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 د تحريک يادښت
فرهنګي څانګه د افغانستان ملي تحريک له اساسي څانګو څخه يوه ده. 
د دې څانګې دنده داده چې هېوادوالـو تـه فرهنګـي خـدمات وړانـدې  او      

کلتـوري ورځـو او   ګټور فرهنګي کارونـه ترسـره کـړي. د تـاريخيي ملـيي      
 تاريخي او ملي شخصيتونو نمانځل ددې څانګې نورې دندې دي.

د هېواد د ليکوالو د علميي دينيي روزنيزو او معلوماتي اثارو چاپ هم 
ددې څانګې له اساسي دندو څخه ګڼـل کېـږي. لـه هغـې ورځـې راهيسـې       
ــه پيــل کــړي ديي نــو دې څــانګې هــم      چــې تحريــک خپــل عملــي فعاليتون

پل فعاليتونه چټک کړي دي. تاريخي ورځـې يـې نمـانځليي    ورسره سم خ
ــيمينارونه او         ــي سـ ــړي. علمـ ــوړې کـ ــوحې جـ ــې لـ ــه يـ ــو تـ ــاريخي واټونـ تـ

 ورکشاپونه يې جوړ کړي دي.
د تحريک دې څانګې د تحريک د عمومي هدفونو په رڼا کې وپتېيله چـې  
په يوځايي ډول )شل عنوانه( کتابونه چاپ کړي. په دې اثـارو کـې  اکهـره    

 شامل دي چې درنو هېوادوالو ته يې وړاندې کوي. ني او علمي اثاردي
محمـد داود  ( چـې ستاسـو پـه الې کـې دیي ښـا لي )     د پيسو سياسـتونه دا اثر )
او د همد و شلو عنوانو اثارو له جملې څخه دی. هيله ده درانـه   ژباړلی( نيازي

لوستونکي ترې ښـه ګټـه پورتـه کـړي. تحريـک خپلـو هېوادوالـو تـه ډاډ ورکـوي          
 چې په راتلونکي کې به هم خپلو دې ډول هڅو ته دوام ورکړي.  

 د هېواد د فرهنګ د بډاينې په هيله
 په درناوي

 د افغانستان ملي تحريک
 هفرهنګي څانګ
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 ټکی یلومړ
او ستاســو د فکرونــو وخــت نيــونکې  ئږېدا ليکنــه چــې تاســو اوې ورســره بلــد 

رو مـواردو  ېـ په څو برخو وليکل شوه  او نوي فکرونه يې رامنځتـه کړليپـه ډ  يده
رې خوښـۍ سـره مـې ادامـه     ېـ په خوښه کې نوښت را لو تر دې چې په ډ مې  کې

ــه خپــل نفــس زورور کړل.   ورکړهــ ــه مــې پ ــه پنځــو   او خپــل انداون داليکنــه مــې پ
ل شـوي  ېـ و سـره پخپلـه ب  شـل ېبرخـو پـه و   څپرکيو کې بشپړه کړې چې څپرکـي د 

ــه پيـــل   .لـــومړی څپرکـــی  د پيســـو دتجزيـــې د طريقـــې لـــه الرې   د تعريـــخ څخـ
وروسـته مـې د   دنـه بيـان شـوې ده.    ېږېاو د پيسـو ز ژندنه ېپ ي د پيسوۍټرمنالوژ

ــوپه   ښـــودېپيســـو د پيســـيز تحليـــل لپـــاره ګـــام ک  پـــه لـــومړي ځـــل مـــې د پيسـ
 کار واخيسـت . نو په ګټه وره توګه وسياستونو کې د سواټ او پيست له ميتود

 وې چې د يو سياستوال د کار د پيل  تـدابير تويـيش شـي   په دې اثر کې هڅه ش
تــر څــو سياســتوال پــوه شــي چــې لــه کــوم ځايــه پيــل وکــړي . نــو لــه دې کبلــه د      

.د پاليسو دايره د لـومړي ځـل لپـاره     يسياستوال لپاره شپږ پوښتنې طرحه شو
مـو ښـودلي چـې     او دوه ډولـه الرې  ېو تـه وړانـدې شـو   زده کوونکو او محصـلين 

او اخـري   ومړي لـ پـه ځـان کـې    ويو او دود الرو څخه ګڼل کيږي .دا اثر دواړه له ن
 يــې ړلــي د کتــاب پــه ســر کــېېلــري او هرڅــه مــو چــې پــه دې بحــ  کــې څ  يټکــ

نـاچيزه    ا.هيلـه لـرم  ټـول همـدا دي چـې تاسـو تـه يـې لـيکم زمـا د           ئمطالعـه کـړ  
 .  ئهڅه ومن

 ره .ېسره ډ و سره مينه لرم خو له خپلواکۍزه له ټول
 پوهندوی سيد مسعود
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 د ژباړن خبرې

عنوان الندې اثر د ښا لي استاد پوهندوی سید مسـعود دی.  د پيسو سياستونو تر 
په دې کتاب کې د پیسو اړوند ډير مهم مسايل څيړل شوي دي . انسان د خپل ژوند 
په لومړی مرحله کې ډيرې اړتياوې نه لرلې يژوند يې تر ډيره بريده په ځان بسيا وو 

ډيـرې  شـوېيد   خو کله چې د انسان ذهن پرمختګ وکـړو ورسـره يـې  اړتيـاوې هـم      
خپلو اړتياوو د پوره کولو لپـاره د توکـو تبـادلې تـه اړ شـو چـې د انسـان بـيال بيلـې          
اړتياوې يې پوره کولې په لومړي سر کې انسان د توکـو تبـادلې لپـاره لـه بـيال بيلـو       
وسايلو کار واخيستل شو چې خپلې ستونزې یې لرلې . خو کلـه چـې انسـان پـه دې     

ې لپاره يو معيار پيدا کړي نو د انسان اقتصادي ژونـد  وتواندو چې د توکو د تبادل
وسره ډير پرمختګ وکړو يانسان یې د پرمختګ پولو ته ورساوو ينـړۍ د یـو کلـي    
بنه  وړه کړه د انسان اقتصادي ژوند يې ډير اسان کړو چې دا معيار د پيسو په نامه 

او د پيسـو  ياديږي . په دې کتاب کې د پيسو ډيـرو مهمـو مسـايلو تـه اشـاره شـوی       
مسايل يې په ډيره ښه بڼه روښانه کړي .ما هم د کتاب او د پيسو د پورتني ارزښت 
په پام کې نيولو سره  و وښتل څو د ښا لي استاد  پوهندوی سـيد مسـعود دا اثـر    
پښتو ژبې ته وژباړم يله ښا لي استاد پوهندوی سيد مسعود څخه ډيـره مننـه کـوم    

ب د ژپاړې اجازه راکړهي اهلل تعالی ورتـه ډيـر عمـر    چې په يوه ټيلفون يې ماته د کتا
وکړي کور يې ودان .پـه پـای د ننګرهـار پوهنتـون اسـتاد ښـا لي عبـدالرحمان درد        
څخه هم نړۍ مننه کوم چې د کتاب د پښتو ژبې په سمون کې له ماسره مرسته کړې. 

کومـه  همدرانګه له ټولو لوستونکو څخه هيله کوم که په دې ژباړه کـې لـه مـا څخـه     
 تيروتنه شوي هیله ده بښنه راته وکړي .د اباد ي خوشاله او لوی افغانستان په هيله .

