوري څخه چې د ضرب په وخت کې په سندان باندې 

ده باندې یې هم سا لیکن د دریم داریوش په زمانه کې په څټ ،ایښودل کیده

ل. ا شومیاشتې، شاه په شاه څپاند خطونه او نور شیان پید ه نويشکلونه له دو

ری دغه سکې لیکنې نه لري، یواځې د سکې په مخ باندې د ضرب نښه یا بل تو

ي لري چې تر اوسه پورې لوستل شوي نه دي. د دغو سکو شکل عموماً ګردوال

 او یا بادامي شکل ته مایل دي.

و ایدي از د هند په ځمکه ملغلرې د تبادلې د وسیلې په توګه استعمال شوهمدار

ا خور کله چې په نړۍ کې د فلزاتو استعمال مروج شو نو) کودۍ( د هند د پیسو

رابر ( د څلورو کودیو معادل او بGandaکوچنۍ واحد وو او وروسته بیا ګندا)

ا اتیا ( ګندا او ی۲۰وه چې شل)(Pana)، له دغه شیانو جګ)با ارزښته( پانا وو

( او Ana(، آنه)Tangkaنګه)ټکودۍ کیدلې، له دې څخه هم جګ)باارزښته( 

( لوړ واحد وو چې د څلورو ټنګو سره برابر Korsa)ورسهبالخره ک

 (۱۲، ۵شماره :۱۳۵۶)خپلواک،( ګرامه سپین زر کیده.۳،۶۲۸او)

 ه پخوا( کال۱۰۰۰ځینې سکه پیژندونکي د هند د سکې قدامت له میالده زر)

ږي خو دومرګان وایي چې په دغه نظریه کې مبالغه شویده او ګمان کی ،بولي

ه پیړۍ چې د دغه هیواد د سکې لومړي وختونه د پنځمې یا شپږمې قبل المیالد پ

کې س. دومرګان دا هم وایي چې معلومه نه ده چې په هند کې د ويشاوخوا کې 

خه څغلې وه او که د باندې اختراع محلي او بومي ده او که د باندې څخه ور

 ندېالراغلی وي هرومرو به د فنیقیانو، هخامنشیانو او یونانیانو تر اغیزې 

 وي.

و معمول النډه دا چې بې نومه او بې نښانه سکې د هند په ټوله خاوره کې 

ً څلور کنجه او اوږده ول او هغه نښه چې  مروجې وې او شکلونه یې عموما

 و تراې په مخ باندې وو او بله خوا یې خویه وه ورباندې لګیدله یواځې د سک

( نښې په هند کې السته راغلي ۳۰۰اوسه پورې د څیړنو له مخې درې سوه)

 (ص۱۱، ۵شماره :۱۳۵۶.)خپلواک، دي
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 . د افغانستان پولي سیستم۴.۱

 د افغانستان مسکوکات

ړه ښکاره خبره ده چې زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې هم د شیانو راک

 رکړه په جنس ترسره شوې. بیا وروسته چې په لویدیځه آسیا کې شیان پهو

ه چې لک ،څارویو بدلیدل خامخا په افغانستان کې هم  دا ډول مبادلې رواج درلود

د  رنګهتر اوسه په نورستان کې ډیر شیان د غوا په بدل کې رانیول کیږي. همدا

وره دویالی شو چې دا  شیانو بدلون په مرغلرو هم په افغانستان کې دود وو.

و ا بلکې تر یوې پیړۍ دمخه هم د کودۍ زمونږ په هیواد کې خورا اوږده وه

ی همیتاګرچې په مقابل کې اجناس رانیول کیده او تر اوسه پورې د شیانو د بې 

، نه ارزي( وروسته بیا غوڅ شویو فلزاتو په هکله وایي چې) په یوه کودۍ

خپلې دورې تیرې کړیدي.)خپلواک،  و سکو همسپینو زرو، مفرغو او نور

 (ص۱۲، ۵شماره :۱۳۵۶

 ړو،دپه پخوانیو وختونو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د تیږو، کو

ً طالیي او نقره یياواسپنو)فلز ه سکو( د پیسو دنده سرت اتو( سکې)خصوصا

 ګ پهرسولې او د تبادلې د معیار په توګه پاتې شویدي لیکن د دغو سکو ترڅن

وګه په ت پرتو سیمو کې حبوباتو، غله جاتو او کودیو هم د تبادلې د معیارلریو 

 (۱۶۲ :۱۳۷۳شبان، خپلې دندې سرته رسولي دي. )

 ندي،د اسالم د ظهور)خپریدو( څخه مخکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ه

یوناني او فارسي سبک درلودونکي سکې پیدا کیدلې چې د هغه وخت د سکو 

نو او حیواناتو)لکه طاوس، غوایي، فیل، زمري او نورو( پرمخ د مارغا

 شکلونه رسم شوي ول لیکن د اسالم د مقدس دین د ظهور څخه وروسته عربي

ده ې دنسکې زمونږ په هیواد کې مروجې شوې او د تبادلې د معیار په توګه به ی

م سرته رسوله چې د هغه وخت دغه عربي سکې د دینار، درهم او پیسې په نو

 (۱۳۷۳شبان، محمد انور. یدل.)یاد
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کې د کابل د حضوري چمن)د جشن سیمې( څخه سکې  کال( میالدي ۱۹۳۳په )

ې الس ته راغلې چې لیکنې یې نه لرلې او یواځې نښې او خاص ډول عالمې ی

لرلې. د حضوري چمن د السته راغلې خزانې یو شمیر سکې د یونانیانو د 

 ې تر څلورمې پیړۍ پورې اړه لريدورې دي چې د میالد څخه پخوا په شپږم

چې د هخامنشیانو د پیسو اغیزې او نښې هم په کې لیدلې کیږي چې د دې 

 خزانې سکې په څلورو برخو ویشل کیږي:

و ایاالتو ( دانې د یونان د بیالبیل۳۰( آتني او)۳۴په دې ډله کې) یوناني پیسې:

ویر د آتنه په تص( دانې یې څلور درهمي دی چې ۳۳پیسې دي. باید ووایو چې )

ار انځور شویدي، په داسې حال کې چې د آتنه په سر سرچپه کونګ چې د افتخ

 مګر عالمه ده کښل شویدی. د یونان د ایاالتو د سکو ځینې نښې نه معلومیږي

او درې درهمي  درهمي، دوه درهمي نورې یې په ښکاره معلومیږي چې یو

  )۵شماره .۱۳۵۶)خپلواک، عبدالستار.دي.

ره سهخامنشیانو نښې لري دا ډول دي چې پادشاه د تاج  ه سکو کې چې دپه هغ

په داسې حال کې لیدل کیږي چې لینده یې په کیڼ الس کې او 

غوی د د یونانیانو او پخواني رومیانو په نزد د ه -()ژوپیترJupiterژوبینی)

 خدایانو رئیس( یې په ښي الس کې دی. 

مشخصات لري چې د نښو او  د کابل د حضوري چمن د سیمې پیسې نوي

وله ما ډشکلونو له مخې په بیالبیلو برخو ویشل کیږي مثالً هندسي، ګلدارې، خر

 (ص۱۲، ۵شماره .۱۳۵۶)خپلواک، عبدالستار.نښې، د پسه تصویر او نور.

د کابل د خزانې د خښیدو تاریخ د سکندر د لښکر کشۍ سره سمون خوري چې 

وخوا کې دی. لکه چې لیدل کیږي د آتني ( کال په شا۳۸۰د میالد څخه پخوا د)

سکو سلسله چې د آتنه نیم مخی ښودل شوی همدې وخت ته رسیږي. همدارنګه 

د کابل د سکو خزانه د لومړي ځل لپاره د یوناني سکو خپرول د هخامنشیانو په 

ختیځ قلمرو کې ښئي، معنی دا چې لومړی ځل د میالد څخه پخوا د افغانستان د 

 ې سکې خپرې شویدي.خاورې په زړه ک
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ندې و باد سکندر فتوحاتو په اوایلو کې د مفتوحه او نیول شویو دولتونو په سک

 کندرسڅه اغیزه ونکړه بلکې د یوناني فاتح سکې تر نفوذ الندې راغلې لکه د 

په ځینو سکو کې لومړی تورئ د هغه ځای نوم په فنیقي رسم الخط لیکل 

ل شویدي. سربیره په دې په شویدی چې په هغه ځای کې سکې ضرب وه

( یا د بام Hierapolysڅلورو سکو کې چې سکندر د هرپولیس)

( په ښار کې چې د شام )نننۍ سوریه( له ښارونو څخه دی Bamlysلیس)

موده  هد ده نوم په سامي رسم الخط لیکل شویدی. دغه ډول څ ضرب کړیدی

 د( کاله ۲۵چې)نور هم یوناني سکې د ختیځ د سکو تر اغیزې الندې وې لکه 

هخامنشیانو د امپراطوری د سقوط نه د سکندر تر مرګه پورې تیریږي د 

د  هخامنشیانو په سبک او ډول ضربیدلې. د سکندر د مرګ نه وروسته کله چې

په  لویدیځې آسیا لویه برخه د سلو سیدیانو په الس ورغله نو دې خپلې سکې

هم په ځینو سکو چې  یوناني مخصوص ډول وګرځولې خو تر دغه وخته پورې

غاړه( کې  ( په سیمه کې) د شام د لویدیځو سواحلو پهPhencie-په)فینسي

ضرب شوي تر دغه وخته د سکو وهلو د کارخانې نوم په سامې رسم الخط 

 ص(۱۴، ۵شماره .۱۳۵۶.)خپلواک، عبدالستار.لیکل شویدی

 ې پهد اسالم د ظهور څخه وروسته افغانستان د ضرابخانو درلودونکی وو چ

 هغه کې به فلزي پیسې ضرب وهل کیدلي. لومړنی ضرابخانه د یوې فابریکې

 په شکل د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په کابل کې تأسیس شوه.

 ارجي سکې)لکه د ایران طالیي او نقره یي سکې، روسي او بخارایي سکې(خ

 او روجهآن د امان هللا خان د سلطنت تر زمانې پورې هم زمونږ د هیواد د م

 ۱۹۶۲لمریز یا  ۱۳۰۵ملي سکو سره یوځای په دوران کې وې مګر په)

غی میالدي( کال کې د سکو یو اصالح شوی سیستم په افغانستان کې منځته را

 او افغانۍ د قانوني تبادلې د وسیلې په توګه انتخاب شوې.

ول چې هره برخه)هر واحد( یې د پ ه( برخو وویشل شو۱۰۰یو افغانۍ په سلو)

 ه.)ه نامه یاده شوه او په دې ترتیب داخلي پیسو د خارجي پیسو ځای ونیوپ

 (۱۶۲ :۱۳۷۳شبان، 
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ا ضرب لخو فلزي پیسې نن سبا د وړو او مستقیمو تادیاتو لپاره معموالً د خزاینو

سو لزي پیاو وروسته د مرکزي بانک په اختیار کې ورکول کیږي، معموالً د ف

 څخه ښکته وي.ذاتي ارزښت د هغې د اسمي ارزښت 

 

 کاغذي پیسې یا بانکوټ

 ع شوکاغذ تر ټولو لومړی په دوهم قرن مخکې له میالد څخه په چین کې اخترا

و، په اروپا کې له ډیرو پیړیو څخه وروسته تر استفادې الندې ونیول ش چې

ې مخک لیکن د کاغذي پیسو مثالونه)کاغذ ته ورته پیسې( د کاغذ د اختراع څخه

غذي څرمن چې د پیسو په ځای ورڅخه استفاده کیده او د کا هم مروجې وې لکه

روجې مد یونانیانو او رومیانو په واسطه له میالد څخه مخکې هم  مشابهپیسو 

وې. په آتن کې مسي سکې هم مروجې وې چې د فلزي سکو څخه یې زیات 

  ارزښت درلود.

د کې ه هیوا( میالدي قرن کې د چین پ۸کاغذي پیسې د لومړي ځل لپاره په اتم)

د دې لپاره مروجې شوې چې د فلزي سکو حمل ونقل مشکل وو نو هماغه وو 

سو چې د دې مشکل د حل لپاره کاغذي پیسې نشر ته وسپارل شوې. د کاغدي پی

 د( میالدي قرن تر نیمایي پورې ۱۷د ) ( میالدي قرن څخه۸نشرول له اتم)

ه تنو لخوا هم نشر چین د امپراطوری لخوا نشریده او وروسته بیا د مغوال

 (ص۱۶۰ ،۱۳۷۲ تقوی، مهدی. وسپارل شوې.)

ړي لوم دد بانکنوټونو تاریخچه دا راپه ګوته کوي چې د پیسو د نشرولو امتیاز 

( میالدي کال کې ورکړ شو چې ۱۶۹۴ځل لپاره د انګلستان بانک ته په)

ه پ وستنی هیواد چېوروسته دا عمل د نورو هیوادونو لخوا هم تعقیب شو، ور

 یې اقدام کړی د امریکا د متحده ایاالتو هیواد وو. دغه عمل باندې

میالدي( کال سره  ۱۹۳۵لمریز( کال کې چې د) ۱۳۱۴زمونږ په هیواد کې په)

سمون خوري د لومړي ځل لپاره کاغذي پیسې)بانکنوټ( او د خزانې اسناد نشر 

په  ٪۵۰ټ (  او بانکنو٪۱۰۰ته وسپارل شوې چې د خزانې اسنادو سل په سلو)

 طال باندې پشتیبانه درلوده.
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( کال کې لومړنی بانک د سهامي شرکت ترنامه الندې د داخلي ۱۲۱۱په)

ي سرمایه دارانو او تجارانو لخوا جوړ شو او دولت څو قلمه اجناس نوموړ

بانک ته د تجارت په منظور په انحصاري ډول ورکړل چې د هغې څخه مهم 

 قلم یې د قره قل پوستکي وو.

( لمریز کال کې د بانکنوټ په نشر موفق شو چې د هغې ۱۳۱۴بانک په) دا

( ۱۳۱۶( لمریز کاله پورې د همدې بانک لخوا اجرا کیده اما په)۱۳۱۸نشر تر)

وم لمریز کال کې نوموړی بانک په ملي بانک باندې بدل شو او تر نوموړي ن

( د الندې یې خپل ټول فعالیتونه سرته رسول. نوموړی بانک)بانک ملي

انستان بانک تر تأسیسه پورې د مرکزي بانک ټول وظایف)دندې( سرته افغ

 څخه رسول او د پیسو د نشر حق یې هم درلود مګر د افغانستان بانک د تأسیس

 ( لمریز کال کې د پیسو نشر نوموړي بانک) د افغانستان۱۳۲۹وروسته په)

نقرې باندې ( په طال او ٪۵۰بانک( ته وسپارل شو. اګر چې کاغذي پیسې )

د  متکي وو لیکن عمالً د دغو پیسو په واسطه تبادله صورت ونه نیوه لیکن

 دوهم عمومي جنګ څخه مخکې کاغذي پیسو چلش پیدا کړو او د ملي پیسو په

 (۱۶۲:۱۳۷۳،شبان توګه وپیژندل شو.)