 محمد داود نیازی
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 لومړی څپرکی

 لومړۍ برخه

 ژندنهپې
تدابيرو او  اقداماتو  څخه عبـارت دي چـې   ر هغه ېد پيسو سياستونه له يو شم
کچـهيد   مطلوبـه قيمـت  )د پيسـو د ارزښـت ثبـاتيد    د ځانګړو اقتصـادي موخـو  

پيسو ترمنځ تعادليد ټوليزې عريـې او ټـوليزې تقايـا     ټوليز توليد  او ټوليزو
( لتر منځ د مطلوبې فضا رامنځته کوليله پيسيزو  وسـايلو ښـه ګټـه پورتـه کـو     

ه کې الندې ټکو ته اشـاره  نژندپې ۍ. په پورتنږي ېد السته راوړلو لپاره تر سره ک
 شوې ده :

 د پيسو د ارزښت ثبات 
  مطلوبه قيمت کچهد 
 رامنځته کول پيسو ترمنځ تعادل د ټوليز توليد  او ټوليزو 
     تـر مـنځ د مطلـوبې فضـا رامنځتـه      د ټوليزې عريـې او ټـوليزې تقايـا

 کول
 لله پيسيزو  وسايلو ښه ګټه پورته کو 
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اويـا موسسـاتو پـه    واد د چارواکوېـ د يوې وسـيلې پـه توګـه د ه   د پيسو سياست 
نون پــر اســاې د دنــدې پــه توګــه ترســره  دولــت لــه خــوا د قــا  د واک کــې وي چــې

 . کيږي

ر د ځـانګړو موخـو د ترالسـه کولـو لپـاره       ېـ د پيسو سياست د نـورو علومـو پـه څ   
په جوړولو کې مـو    ۍستراتيژځواکمنې د يوې  سياست  د پيسو  .ېږيطرحه ک

ډول طبقـه بنـدي    پيسو د سياست موخې پـه النـدې    د.يهم کوالی شته الر ښونه 
 :  کوو

 او برقرار ساتل یلاد استخدام د سطحې لوړو 
 اقتصادي پرمختګ هاو د مهال 
 قدرت ساتل رېد پيسو  د پ 
 النس مهبتوالیېله نړيوالې سوداګرۍ سره مرسته او د تادياتو د ب 

او ټکي د پيسـو د سياسـت لـوری ټـاکي      يچې پورتن ږي ېپه تعريخ کې ليدل ک
پـه النـدې ډول    د پيسو د سياست مهم ټکـي  تعريخ کړو .بهتره  ده چې دا ټکي 

 ړنې الندې نيسو:ېتر څ

 د پيسو د ارزښت ساتل :1:
پـه   چـې  نشـو کـوالی  مـو   يارزښت ساتل يوه نسـبي پديـده ده  د د پيسو  

 کړم :له پوښتنو يې  پيل  کبله  واړم ې دهمنوله  ړوېټوليز ډول يې وڅ
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د پيسـو ارزښـت کـوالی      ؟کـړو رامنځتـه  څنګه کوالی شـو چـې د پيسـو ارزښـت     
 ړو :ېشو له دوو الرو  وڅ

 ارزښت د پيسو کورنی .1
 ارزښت د پيسو بهرنی .2

 د حرکـاتو د جګـوالي او ټيـټ والـي د    د پيسو  د پيسو ارزښت نه شو کوالی چې
د مګــر .او پــه دې اړه اســتدالل وکــړوابي کــړوپيســو د مقــدار پــه تغيــر ســره ارزيــ

د حجم د تغير پـه وړانـدې   پيسو  تغير د د داندازېپيسو ارزښت يوازې د توکو 
 .سوې ترارزونې الندې ونياو يا يوڅېړو.

ريـه شـويو توکـو تـرمنځ اړيکـه      چـې د  عريـه شـويو پيسـو او ع     ږئېتاسو پـوه 
کــه د پيســو پــه ټــوليز مقــدار کــې      دا پــه دې مانــا چــې   متناســبه ده  اًمعکوســ

نيســي د توکــو د پيســو ارزښــت نزولــي الر  او تــوکي ثابــت وي زيــاتوالی راشــي 
 ويوع د روښانتيا لپاره الندې جدول ته ځير شئ :. د مږي ېقيمتونه لوړ

د پيســـــــو پــــــــه   رهېشم
 مقدار کې تغير

د توکـــو پـــه مقـــدار   
 کې تغير

ــو   ــه قيمتون پ
 کې تغير

پـــــــــــــــــه 
ــت  ارزښـــ
 کې تغير

 کمښت لوړ ثابت لوړ 1
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 ښت  انعکاې دی چې د تادياتو پهارزښت د کورني ارز  ید پيسو بهرن

 .ږي ېک النس کې منعکس بي

 د تادياتو بيالنس
چـې   سـره   هېوادونـو نورو نړۍ له  اقتصادي راکړې ورکړې  د واد ټولېېد يو ه 

پـه نامـه   بـيالنس   اتو ددتاديـ  يـې ترسـره کـوي    ټاکلي وخت )يـو کاـل ( کـې    يو په 
د دې تـر  په حرکـت پـورې  نـه شـو تړلیـ     يوازې د پيسو  د پيسو سياستي.ياديږي
همدرانګــه د  ړل شــي ېــواد  اقتصــادي او ټــولنيز حــالتهم بايــد وڅ ېــد ه څنــګ

د ارزښــت پــه ټــاکلو کــې فرعــي  چــې د پيســو  نظــامي حالــتواد سياســي او ېــه
د چــې  يجملې مــو  تــه راښــپــورتنۍبايــد پــه نظــر کــې ونيــول شــي . وســيلې دي

 .لـري ټـاکلو کـې مرکـزي  رول     ارزښـت پـه  دتغير د پيسو  مقدار دتوکو او پيسو 
چـې د پيسـو د ارزښـت پـه ټـاکلو کـې       ر نور عناصر هـم شـته   ېيو شم ه همدرانګ

تــر مطــالعې النــدې نيســو پــه هغــې کــې کومــه تيــوري چــې مــو   .خــونقــل لــري 
يـر د پيسـو د ارزښـت پـه     تغتوکـو ټـوليز مقـدار    دوازې د پيسوټوليز مقـدار  او  ي

مواردو کې چـې د   ورېليکن زما په نظر په ډوړاندې  دو . ريو د بل پ ټاکلو کې 
د  بيـا هـم    کې تغير نه وي را لی  ټوليز مقدار  په توکو ټوليز مقدار او د پيسو

 لوړ ټيټ ثابت کمښت 2
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سياســي ر نــور عوامــل لکــه :  ېيــو شــم چــېپيســو پــه ارزښــت کــې تغيــر راځــي   
 راولي.ياقتصادي يټولنيز او نظامي حالت هم د پيسو په ارزښت کې تغير 

او پـه  ږي ېاخباري قيمتونـو پـه نامـه يـاد    علم کې د  پهد اقتصاد پورتني عوامل 
زه پــه دې بــاور  يــم چــې پــه  ږي .ېــر تــر ســترګو کېــکــې ډ هېوادونــوپرمختيــايي 
رې وي ېـ سياسي تغير او ټـولنيزې سـتونزې دومـره ډ    کې  هېوادونوپرمختيايي 

چـې د ـه    د قـانون بڼـه  اختيـاروي    او حتـ   ږي ېچې په يـوې دايمـي پديـدې بـدل    
ری وخــت د ــه ېــډ .زه لــري ېــا  د پيســو پــه ارزښــت ره جــدي توګــه ېــتغيــر پــه ډ

وليز مقــدار  لــه تغيــر څخــه  هــم  د ټــوليز مقــدار او د پيســو د ټــ  د توکــو زېېــا 
 وي. رېېډ

د نـړۍ پـه هـر    ږي ېـ زمن کېـ څخـه ا   وهم  له د ـو عواملـ  د پيسو بهرنۍ ارزښت 
ــون  ــ ک ــات کې ــو هانقالبي حرک ــاو د ي ــواد تې ــه   کــوونکي حــاالت  يرې د پيســو پ

د  اقتصادي حوزه کې  په يوه ځانګړي.همدارنګه زه لري ېا  يمآارزښت مستق
ــو دښــمنانه سياســتونه هــم ډ  ووادېه ــن ــري ېــره ا ې ــه دې برخــه کــې د    ره ل چــې پ

ــو سياســتونه ډ  ګاو ــه کول ــډيو د بېوزل ــن ــورو   ر د بحــ  وړ دي .ې دا سياســت د ن
د پيســو د  هېوادونــو.د ره  تکيــه لــري ېــوســايلو پــه نســبت د پيســو پــه وســيله ډ 

د .  ږييکـار  لپـاره د دهليـز پـه بڼـه     دوېتـه د رسـ   مـوخې ارزښت دله منځـه وړلـو   
عوامل په نظر کـې ونيـول شـي خـو     ولو کې بايد پورتني جوړ است پهپيسو د سي

نــو د پيســو سياســت  بــه کومــه  پــورتني عوامــل پــه نظــر کــې ونــه نيــول شــي   که
د پيسـو د ارزښـت د سـاتلو او کمښـت     . ټـول حکومتونـه   زه ونلـري  ېا  ېځانګړ
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فـورم  رې  وسيلې پورې تړلي چـې د پيسـو ري  په يوې ګټوڅخه د مخنيوي لپاره 
 ورته وايي.

 د پيسو ريفورم
لــه يــو  موخــه يــې : مړۍلواو تــه د پيســو اصــالحات هــم وايــي   مد پيســو ريفــور

يـوې   ېورد حکومت له لـ چې د حکومت او يا سلسله اقداماتو او تدابيرو څخه 
دل د پيسـو مطلـوب حالـت    ېراسـتن  سره  په تيزۍ ته د پيسو باصالحيته ادارې 

 ځینـې  .عبـارت دی  چـې د پيسـو سياسـتوال يـې  ـواړي     تـه  او يا هغه حالـت   ته 
او د پيســو پــه معيــاري   ول کيــږي پيســو ريفــورم  پــه پراخــه توګــه کــار   دوخــت 

ه د پيسو په نظام کې تعـديل راوسـتل   د ساري په توګ خل وياتغيراتو کې هم د
منځـه وړلـو    پړسـوب  د لـه   د پيسـو د   .خو په ټوليز ډول  د پيسو ريفورم او نور 

د سياسـت جـوړونکي    .د مخنيـوي لپـاره ترسـره کيـږي     او يا د پيسو د پړسـوب  
کولــو لپــاره د يــوې پيســو ريفــورم د پيســو د نــورو اقتصــادي موخــو د تــر الســه  

چـې   د پيسو ريفورم هغه تدابير ديشو چې  اوې ويلی.کاروي وسيلې په توګه 
دولپاره ېـ د رامنځتـه ک د پيسـو د مطلـوب حالـت    تهـ  ت جوړونکوسياس پيسو د

 الر خالصوي .

پيــل  لــو تــدابيروېالبېلــه ب ريفــورم  د پيســوچې ي تاســو کــوالی شــ پــه يــاد ولــرئ
لـه ځانـه سـره     النـدې کرښـې مـه لول    مهرباني وکـړئ د ه تدابير کوم دي ؟. کړئ

د پيسو د ريفـورم  پـه وخـت    چې کوم تدابير بايد فکر وکړئله ځانه پوښتنه وکړئ
مرسـته کـوي     سـره تاسـو   ي د ـه طريقـه لـه    . په کا ذ يي وليکـئ کې ونيول شي 
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رم قـين لـ  زه ي . ونيسـئ  تدابير وړانـدې يـا   خپلواکه توګه پهکې  څو په راتلونکې
چـې   وي پـه تعجـس سـره بـه وګـورئ     ل کـړی  يـ همـدا اوې پ  کـار   چې تاسو بـه دا  

 هيڅ يو کار ناممکن نه دی .

 وخـت کـې    د پيسو د ريفورم پـه یې سياست جوړونکي  هغه تدابير چې د پپسو 
 دي : ډول  الندې په  اجرا کوي

 پـه  ( حسـابونه  امانـت  وخت لرونکي پيسې ي روان او ندان ) دودد پيسو خاو
 دمهاـل ) نوور د پيسـو پـه واحـد   ېپه لږ شمخپلې شتمنۍ دې مکلخ کړي چې

 کړي . ېتبديل وړاندې يو( رد لسو پپه ډول 
  څـو د   يوقانون له مخې پيسه لرونکي  په دې مجبـور  دد پيسو سياستوال

لـه دولـت سـره  وي     ېچـې اجـازه يـ    اسناد واخلي. تبديل نا دپور دولت څخه
تبـديل کـړي    پيسـو  هدي چـې اسـناد پـه نغـ    شـ  که  دولت اجازه ورکړي کوالی

لــه دويــم نړيواــل پــه اقتصــاد کــې د نغــدوالي د کمښــت ســبس ګرځــي .  چــې 
نــو لکــه چکوســلواکيايبلژيک او هالنــډ لــه ووادېر هېيــو شــمجنــګ وروســته 

 دې الرې کار واخيست .  
 او يـا د پرمختللې ماليې ويع کول دي  د پيسو په شتمنۍ  يمه طريقه ېدر 

ې طريقـې  چې له د.بايد په بانک کې د پيسو د بيالنس يوه برخه حذف شي 
 . یکې کار اخيستل شوالمان  څخه په يوګوسالويا او لويديز
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 قيمتونو سطحه : د مطلوبو
په دې ځای کې  واړم چـې د قيمتونـو  دتعـادل د کلمـې پرځـای  د مطلوبـه       

 يتعــادلي قيمتونــه پــه اقتصــاد لــرم .هــم  وکــاروم او بــاور پــرې کلمــه قيمت
ــې    ــانو ک ــوري ګ ــالوژۍ تي ــه زړې  ټرمن ــدل   پ ــه  ــواړم    يشــوب ــې ن بحــ   چ

ر ېـ ډ ۍو پـه تيـور  دېـ زمو  په وخت کـې د مطلوب وکړم او وخت يايع کړم ېپر
ر منطقــي اصــل ېــاصــل د پيســو د سياســتوالو لپــاره ډا چــې ددو ېــتاکيــد ک

د اقتصاد لـه اړخـه    اقتصاد پوهان ټول مويوعات   اوسني وخت کې .پهوو
انســان پـه تعــادلي قيمــت فکـر کــوي   ګڼــي چــې  يونېـ او هغــه خلــک ل ړي ېـ څ

ــوه ــه اشــتباه کــې ډوب   ېپ ــه لوي ــه  ېخــو بدي  ږي چــې دوی پ ــه معقوليــت ت رت
ــراګرځ ــې ېـــ ــول د د مطلوبيـــــت دل يـــ ــوب  يقبلـــ ــوم چـــــې مطلـــ ــر کـــ .فکـــ