الی ( ته کمو٪۲۵( څخه)٪۵۰( لمریز کال کې د افغانیو پشتیوانه له)۱۳۴۱په)

 ( ګرامه طال سره معادل۰،۰۱۹۷۴۳۲۲۰یوې افغانۍ ارزښت د) پیدا کړ او د

( ګرامه ۰،۰۲۲۲( لمریز کال کې د یوې افغانۍ ارزښت)۱۳۵۴وولیکن په)

 طال ته ورسید.

الرو ډپه  افغانۍ په ډالرو باندې اتکاء درلوده او نړیواله)خارجي( تجارت اکثره

ه ق پسمي نرخ مطابباندې صورت نیوله. د افغانیو تبادله په ډالرو باندې د ر

ال کې ( ک۱۳۳۹مثالً په) ،مختلفو وختونو کې نظر اقتصادي حاالتو ته مختلف و

فغانۍ ( ا۳۲،۲۵( کال په لومړیو کې یو ډالر)۱۳۴۲( افغانۍ، د)۲۰،۲۵یو ډالر)

 ل.( افغانیو ته ورسید۴۵،۳۰او وروسته له هغې )

ت د ساتلو لپاره الزم د پولي نوساناتو د مخ نیوي لپاره او د پیسو د خرید د قدر

دی چې بې پشتیوانې پیسې چاپ نه شي او د اجناسو، خدماتو او د پیسو د 
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ګردش تناسب په معیاري ډول مراعات شي او اقتصادي وابستګي  له منځه 

یق والړ شي. د صنعت په سکتور او نورو سکتورونو کې باید پانګه اچونه تشو

طابق د افغانستان بانک باید د نشر د قانون م او د هیواد د پیسو او بانکدارۍ

شویو بانکنوټونو په مقابل کې دارایي چې د طال او خارجي اسعارو څخه 

 مشتمله ده د پشتیوانې په توګه په خپل اختیار کې ولري.

 لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه چې د بانکنوټونو د نشرولو صالحیت

ولت دما د فلزي سکو ضربول د قانوناً د افغانستان بانک ته ورکړل شوی وو ا

ه نه پلخوا سرته رسیده چې د کمونستي رژیم د اقتدار تر دورې پورې بانکنوټو

 دلندن او سویس کې او وروسته له هغې څخه په روسیه)شوروي( کې نشریدل، 

په  کمونستي رژیم د اقتدار په زمانه کې او د جهادي تنظیمونو د حکمروایی

په  ه نشر شوي او نشریده چې د تبادلې د معیاردوره کې هم جعلي بانکنوټون

 (۱۶۳: ۱۳۷۳شبان، توګه په دوران کې وې.)

خه ( ملیارد څ۷۶۱۳د کمونستي رژیم د اقتدار په زمانه کې د پیسو حجم له)

 لمقابل اجتماعي محصوالت هم د کموالي سره مخامخورو ورو ډیریده چې با

غه ه کموالی پیدا کړ چې دول، زراعتي تولیدات او صنعتي تولیدات هم ښکار

فیصدي د کمونستي رژیم د سقوط څخه وروسته نور هم په کمیدو شو چې 

 همدغه پیښې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت د عدم توازن سبب وګرځید او

 زمونږ د هیواد ټول سکتورونه له سقوط سره مخامخ شول.

نو ځی نشرول په د بانکې سیستم د وظایفو څخه یو هم د پیسو نشرول دي. د پیسو

ت ې د مالیې وزارهیوادونو کې د مرکزي بانک لخوا او په ځینو هیواونو ک

 ه چېلخوا صورت نیسي. د مالیې د وزرات یوه شعبه معموالً د خزاینو شعبه د

 د پیسو په نشرولو او د سکو په ضرب وهلو مامور شوی وي.

ارت هغه په کله چې بانکنوټ نشر شي او یا سکه ضرب ووهل شي د مالیې وز

یعنې مرکزي بانک بیا د حکومت حساب په هغه  ،مرکزي بانک باندې خرڅوي

د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د دارایی د  بانک کې کریدت کوي، بانکنوټونه
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سنجش له لحاظه د مرکزي بانک د بیالنس په پاسیف یا ښي اړخ کې د حکومت 

بانکنوټونو په وړاندې  د طلباتو ترنامه الندې درج کیږي مګر دا عمل د نورو

 معکوسه وي یعنې د بیالنس چپ اړخ ته د موجوده کسې الندې درج کیږي.

 تان کې د کاغذي پیسو تاریخي بهیرنسپه افغا

 کاغذي نوټونه له خپله ځانه کوم ارزښت نه لري اما ځینې مبرم اقتصادي

 ضرورتونه دي چې مونږ یې اړ کړي یو تر څو پیسو او له هغې جملې کاغذي

 پیسو ته اهمیت ورکړو.

کاغذي پیسې د اقتصادي جریان یوه خاصه مرحله کې خپل غوره اهمیت 

 ش پهکه نه پرته له هغه لکه د نورو کاغذونو په شان همداسې ت ،ترالسه کوي

وه یم د هنامه کاغذونه دي، البته د طال، زیوراتو یا نورو قیمتي شیانو او یا 

ي. د په مالتړ یې ارزښت لوړیږپالیسیو هیواد د پیاوړي اقتصاد او د دولتي 

ه پکاغذي پیسو ارزښت دې کې دی چې د فلزي پیسو په مقایسه د خلکو لپاره 

 وړن راوړن)حمل ونقل( کې اسانتیاوې پیښوي. 

شي  پالیسو په درلودلو سره که په ښه شان استعمال پیسې دي چې د ښو همدغه

خې د مختلفو عواملو له مخو کله چې  ،د یوه هیواد اقتصادي وضعیت ښه کوي

یواد وه هیمثالً د داخلي جنګونو او د دولت د ورانیدو او ګډوډ کیدو له امله د 

 غلو اقتصادي حالت بحراني او کړکیچن وي او یا د یوه هیواد اساسي شتمنۍ د

صاد اقت داو ګوډاګیو حکومتونو الس ته ولویږي نو بیا دا کاغذونه د هغه هیواد 

 لري او خلک له اساسي ستونزو سره مخامخ کیږي. د ټینګولو توان نه

افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی کوم چې له تیرو پنځوسو کلونو 

راهیسې یې د پردیو د یرغل او ګوډاګي حکومتونو له السه سیاسي او اجتماعي 

وضعیت ګډوډ شوی، اقتصادي منابع یې فلج شوي، بانکي شتمنۍ یې لوټ شوي 

په تیرو څو نوټونه  سه ورکړی نو له همدې امله افغانيتړ یې له الاو د طال مال

. د افغانستان ملت له درنو وود توت د پاڼو ارزښت سره برابر لسیزو کې 
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. د ه یې ورځ په ورځ راټیټیدهاقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی او د پیسو بی

نوره هم  چاپیدل د افغانۍ حیثیت او ارزښت تهدې ترڅنګ د بې توله نوټونو 

افغانستان په ګڼو  چې دوو او داسې حالت یې رامنځته کړی وه صدمه رسولې 

ه تنګسه او مشکالتو کې ژوند په سخت واو افغانان ښارونو کې پردۍ سکه چلیده

کې د لمریز کال راپدیخوا(  ۱۳۸۱)مګر خوشبختانه چې پدې وروستیو  تیروله

ره افغانستان وشو کولی د ښو اقتصادي، مالي او پولي پالیسیو په تطبیق س

 افغانیو ثبات وساتي او تر یوه کچه یې ارزښت هم پورته کړي.

( ۱۲۹۷په افغانستان کې د نوټونو د چلند ژوند ډیر اوږد نه دی، کله چې په)

( کال کې ۱۲۹۸پیل شوه او په) جنګلمریز کال کې د هیواد د خپلواکۍ 

وان اد ځپیژندل شو نو د هیو خپلواکي ترالسه شوه د هیواد استقالل په رسمیت و

س نسل او خپلواک دولت د نورو سوغاتونو ترڅنګ د نوټونو چاپولو ته هم ال

( لمریز کال کې کاغذي پیسې چاپ او په چلند کې ۱۲۹۸وغځاوه او په )

 (ص ۶،۲، شماره ۱۳۷۵ رفیع، حبیب هللا.ولوییدي.)

رګونه کلونه پخوا کاغذي پیسو د تاریخي قدامت په هکله باید ووایو چې زد اما 

چې بشر لومړي ځل اجتماعي ژوند غوره کړ او یو بل ته د ځینې شیانو د 

راکړې ورکړې لپاره اړ شول نو د شي په شي)جنس په جنس( تبادلې ته یې 

مخه کړه او د جنس مبادله پیل شوه چې دا سیستم اوس هم ځینو وروسته پاتې 

نو اوسیدونکي د خپل ژوند سیمو کې شته او زمونږ د هیواد د کلیو او ښارو

اړتیاوې د جنس په جنس بدلون له الرې ترسره کوي خو څرنګه چې د جنس په 

جنس بدلون ځینې مواردو کې سختیږي او ځینې شیان لکه ژوندي څاروي د 

تجزیې او ویش وړ نه دي نو ځکه دې کار د خلکو په معامالتو کې خنډونه پیدا 

ار په توګه د پیسو په لټه کې شول. په کړل او همدا وو چې د) ارزښت( د معی

، ځینو خلکو د کودړو او ځینو ټولنو کې ځینې کاڼې د ارزښت معیار وګرځیدل

ځینو د مخصوصو ونو له پاڼو څخه دې برخه کې کار واخیست خو دې شیانو 

کې انسانانو راز هم ونه شو کړای چې د)ارزښت( معیار پوره کړي نو په نتیجه 

و قیمتي فلزات  د)ارزښت( د معیار په توګه وټاکه، د سرو ( اراز ګینې)زیورات
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او سپینو زرو او نورو فلزاتو ټوټې به یې په کار اچولې او بیا وروسته یې په 

دې ټوټو د خپلو ټولنو د واکمنانو د نوم د کیندولو سره دا ټوتې د باور وړ کړې 

 او د سکو په بڼه یې غوره کړل.

و لزاتم وزنه پیسو فکر هم لرغونی دی او له فد فلزي سکو ترڅنګ د سپکو او ک

سرو  پوره کولې او دنه را وروسته د پوستکو پیسو هم د ډیرو خلکو اړتیاوې 

ونو کې چې ښکار او ښکاري او سپینو زرو کار یې ورکړی. په کومو هیواد

 ده.رواج و نو د هغو د پوستکو نه د پیسو په توګه کار اخیستل کی حیوانات

ه د و لرغونی شکل د څارویو هغه پوستکي دي چې پرې د پاسه بد اعتباري پیس

یړۍ پهغه چا مهر چې هغه په چلند کې اچولی وو موجود وو. له میالد نه یوه 

 مخکې یوه چیني امپراطور د سپینې هوسۍ د پوست پیسې رواج کړې او د دې

کې لپاره چې د دې پوست اعتبار او ارزښت پرځای پاتې شي له دې کار نه مخ

یې امر وکړ چې د هیواد ټولې سپین پوستي هوسۍ دې یو ټاکلي ځای ته 

خه راوستل شي او هم یې د هغه ځای خلک د سپینې هوسۍ له ساتلو او ښکار څ

 منع کړل.

کاله مخکې( یو کاغذي نوټ  ۷۰۰له اوس نه  د مغولو وختونو کې )

ن خراساد)چاومبارک( په نوم چاپ او په چلند کې و چې تر هغه دمخه هم په 

 لخ داو د فضایل بلخ له کتاب نه ښکاري چې ب ،کې د نقدو حوالو)چک( رواج و

 چک پلورونکو یو بازار هم وو.

( پیړۍ په شاوخوا کې منځته ۱۵په اروپا کې کاغذي نوټونه لومړی ځل د)

ه انو بد ایټالیې د بانکونو صرافراغلل او په ایټالیا کې یې رواج وموند چې 

 شان سو بدل کې کاغذي رسیدونه ورکول او د نقدو پیسو پهخلکو ته د نقدو پی

 (ص۲، ۶، شماره۱۳۷۵رفیع، حبیب هللا.  یې چلند درلود.)

واکمنو بانکونو کې کاغذي پیسو باندې وعده ورکړ شوې وه چې د دې سند 

لرونکی هر وخت کوالی شي چې فلزي پیسې ترالسه کړي چې په دې ترتیب د 

په اساس چلیدل او همدې ډاډ خلک د کاغذي پیسو چلند قیمتي فلزاتو د پشتیوانې 
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سره روږدي کړل او لکه د زرو غوندې ارزښت یې پیدا کړ او اوس ټوله نړۍ 

کې کاغذي پیسې د ارزښت د معیار په حیت چلیږي چې د خلکو راکړه ورکړه 

 یې اسانه کړیده.

د افغانستان په هکله یو روایت دا دی چې د لوی احمد شاه بابا د 

لونو په موده کې د غیران)قران( سکه د چرم ک( لمریز ۱۱۸۶-۱۱۶۰اکمنی)و

 شته دپاسه د سروزرو په اوبو وهل شوې وه. د افغانستان خلکو کې یو اصطالح

 ) پرایياو کوم څوک چې د چا پوروړی وي او پور یې ور نه کړي نو ورته و

د  ه پوروړیپوست به دې سکه ووهم او خپل پیسې به درنه بود کړم( او هم کل

نادارۍ په صورت کې ځواب ورکوي چې)د ځان پر پوست خو سکه نشم 

وي  وهلی( نو ښایي چې دا اصطالح د پوستکي د پیسوله رواج نه منځته راغلی

وي چې د پوستي پیسو په باب له چینې او نورو فولکوري کیسو څخه راپیدا ش

ا اصطالح به او یا خپله هیواد کې کوم وخت پوستي پیسې موجودې وي او د

 هغه وخت رامنځته شوی وي او فولکلور کې به پاتې شوی وي.

( ۹)( لمریز کال د کب په۱۲۹۷کله چې د) الف: د هیواد لومړنۍ کاغذي پیسې:

ده  ګي دنیټه د امیر حبیب هللا خان تر وژل کیدو وروسته د هیواد د اقتدار وا

ه پده  سته ورغلې نوځوان او د ځوان فکر لرونکي زوی سردار امان هللا خان ال

 نستان بشپړه خپلواکي اعالن کړه اولومړي قدم کې په هماغه ورځ د افغا

و نګ اانګریزانو ته یې اخطار ورکړ چې) د افغانستان خپلواکي ومني( د ډیر ج

 کله جګړې څخه وروسته انګریزانو د افغانستان خپلواکۍ ته غاړه کیښوده، خو

ریزان مجبوره شول چې د افغانستان چې افغانانو برۍ ترالسه کړ نو انګ

 خپلواکي ومني.

په هر حال د خپلواکۍ د ترالسه کولو سره سم د هیواد ټولو چارو ته اساسي 

توجه وشوه، مطبوعات پراخه شول، معارف د بې ساري پرمختګ خواته مخه 

وکړه، د هیوادوالو ژوند د هرې برخې لپاره قوانین او نظامنانې جوړې شوې او 

کې صادقانه هڅې وشوې. د نورو تحوالتو د هر اړخیز پرمختګ الره د هیواد 
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ترڅنګ پولې سیستم هم پخپل حال پاتې نه شو او د سرو، سپینو زرو او نورو 

)انتقاالتو( په برخه کې د  فلزاتو د سکو په څنګ کې د پیسو د وړن راوړن

 اسانتیاو رامنځته کیدو په خاطر کاغذي پیسې هم خپرې او مروجې شوې.