اعظمــــي او ځــــای نيــــوالیي  زړې اصــــطال  د اســــتخداميمطلوب قيمــــت 
ر کــارول ېــډچــې پــه دې برخــه کــې  دوه اصــطالحګانې ديقيمتونــه غري صـ ا
. پــه پــه خپــل ذات کــې ښــې او بــدې نــه دي  د ــه دوه اصــطالحګانې ږي ېــک
 پــه سياســت کــې پــه ځــانګړې د د ــو دوو طريقــو کــارول رو مــواردو کــې ېــډ

د  هغه  حرکات چـې   دپيسوي دي ېمهم ېرېډد پيسو په سياست کې توګه 
هــر هغــه سياســتوالو تــه کــوي ي پــه نښــه  يسياســتوالو لــه خــوا مطلــوب وي 

ر السه کړي مطلـوب  د پيسو موخه توکوالی شي  په اسانۍ سره  قيمت چې 
 ډېــرلپــاره  د  ف کــوونکيصــرهغــه قيمتونــه چــې لــوړ وي د م . قيمــت  دی 
يـوازې   کـې  پـه يـو وخـت     سياسـتوال لپـاره    خو د پيسـو د يـو   نفرت وړ وي 

ف کوونکـو تـه   ټيـټ وي او مصـر   خـو هغـه قيمـت چـې     قيمت وي ي مطلوب 
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دای شي چې په يـو ټـاکلي وخـت کـې     ېک ه پيسو د سياستوال لپار د ښه وي
لــه فريــد مــن  زمــو  پــه وخــت کــې اقتصــاد پوهــانو دبــدترين قيمــت وي . 
زه نـه  ېـ ې هـيڅ ډول ا  يـ  دو سـره ېـ چـې د قيمـت پـه لوړ   کړنو ګټه پورته کوله 

 او د هغه برعکس هم . درلوده

اقتصـادي   ؟په دې اړه څه کـوالی شـي  او د پيسو سياستوال داسې ولې دي؟
د حـاالتو  او د ـه معقوليـت    د پيسو د سياستوال اصـلي کړنـه ده   معقوليت 

ږو چې لوړ قيمتونـه  ېپوه .ږي ېاو شرايطو په نظر کې نيولو سره رامنځته ک
مســتهليکونو د بــه داو ټيــټ قيمتونــه ه مولــد اقتصــاد او توليــدونکو تــه بــ

طريقـو   قيمتونـو لـه    چـې د سـمتي  شـي  سياسـتوال کـوالی   .بح  الندې وي 
 چـې د ـه ويـعیت   . ترکيس کړياو يا هم دواړه  يو قيمت کار واخلي  څخه 

.لــوړ قيمتونــه مولــده تو پــورې اړه لــري چــې مــو  يــې لروپــه اقتصــادي حــاال
ولـې  ږي ېـ هڅـونې لپـاره ترسـره ک   چې په حقيقت کې د مولد د قيمتونه دي 
پـه   ونـه  ډول قيمتونو هڅ دېا د وياوينه  ک ته د منلو وړمستهلد ه قيمت 

خو ددې برعکس ټيټ قيمتونه توليـدونکي  ټولنه کې ستونزې راپيدا کوي 
د مستهليکو لپـاره  خو ولې يږيېکوي او د پرمختګ مخه نيول ک نا رايه

 ټولنـه کـې د عـدالت ټینګښـت     هپـ اًونه کـه ااهر د ه قيمت.د پاملرنې وړ وي
خـو د او د  يي په لنډ وخت کې په ټولنه کې د پرمختـګ ښـکاروندی وي   ښ

پـه افغانسـتان کـې    ې يـ لګـې  ېب ېرېـ ډ چېې پايله برعکس وي مهال لپاره ي
ــې مهربــاني    لرو ــه ک ــه دې برخ ــړئ.پ ــي ب    وک ــل ژونــد څخــه عمل  لګــې ېد خپ

بـه   ښـې پـايلې  بـاور لـرم چـې    ئکړ راوړئ او هغه له خپلو ملګروسـره شـريکې  
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مســـتهلک هـــم يـــوه لپـــاره چـــې د پيســـو سياســـتوالو  پـــه يـــاد ولـــرئلـــري .
ه لـ لـوی نقـل لـري     په ټاکلو کې  کړنالرودچې د پيسو ده  وسيلهاقتصادي 

نو اتکـا نشـي   یکدې اړخه د پيسو د سياسـت جـوړونکي يـوازې پـه مسـتهل     
او پـه کامـل   شـي  ېتوال بايـد ټولنـه پـه طبقـو وو    سـ بلکې د پيسـو سيا يکوالی
.زه فکـر  پاليسـي تطبيـک کـړي     ېطبقـ  کـومې ددا بايد تهبيت کړي چې باور 

ه جـدي توګـه پـه نظـر کـې ونيـول شـي        کوم چې دا يـو اصـل دی او دا بايـد پـ    
 :لو الرو طبقه بندي کړو ېالبېب کوالی شو چې خلک له.

 د عايد  (1
 ټولنيز موقخ (2
 ثابتې شتمنۍ (3
 سپما کوونکي (4
ــ (5 ــ طبقــه بنــدي کــول   ور عايــد لرونکــېن يــو وړانــدې  راو د هغــوی پ

چـې دهغـوی لپـاره     بنـدي  طبقـه  او يا داسېمعقول سياست جوړول 
مولد دیچـې د پيسـو    او کدسکې دويم مخ  د مستهل وي . همعقول

ــه پاملرنــه وکــړ  ــه څ کد مســتهل.يد سياســت جوړونکيبايدورت ر ېــپ
 شو:ېمولدين هم په طبقو ووکوالی شو چې پانګوال  او 

a.  پانګواللوی 
b. ځني پانګوالمن 
c.   کوچني پانګوال 

 او يا د توليد له نظره :
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I. توليدونکي یلو 
II. منځني  توليدونکي 
III.   کوچني توليدونکي 

 د توليد د ډول له نظره :

i. صنايعو توليدونکي درنو 
ii. د منځني صنايعو توليدنکی 
iii. صنايعو توليدنکي د سپکو 

 د سکتور له نظره :

a.   صنعتي توليدونکي 
b. کرنيز توليدونکي 
c.  وخـت   رپـ  کـړو ېاو د پر ړوخدماتي توليدونکياو نور تقسيم بندي کـ

 . اسانتياوې رامنځته کړو

ورکوي چې د پيسـو   دا موقعته  ونکيړاست جوسي د پيسودا تقسيم بندي 
او دا تهبيـت کـړي    خپل حرکات ښه تنظيم کـړي وخت  رجوړولو پو يد پاليس

ګوري د سياستونو په وسـيله چـې د قـانون بڼـه نيسـي      ټچې د وګړو کومه ک
 پـه خپـل سـر   اوکومه کټګوري له دې چوکاټ څخـه لـرې کـړي .    حمايه کړي 
سياسـت جوړونکـو   قيمتونه بازارونه دي او بازارونه هم د پيسـو   جوړ شوي

ــاملرنې وړ دي  ــه د پـ ــو تـ ــو چـــې ووايـ ــازارونو د اوې کـــوالی شـ ــه د  بـ ډولونـ
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ــو ــې  قيمتونـ ــوي .   کړنـ ــې منعکسـ ــه کـ ــه ټولنـ ــو  پـ ــيم د پيسـ ــازار تنظـ او د بـ
 دسياستوالو يوه دنده ده.