ول د افغانستان لومړنۍ پیسې او کاغذي نوټونه په ډیر ابتدایي او ساده ډ

د  ( لمریز کال کې هیواد کې دننه خپاره شول. دې نوټونو د الټرۍ۱۲۹۸په)

ک بان ټکټونو په شان کوندې درلودې چې په شبکې سره بیلیدل او بیا کوندې یې

ه خو وه وومره به سره یکې پاتې کیدې او نوټونه چلند ته وتل. د نوټ او کندې ن

( ۱۲۹۹څرنګه چې له یوې خوا یې چاپ ډیر ساده او بسیط وو نو ځکه د)

ان صادر ( نیټه د دې نوټونو د راټولیدو په باب فرم۱۸لمریز کال د سلواغې په)

( کال لومړۍ ورځ ۱۳۰۰شو چې د دغو نوټونو د راټولیدو اخري نیټه د )

( لمریز ۱۳۰۰ه صادریدو او د)ښودل شوې وه. فکر کیږي چې د دې فرمان ل

( ۱۲۹۸کال د نوروز تر رارسیدو وروسته د هیواد هغه لومړنۍ نوټونه چې په)

ه کال کې خپاره شوي ول) یو ګون، پنځه ګون، شلګون او سلګون( له چلند ن

 ( لمریز کال کې نوي نوټونه۱۳۰۰لویدلې وې او ښایي د وعدې سره سم په)

 ص(۶،۵۰هشمار :۱۳۷۵رفیع، .)خپاره شوي وي

 همدا راز له یوې قلمي نسخې څخه څرګندیږي چې په اماني دوره کې یو سل

ګون جعلي نوټ چې د تحقیقاتو په برخه کې د باچا حضور ته وړاندې شوی 

الي مڅرګندیږي چې د نوټونو له راوتلو سره سم هندوستان کې د افغانستان د 

یلو تان ته د بیالبکمزورتیا په غرض جعلي نوټونه هم جوړ شوي وواو افغانس

مان ب فرکسانو په الس رالیږل شوی وو. دا چې د لومړنیو نوټونو د ناچلۍ په با

ې صادر شوی کیدای شي د جعلي نوټونو د مخ نیوي په منظور شوی وي او د د

لپاره چې بیا هم څوک جعلي نوټونه جوړ نه کړي دوهم ځل نوټونه یې له 

: ۱۳۷۵ رفیع،)جوړ کړي.تلي او په مخصوص ډول یې سادګۍ څخه ایس

 (ص۶،۵۱شماره
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کي( څرنګه چې د لومړنیو نوټونو ارزښت په څلورو ) پښتو، درې، اردو او تر

ً له افغانستان څخه بهر په ای  ران،ژبو لیکل شوي ښکاري چې دا نوټونه حتما

و اچې وروسته چاپ شوي نوټونو فرانسوي لیکنې هند او ترکیې کې هم چلیدل 

 رلودل.انګلیسې عددونه هم د

د  سکه یو بل د یادولو وړ مطلب دا دی چې په لومړنیو نوټونو کې د افغانستان

په  )روپۍ یا روپه( په نامه وه خو وروسته چاپ شویو نوټونو کې د)افغانۍ(

 نامه اوښتی. 

کې  وخت د افغانستان د پیسو نوم د روپۍ نه په افغانۍ هم د امان هللا خان په

ه شوی چې د افغانستان خلک د یوه واحد ملت پشوی او دا کار په دې خاطر 

و په خلک دعقیده سره راټول شي، نو د دې لپاره چې د افغان کلیمه بې له اجباره 

لت مو د خولو کې کینې دا کار ترسره شو او د روپۍ نوم یې په افغانۍ واړاوه ا

یې  ه بههر وګړی به د پیسو راکړه ورکړه کې د افغاني نوم اخلي او په دې وسیل

 وي.کیدا پد افغان نوم په ذهن کې ځای نیسي او یو واحد ملت ته به ټینګه عقیده 

( ۶ا د)( کال د جوز۱۲۹۹همداراز د امان هللا خان په وخت کې د امان افغان د)

مان نه انیټې له یو چاپي اعالن نه څرګندیږي چې د دې نوټونو سپارښتنه او څار

قه این او جوړښت کې یې زیاته عالهللا خان خپله کړې وه او د نوټونو ډیز

 ښودلې وه او د نوټونو د چاپ په باب یې د اعالن متن کې ځینې تشریحات

ورکړي چې د نوټونو د چاپ او چلند برخه کې معلومات ورڅخه ترالسه 

ه ( ګون نوټ یادونه هم شوې، څرنګه چې دا نوټون۲۵کیږي. په اعالن کې د)

( لمریز ۱۲۹۹د اعالن خپریدو کال)( لمریز کال کې خپاره شوي او ۱۲۹۸)

( ګون نوټ به هم خپور شوی وي خو چلند کې نه ۲۵دی نو فکر کیږي چې)

 دی لویدلی.

( کې د) مسکوک ۶کال د اسد) ۱۲۹۹( ګڼه کې د ۱۷د امان افغان د همدې کال)

نوټ د متهمین آن( تر عنوان الندې یو خبر خپور شوی چې په کې د کاغذي 

 ي ترالسه کیږي:پیسو په باب الندې ټک
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 ( ۱۲۹۸دا نوټونه په) ( کال په ۱۲۹۹لمریز کال کې خپاره شوي او د )

 جوزا کې په چلند کې ولیدل.

 .نوټونه د افغانستان په ماشین خانه کې خپاره شوي 

 .ډیزاین او نقشه یې د غالم محمد خان په قلم شوی 

 اچات پد نوټونو د ډیزاین او چاپ مراقبت او د جوړونې نظر په خپله د وخ 

 لخوا شوی.

 ه ومړي ځل لپاره د یوګون، پنځه ګون، پنځوس ګون، او سل ګون نوټوند ل

 ( ګون پرته نور ټول چلیدل.۲۵خپاره شوي او له )

 ( لمریز کال د دلوې د میاشتې له چلنده لویدلي ا۱۲۹۹دا نوټونه د ) و یواځې

 څو میاشتې چلیدلي.

 چلند یې نه درلود. د چلند په باب یې ځینې قیود موجود وو چې عام 

و ین اله دې وروسته نوټونه هم په خپله په افغانستان کې خپاره شوي او ډیزا

ب رفیع، حبی نقشه یې د هیواد مشهورو خطاطانو او نورو لخوا ترسره شوي.)

 (ص۵۲، ۶،شماره۱۳۷۵هللا. 

ه ( لمریز کال پ۱۳۰۷د ) ب: په هیواد کې د کاغذي پیسو دوهم ځل خپریدل:

ته هیواد ته د سقوي اړو دوړ په راتلوسره د تمدن الره کې پورمرغومي کې 

 ه دېشوي ګامونه ټول پښه پر ځای شول او پاتې خاپونه یې له منځه والړل، پ

ً لړ کې د کاغذي پیسو چاپیدل هم وځنډیدل خو له چلنده ونه لویدل او خص  وصا

نوي چاپ شوي لسګون نوټونه چې مطبعه کې پراته ول را وویستل شول، 

 نومرې پرې ووهل شوې، مهرونه پرې ولګول شول او چلند ته وړاندې شول.

( لمریز کال د لړم میاشت کې د نادري حکومت رامنځته کیدو سره د ۱۳۰۸د)

اداري تشکیالتو بیا رغاونه پیل شوه او دې ترڅ کې د اصالحاتو پروګرام ځینې 

وندی شو لکه برخې چې حساسیت یې نه درلود او خطر نه ترې پیښیده هم را ژ

د هلکانو د ښوونځیو پرانیستل، د وزارتونو بیا جوړول، د لمریز کال بیا رسمي 

کول او داسې نور خو د اصالحاتو د پروګرام هغو برخو چې حساسیتونه یې 
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لکه د انجونو ښوونځي، د ښځو مخ لوڅي او د آزادو  ،راپارول وځنډیدل

ونه هم وځنډیدل او دا ښیي خپرونو چاپیدل او داسې نور چې په دې لړ کې نوټ

پیسو په ارزښت ورته چې له کاغذي نوټونو سره حساسیت موجود وو او چا د 

( ۱۳۱۵( نه تر)۱۳۰۷نه کتل او له اخیستو یې ډډه کیده، له همدې کبله وو چې )

کاله پورې نوټونه چاپ نه شول او د پخوا په شان د سرو او سپینو زرو د فلزاتو 

 (ص۴۹، ۶شماره ، ۱۳۷۵یب هللا. رفیع، حب سکې چلیدلې.)

ف ګرا د نوټونو د توقف په دې دوران کې د هیواد عمومي مطبعې ته د نوټونو د

 لګروماو چاپ لپاره نوي ماشینونه راوړل شول. پروفیسور غالم محمد او د ده 

و د وټوند پخوا په شان نوټونه په ښکلي شکل، ډیزاین کړل او بیا چاپ شول. د ن

 طبعهمد عزیزالدین خان وکیلي لیکي چې دا نوټونه په عمومي چاپ په باب استا

قت یر دکې چاپیدل خو استاد قاسم رښتیا لیکي چې کاغذي نوټونه اروپا کې په ډ

 او ښکلي ډول چاپ شوي ول.

ه نڅرنګه چې یاد شوي محققان دواړه عیني شاهدان دی، سړی د دوی له وینا 

ې پور ونو نقشه او ډیزاین ترپایهداسې نتیجه اخیستلی شي چې د دې کاغذي نوټ

ه روپا تاکیده خو د چاپ لپاره به ترسره په هیواد کې دننه ماشینونو په واسطه 

تیا په معیاري کاغذ چاپ شي او پولي نفاست او ځانګړ ل کیدل چې نوټونهلیږ

ر هچې  ولري. دا خبره د دې دور د نوټونو له هغه جرمني لیکنې نه هم ثابتیږي

( Zurichلیکل شوی او ښیي چې دا نوټونه زوریخ)واړه لیک یو نوټ کې په 

 ص(۵۰، ۶، شماره ۱۳۷۵)رفیع، حبیب هللا.  کې چاپ شوي.

 د مصورو نوټونو خپریدل

( لمریز کال د نوټونو راوتلو په افغانستان کې د کاغذي پیسو د چلیدو ۱۳۱۵د)

معیاري  تجربه کامیابه کړه او له همدې امله د افغانستان دولت د اساسي او

( لمریز کال کې یې د کاغذي نوټونو د ۱۳۱۸نوټونو چاپولو ته اقدام وکړ. په)

یوې پراخې لړۍ په خپریدو الس پورې کړ، دا نوټونه چې د وخت د باچا پټ او 

ښکاره عکسونه په کې و په ښکلیو الزمه شکلونو او ډیزاین را ووتل چې دوه 
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رفیع،  ټونه یې درلودل.)ګون، پنځه ګون، لسګون، شل ګون او سل ګون نو

 (.ص۴۳، ۱۳۷۶.حبیب هللا

 دپه کاغذي نوټونو کې د وخت د پاچا د عکسونو خپریدو په دیني حلقو کې 

 مخالفت یو لړ ګونګوسې را والړې کړې او داسې ښکاریده چې یو ځل بیا د

دولت له دې کار سره پراخه مخالفت را والړ شي. دا ګونګوسې د وخت د 

ې راعظم سردار محمد هاشم خان غوږونو ته ورسیدې خو بمقتدر او مستبد صد

ې یته  له دې چې عکس العمل وښیي او یا کوم عاجل اقدام وکړي یوه پاخه تدبیر

ره الس واچوه، هغه دا چې شاهي ارګ کې یې د قرآن عظیم الشان د یو شاندا

دې  ېان یختم تابیا)بندوبست( وکړه او د هیواد نوم لرونکي ټول عالمان او مالی

ه یو و تلمنختم ته را وبلل. د قرآن کریم د ختم کیدو وروسته یې ټولو راغلو می

، شوه یو پاکټ نوټونه وویشل، ټولو خپلو جیبونو کې کیښودل، بیا ډوډۍ وخوړل

ل ه ټوتر ډوډۍ وروسته په جمع د ماسپښین لمونځ اداء شو او تر لمانځه وروست

 وټونوپه دې توګه تصویر لرونکي ن، مالیان او عالمان خپولو کورونو ته الړل

د  لمونځ کولو د مخالفت ګونګوسې غلي شو او پرته له دې چېد سره پر جمع 

وخت مالیان یا حکومت تشدد ته الس واچوي د مصورو نوټونو د چلیدلو 

 ص( ۱۳۷۶،۴۴ رفیع، حبیب هللا. موضوع حل شوه.)
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 الکترونیکي یا بریښنایي پیسې. ۲

 دنهد الکترونیکي پیسو پیژن

رو دا چې افغانستان یو وروسته پاتي هیواد دی، له همدې امله ده چې د نو

ه ت پوروسته پاتي هیوادنو په څیر یې ال تر اوسه تبادله او اقتصادي معامال

ونو ساده اوعنعنوي شکل وجود لري، په افغانستان او نورو پرمختیایي هیواد

، ورت نیسي. بانکونهکې اوس هم په  اکثرو سیمو کې جنس په جنس تبادله ص

ن نه شتو پولي او مالي سازمانونه او نورمالي معامالت په دغه ټولنه کې یا هیڅ

یسو پرقي لري او یا هم نوی او تازه یې په کار پیل کړی، نو د الکترونیکي یا ب

کارول هم نوې مرحلې ته داخل شوی چې له مسلکي کادرونو او مسلکي 

مدا هی په معنی او مفهوم هم نه پوهیږي. کارکونکو څخه پرته نور څوک یې حت

یل راز په افغانستان کې په عمومي ډول سره مالي مدیریت هم نوی په کار پ

یری کړی چې ال د ځوانۍ مرحلې ته ندی رسیدلی، زمونږ دهیواد د لرې سیمو ډ

ي. نلر اوسیدونکي حتی د بانک، بانکدارۍ، پولي او مالي فعالیتونو څخه آګاهي

ور ضرورت پیښیږي ترڅو دولت، د افغانستان بانک او ورسره ن له همدې امله

کار  پارهپولي او مالي سازمانونه او موسسات د خلکو ذهنیتونو د روښانه کولو ل

رڅو وکړي او خپل پولي او مالي فعالیتونه عمال په هره سیمه کې پیل کړي ت

وی خره نخلک ورو ورو له نړیوالو پولي او مالي معامالتو څخه خبر او باال

 مینهعصري تبادلوي سیستم او ورسره برقي یا الکترونیکي پیسو چلند ته هم ز

 برابره شي ترڅو له دې الرې هم د خلکو لپاره په اقتصادي معامالتو کې

 آسانتیاوې برابرې شي. 

للو په مالي مدیریت کې د الکترونیکي پیسو چلند په حاضر وخت کې په پرمخت

 اوس ګرځیدلی، مګر په وروسته پاتې هیوادونو کې هیوادونو کې یو عام مفهوم

خلک ورسره ورو  ورو آشنا کیږي، نو الزمه ده چې لومړی باید مونږ د 

 الکترونیکي پیسو په مفهوم او تعریف باندې پوه شو.