 ؟ژنئېکړئ چې څو ډوله بازار پهوناوې له ځانه پوښت

ستونزمن کـار نـه    قلم را واخلئ او د بازارونو لست تر تيس کړئهمدا اوې 
اوې  دې اړه فکـر وکـړئ  همـ  پـه  او يـا   ی شئ چـې ترسـره  يـې کـړئ    کوالدی 

حتمـا ښـه پايلـه     يو لـه بـل سـره شـريک کـړئ      ترتيس شوی ليست يا فکر مو 
چــې نهــه ډولــه بازارونــه مــو   ږم چــې لــه ماســره همنظــره  ياســت  ېپــوهلــري .
 و اقتصـادي اصـطال  ګانو)عريـه او تقايـا(    واو د ه بازارنـه لـه د   ليکلي 
 :.الندې جدول ته ځير شيدي جوړ شوي څخه 

 

 

  عريه پولمونو  اوليګوپول پوليپول
 تقايا                         

ــا  د تقايــــ
کامــــــــــــل 

 انحصار

د تقايــــــــا محــــــــدود 
 انحصار  

دوه اړخيــــزه کامــــل   
 انحصار  

 مونو پول 

اوليګوپول 
 عريه

دوه اړخيـــــزه محـــــدود 
 انحصار  

ــدود   ــې محــ د عريــ
 انحصار

 اوليګو پول
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ــپړه  بشـــــــــ
 سيالۍ

د عريــــــې کامــــــل   د عريې اوليګو پول  
 انحصار  

 پوليپول  

 

ه ټولـو بـازارونو تـه تيـاره     خسـ چې سياستوال نشـي کـوالی يـوه ن    لرمزه باور 
 ۍچـې لـه ناکـام    وينو ښه  اوه امتحانوو اوې هم دا ناکامه نسخو   مکړي 

د خپـل ځـان لپـاره ځانتـه     او هغه هم ددې لپـاره چـې هـر بـازار      سره مخ دي 
په ســو.چــې دهغــې مطــابک بايــد تــدابير ونيسياسـت او کړنــې تــه اړتيــا لــري  

کـار نـه دی    چې د بازارونو په اړه تعصس د  اقتصـاد لـه نظـره ښـه      لرئدويا
د واد لپاره ګټور نه ويېواد لپاره ګټور خو د بل هېبازارونه د ه ځکه ځيني

ولــې د د ــې ښــه نــه ده ېانحصــار پــه خپــل ذات کــې بــده پ ســاري پــه توګــه  
و پــه اقتصــاد کــې نــووادېه ځينــوانحصــار د ښــې حرکــات ښــه او بــد دي  ېپ

ه پراخـه   رېډ واد په اقتصاد کې ېی شي چې د بل هداېاو ک رول لري حياتي 
 خو په دواړو وختونو کې انحصار دی.ونډه ولري 

 ا يزې  په قيمت يې  و سياستونه اود پيس -الخ  

کـړو پـه پايلـه کـې کـوالی      ېمو چې وويل د پيسو سياستوال د پر هلکه څرنګ
د پيسـو د سياسـتوال  يـوه دنـده      چـې دا واچوي  زهېلویه ا شي په قيمتونو 

کـوالی شـي چـې د قيمتونـو نوسـانات تـر       د پيسو سياسـت جوړونکي ده .هم 
. او لـه هغـوی سـره اقتصـادي لوبـه ترسـره کـړي        خپل کنټرول النـدې راولـي   

ونکـو لخـوا طرحـه    ړچې د ه نوسانات په عمده ډول  د پيسو د سياسـت جو 
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يـو مهـه برخـه    له دې کبله د قيمتونـو نوسـانات د پيسـو دسياسـتونو     کيږي 
ــو . تونـــو د سياســـت پـــه چوکـــاټ کـــې ځـــای لـــري  د قيم ده چـــې  د قيمتونـ

ــوالی دی      ــی او جګـ ــټ والـ ــو ټيـ ــاهره د قيمتونـ ــه اـ ــانات پـ ــه ډينوسـ ــپـ رو ېـ
او ټيـټ والـی دی    ت همدا د قيمتونو جګـوالی نوساناړنو کې ېاقتصادي څ

 ا درې ســلنهد قيمتونــو دوه يــاقتصــاد پوهــانو پــه تيــوري ګــانو کــې  ورېــد ډ
ۍ پـــه اخـــر او د ړېـــخـــو ولـــې  د شـــلمۍ پکيږيکـــول جګـــوالي تـــه اجـــازه ور

ــيويو ــې پتمشـ ــاد پوهان ېـ ــر کـــې اقتصـ ــه سـ ــه دي  ړۍ پـ ــر نـ ــه دې نظـ  ي دې پـ
رامنځتـه کـړه    پرمختګ پـه رکـود کـې    يورهتيورياقتصاد پوهانو يوه مشه

نــه چــې اقتصــاد لــه رکــود ســره چــې د قيمتونــو جګــوالی یــوازې دا او وايــي
فريـد مـن   پرمختګ زمينـه هـم برابـروي .    د اقتصاديبلکې  يمخامخ کړی

   و خپـل نظريـات   پوهـان  ېد.او د هغه پيروان د د ې تيـوري مخکښـان دي
رې ګټـې  ېـ د ډ پانګواـل وخـت   رد قيمتونو د جګـوالي پـ  :ړيداسې وړاندې ک
او د ږي ېـ رېچـې ورسـره توليـد ډ   ره پانګونـه کـوي   ېموخه ډدالسته راوړلو په 

لي اد استخدام د سطحې پـه لـوړو  دام سطحه لوړوي تخښت د اسرېتوليد ډ
 هـم  تقايـا  شـي    رېـ عايـد ډ د خلکـو  سره خلک عايد ترالسـه کـوي کلـه چـې     

ر پــه خپلــه پانګونــه  چــې د ــه امــ ګټــوره تقايــا توګــه  ېپــه ځــانګړږي ېــرېډ
 پـه يـاد ولـرئ   . ږيېـ ټوليز ډول اقتصـادي پرمختـګ رامنځتـه ک    پهروي اوېډ

قيمتونـه   کـه   ږي ېـ يوازې مطلوب قيمت په نظر کې نيول ک کې  چې په دې
د ې مخــالفين وايــي :یــدې نظرد.ويپايلــه منفــي يــې ر لــوړ الړ شــي بيــا  ېــډ

چـې پانګواـل   ږي ېعواملو قيمت هم لـوړ د قيمتونو د جګوالي سره د توليد 
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چـې  ورکـړي  د قيمتونـو پـه لـوړوالي    څو د خپلې ګټې يـوه برخـه   مجبور دي 
رې ېـ ډ پـه  ملـي اقتصـاد     وادېـ د هږييېلـوړ هـم  ورسره د توليـداتو قيمتونـه   

ټـولنيزې سـتونزې هـم راپيـدا      اور وخت منفـي وي  ېدا ا يزې ډ ا يزې لري 
واد ېـ پـه حکومـت او ټـول ه   .د قيمتونـو نامطلوبـه لـوړوالی او ټيټـوالی     کوي

 د نامطلوبـه جګـوالي   د قيمتونـو  نو لـه دې کبلـه  واردوي  زېېرې بدې ا ېډ
ــه  او ټي ــوالي مخـ ــد  ټـ ــي . بايـ ــول شـ ــاناتو ا  ونيـ ــو د نوسـ ــد قيمتونـ زې د ېـ