تبادلې د وسیلې په توګه کارول  پیسو مختلف ډولونه شته چې د په نړۍ کې د
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کي چکونه، د بدیهی کارتونه، د ارزښت کیږي، په معاصره زمانه کې الکترونی

د ذخیرې کارتونه، برات، حوالې او الکترونیکي پیسې یو له دغو پیسو څخه 

شمیرل کیږي چې ورځ تربلې یې د استعمال کچه ډیریږي. دغه پیسې چې د 

کتبي یا اعتباري پیسو په نوم یادیږي د هیوادونو دمرکزي بانکونو او یا د مالیې 

بلکه د تجارتي بانکونو لخوا نشریږي. الکترونیکي یا برقي  وزارتونو لخوا نه

بانکداري او الکترونیکي پیسې عام او کلي مفاهیم دي چې مونږ باید پدې 

 (۱۳۸۶بحث کوي.)زمانی فراهانی،  وپوهیږو چې له څه شي څخه

ي ځینو علماوو ویلي دي چې الکترونیکي پیسي داخلي)نه لمس کیدونکي( پیس

 وجې پیسي یو خارجي)لمس کیدونکي( پیسي ښودل شویدي.دي حال دا چې مر

د امریکا د فدرال ریزف ټولنې د مصرف کوونکو مالي مشاور الکترونیکي 

 پیسي دارنګه تعریفوي:

 الکترونیکي پیسي هغه پیسي دي چې په الکترونیکي ډول حرکت او ګردش کې

ې ې په هغوي او کولی شي د یوه هوشمند کارت او یا هغو کارتونو په ډول چ

کې ارزش ذخیره کیږي د خرڅالو په معامالتو کې پرته له دریم ګړي د 

 موجودیت څخه ترې استفاده وشي.

 ا پهچپه پخوا زمانو کې انسانانو ښاري او اجتماعي ژوند نه درلود بلکي هر 

لې ا خپانفرادي ډول ژوند کاوه، په دغه دوره کې تبادله شتون نه درلود، هر چ

 ات په خپله پوره کاوه، له همدې امله د تبادلې مشخصېغوښتنې او ضروری

 وسیلې یا پیسو ته ضرورت نه لیدل کیده.

ی د وخت په تیریدو سره د انسانانو ضروریات ډیر شو نو یوه کس نشو کوال

چې خپل ټول ضروریات او غوښتنې په خپله پوره کړي نو ضرورت پیښ شو 

 ل جنسهماغه وو چې انسانانو خپترڅو تبادله او راکړه ورکړه رامنځته شي نو 

 په جنس تبادله شروع کړه چې دې ته به یې بارتر تبادله ویله.

دا چې د انسانانو خواهشات او ضروریات ورځ تر بلې ډیریدله دغه سیستم هم 

ونشو کوالی چې په تبادله کې خپل پوره رول کړي نو انسانان په لټه کې شول 
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په توګه غوره کړي چې په ټولو تبادلو او  ترڅو یو داسې جنس د تبادلې د معیار

تبادلوي چارو کې د ټولو لپاره د منلو وړ وي نو د ډیرو تجربو او پلټنو څخه 

وروسته انسانان وتوانیدل چې پیسې د تبادلې د وسیلې په توګه 

 (Nisar,2009.)وکاروي

 لیدل کیږي چې پیسې له پیل څخه تر اوسنۍ زمانې پورې ډیرې مرحلې تیرې

ي چې اوسنۍ مرحلې ته رسیدلی چې یو له هغو څخه په اوسني عصر کې کړید

 الکترونیکي پیسې دي. الکترونیکي پیسي د تبادلې نوی، عصري او ماډرنه

له  طریقه او سیستم ده چې د الکترونیکي وسایلو او الکترونیکي ارتباطاتو

 طریقه مالي معامالت او تبادلې ترسره کوي.

و ام االکترونیکي بانکداري او الکترونیکي پیسې ع په پرمختللو هیوادونو کې

ې ککلي مفاهیم دي چې خلک ورسره اشنایي لري مګر په پرمختیایي هیوادونو 

 دغه کلیمات او معامالت اوس اوس نوي په مروج کیدو دي.

ه ده دالکترونیکي پیسې د الکترونیکي انقالب محصول ګڼل کیږي اویوه نوې پدی

ځان درتي اومالي معامالتو کې د استفادې الزم بستر چې التراوسه یې په تجا

، لپاره نه ده پیداکړې او د خپل پرمختګ په لومړیو پړاونو کې قرار لري

 همداالمل دی چې په هکله یې ال تر اوسه کوم ځانګړی او واحد تعریف هم

 نشته، مختلفو کسانو د الکترونیکي پیسو لپاره مختلف تعریفونه کړیدي.

 Digitalیسې په انګلیسي ژبه کې په مختلفو نومونو لکه: الکترونیکي پ

money  ،E- cash ، E- Money  او نورو یادیږي چې په پښتو ژبه کې هم د

غیر قابل لمس پیسو، برقي پیسو او یا الکترونیکي پیسو په نوم پیژندل شویدی. 

 (۱۳۷۹جلیلی، )

 ې ده عبارت دی چالکترونیکي پیسې له هغه رسنیزه مادې، ابزار یا سیستم څخ

یا اطالعاتو د انتقال له الرې د ذخیره کیدو او د الکترونیکي ورکړې وړت

 (۱۳۸۵شیرانی، اوقابلیت ولري.)



 

 

 

194 

 ګڼل د اقتصاد علم د ځینو علماو له نظره بیا الکترونیکي پیسې داخلي پیسې

شوی پداسې حال کې چې فزیکې پیسې یو ډول خارجي پیسې دي، یا په بل 

 او سکې د دولت) مرکزي بانک( لخوا چې نشر یې هم د دولتعبارت اسکناس 

 طلب په تعهد او انحصار کې وي نشریږي، مګر الکترونیکي پیسې بیا یوقانوني

ښودل شوی چې لرونکی یې دولت او مرکزي بانک نه بلکه د همدغه 

 (۱۳۸۳سلیمانی، الکترونیکي پیسو نشرونکی بانک ګڼل کیږي.)

 ګ چکتیاو په خاطر په تدریج سره د بانکنوټ ترڅند تجارتي معامالتو د آسان

هم مروج شو چې په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ او مصرف کوونکي د 

 پالستیکي اعتباري کارتونو څخه هم استفاده کوي.

 

الکترونیکي انقالب د تبادلې وسایل، سکه، بانکنوټ، د چک ډولونه، د 

ردې تتاثیر الندې راوستل آن  پالستیکي کارتونو ډولونه اونور یې هم ترخپل

د  چې نن سبا په هرې تادیاتي معاملې خصوصاً په نړیوالو راکړو ورکړو کې

 الکترونیکي پیسو څخه نوم آخستل کیږي.

 ونه،د اطالعاتي او ارتباطي تکنالوژۍ لکه انټرنیټ، موبایل، مشخص کمپیوټر

اني او د صرافۍ اتومات ماشین او داسي نورو  په چټک پرمختګ سره پخو

ر عنعنوي روشونه او تګالرې چې تر ډیره حده په کاغذي عملیاتو بنا وو ت

په  دې په لټه کې شول ترڅو وکوالى شي سوال  الندې راوستل، او بانکونه د

ي کم مصرف او لږ وخت کې پرته له کوم زماني او مکاني محدودیت څخه بانک

ونیکي )برقي یا خدمات عرضه کړي، چې بالخره پدې  و توانیدل چې الکتر

ارې چبریښنایي( بانکي سیستم رامنځته کړي او په ډیر سهولت سره خپل بانکي 

 دسرته ورسوي، چې نوموړى بانکي سیستم د مصارفو د کموالي، د مشتریانو 

 زیاتوالي او رضایت او بانکي عایداتو د زیاتوالي باعث  کیږي.

تخینک څخه استفاده په همدې  ډول تجربو ثابته کړي چې هر څومره له نوي 

کیږي په مقابل کې یې مثمریت هم زیاتیږي نو لدې لپاره چې بانکونه هم له دغه 

ډول نوي او عصري روشونو او سیستمونو څخه استفاده وکړي ضروري ده 
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چې اول له دغه ډول بانکي سیستم څخه ځان خبر کړي او پدې وپوهیږي چې 

 پدغه سیستم کې څه ډول معامالت ترسره کیږي.

 د الکترونیکي پیسو ډولونه

 الکترونیکې پیسې په اوس وخت کې په دوو ډولونو ویشل شویدی:

ه ې څخپیژندل شوې الکترونیکې پیسې: دا ډول الکترونیکې پیسې د استفاد .الف

ې چمخکې او یا وروسته د پیسو د مالک په هکله د معلوماتو درلودونکی وي 

 ی.کس ورځینې استفاده ونشي کړاکیدای شي پرته له مالک څخه یې بل هیڅ یو

 ناپیژندل شوي الکترونیکې پیسې: دا ډول د یجیتالي پیسې یو خصوصیت .ب

لري چې د پیسو دمالک هویت پکې پټ ساتل کیږي له همدې امله د مروجو 

ب کاغذي پیسو په شان بلل کیږي، کله چې دا ډول الکترونیکي پیسې له حسا

  اشت کوونکي کومه نښه یا اثر پاتېڅخه برداشت شي پرته له دې چې د برد

فو شي له حساب څخه برداشت کیدای شي. یعنې پدې ډول معامالتو کې له مختل

کې  السلیکونو څخه استفاده کیدای شي چې تعقیب او پیګیري یې په هیڅ بانک

 (۱۳۹۱زمانی فراهانی، امکان نه لري.)

 د الکترونیکي پیسو ځانګړتیاوې

لته دانګړتیاو درلودونکی دی چې له ځینو څخه یې الکترونیکي پیسې د ځینو ځ

 یادونه کوو:

ې ده چ د پیسو په هکله د خوښیو د یوه نوي مفهوم ارائیه کول: ښکاره خبره: ۱

ي که هرڅومره د انساني ژوندانه په چارو کې نوښت او بدلون رامنځته کیږ

ښه هومره ورسره انسانان آرامه، سوکاله او د خپل ژوندانه په چارو کې 

 ي.پرمختیا کولی شي او د خپلو ستونزو لپاره د حل الرې چارې پیداکولی ش

د تبادلوي پروسې د مصارفو او لګښتونو کموالی او دپیسو د انتقال آسانتیا: د : ۲

الکترونیکي پیسو یا د الکترونیکې تبادلې په وسیله د تبادلې په چارو کې 
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دې چې د معامالتو د ترسره  لګښتونه کمیږي دا ځکه چې معامله لرونکي اړ نه

کولو لپاره له یوه ځای نه بل ځای ته الړ شي او بیا ورسره خپلې پیسې په 

فزیکي ډول انتقال کړي، له همدې امله د دغه تبادلوي وسیلې په برکت د 

 تبادلوي پروسې په چارو کې لګښتونه کم او آسانتیاوې رامنځته شویدي. 

نیکي لکتروبینو فزیکي شتون ته نه اړتیا: د اد پولي تبادلې او معاملې د جان: ۳

، تبادلې په پروسې کې د جانبینو فزیکي شتون او موجودیت ته ضرورت نشته

ه په عنعنوي تبادلي کې حتی د جانبینو څخه څخه پرته دریم ګړي خلک به پ

تبادلوي پروسې کې د شاهدانو په توګه موجودې وې او د شاهدانو له 

 کومه معامله نه ترسره کیدله مګر د الکترونیکېحضورداشت څخه پرته به 

کې پتبادلې پروسه دا هر څه له منځه ویوړل او حتی د جانبینو شتون ته هم 

ه تضرورت نشته  ځکه جانبین د سیستم له الرې خپله تبادلوي معامالت سره 

 رسوي چې همدغه د اعتبار وړ ده.

برکته هر وخت او شخص نه شخص ته د ورکړې امکان: د دغه سیستم له : ۴

په هر ځای کې یو شخص کولی شې خپلې پیسې پرته له کوم دریم ګړي شخص 

  له منځګړیتوبه تسلیم شي. 

و اده اد سوداګرو اوآخستونکو لپاره دپرچون او عمده فروشیو د معامالتو س: ۵

په  ارزانه کول: په همدې توکه د دغه سیستم له برکته د اجناسو او خدماتو

ړ انکي اندې کولو کې اخستونکو ته آسانتا رامنځته شوې او اخستوپلورلو او وړ

نه دې چې له ځانه سره پیسې ولرې او په څنګ کې خرڅونکې هم کوالی شي 

و هر څومره چې یو مشتري اجناس وغواړي په ډیرې آسانۍ سره ورته اجناس ا

 (Nisar,2009خدمات وړاندې کړي. )

 اغیزېپر بانکونو  باندې د الکترونیکي پیسو 

د الکترونیکي ورکړو ابزار د الکترونیکي سوداګری په پراختیا کې مهم رول 

لري او د الکترونیکي بانکداری خدمات او محصوالت، له هغې جملې څخه 

الکترونیکي پیسې کوالی شي ښه موقع د بانکونو لپاره ترالسه کړي. 

برابروي  الکترونیکي بانکداري او الکترونیکي پیسې بانکونو ته دا امکان

ترڅو خپل بازار له سنتي حالت نه وباسي او هغه ته پراختیا ورکړي. 
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الکترونیکي بانکداري او الکترونیکي  پیسې کوالی شي د بانکونو عملیاتي 

مصارف راټیټ کړي. په وسیع مفهوم سره ویلی شو چې د الکترونیکي 

ه توګه د بانکداری او الکترونیکي پیسو پرمختګ کولی شي په ملي او نړیوال

پرچون سوداګری د معامالتو د مصارفو په ټیټوالي کې همکاري وکړای شي 

چې دا کار په خپله بیا د دې سبب ګرځي ترڅو تولیدات ډیر او اقتصادي 

 (۱۳۸۳سلیمانی، سوکالي رامنځته شي.)

سو البته د دغو ښیګڼو سره سره د الکترونیکي بانکداری او الکترونیکي پی

دي کړی سنتي بانکونو پر وړاندې ځینې ننګونې هم رامنځته ترویج او پراختیا د

اده سځکه چې د الکترونیکي پیسو معامالت تر نورو معامالتو ډیر ارزانه او 

 (۱۳۸۴مجتهد، دي.)

 د الکترونیکي پیسو نیمګړتیاوې

په  سره له دې چې الکترونیکي پیسې د ډیرو ښیګڼو درلودونکی دی خو بیا هم

ې چد ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه یې خبرې کیږي اقتصادي معامالتو کې 

 له یو څو نیمګړتیاوو څخه یې په الندې ډول یادونه کوو:

د الکترونیکي پیسو د ورکړو په صورت کې د پیسو دبیرته راګرځولو نه  .1

 پټې امکان: دا چې دغه الکترونیکې پیسې بې نوم اونښانه او کامال مخفي یا

ه په صورت کې د دغه پیسو لرونکي د هویت پیژندن پیسې دي د سرقت او غال

 غیر ممکن بریښې.

د جعل کاری د ستونزې د رامنځته کیدو امکان: په الکترونیکي سیستم  کې  .2

کیدای شي څوک د جعل زمینه برابره کړي چې د جعل کارۍ په صورت کې د 

 جعل او تذویر مخه نیول یو څه ګران کار دی.

د اخالل رامنځته کول. دا چې الکترونکې پیسې یو څو  د پیسو په عرضه کې .3

ې کمپیوټرې پارچې او د کمپیوټر د یوڅو فعالیتونو څخه عبارت دی په همد

 دلیل کاپي کول یې یوآسانه کار بریښي.

د الکترونیکي معامالتو له طریقه د مالي بحرانونو د رامنځته کیدو امکانات:  .4

یکي معامالتو له وجهې په مالي برخه کې کیدای شي ځینې وختونه د الکترون

بحرانونه رامنځته شي له همدې امله ده چې اکثره وخت ددغه سیستم د پلي کیدو 

له وجهې بحرانونه رامنځته کیږي او د ټولنې شته مالي سازمانونه او ادارې له 

 بې اعتماده کوي لکه په افغانستان کې د کابل بانک بحران او نور. 
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په  کي پیسو څخه د پراخې استفادې پر وړاندې د خنډونو شتون:د الکترونی .5

ات پرمختیایي هیوادونو کې د الکترونیکي پیسو د ترویج پر وړاندې ډیر زی

ټري خنډونه) لکه د برق نه شتون، د انټرنیټ نه شتون، د کمپیوټر او کمپیو

نو ادروکوسایلو سره د خلکو نا اشنایي او د دغو سهولیتونو نشتوالی، د مسلکي 

و اراتنشتوالی، د سایبری قوانینو نه شتون، د مالي خدماتي سازمانونو او اد

ه نکموالی او نور( شتون لري د همدغه ستونزو او خنډونو شته والی دی چې 

 (۱۳۸۴پلي شي.)سلیمانی،  پریږدي دغه پیسې په دغو هیوادونو کې

 د الکترونیکې پیسو ښیګڼې

ول دې ښیګڼو درلودونکی دی چې په مختصر ډالکترونیکې یا برقي پیسې د الن

 ورځینې یادونه کوو:

 الکترونیکي پیسې تر نورو پیسو د ښه امنیت درلودونکی دی..1

الکترونیکي پیسې د ښه سرعت درلودونکی دی: د دغو پیسو پواسطه مالي .2

 معامالت تر ترویجي پیسو ژر ترسره او ډیر وخت ته اړتیا نه لري.

یسې په آسانی سره استعمالیږي او په استعمال کې یې آسانتیا الکترونیکي پ .3

یسو د پ ده: د دغه سیستم د ترویج له کبله د پیسو انتقال او فزیکي ډول باندې

 شتون ته ضرورت نه لیدل کیږي.

الکترونیکي پیسې  تر نورو پیسو د مصارفو کموالی لري: دا چې  .4

ل نتقااي له همدې امله د پیسو پر الکترونیکي پیسې په فزیکي ډول شتون نه لر

 او د معامالتو د ترسره کولو لپاره مصارف نه ترسره کیږي.

الکترونیکي پیسې د وخت مطابق ښه مدیریت ده: د الکترونیکي پیسو  .5

و رامنځته کیدل د وخت او زمان مطابق ښه مدیریت ده چې په غه برخه کې ی

و اه برخه کې نور پرمختګونه نوښت شمیرل کیږي، شاید له دې وروسته په دغ

 نوښتونه هم رامنځته شي.

 په الکترونیکي پیسې کې د انساني اشتباهاتو کموالی شتون لري. .6
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 د الکترونیکي پیسو معامالت)راکړې ورکړې(

کي دغه معامالت د ځان لپاره ځانګړی تعریف لري او هغه دا چې د الکترونی

، ینالی چې د یوه الکترونیکي ترمپیسو انتقال له هرهغه انتقال څخه عبارت د

 ریدتکتیلفون، کمپیوټر او یا نورو برقي او مقناطیسي الرو څخه د یوه حساب 

 کولو او یا دیبت کولو لپاره یوې مالي موسسې ته خبر ورکول کیږي.

 رسرهپه الکترونیکي بانکي سیستم کې پرداخت یا ورکړې د تجارتي معاملو د ت

الکترونیکي سوداګري پرته له الکترونیکي  کولو اصلي رکن شمیرل کیږي.

ړي. بانکي سیستم او د پرداخت له سیستمونو څخه نشي کوالى معاملې ترسره ک

ک  پس د الکترونیکي بانکي سیستم په اساس مشتري کوالى شي چې پرته و بان

ړي. ( له الرې خپل د اړتیا وړ اجناس خریداري کWebsiteته  له تګ څخه د )

 پرداخت له  څو  ډولونو څخه  یادونه  وکړو. یا په بل اوس غواړو چې د

 عبارت ویلی شو چې الکترونیکي پیسې د یوې تبادلوي وسیلې په توګه ډیر

 ډولونه لري چې په الندې توګه ورځینې یادونه کوو:

 ګه یود بدیهي یا د قرض کارتونه: دغه کارتونه د اعتباري کارتونو په تو. ۱

 س پهه د الکترونیکي پیسو د انتقال له الرې د جناخستونکی له یوه حساب څخ

 اخستلو قادروي. 

دغه کارتونه د اعتباري کارتونو په شان دي چې د دې پواسطه مشتري کوالى 

شي اجناس واخلي او د نوموړو اجناسو د قیمت په اندازه پیسې د خپل بانکي 

په هغه حساب څخه  په  الکترونیکي ډول تادیه کړي. نوموړي کارتونه ډیر 

ځایونو کې چې هلته د تاجر حساب ته کریډیټ کارت قبلیږي )د نوموړو 

کارتونو د استعمال امکان موجود وي(، استفاده کیږي چې اوس مهال د نقدو 

پیسو څخه زیات استعمالیږي مثالً په هغه وخت کې چې مونږ له غټو کارخانو 

 Cardرت د )او خرڅالو ځایونو څخه یو جنس خریداري کوو نو نوموړى کا

Reader په ماشین کې ور داخلوو او په نوموړي ماشین کې مشخصه  بټن )

کیکاږو چې د نوموړي بټنې په کیکاږلو سره په اتوماتیک ډول د اخیستل شوي  
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 جنس  پیسې  زمونږ  له  حساب  څخه  د خرڅونکي حساب  ته  لیږل کیږي.

ري کارت او د اعتباد ارزښت د ذخیرې کارتونه: دا کارتونه د بدیهی د  .۲

 کارتونو په ډول دي مګر توپیر یې پدې کې دی چې د ارزښت د ذخیرې کارت

 د یوه ټاکلي مقدار اسمي پیسو درلودونکی وي لکه سمارت کارت چې د یوه

کمپیوټري چپ درلودونکی دی او کولی شي د ضرورت په وخت کې له خپل 

، شخصي ATMحساب څخه لګښت وکړي، سمارت کارتونه کولی شي د 

نه ارتوکمپیوټرونو او ځانګړو تیلفونونو له الرې معامالت ترسره کړي. دغه  ک

غه هم د قرض او اعتباري کارتونو په شان دي ولې فرق یې پدې کې دى، چې د

 (۱۳۹۳ویم کوستر، کارتونه د اسمي مبلغ د ثابت مقدار درلودونکي دي.)

ل چې مخکې مشخص د نوموړو کارتونو د خریدارۍ مبلغ تر ټولو عادي ډو

شوې ډالر دى، چې مصرف کونکى په آینده کې هغه په مصرف رسوي. د 

ارزش د ذخیره کیدو کارتونو مجرب ترینه او غوره کارت هوښیار کارت 

(Smart Card دى، چې د دې په واسطه کوالى شو د خپل  ضرورت په )

 وخت کې له خپل بانکي حساب څخه مصرف وکړو.

 Personalشخصي کمپیوټرونو) (،ATM)دکارت کوالى شي  هوښیار

Computerپه واسطه  بانکي معامالت  اجرا کړي. نولیفونوی( او ځانګړو ت 

 په وروستیو کې  د ارزش د ذخیرې کارتونه له امریکا څخه بهر هم معمول

لي، چشول چې اکثراً د کمپیوټري پروګرامونو په اساس په استرلیا، کاناډا، 

ان انګلست ن اوایټالیا، پرتګال، سنګاپور، هسپانیا، تایوا کلمبیا، ډنمارک، فرانسه،

کې ترې استفاده ترسره شوه، یو له دغه پروګرامونو څخه په لندن کې د 

( د شرکت له الرې وسعت ورکړل شو چې دغه ازمایش Mondexموندکس )

 ړ.( کې ترسره کWin donم کال په جوالى میاشت په انګلستان ) ۱۹۹٥یې په 

کي نقده پیسې: دا ډول پیسې د الکترونیکې نقده پیسو یو ډول دی الکترونی. ۳

چې د انټرنیټ له الرې د اجناسو اوخدماتو د خریداری او استعمال لپاره پکار 
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وړل کیږي، یو مشتري کولی شي په بانکونوکې د یوه حساب په پرانستلو سره 

پدې شرط چې له انټرنیټ سره وصل وي الکترونیکي پیسو ته السرسی 

(ته Personal Computerپیداکړي او هغه خپل پي سي یا شخصي کمپیوټر )

 انتقال او بیا ورځینې استفاده وکړي.

په هغه صورت کې چې مشتري  و غواړي د الکترونیکي  پیسو په واسطه 

 خریداري وکړي نو مشتري هغه خرڅالو ځایونو ته چې  هغه  له  انټرنیټ 

 داړتیا مطابق جنس د اخیستلو لپاره سره  وصل وي، تماس نیسي او د خپل 

( کلمه انتخابوي، چې په  نتیجه کې په الکترونیک ډول د Buyخریدارۍ)

و ږي امشتري له کمپیوټر )حساب( څخه د تجارکمپیوټر )حساب( ته پیسې انتقالی

تاجر کوالى شي د جنس د خرڅولو نه مخکې له مشتري څخه د نوموړي جنس  

 (۱۳۹۳ر، ویم کوستپیسې ترالسه کړي.)

( کې Dig Cashځل  لپاره په یوه هالندي کمپنۍ ) د لومړي  الکترونیکي  پیسې

 Mark Twainم کال د اکتوبر په میاشت کې د ) ۱۹۹٥ابتکار شو او په 

Bancshares شرکت اعالن کړ چې دغه کمپنۍ اولینه کمپنۍ وه  چې )

 الکترونیکي  پیسې  یې  نشر کړې.

ه کونه هغو کسانو ته چې انټرنیټ کاروي اجازچ دا الکترونیکي چکونه:. ۴

ورکوي ترڅو له خپل حسابونو څخه پرته له دې چې کاغذي چکونه ورولیږي 

 استفاده وکړي، پدې حالت کې د چک لیکونکی دخپل شخصي کمپیوټر له الرې

 چک لیکي او هغه بل کس ته انتقالوي چې دا بیا په خپل وار سره نوموړي

ږي، که نوموړی بانک دا ومنله چې چک سم دی او بانکي حساب ته لیږل کی

صحت لري نو پدې صورت کې ټاکلي پیسې چې په چک کې ذکر شوي 

 (۱۳۹۳رحیمی، لیږونکي حساب څخه د آخستونکي حساب ته انتقالوي. )

که چیرې ترالسه کونکى بانک اعالم وکړي چې الکترونیکي چکونه سم او 

د لیږدونکي  بانک  له  حساب صحیح دي پدې صورت کې یو اندازه  پیسې 

 څخه  ترالسه کوونکي بانک ته انتقالیږي.
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 1/3په دې هکله بانکونه  پدې اند دي چې د الکترونیکي چکونو پواسطه د 

ه  پبرخه د کاغذي چکونو په پرتله یې د انتقاالتو مصارف راکم شوي، یعنې 

اتره نتیجه  کې د مصارفو کموالى راځي او د ذکرشوي ګټې په اساس زی

نه  سازمانونه دیته اړ شوي چې د الکترونیکي چکونو په واسطه خپل پرداختو

 ترسره کړي.

 د الکترونیکي پیسو وړاندې کوونکي شرکتونه او ادارې

 و نوکه په نړیواله توکه د دغو پیسو وړاندې کوونکي تر مطالعې الندې ونیس

ډول پیسو  ډیری داسې واړه او غټ شرکتونه به مو ترسترګو شي چې ددغه

خه معامالت ترسره کوي، زه دلته د نمونې په توګه صرف د یو څو شرکتونو څ

 یادونه کوم:

پی پال یو الکترونیکي حساب دی چې د نړۍ په پنځه  (:PayPalپی پال) .۱

 یږي.کپنځوس هیوادونو کې د پیسو دلیږد او انتقال لپاره ورځینې ګټه اخستل 

ي ه کوله خریدار یا اخستونکي څخه ترالس پی پال د یوه منځګړي په توګه پیسې

ارت او خرڅونکي ته یې تسلیموي. دا سیستم پرته له دې چې د یوه اعتباري ک

 سره شمیره په مختلفو سایټونو کې دایل شي کیدای شي له دې الرې ښه په امن

 (۱۳۹۳رحیمی، پیسې انتقال او یا ګټه ورځینې واخستل شي.)

( ۱۹۹۸ماني الکترونیکي پیسې په کال)ویب  (:Web Moneyویب ماني) .۲

(نومیږي،  W.M.trasfar Ltdمیالدي کې رامنځته شو، د دې شرکت څښتن )

یات زله ویب ماني څخه په نړیواله توګه په اوس وخت کې له شپږ ملیونو څخه 

 یوه کسان ګټه اخلي چې ورځ تر بلې یې ګټه آخستونکي زیاتیږي، دغه سیستم د

خه دونکی دی. د یوه ویب ماني حساب له پرانستلو څښه امنیتي سیستم  درلو

ي وروسته د ګټه اخستونکي لپاره یو کلیدي فایل جوړیږي چې د همدغه کلید

 (۱۳۹۳رحیمی، فایل په ګټه اخستنې سره حساب ته السرسۍ ممکن کوي. )
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 په نړیواله توګه له الکترونیکي پیسو څخه ګټه اخستنه

څو  پرمختللي هیوادونه ګټه اخلي چې یود الکترونیکي پیسو څخه د نړۍ ډیر 

 بیلګې یې دلته د مثال په ډول یادوو:

د  ګټه اخستونکي خپل بانکي فعالیتونه ٪۵۰په انګلستان کې د انټرنیټ : ۱

 شخصي تیلفونونو له الرې ترسره کوي.

کټونه ټملیاردو کسانو د خپل هوایي سفرونو (۴۰۰په نړیواله توګه تر اوسه): ۲

 الرې خریداري کړیدي.د انټرنیټ له 

قې وړ ځوانان او نور د خپلې عال ٪۵۱په نړیواله توګه د انټرنیټ کارونکي: ۳

ي تبارموسیقي له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کوي چې ډیری کسان بیا دغه چاره د اع

 کارتونو د ګټې اخستنې له الرې ترسره کوي.

 خلکو آنالین خریداري ترسره کړیده. ٪۱۰تر اوسه د نړۍ : ۴

 خلک آنالین خریداري ترسره کوي. ٪۲۰په چین کې  :۵

 بالغ امریکایان خپل د خریداری چارې د انټرنیټ له الرې ٪۴هره ورځ :۶

 ترسره کوي.