ــاوت   ووادېه ــه متفـ ــه کبلـ ــادي پرمختـــګ لـ ــو د اقتصـ ــا  داوي. ېنـ ــه ېـ زې پـ
نــو کــې د پــانګې ووادېځکــه پــه دې هوي  رېېــنــو کــې ډووادېپرمختيــايي ه

 نو اقتصاد زيانمنوي .ووادېد هکمښت او د قيمتونو لوړوالی 

 واړم په دې ځای کې دا بح  نور هـم   د قيمتونو د جګوالي سببونه :  -ب 
هغه سببونه چې د قيمتونـو د  ړم ېاو د کړم  او دا مويوع په پراخه توګه وڅ

نـورو   ځکه چـې  پـه   نيسو ړنې الندې ېګرځي په لنډ ډول تر څجګوالي سبس 
 ړل شوي:ېاقتصادی بحهونو کې څ

 سببونه)پولي ( سيز يقيمتونو د جګوالي پ د
کله چې حکومت په دې هڅه کې شـي چـې د   د بودجې د کسر سياست : .1

بيـدون د  يا د نورو الرو چې د پيسـو مقـدار   بودجې کسر د پيسو د نشر له الرې 
ر ېـ د پيسو د مقدار په تناسـس سـره پـه تقايـا کـې ډ     کړي  ډېرتوکو د تغير څخه 

 سير لوړوي.والی راځي او دقيمتونو 
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د دولـت جوړښـت او د    کـه  کې تغيـر :   په جوړښت  لګښتونو د دولت د .2
او د ـه لګښـتونه د توليـداتو او توکـو     منفي لور تـه الړ شـي    جوړښت لګښتونو

بلکـې يـوازې پـه اسـتهالکي  او پـه عـادی لګښـتونو         يلګـول شـي  نـه  توليـد و  رپ
 ږي .ېقيمتونه لوړنو په دې صورت کې ولګول شي 

دولت په ځانګړو وختونو کې په دولتي برخه کې د استخدام لوړوالی :  .3
او د بـــــې ولـــــه منځـــــه وړلـــــد کـــــارۍېد بد خپــــل ټـــــولنيز سياســـــت مطـــــابک  

نـــو پـــه دې يويلوړ د اســـتخدام ســـطحهپـــه ټولنـــه کـــې  دمخنيوي لپـــارهثبـــاتۍ
پـه بـازار کـې تقايـا تغيـر      کاري او دمصنوعي عايد په وجـه  ېصورت کې پټه ب

 تقايا د قيمت د لوړوالي سبس ګرځي.چې د ه خوري 
ــه :     ود سپماشــوی .4 ــه کبل ــو د جګــوالي ل ــه هغــه  پيســو کــارول د قيمتون پ

د حالــت کــې چــې ســپما کــوونکي د خپلــو لګښــتونو د پــوره کولــو لپــاره چــې     
پيسـو څخـه ګټـه     لـه خپلـو سـپما شـوو    لوړوالي له  امله رامنځتـه شـوي   قيمت د

 ږي.ېهم لوړږي او قيمتونه نور ېرېتقايا ډ پورته کړيي
د يــو بــد روانــي حالــت جــوړول چــې ســپما کــوونکي پيســې پــه اســعارو    .5

 ايا په زيـاتوالي کـې رول ولوبـوي   رواني حالت هم کوالی شي د تقتبادله کړي: 
ــه ځــانګړو حــالتونو کــې وي     ــه دې چــې د ــه رول پ ــت کــې تقايــا   ورپ ــي حال ان

او د ه هڅې په بازار کـې تقايـا   د تقايا د لوړوالي لپاره هڅه کوي کوونکي 
 او د قيمتونو د لوړوالي سبس ګرځي. ته تغير ورکوي 

کله چې  پيسه لرونکي خلـک  د پيسو په وسيله د ثابتو شتمنيو رانيول : .6
رې پيسـې د ثـابتو شـتمنيو د رانيولـو لپـاره      ېـ د پيسو د ارزښـت د کمښـت لـه و   
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ږي ېلـوړ هم ږي او قيمتونه ېپه دې وسيله ثابتو شتمنيو ته تقايا لوړ کاروي نو
. 

 ونهد قيمتونو د لوړوالي توکيز سبب
د توکــو پــه ټــوليزه د توکــو د توليــد کمښــت د توکــو د توليــد کمښــت :  .1

او د ـه تغيـر د تقايـا لـور تـه      ټوليزه تقايا کې تغيـر رامنځتـه کـوي     او عريه
 چې د ه تقايا په خپله قيمتونه لوړوي .ځي 
 وږ د لګښـــتونېـــږد رالېـــاو د ل قيمـــت لـــوړوالی شـــويد توکـــو د تمـــام  .2

چـې  ږي ېقيمتونـه لـوړ  لـه کبلـه    يوالږد دلګښـتونو د لـوړ  ېـ ږد رالېـ د للوړوالی : 
لـه   شـتون  ه مواصـالتي الرو نـ   ونه د عصري وسايلو نه کـاروليد ښـو   ه لګښتد

 ږي.ېلوړ هم چې ورسره د توکو قيمتونهږي ېرامنځته ککبله 
او  ږدېــد توکــو دل:  موانــع او ســتونزې ورټ او انتقــاالتو کــېپپــه ټرانســ .3

نـګ تـوبيد   ونزې د قوانينـو ګ انتقاالتو سـتونزې د توکـو قيمتونـه لـوړوي سـتو     
يبد نـــو د قوانينـــو راخيســـتلووادېه وســـيله مغلقيـــدلياو لـــه نـــورو هژبـــاړې پـــ

ــر  ــه  ي ــه ترانســپورټي شــبکو څخــه د پيســو اخيســتل او       امنييپ رســمي ډول ل
 ږي.ېراپيدا کغرافيايي موقعت له کبله جد بعضې وخت 

شـتون د ټـولنې   ه احتکار د پانګوالويسوداګرو او مولدينو معلومات نـ  .4
توګـه   ږي پـه ځـانګړې  ېه په دې اړه ټول پوهر څه نه وايم ځکېپه دې اړه ډپه اړه : 

ځکــه دا عمــل د نــړۍ پــه ټولــو اديــانو کــې هغــه څــوک چــې دا عمــل ترســره کــوي 
 تونه لوړيږي .عمل ګڼل شوی چې له دې سره هم قمي ناروا
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 دجوړښت له کبله د قيمتونو لوړوالي
پـه دې ځـای کـې    د پرمختګ او د توليـد د عوامـل تـرمنځ نامسـاوات :      .1

 د توليد د عواملو تـرمنځ  کې نامساوات څخه موخه د توليد د عواملو په داخل 
چـې د ـه   ده بـې تناسـبي  عواملو او د پرمختګ تـرمنځ  دد توليد  يې او بل  اړخه

 ورېــدا پــه دې مانــا چــې پــه ډ ونــو د لــوړوالی ســبس ګرځــي . بــې تناســبي د قيمت
پـه کـافي انـدازه     توليـد عوامـل    د موخـو  د ترالسـه کولـو لپـاره د    وادونو کې ېه

ليـدل  مـورادو کـې    روېـ چـې پـه ډ  ږي ېـ زمن کېـ قيمتونـه ا   ورسـره شتون نـه لـري   
دوه ډولــه  چــېيي بــې تناســبي ښــ لــه نــورو عواملــو ســره  د پــانګې تناســس يــږېک
 زې په قيمتونو لري .ېا 
 سيستم نه شتون يد خپل سري سيستم  او ښه بانک .2
ــه ازاد .3 ــود   پـ ــې د سـ ــازار کـ ــې بـ ــانګړ  د بيـ ــه ځـ ــوړوالی پـ ــه   ېلـ ــه پـ توګـ