 خلي.اڅخه ګټه  E-Moneyمیلیونه خلک له ( ۴۰په جاپان کې ): ۷

اپان جهمداراز فرانسه، المان، کوریا، هالنډ، روسیه، سنګاپور، سویس او : ۸

 میلیونو الکترونیکي کارتونو څخه ډیر صادر شوي چې ډیره ۳۲۹ کې هم له

 (۱۳۹۳رحیمی، برخه یې په جاپان او المان کې کارول کیږي. )
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 په افغانستان کې د الکترونیکي پیسو چلند

ر ړي سافغانستان یو له هغو پرمختیایي هیوادونو څخه ده چې ډیر کم کلنۍ د س

د  ی او که په ښکاره ډول یې ووایوعاید لري، همدغه د سړي سر عاید کموال

ې دې باعث ګرځیدلی چې په دې هیواد کې ستونزې او ناخوال کار نشتوالی د

ا ي، نراوزیږوي، ښکاره خبره ده چې دلته پدغه خاوره کې دعاید کموالی بیکار

 امني او بې سوادي رامنځته کړی.

ره کوي کله چې په یوه هیواد کې د سړي سر عاید کم وي، هلته خلک همدوم

تي چې د وخوره مه مره)بخور نمیر( ژوند وکړي، دلته خلک فقط خپل ژوند سا

دي امکانات نه وي چې خلک سپما)پس انداز( وکړي، خپلې پیسې په  او د

 بانکونو کې جمع کړي او بیا د بانک له طریقه خپلې معاملې ترسره کړي.

 ن داخو پریږده آپه افغانستان کې الکترونیکي پیسې او الکترونیکي معامالت 

ال  ی خلکخلکو لپاره یوه نوې پدیده ده. ډیر چې مالي معامالت او بانکونه هم د

ې پردې نه پوهیږي چې بانکونه کوم فعالیتونه ترسره کوي، تر کومه حده چ

نو جوته شوې چې خلک بانکونه صرف د پیسو د چاپ  معلومات لرمپدې اړه 

ونو ه دوی کوښښ نه کوي چې د بانکځایونو او دستګاوو په معنی پیژني نو ځک

 په اړه نور څه واوري.

ه داره الکترونیکي بانکداري او الکترونیکي پیسې د بانکونو زیږنده دي خو ښک

نده   ښهچې دلته ال خپله بانکونه هم نوي او تازه فعال شوي نو دې ته زمینه ال

شي. سره له دې چې په  ېمساعده چې التکرونیکي معامالت دې مروج

یا بغانستان کې د بانکداری د ترویج څخه دومره زیات وخت نه تیریږي خو اف

ي هم دلته خصوصي بانکونو خپله وړتیا او عالقه ښودلې ترڅو د الکترونیک

 بانکدارۍ او الکترونیکي پیسو ترویج ته الره هواره کړي.

 ً خصوصي بانکونه فعالیت کوي چې له دې جملې  ۱۷په افغانستان کې تقریبا

ې کابل بانک، عزیزي بانک، میوند بانک، باختر بانک او افغان ملي څخه ی
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 بانک د الکترونیکي پیسو د معامالتو لپاره ټولنې ته سهولتونه وړاندې کړیدي.

د  کابل بانک، عزیزي بانک، د افغانستان ملي بانک او نور خصوصي بانکونه

لویو  په مزار ښار افغانستان د پر نفوسو والیاتو او ښارونو لکه کابل، هرات او

 مارکیټونو او چوکونو کې د الکترنیکي معامالتو د ترسره کولو په موخه

(ATMماشینونه نصب کړیدي خو دا )  چې دغه ماشینونه، په هغوی کې شته

 ه  الفزیکي پیسې او نور تخنیکي وسایل یې تر ګواښ الندې دي او ډیری ځایون

ې م غال شویدي، نه پریږدي چله دغو ماشینونو څخه نقده او فزیکي پیسې ه

 مخه دغه معامالت عام شي بلکې نوره یې هم د دغه رنګه معامالتو د پرمختیا

 ډب ګړیده.

ي ښکاره ده چې په افغانستان او افغانستان غوندې جنګ ځپلو او پرمختیای

ن ګرا هیوادونو کې د دارنګه تکنالوژیکي  پرمختیاوو  یو ځلیز رامنځته کیدل

ې ته ورته نورې پرمختیاوې وخت ته ضرورت لري ترڅو کاردی. دغه او د

رته وټولنه په لومړي قدم کې ورسره آشنا، له ښیګڼو څخه یې خبر او وروسته 

 زمینه مساعده شي ترڅو خلک یې له ښیګڼو څخه ګټه واخلي.

ه یج پدلته په افغانستان کې  ډیری ستونزې شته چې د الکترونیکي پیسو د ترو

ه مثال پ او نه پریږدي ترڅو دغه چاره ژر عملي شي. دمخ کې خنډ ګرځیدلي 

چې د  هغو الملونو څخه دهله توګه ویلی شو چې د برق کموالی یا نشتوالی یو 

ه رق تځکه انټرنیټ ب ،پیسو برقي یا الکترونیکي معامالت له خنډ سره مخ کوي

 .شي اړتیا لري او الکترونیکي معامالت پرته له انټرنیټه نشي کیدای ترسره

 دهمداراز دعلم او تخنیک د سطحې ټیټوالی بله ستونزه ګڼل کیدای شي چې 

 الکترونیکي پیسو او دې ته ورته معامالتو په الره کې پرته ده، دا چې

زمه الځان ځانته علمونه ګڼل کیږي نو  سرهالکترونیکي بانکداري او انټرنیټ 

ایي پیدا او ګڼل کیږي چې خلک ترهرڅه وړاندې له دغه علمونو سره آشنصل

 بیا یې په خپلو ورځنیو اقتصادي چارو کې د استفادې وړ وګرځوي.

د الکترونیکي پیسو د قانون نشتوالی هم یو له هغو الملونو څخه شمیرل کیږي 
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چې د پیسو دارنګه معامالت دې ترسره نه شي، ځکه که د یو چا لپاره د پیسو د 

د پیسو کوم  ېی یدا شي، یالیږد رالیږد په برخه کې کوم قانوني ستونزه راپ

تضمین کوونکی اداره موجود نه وي نو ښکاره ده چې خلک دارنګه معامالتو 

ته هیڅکله هم زړه نه ښه کوي، همدا الملونه دي چې په دغه ټولنه کې د 

الکترنیکي پیسو ترویج ته د وخت ضرورت لیدل کیږي ترڅو شته ستونزې حل 

وګورو چې الکترونیکي پیسې په او بیا الکترونیکي معامالت مروج شي ن

نړیواله کچه د خپل تکامل په لومړۍ درشل کې قرارلري، دا چې دغه پیسې او 

د دغو پیسو معامالت په پرمختللو هیوادونو کې ښه نتیجه ورکړې او د خلکو د 

دې المل شوی چې ورځ تربلې یې د استعمال کچه لوړه  خوښۍ وړ ګرځیدلی د

وکړي، د الکترونیکي پیسو په رامنځته کیدو سره  اوخلک دغو معامالتو ته مخه

د سنتي پولي راکړو ورکړو اندازه ټیټه شویده او په معامالتو کې ترډیره حده 

اسانتیاوې، چټکتیا او د امنیتي لحاظه یوڅه ډاډ رامنځته شویدی نو پرمختللو 

 هیوادونو ته په کتو سره په پرمختیایي هیوادونو کې هم دغه معامالتو یو څه

رنګ اخستی. دلته په پرمختیایي هیوادو کې کچیرې د الکترونیکي پیسو 

اوالکترونیکي معامالتو لپاره امکانات برابر او زمینه مساعده شي ښکاره ده 

چې نظر پرمختللو هیوادونو ته دغه معامالت ډیر ګټور تمامیدای شي ځکه دلته 

لنه لوړه ده نو د بیکارۍ س په دغو هیوادونو کې د عاید سطحه ټیټه ده او د

فزیکي پیسو شتون او درلودل له امنیتي لحاظه یو ډول ستونزې رازیږوي چې 

د دغو ستونزو د سطحې د کموالي لپاره د الکترونیکي معامالتو ترویج ګټور 

تمامیدای شي. په اوسني یا عصري مالي او بانکي نظام کې عصري، لویو او 

وسایلوڅخه استفاده او ورسره  پرمختللو کمپیوترونو او نورو الکترونیکي

ورسره پدغه کمپیوتري نظام کې د امنیت او آسانتیاو شته والی دا زمینه 

برابروي چې په راتلونکي کې به چک، بانکنوټ او نور تبادلوي وسایل خپل 

ځای تلکسي اوتلګرامي انتقاالتو ته پریږدي او په تجارتي انتقاالتو کې به 

 سې به مروجې شي.بانکنوټ حذف او الکترونکي پی

دا چې الکترونیکي پیسې په یوه هیواد کې د خصوصي بانکونو لخوا ترسره 

کیږي او په ځانګړي توګه په هغو هیوادونو کې چې بانکونه یې د انټرنیټ له 
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څخه برخمند وي او کارکوونکي یې یو څه الکترونیکي او تخنیکي  تونوسهول

ترونیکي پیسي او الکترونیکي پوهه او مهارت هم ولري، نو ویلی شو چې الک

  .بانکداري یو له بله سره الزم او ملزوم دي

 د الکترونیکي او مروجو پیسو مقایسه

میالدي لسیزې یعنې له هغه وخت څخه چې د تجارانو او ( ۹۰له نویمې)

و شخرڅوونکو لخوا انترنیټ د لومړي ځل لپاره پراختیا پیدا کړه او ومنل 

ه چې یوه ورځ به شته مروجې پیسې او ورسره ب دې په انتظار کې ول خلک د

 کله دغه قلمي حساب او شته فزیکي کتابونه راټول او له منځه والړ شي، اما

ډ او میالدي کال کې د الکترونیکي تجارت فعالیتونه له خن( ۲۰۰۰چې په کال)

څخه په دې عقیده ول چې  پوهانوځنډ سره مخامخ شول ځینې له کار

 ( ورکړو اوOnlineډیر دوام ونه کړي ولې د آنالین) الکترونیکي پیسې به

لیونه م( ۱۵پرداختونو د بهیر بریا او ګړندیتوب او ورسره د جاپان د پنځه لس)

اغذي د ک نفوسو لخوا د الکترونیکي پیسو څخه استفاده  نړیوالو ته دا وښوده چې

 اسکناسو څخه د ګټې اخستنې زمانه مخ په خالصیدو ده.

 یسو او د مرکزي بانک  د رایجو پیسو مقایسه دا ښیي چېد الکترونیکي پ

نه ممک الکترونیکي پیسې د رایجو پیسو لپاره یو جدي رقیب او ګواښ دی، بناءً 

ده چې الکترونیکي پیسې د مرکزي بانک د رایجو پیسو ځای ناستی شي. د 

ې بککي شالکترونیکي پیسو د موفقیت او بریا لپاره اصلي دالیل د یوه الکترونی

 خارجي)باندنی( مسایل ګڼل کیږي، د شبکې  دغه باندنی مسایل دا ښیي چې

او  سره له دې چې د الکترونیکي پیسو څخه ګټه اخستنه ډیرې ګټې د تجارانو

 ي.ګرځ کورنیو لپاره ده خو بیا هم په اسانۍ سره د کاغذي پیسو ځای ناستی نه

د مکان یا ځای په په اوسنۍ وخت کې الکترونیکي پیسې نظر رایجو پیسو ته 

نظر کې نیولو سره د محدود بازار درلودونکی دی، په داسې حال کې چې 

رایجې پیسې د هیواد په ټولو والیاتو، ولسوالیو او لریو پرتو سیمو او بانډو کې 

د خالص بازار درلودونکی دی او ټول خلک کولی شي د دغو پیسو معامالت 

 ترسره کړي.
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 حال اتو د وړاندې کولو توانایي لري، په داسېالکترونیکي پیسې د ډیرو خدم

د  کې چې رایجې پیسې بیا دا توانایي نه لري. همدا راز الکترونیکي پیسې

 مشتریانو د غوښتنو په اساس چټک خدمات ترسره کولی شي مګر رایجې پیسې

 بیا د دغه چټکتیا درلودونکی نه دی. 

( ۲۴سره کولی شي)الکترونیکي پیسې د وخت او زمان په نظر کې نیولو 

 ساعته خدمات سرته ورسوي مګر رایجې پیسې بیا دغه قدرت نه لرې.

په  حجم دد الکترونیکي پیسو په معامالتو او ترویج سره د انساني قوې او کاغذ 

 اندازې کې کموالی رامنځته کیږي چې رایجې پیسې بیا دا کار نشي ترسره

 (۱۳۸۵عارف،  کولی.)

 ونیکي پیسو اهمیتپه ملي اقتصاد کې د الکتر

د  یوادهپه مالي مدیریت کې الکترونیکي پیسې او الکترونیکي  بانکداري د یوه 

ې نه چملي اقتصاد پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. هغه هیوادو

و لږ لي امالي ادارې او مالي سازمانونه یې له ابتدایي او لومړني حالت څخه وت

اداراتو کې الکترونیکي معامالت ترسترګو څه انکشاف یې کړی دی هغو 

او  کیږي. نن سبا د نړۍ ټول پرمختللي هیوادونه خپل ټول سوداګریز، بانکي

رۍ مالي معامالت او راکړې ورکړې د الکترونیکي پیسو، الکترونیکي بانکدا

 او الکترونیکي سوداګرۍ له الرې ترسره کوي.

چټک، شفاف او د امنیتي دغه معامالت نسبت عنعنوي معامالتو ته سریع، 

ن او پرته له ویرې ترسره کیږي، په دغو طریقو سره د مالي ینظره مطم

 معامالتو ترسره کول مالي معامالت او د پیسو ګردش او دوران ګړندی او

چټک کوي او هر څومره چې په یوه هیواد کې د پیسو دوران او ګردش ډیر 

ي عواید یې زیاتیږي، د ملګړندی وي هماغومره یې د پیسو ارزښت ثابت او 

 ي سرعوایدو  له زیاتیدو څخه دا جوتیږي چې د هیواد په سطحه د خلکو یا سړ

 (۱۳۹۱زمانی فراهانی، عاید زیات شوی.)
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 ي، دکله چې په یوه هیواد کې ملي عواید لوړ شي نو ورسره پس انداز زیاتیږ

غو چې د د پس اندازونو د زیاتوالي په نتیجه کې سرمایه یا پانګه زیاتیږي

ذخیره شویو سرمایو په اساس په هیواد کې په مختلفو برخو کې سرمایه 

ې د ګذاریانې ترسره کیږي او کله چې سرمایه ګذاري رامنځته شي ښکاره ده چ

ه منځ سرمایه ګذاریو په نتیجه کې کار یا د اشتغال سطحه لوړه او بیکاري له

و ټول واد د ملي اقتصاد پهځي چې د دغه حالت په رامنځته کیدو سره د یوه هی

رکت حبرخو کې تغیر رامنځته کیږي. او اقتصاد د انکشاف او پرمختیا پر لور 

 زلی،کوي. د دغه دوران په زیاتوالي او غځیدا سره یو هیواد کامالً له بیو

ږي، غربت، او اقتصادي بې ثباتی څخه وځي او خود کفاء یا پرخپلو پښو ودری

ملي اقتصاد په سطحه د الکترونیکي پیسو،  له همدې امله ویلی شو چې د

 ډیر الکترونیکي بانکدارۍ او الکترونیکي سوداګرۍ معامالت او د هغو ترویج

یز مهم او له اهمیته ډک ګڼل شوی او په مالي مدیریت کې نه هیریدونکي اغ

 (۱۳۸۵شیرانی، لري.)