 نو کې.ووادېه يپرمختياي

 د قيمت د لوړوالي رواني سببونه
 لـه   ددل او د مرکزيـت  ېـ ظرونـو رامنځتـه ک  ن ود ټول اقتصاد په اړه د بد .1

 .رهېو والسه ورکول
دا ډول قيمتونـو   د ورځپاڼو پروپاګند قبلوي ذهنونو شتون چې  ځينود  .2
د قيمتونـو  چې د ناورين په وخـت کـې   په اقتصاد کې اخباري قيمتونه وايي ته 

 .ږيېد لوی عامل په توګه ګڼل ک د لوړ والي
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 د قيمت دلوړوالي د مخنيوي الرې ګودرې
  سياست الرې ګودرې :د پيسو د 
 اسنادو نشرول د  پور دولتي .1
 څخه ګټه پورته کونه  سپماووله الزمو  .2
 ګټه پورته کونه   له کريدټي سياستونو څخه د سوداګرو لپاره .3
 :د توکو دسياست الرې ګودرې 
پــه ځــانګړی  کــويتــوکي عريــه   ډېريســاتو تقويــه چېــ موس يد توليــد .1

 توګه د دولتي توليدي موسيساتو.
 یې مصرفي ګتکوري په توګه د هغـو يکارکونکو تقويه د لود دولت د  .2

 برابرول . د توکو اسانتياوې لپاره
 او کنټرولي الرې ګودرې : کوچنۍ 
 د احتکار د مخنيوي لپاره الزم اجرات کول .1
د سوداګرو د ګټې په منظور  په هغـه  قوانينو او طرزالعملونو جوړول د  .2

 تهديدوي. صورت کې چې د قيمتونو لوړ والی ملي اقتصاد
و وختونــو کــې پــه ځــانګړ ســتراتيژي جــوړول چــې وکــوالی شــي  د يــوې  .3

 ځانګړي کارونه ترسره کړي .

ــه    -د  ــر  او دمهالـ ــو د تغيـ ــوخې د قيمتونـ ــوع د پـــدې اړ : مـ ــواړم د مويـ ه  ـ
د مشـهور کتـاب د نـړۍ    سـامولين  د نوبـل جـايزې ګټـونکي     هروښانولو لپـار 

هغـه دی چـې زمـو  د ټـولنې     اخـري مطلـوب   اقتصاد څخـه يـوه خبـره نقـل کـړم :     
ــې وي       ــل کـ ــه حاـ ــا پـ ــتخدام  او د پراختيـ ــل اسـ ــل کامـ ــاد تـ ــانات او اقتصـ نوسـ
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ې مانـا  دا پـه د  ونۍ ګـډا ( ېـ ان وټاکل شي په اصطال  ) د ډالـرو ل رسوداګريز دو
 ښانه  او يعيخ حالت کـې کنټـرول کـړي   په رو چې د قيمتونو شديد نوسانات 

 دي: ېې وړاندې شوينظر سير په اړه دا هولې د قيمتونو د لوړوالي او د مهال

a.  : اســاې د قيمتونــو مــودل  رددې نظريــې پــد قيمتونــو د تهبيــت نظريــه
ښــتي د پــانګې  رېد نفوســو پــه ډ ثابــت وســاتل شــي   بايــد د او د مهاــل لپــاره   

مزدونـه  د پيسـو  ږي ېټوليز لګښـتونه لـوړ   له کبله او  فني پرمختګ   يروالېډد
 پرمختګ کوي . ږي او کار ېونه لوړداو حقيقي مز

b. مـخ  ې ډول سياسـتونو  دد : ښـت نظريـه او د قيمتونـو ټيټـوالی    رېد تل ډ
ږي . د ټــولنې ېــرېټــوليز توليــد ډ پــه  اوکــوي تــه وړل کامــل اســتخدام رامنځتــه 

او د اقتصــادي ښــت رېډ ګټورتــوباو د کــار د مناســس ټــوليز ډالــري لګښــتونه 
)پـولي (  سـيز  يپـه دې شـرايطو کـې پ   . نسـبت قيمتونـو تـه تيـز وي     کړنو پراختيا 

ينـو ځکـه   کمرنګـه وي  ډېـر حقيقي مزدونـه  ولې ږي ېلوړډول مسلسل په مزدونه 
 د ژوند لګښتونه جريان لري.

c. کــارولو  پــه ددې سياســت :ټيټــوالی نظريــه او د قيمتونــو  تــل  تنزيــل  د
قریبـا  راځـي ت او هغـه عوايـد چـې لـه شـتمنيو السـته        ونـه دمز )پولي (سـيز یپسره 

د  ی ويد فني روش لـه پرمختـګ څخـه السـته را لـ     ښت چې رېهغه ډ .ثابت وي
مزدونـه   )پولي(سـيز يپږي ېـ عايد ګڼـل ک  ونکوفد مصرقيمتونو د تنزيل له الرې 

د قيمتونـــو تنزيـــل بايـــد د ږي.ېـــرېحقيقـــي مزدونـــه ډ ېولـــږي ېـــثابـــت پـــاتې ک
د  د دې لپــاره بايــد اقتصــادي کړنــو او کســبونو د کمښــت ســبس ونــه ګرځــي       
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لــه دې وړانـدې چــې د اقتصــادي موسيسـاتو د خــرڅالو قيمــت   قيمتونـو تنزيــل  
 بايد د هغې موسيسې د توليد لګښتونه ټيت شي . ټيټ کړي

 کاري خپلې ټيټې کچـې تـه ټيټـه کـړي     ېبد حل درې واړه الرې چې وکوالی شي 
د پـه يـوه اقتصـادي حـوزه کـې       .د منلـو وړ دي او په دې حد کې باقي پاتې شـي  

 وونـ تقيمد پـه دې شـرچ چـې     ه لري تفاوت ن ه يوه قبوله کړيالرو چې هر ودريو
 ستګاه بايد ځان ورسره تطبيک کړي.وي او اقتصادي د ېوړاندوينه شوپه اړه

 

 سياستوال ورتګد پيسو بازار ته د 
خل شي بايد لـه کومـو   ابازار ته د د پيسوچې  څنګه کوالی شي  يو سياستوال  

 ه ځان لرې کـړي کـوم چـې ده   او له هغه بازار څخه څنګ کار واخلي  الرو ګودرو 
 ..سياستوال بايد الندې کارونه ترسره کړيد وړ نه ويدتائي

او پـه د ـه تحليـل     چې د بازار لـه تحليـل څخـه ګټـه واخلـي       کوالی شي -
 کار واخلي :څخه ميتودنو له الندې کې 
 شـوی   سـواټ لـه څلـورو انګليسـي کلمـو څخـه جـوړ       : S.W.O.Tسـواټ   .1

چـې د ـه ميتـود     پـه يـاد ولـرئ   د تحليل لپاره اساسي مويـوعات  بيانوي. چې 
 .تر ټولو ګټور ميتود دیپه ټولو تحليلونو کې 

  Strengths ځواکمنتيا   Weaknessريکمزو
   Opportunities)فرصتونه(موقې   Threatsګواښونه 
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کمنتيــــا ارو  طريقــــو کومــــه ځوېــــدلتــــه سياســــتوال بايــــد پــــه دې پــــوه شــــي ت
 کــومې مــوقې يــې  څنــګ پــرې وشــي اوتــر چــې کــار  لرلــهيکمزوري يــې څــه وه  