 په نیکد دغو الکترونیکي سیستمونو په ترویج سره په ټولنه کې د علم او تخ

ي ، انټرنیټ، عصریبرخه کې هم بدلون رامنځته کیږي، د کمپیوټر، تکنالوژ

لو سیستمونو او عصري علومو زده کړو ته زمینه برابریږي، د نړۍ او نړیوا

 علومو ته السرسۍ پیداکیږي، د خلکو ظرفیت لوړونه رامنځته کیږي چې په

او  شي په ښه شکل نتیجه کې نوښت رامنځته کیږي او بالخره یوه ټولنه کولی

یت آسانۍ سره خپلو موخو ته ورسیږي، نو الزمه ده چې حکومت په مالي مدیر

ه پکې د الکترونیکي پیسو، الکترونیکي بانکدارۍ او الکترونیکي سوداګرۍ 

الي برخه کې الزم اقدامات ترسره کړي تر څو له امله یې په هیواد کې ښه م

 ( ۱۳۸۸ستانکزی، نظام ولري.)

رونیکي پیسې او الکترونیکي بانکداري په ټولنه کې مروج شي کچیرې الکت

ښکاره ده چې ټولنه به د سنتي پولي تبادالتو او معامالتو له نیمګړتیاو او 

ستونزو څخه خالص او له بلې خوا به خلک له یوه نوي عصري تکنالوژۍ 

د هغه له ښیګڼو څخه به یې استفاده کړي وي. د الکترونیکي پیسو  سره بلد او د
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معامالتو په ترویج سره په ټولنه کې د فزیکي پیسو د ګرځولو او انتقال ستونزه 

له منځه ځي او ضرورت نه پیښیږي چې په معامالتو کې دې فزیکي پیسې 

وکارول شي چې دې سره د پیسو د امنیت په هکله هم ډاډ ترالسه کیږي، د پیسو 

کې د جنایاتو کچه هم  د سرقت او نه خوندیتوب ویره له منځه ځي او په ټولنه

پیسو جریان او دوران ګړندی کیږي چې ورسره په  ټیټیږي، له بلې خوا د

تجارت کې هم پرمختګ رامنځته او د کاروبار لپاره زمینه مساعده کیږي نو 

الزمه ده چې دولت د دغې الکترونیکي پروسې د علمي کیدو لپاره جدي ګامونه 

 پورته کړي. 

 حال جوته ده چې تخنیک او تکنالوژي د پرمختګ په لکه څرنګه چې ټولو ته دا

کې دى او په هره برخه کې یې چې د هغې له جملې څخه لکه بانکداري او 

داسې نورو په برخه کې ډیر سهولتونه رامنځته کړي او په همدې ډول د 

و یټ اعاتو او ارتباطاتو په برخه د تکنالوژۍ پرمختګ لکه موبایل، انټرنالاط

ور ه ټولې نړۍ څخه یې  یو کور جوړ کړى، بانکونه دیته مجبداسې نور چې ل

 کړي چې خپل فعالیتونه په اتوماتیک ډول اماده کړي.

الکترونیکي پیسې او الکترونیکي بانکداري د یوه نوي اوعصري روش په 

 توګه په بانکونو کې یو ډول جدي رقابت رامنځته کړى او یو مناسب فرصت

یکي ترونه رامنځته کړى دى. او په همدې ډول د الکیې د مشتریانو د تحکیم لپار

د  بانکي سیستم په اساس چې د عوایدو د زیاتوالي، د مصارفو د کموالي او

و مشتري د رضایت سبب هم کیږي، بانکونو دیته اړ کړي چې پخپلو فعالیتون

ه کې لوي لوي سرمایه ګذارۍ تر سره کړي او د نوموړى بانکي سیستم څخه پ

 ول استفاده وکړي.ستراتیژیک ډ

او په همدې ډول په بانکونو کې د تخنیک او تکنالوژۍ د الزیات  پرمختګ په 

و د ( اOnlineاساس عالوه له الکترونیکي بانکي سیستم څخه انټرنیټي، آنالین)

موبایل په ذریعه بانکي سیستمونه هم په وجود راغلل چې نوموړي بانکي 

ته د زیاتو سهولتونو درلودونکي دي  سیستمونه نظر الکترونیکي بانکي سیستم
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او هغه مشکالت چې په پخوانیو سیستمونو کې موجود وو، تر ډیر بریده له 

منځه یوړل، چې اوس مشتریان کوالى شي د خپل موبایل په واسطه بانکي 

معاملې ترسره کړي. د مثال په توګه هر کله که یو تجار وغواړي له بل هیواد 

دې صورت کې کوالى شي نوموړې معامله د خپل څخه اجناس وارد کړي نو پ

موبایل په ذریعه او یاهم د انټرنیټ له الرې په ډیر امنیت او سهولت سره 

ترسره کړي او په همدې ډول دیته هم نه په انتظار کې کیږي چې بانک ته الړ 

شي او پیسې راواخلي، چې دغه نوى او عصري سیستم د مشتریانو لپاره هم 

 شتریانو د رضایت سبب هم کیږي.آسان دى او د م

 

 د اووم فصل پوښتنې

ره سیلو لومړی پوښتنه: بارتر تبادله کومې تبادلې ته ویلی کیږي، د مثال په و

 یې تشریح کړئ؟

سیلې وې د دویمه پوښتنه: د طبیعي تبادلې په دوران کې کوم شیان د پیسو د تبادل

 په توګه کارول شوي؟

 ریف کړئ؟دریمه پوښتنه: پول یا پیسې تع

یح څلورمه پوښتنه: په نړۍ کې د فلزۍ پیسو تاریخچه او د تکامل دوره تشر

 کړئ؟ 

 پنځمه پوښتنه: د کاغذي پیسو ترویج تشریح کړئ؟

و اڅه وخت چاپ شپږمه پوښتنه: په هیواد کې کاغذي پیسو د لومړي ځل لپاره 

 څرنګه په چلند کې ولویدل، تشریح یې کړئ؟

 والیتان کې د مصورو نوټونو د چلند دوره او څرنګاوومه پوښتنه: په افغانس

 تشریح کړئ؟
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 اتمه پوښتنه: الکترونیکي پیسې کومې پیسې دي، تعریف یې کړئ؟

 نهمه پوښتنه: الکترونیکي پیسې د کومو ځانګړتیاو درلودنکي دي؟

 ؟لسمه پوښتنه: الکترونیکې پیسې په څو ډولونو ویشل شوي، تشریح یې کړئ

الکترونیکي پیسو په معامالتو کې کومې ستونزې او  یوولسمه پوښتنه: د

 نیمګړتیاوې لیدل کیږي، په ګوته یې کړئ؟

 دولسمه پوښتنه: د الکترونیکي پسو معامالت کومې ښیګڼې لري، تشریح یې

 کړئ؟

 دیارلسمه پوښتنه: د الکترونیکي پیسو معامالت تشریح کړئ؟

دي قتصارویج د هیواد په اڅوارلسمه پوښتنه: د الکترونیکي پیسو د معامالتو ت

 پرمختګ کې څه تاثیر لري؟

ه پنځه لسمه پوښتنه: د الکترونیکي او مروجو پیسو معامالت څرنګه مقایس

 ، کوم یو یې ډیرې ښیګڼې لري واضح یې کړئ؟کوئ
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 ماخذونه

 

(. د شتمنیو مدیریت او د هغه څرنګوالی په ۱۳۹۵. احمدزی، میرویس.)۱

 نځی: کابل.  افغانستان کې، د اقتصاد پوه

(. پالیسی های پولی و مالی، انتشارات نشر نی ۱۳۹۴. آریا، کیومرث.)۲

 تهران، چاپ اول 

، (. پالیسی اقتصادی عمومی، ترجمه: هادی، صمدی۱۳۷۸. ایسنګ، اوتمار.)۳

 ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشګاها)سمت(، تهران

مدی، ندیشه ها وعقاید اقتصادی، ترجمه صتاریخ ا (.۱۳۷۴ایسینګ، اتمار.) .۴

 هادی، موسسه تحقیقات دانشګاه تربیت مدرس، تهران.

اندیشه های اقتصادی فریدمن)ترجمه: فریدون  (.۱۳۷۷باتلر، ایمون.) .۵

 تفضلی( نشرنی، تهران.

(.مبانی علم اقتصاد، مرکز اموزش و پژوهش صنایع ۱۳۷۲. تقوی، مهدی.)۶

 ، تهرانایران

  پوهنتون کابل.(. مدیریت مالی عامه، ۱۳۹۳سید محمد.) ټینګار، .۷

ابل، تیوری و پالیسی بودجه عامه، پوهنتون ک(. ۱۳۹۱ټینګار، سید محمد.). ۸

 پوهنځی اقتصاد.

های امنیتی بررسی مکانیزم(. ۱۳۷۹جلیلی، سعید و آبادی، مهدی.) .۹

نکداری های پرداخت الکترونیکی در شبکه اینترنت، اولین همایش باسیستم

 نتشارات بانک توسعه ایرانا -الکترونیکی: تهران

 کابل ۷-۵(. د افغانستان بانک مجله، شماره ۱۳۵۶. خپلواک، عبدالستار.)۱۰
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 ، کابل۴-۲(. د افغانستان بانک مجله، شماره ۱۳۵۶. خپلواک، عبدالستار.)۱۱

 ویهد اقتصاد تشریحي قاموس، مومند خپرند (.۱۳۹۵. دودیال، محمد بشیر.)۱۲

 ټولنه: ننګرهار.

ندویه عامه مالي چارو بنسټونه، ګودر خپر (. د۱۳۹۲. دودیال، محمد بشیر.)۱۳

 ټولنه، ننګرهار.

د، ستراتیژیک مالي مدیریت، ژباړه: محمد خال(. ۱۳۹۳رابرت آلن هیل.) .۱۴

 مستقبل خپرندویه ټولنه، کابل.

یزس نستان )تتحول و چالشهای پولی در افغا(. ۱۳۹۳رحیمي، ریحان هللا.). ۱۵

 ماستری(، کابل: پوهنتون کابل.

جالل  عامه اقتصاد، هاشمي خپرندویه ټولنه،(. ۱۳۹۷رحیمي، ریحان هللا.). ۱۶

 آباد.

د افغانستان په مالي مدیریت کې د (. ۱۳۹۸رحیمي، ریحان هللا.). ۱۷

 الکترونیکي پیسو د چلند تحلیل، علمي اثر، ننګرهار پوهنتون

ل فرهنګ اقتصاد بازار با اصو(. ۱۳۸۶من شنایدر.)رودلف ه هاسه، هیر. ۱۸

 اجتماعی، ترجمه: داکتر نورعبارـ داکتر بهبود، کابل

 اقتصاد عامه، ترجمه: داکتر اشرف زی و داکتر(. ۱۳۸۵فولکرس، کی.). ۱۹

 سمیع نور، موسسه همکاری های اکادمیکی المان، کابل

رات ری، ناشر: انتشاپول، ارز وبانکدا(. ۱۳۹۳زمانی فراهانی، مجتبی.). ۲۰

 چاپ هجدهم -ترمه تهران

پول، ارز و بانکداری، ویرایش سوم، (.۱۳۸۶زمانی فراهانی، مجتبی.)  .۲۱

 تهران: نشرترمه، ایران.
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، پول، ارز وبانکداری، چاپ شانزدهم(. ۱۳۹۱زمانی فراهانی، مجتبی.) .۲۲

 تهران: نشرترمه، ایران.

ول در معامالت اقتصادی، اهمیت پ(.۱۳۸۸ستانکزی، محمد ناصر.) .۲۳

 ماهنامه کابلبانک، شماره بیست ویکم: کابل. 

ی تأثیر پول الکترونیکی  بر عرضه و تقاضا(. ۱۳۸۳سلیمانی، بهزاد.) .۲۴

پول، چاپ اول، مجموعه مقاالت دومین همایش تجارت الکترونیکی،  

 های اقتصادی. ریزی و بررسی تهران:معاونت برنامه

(. انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری 1384د.)سلیمانی، بهزا .۲۵ 

ی، الکترونیکی، چاپ اول، مجموعه مقماالت سومین همایش تجارتی الکترونیک

 تهران: معاونیت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ایران.    

ک، د مالي مدیریت پیژندنه، د افغان ملي بان(. ۱۳۹۶سهیل، جهانزیب.) .۲۶

 ه. مجله، دوهم کال، دوهمه ګڼ

پول کریډیټ، انتشارات فرهنګ مرکز چاپ و نشر (. ۱۳۸۷سیدمسعود. ) .۲۷

 کتاب: کابل. 

د  (. امکانات استفاده از تیوری وسیاست پولی۱۳۷۳. شبان، محمد انور.)۲۸

 بانکداری در افغانستان، فالدلفیا، ایاالت متحده امریکا

ی از بانکدار(. طرح جامع نظام پرداخت: پیش نی1385شیرانی، علیرضا.) .۲۹

ها(، شانزدهمین الکترونیک، پول و تجارت الکترونیک )عملکرد و چالش

 همایش بانکداری اسالمی، تهران، ایران  

 کابل کتاب(. نړیوال اقتصادي نظامونه، نیو ۲۰۰۷)عبدالواسع. . صابر،۳۰

 (. ۱۰۶ص) پلورنځی، پیښور

ول (. اقتصاد بخش عمومی، چاپ ا۱۳۷۷. صمیمی، احمد جعفر.)۳۱ 
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 انتشارات سازمان مطالعه وتدوین کتب انسانی دانشګاه سمت، تهران

(، چاپ مهر، )قم(: ۱(.اقتصاد بخش عمومی)۱۳۸۵. صمیمی، احمد جعفر.)۳۲

 تهران.

ف اقتصاد عامه، چاپ چهارم، انتشارات یوس (.۱۳۹۶. عارف، عبدالقیوم.)۳۳

 زاده، کابل.

 انکی، پوهنځی اقتصاد،مدیریت در سیستم ب(. ۱۳۹۵.عارف، عبدالقیوم.)۳۴

 پوهنتون کابل، کابل: مطبعه کاروان.

ی ارزیابی سیستم بانکی افغانستان، پوهنځ(. ۱۳۸۵عارف، عبدالقیوم.) .۳۵

 اقتصاد، پوهنتون کابل: کابل

ف (. بودجه دولتی و تاثیرات آن باالی انکشا۱۳۷۴عارف، عبدالقیوم.) .۳۶

 ڼه(: کابل پوهنتون.ګ ۳-۲اقتصادی واجتماعی، اجتماعی علوم)مجله، 

ات مدیریت مالی، کابل: انتشار(. ۱۳۹۵غفورزی، همایون وحبیبی شفیق.) .۳۷

 تمدن شرق.

 .بودجه، انتشارات فروزش، تهران (.۱۳۸۴ند، اسفندیار.)وفرج. ۳۸

 (. تیوری پول، پوهنځی اقتصاد، پوهنتون کابل۱۳۵۴، امین.). فرهنګ۳۹

 برخه، کابل پوهنتون(. سیاسي اقتصاد، لومړی ۱۳۶۱. ګلداد.)۴۰

ی و نهادهای پول و بانکدار(. ۱۳۸۴زاده، علی.)مجتهد، احمد و حسن .۴۱

 مالی، چاپ اول، تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.

 سیر انکشاف حقوق مالی و مالیات عامه (.۱۳۸۴معروفی، محمد موسی.) .۴۲

 در افغانستان. موسسه نشراتی شوخک، کابل.
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عامه اقتصاد، ژباړه: محمد بشیر  (.۱۳۹۱نګ.). ه، کارل او شیمیل فی۴۳

 دودیال او عبدهللا عادل، ګودر خپرندویه ټولنه، جالل آباد.

 اقتصاد پولي، طبع چهارم، ترجمه: شعیبي، احمد(. ۱۳۹۳ویم کوستر.) .۴۴

 جاوید، انتشارات رسالت: کابل.   

(. سیاست های اقتصادی، ژباړونکی: شرف، ۱۳۶۰. هربرت، ګیرس.)۴۵

 رف، کابل.سیدش

اریخي ت، د افغانستان د کاغذي پیسو ۵و ۴شماره (.۱۳۷۵.)رفیع، حبیب هللا. ۴۶

 ، تعاون)متا( خپرونه.بهیر

یخي ، د افغانستان د کاغذي پیسو تار۶شماره (.۱۳۷۵.)رفیع. حبیب هللا. ۴۷

 ، تعاون)متا( خپرونهبهیر

ریخي پیسو تاشماره اول، د افغانستان د کاغذي (.۱۳۷۶.)رفیع، حبیب هللا. ۴۸

 ، تعاون)متا( خپرونهبهیر

ګمرکاتو قانون،  ( د۸۴۷) (. جریده رسمی شماره۱۳۸۴. وزارت عدلیه.)۴۹

 کابل.   

ره، مالي تګال(. ۱۳۹۳د افغانستان بانک، اقتصادي او احصائیوي بولټن.). ۵۰

 کابل

.۵۱ James.c.van Horne. John Wachowicz, jr. l fundamentals 

of finance Management 13th Edition. (۲۰۰۹)  

.۵۲ Nasir, M.saeed. (2009). Money Banking & Finance, 

Faisalabad 



۲۰۱۵ ۲۰۲۱ 
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 ننګرهار پوهندوی محب الرحمن جنتي  د عالی ریاضیاتو عمومي کورس 2 خوست  پوهنوال ګل محمد جنت زی  عمومي ریاضیات 1

3 
  I ،434 Aعايل کلکولس 

 ریاض 
 ننګرهار پوهندوی نظر محمد  II      عايل کلکولس  4 ننګرهار پوهندوی حمیدالله یار 

 6 ګرهارنن پوهنوال  لطف الله صافی  د نفوسو جغرافیه  5
 ، IIفزیکی کیمیا  

 الکرتولیتی محلولونه او الکرتوکیمیا 

پوهاند دوکتور خیر محمد  

 ماموند 
 ننګرهار

7 

، کیمیاوی کنتک او  III   فزیکی کیمیا 

کتلسس، کروماتوګرايف او  

 اسپکرتوسکوپي 

پوهاند دوکتور خیر محمد  

 ماموند 

 ننګرهار

 

 

 د ژويو فزيولوژي  8
پوهاند غنچه ګل حبیب  

 صافی
 رهارننګ

9 
د ودانیو د تودولو تخنیک، لومړی  

 برخه، د سون تخنیک 
 ننګرهار پوهنوال عبدالغیاث صافی د متیورولوژی مبادی  10 ننګرهار داکرت غالم فاروق میر احمدی 

11 
معیار های جدید اعامر  

 ساختامن
 12 ننګرهار داکرت انجنري محمد عمر تيموری

چگونگی مرصف انرژی در  

 ی ساختامن های رهایش 

داکرت انجنري محمد عمر 

 تيموری
 ننګرهار

 ننګرهار پوهاند عارف الله مندوزی  د ژوند چاپیریال  14 ننګرهار سطان احمد نیازمن  الجرب او د عددونو تیوری، لومړی برخه  13

15 
د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د لومړی  

 صنفي کار متودیکي الرښود 

پوهندوی انجنیر عبادالرحمن 

 مومند
 ننګرهار پوهنوال محمد اسحق رازقی  جامداتو میخانیک  16 ننګرهار

 عضوی کیمیا،کړیوال ترکیبونه  17
پوهاند دوکتور محمد غوث  

 حکیمی
 18 ننګرهار

د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات، لومړی ټوک 

دیپلوم انجينېر اسدالله  

 ملکزی
 ننګرهار

19 
د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات، دویم ټوک 
 ننګرهار محمد طاهر کاڼی   کيميايي عنرصونه، لومړی ټوک 20 ننګرهار نجينېر اسدالله ملکزی دیپلوم ا

 22 ننګرهار محمد طاهر کاڼی       دویم ټوک کيميايي عنرصونه 21
 د اقتصاد او تجارت اصطالحات 

 پښتو ترشیحی قاموس( -)انګلیسی   

 پوهنیار عبدالله عادل 

 او امان الله ورین 
 ننګرهار

 24 ننګرهار داکرت عبدالله مهمند  لجرب خطي ا 23
روانشناسی و رضورت آن در  

 جامعۀ افغانستان
 داکرت اعظم دادفر 

کابل 

 پوهنتون 

 26 بلخ پوهاند ولی محمد فائز مبادی اقتصاد زراعتی  25
اساسات هندسه ترسیمی 

 مسطح 

پوهنوال سید یوسف  

 مانووال
 بلخ

27 
تأسیسات و تجهیزات تخنیکی  

 ساختامن 
 نجنیر محمد عمر تیموریداکرت ا

پولی تخنیک  

 کابل 
 د رادیویي خپرونو تولید  28

پوهنوال دوکتور ماسټر 

 واحدي
 خوست 

29 
د خاورې تخریب او د چاپیریال  

 ککړتیا 
 تیوری و سیاست بودجه عامه  30 خوست  پوهنیار محمد حنیف هاشمي

پوهنوال داکرت سید محمد  

 ټینګار
 کابل 

 حیوانات مفصلیه  31
داکرت دیپلوم علی آقا  پروفیسور 

 نحیف 
 32 هرات

عضوي کیمیا، د اروماتیک او  

 هیرتوسیکلیک برخه 

پوهنوال دوکتور ګل حسن  

 ولیزی
 کابل 

 د انجنیری میخانیک  34 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دویال   ژې تحلیل او مدیریت د پرو 33
پوهنوال محمد اسحق  

 رازقی 
 ننګرهار

35 
ړی  کلکولس او تحلیيل هندسه، لوم 

 برخه 
 36 ننګرهار پوهندوی سید شیر آقا سیدي  

کلکولس او تحلیيل هندسه،  

 دوهمه برخه 
 ننګرهار پوهندوی سید شیر آقا سیدي  

 کارتو گرافی با اساسات توپوگرافی  38 ننګرهار پوهاند محمد طیب   د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه  37
پوهنوال دوکتور محمد طاهر  

 عنایت 
 ننګرهار

 خوست  پوهنمل بهرام امیری   د موادو مقاومت 40 ننګرهار انجنیر اسد الله ملکزی ژي سمپا کوونکي ودانۍانر  39

41 
فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی  

 ترمودینامیک 
 42 ننګرهار پوهاند خیر محمد ماموند 

اطالعاتو ته د الرسيس الرې  

 چارې 
 ننګرهار دانش کړوخیل  

 ننګرهار پړهاند انجنیر زملی خالقی   د فاضله اوبو انجنیري  44 ننګرهار الله صافی  پوهاند لطف   حیايت جغرافیه  43

 46 ننګرهار سلطان احمد نیازمن  د ریاض په هکله خربې اترې  45
-اقتصادي جیولوجي )کانپوهنه 

 فلزي کانونه( 

پوهاند دوکتور رشیف الله   

 سهاک
 ننګرهار

47 
 ګروه های اجتامعی بسته  

 اختی سکتها( )مطالعه جامعه شن
 بلخ محمد نعیم نسین  ګرم شدن کره زمین  48 کابل پوهنتون  داکرت احمد سیر مهجور 

49 
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه  

 برخه 
 50 ننګرهار سلطان احمد نیازمن 

اعامر ساختامنها )اساسات، مواد و  

 سیستم ها( 

پوهندوی  انجنیر امان الله  

 فقیری 

کابل 

 پولیتخنیک 



 

2 

51 
نجنیري کې د اټوکډ  په سیول ا 

 استعامل 
 ننګرهار پوهندوی محمد طاهر کاکړ  وتریرنی عمومي پتالوژي  52 ننګرهار پوهنوال میا پاچا میاخیل 

 ننګرهار پوهنوال عزت الله  جیومورفولوژي  54 ننګرهار پوهندی ګل حکیم شاه سیدی  انجنیري جیودوزی )رسو(  53

 56 خوست  ماسرت واحدی پوهنوال داکرت  د تلویزیوين خپرونو تولید  55
اوسپنیز کانکرېټي عنارص ، 

 لومړی برخه 

پوهنوال ديپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی غیرفقاریه  58 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی فقاریه   57

 بلخ داکرت عبدالله مهمند  الجرب معارص  60 ننګرهار پوهاند انجنیر زملی خالقی  د تهداب انجنیري  59

61 
رهنمود موثریت حفظ انرژی در  

 تعمیرات
 خوست  داکرت عبدالله مهمند  معارص الجرب  62 کابل  داکرت انجنري محمد عمر تيموری

 64 بېالبېل داکرت یحیی وردک  آملاين د افغانانو لپاره   63
د افغانستان د پوهنتونونو د درسی  

 کتابونو چاپول  
 ټولو ته   یحیی وردک داکرت

 د پروژې مدیریت په عمل کې  66 بېالبېل داکرت یحیی وردک  آملانی برای افغانها به دری  65
محمد داود علم او يو اف .  

 ګهل
 ننګرهار

 نبايت فزیولوژي لومړی جلد 68 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  صنعتي اقتصاد  67
پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 خوست 

 ننګرهار پوهاند محمد اسحق رازقی  د ساختامنونو تحلیل )لومړی برخه(  70 خوست  پوهنمل محمد طاهر میاخیل  فزیولوژي دوهم جلد نبايت  69

71 
د ساختامنونو تحلیل )دویمه  

 برخه( 
 72 ننګرهار پوهاند محمد اسحق رازقی 

د مهنډسانو د پاره ساختامين  

 ستاتیک زده کړه 

دیپلوم انجنیر اسدالله  

 ملکزی
 رهارننګ

73 
د ساختامن د جوړلو طریقې )لومړی  

 برخه( 
 74 ننګرهار پوهاند انجنیر محمد عیسی تنها 

د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )دوهمه برخه( 

پوهاند انجنیر محمد عیسی  

 تنها
 ننګرهار

75 
سیټونه او هرڅه د هغوی په  

 هکله

لیف بوکوفسکی/ سلطان احمد 

 نیاز من 
 76 ننګرهار

 عنارصو  د لویو الرو د هنديس 

 ډیزاین 

 پوهنیار انجنیر م. شاکر فاروقي 
 ننګرهار

 78 ننګرهار پوهنوال میاپاچا میاخیل  د رسخالصو کانالونو هایدرولیک  77
د جوړښتونو تحلیل )لومړی  

 برخه( 

پروفیسور حفیظ الله وردک او  

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 خوست 

79 
د جوړښتونو تحلیل )دوهمه  

 برخه( 

الله وردک او  پروفیسور حفیظ 

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 ننګرهار سطان احمد نیازمن  د ریاض منطق  80 خوست 

 د اوبو رسولو انجنیري  82 ننګرهار ټول پوهنتونونه  انجنیري دريس کتابونه  ۴۵ 81
پروفیسور انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ننګرهار

83 
اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین 

 )دویمه برخه، لومړی ټوک( 

پوهاند دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 84 ننګرهار

اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین  

 )دویمه برخه، دوهم ټوک( 

پوهاند دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

85 
د انجنیری اساسی ریاضی  

 )دوهمه برخه( 
 86 ننګرهار    پوهندوی عبدالغفور نیازی  

د انجنیری اساسی ریاضی  

 برخه( )لومړی 

 پوهندوی عبدالغفور نیازی  

   
 ننګرهار

 ننګرهار سید شیر اقا سیدی  د تحلیلی هندسه لومړی برخه  88 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دویال   د اقتصادي پرمختیا تیوري  87

 کيد او ګرافیک  90 ننګرهار   پوهیالی فضل اکرب    عمومي تخنیکي رسم  89
پوهنوال دیپلوم انجنیر  

 جاليل  بهاوالدین
 ننګرهار

 ننګرهار احسان الله آرینزی  نړیوالې ټولنې  92 ننګرهار شیرخان حساس د اقتصاد د علم اساسات 91

 94 ننګرهار پوهاند عزت الله سایل  اقلیم پوهنه   93
پښتو  -د طبیعي علومو انګلیس 

 قاموس

پوهنوال ډاکرت نظر محمد  

 سلطانزی ځدران
 ننګرهار

 96 ننګرهار ار راز محمد فیض پوهنی جنایي ارواپوهنه  95
د جوړښتونو تحلیل )درېیم  

 برخه( 

پروفیسور حفیظ الله وردک او  

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 خوست 

 د اوبو لگولو انجنیری 97
پوهندوی دېپلوم انجنیر اصغر  

 غفورزی 
 ننګرهار عبدامللک پرهېز  د انسان فزیولوژي او اناټومي  98 ننګرهار

 100 ننګرهار وال حسین آرمانپوهن نیامتولوژدي  99
د کورنیو الوتونکو د روزنې  

 اساسات 
 ننګرهار پوهاند میر حامل نیازی 

 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د کرنې ترشیحي قاموس 102 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د سازماين اړیکو مدیریت  101

 ننګرهار پوهندوی روزي خان صارق  دوهمه برخه   حیواين تغذیه 104 ننګرهار ق پوهندوی روزي خان صار  لومړی برخه   حیواين تغذیه 103

 ننګرهار پوهنوال محمد بایر درمل  وترنري فارمکولوژي  ۱۰۶ ننګرهار پوهندوی پیر محمد ستانکزی  وترېرني داخله  105

 ۱۰۸ ننګرهار پوهنیار اکرام الله وقار  کوانتم میخانیک  107
  لهد جرمني ژبې اسانه زده کړه، 

 اساساتو نه تر ادبیاتو پورې 
 ننګرهار داکرت اکرم ملکزی 
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 ننګرهار ریحان الله رحیمي   پوهندوی   عامه اقتصاد  ۱۱۰ ننګرهار پوهنیار محمد عرفان قریيش رهربي له تیوري تر عمله 109

 ننګرهار زی فقیر پوهنمل مصور   د برشي رسچینو مدیریت  ۱۱۲ ننګرهار پوهنیار نثار احمد مصلح  د څیږنې مېتودولوژي  111

113 
مرکزي بانګ او پرمختللې پويل  

 سیاستونه 
     خوست  پوهاند دوکتور عبدالقیوم عارف 



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 365 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. 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 230 medical and non-medical textbooks so far . 

I would like to cordially thank 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 

Ministry of Higher Education, Kabul, Afghanistan, April, 2022 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 
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