او لـه  ګټـه نـه ده پورتـه شـوې     اسـاې  ره موقو د کومو عواملو پـ ل اوفرصتونه  لرل
او تـر  سياسـت ګواښـوي   زمـو    ګټه پورته شوې کـوم شـی   کومو موقو يې نهايي

يـو  دد ساري پـه نظـر کـې نيولـو سـره      .یومه ځايه يې زمو  سياست تهديد کړک
 اسـاې خپـل سياسـت جـوړ کـړئ      رو دهغـه پـ  احالت تحليل کړئ يواد اقتصادېه

 . او د پيست له ميتود څخه کار واخلئ ښه الرښود لرئ اوې 
سياسـي حالـت    په دې ميتود کې د پيسو سياسـتوال   :P.E.S.Tپيست  -

چـې  ږي ېتر څو پـه دې وپـوه   او هغه په دې هڅه کې وي  ړنې الندې نيسي ېتر څ
زه ېـ ا  څـومر ه   او عـدم تطبيـک   تطبيـک  سياسي اوياع دپخوانيو سياستونو په 

 .کړي لرله او هغه بايد ځانته رامعلومه 
بايـد پـه دې پـوه     هغـوی  اوتـه اړينـه ده    وهم د پيسو سياستوال هاقتصادي ويع

کـوم ډول اقتصـادي حالـت    اقتصادي حالـت کـې قـرار لـري      شي چې په څه ډول 
 کوم تدابير ونيسي . او په دې حالت کې بايدیپه اقتصاد حاکم د

 و لپـاره ځـانګړی  سياسـتوال داو د پيسـو  چې په خپلـه د سياسـت منشـا ده    ټولنه 
دسياســت د  کــوالی شــيټولنــه چــې سياســتوال پــه کــې ژونــد کــوي ياهميــت لري

رو مـواردو  ېـ پـه ډ تطبيک په برخه کې ښه انګيزه او يا بده انګيـزه رامنځتـه کـړي    
تر څـو   کړې د نوي سياست په بڼه بې ګټې وياو بايد انتظار وکړيېنوې پر کې 

پـه نظـر کـې نـه      وطد شراي ږي .ېسياستوال په دې پوه ریېښه شي چې ډشرايط 
رو ېــلــه تســره مخامخيږي ۍوي لــه ناکــامهــر څــومره معقــول  سياســت ه کــنيــول 
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چـې دا پـه حقيقـت     واخل ـاو يـوازې اصـالحات وکـاروئ    سياستونو څخه عبـرت  
 . ده زوالي معقوله تېښتهېاو له تت ته ځان سپارل دي يکې واقع

بايـد  او هغه ده ههم د يو سياستوال لپاره اړينلڅخه ګټه پورته کو له ټکنالوژۍ
 معلومـاتو د دې څخـه ګټـه تـر کـومې کچـې ده       په دې پوه شي چې له ټکنالوژۍ

 ورېـ ډدې لـه   لـه  بـې  ي وسايل د پيسـو پـه روشـونو کـې ټـاکي      نايښېپه وسيله بر
د پيسـو د سياسـت د يـوې وسـيلې پـه       نـه ښنايي وسايلو څخه ګټـه پورتـه کو  ېبر

پـه نـا ببـره توګـه      چې د تطبيـک شـرايط يـې شـتون ونلـري پـه اقتصـاد کـې         توګه 
ه اقتصـاد کـوالی   سـلن هغه بايد پـه دې پـوه شـي څـو      .ثقافتي خال رامنځته کوي

ځکـه  وييګټه واخلي او بايد کوم ډول  ټکنـالوژي    ۍټکنالوژ شي له پرمختللې
اول الې  تنـــو کـــې دويـــم الې ټکنـــالوژي ګټـــوره وي نســـب     ووادېه پـــه ځينـــي 

یـې تـر السـه    رې تجربې وازمولې او ښـې پـايلې   ېدې برخه کې ډ .هندوستان پهته
په وخـت کـې هندوسـتان    د لومړي وزير راجيو ګاندي د اندراګاندي زوی . کړې

م الې کامپيوټرونـه لــه  يـې دويـ   اولــومړي وزيـر  مپيـوټرايز کـړو   خپـل اقتصـاد ک  
چــې د هندوسـتان دولــت  پـه لومړيــو کـې لــه دې     واد څخــه واخيسـتل  ېـ المـان ه 

رونـه  ټوچـې لـومړۍ درجـه کمپي    ت درلود او تاکيد يـې کـاوو  ه  مخالفطرحې سر
د هندوسـتان د لـومړي وزيـر     شي واد څخه واخيستل ېبايد له جاپان او يا بل ه

او مـو  کـوالی شـو    واد د شرايطو مطابک دي ېټرونه د هومپيچې دا ک ودليل دا 
نـو کـوالی شـو     يدو ته اړتيا پیداشـوه ېکله یې جوړاو کهچې ښه ګټه ترې واخلو 
ری وخت ددې کمپوټرونـو تـرمیم   ېيخوډکړورته جوړېیې بچې په هندوستان کې 

هنـد لـه لـږ وخـت وروسـته پـه        .دنوي کمپوټرونو داخستلو هومره لګښت درلـود 
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عريـه کـړي او د هنـد اقتصـاد      ر تهبازا مپيوټرده چې خپل لومړی کېې وتواند
 مپيوټرايز کړي .ک
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او د ده يـو مسـله   ګټه پورتـه کونـه    شکل کې ګورئ  له ټکنالوژۍڅرنګه چې په 

ي کــار تــه ږي  جــدېــنظــر کــې نيــول ک پــه چــې پــه خــاطر بــدو اثراتــو د مخنيــوي  
لـوړ  لـه  بح  پرې وشي  بايد په نظر کې ونيول شي او  ده مسله  همهم.اړتيالري

رو ېــولــې پــه ډوي  ره مهبتــه ېــډ دی شــي چــېېــک لتخنيــک څخــه ګټــه پورتــه کــو 
وادونــو کــې ېايي هدا مســله پــه پرمختيــ .ســبس ګرځــي  کــارۍېد بمــواردو کــې 

 هغـه تغيـرات چـې پـه تخنيـک کـې       ږي ېـ په دې ځـای کـې ليـدل ک    .ره مهمه دهېډ
د کــارۍېد بشــي وســتل انــه رو عواملــو کــې تغيــرات نــور شــي او پــه  یراوســتل

ګـراف  دو سبس ګرځي  او که نورو عواملـو تـه مهبـت بـدلون ورکـړو      ېرامنځته ک
 بل شکل  وره کوي.

 

 د پيسو له وسايلو ښه ګټه پورته کونه
هـم موخـه او    دی شـي چـې   ېيپيسې کده د سياست مهمه وسيله د پيسو پيسې 

اړتيـا   د پيسـو  وېګونې ځانګړتياه دو.د پيسو دا موخې ته د رسيدو وسيله وي
چـې ټـول د پيسـو سياسـتونه د      ږئېي .پـوه د سياسـت پـه برخـه کـې ښـي     د پيسو 
او ټـولنيز   او لـه دې الرې نـورې مـوخې لکـه اقتصـادي     طلوب ارزښـت  پيسو د م

بح  پـه پيسـو وکـړم د     ې يو کوچنید دې لپاره چ.ل دي پرمختګ رامنځته کو
 کـې پـرې    پـه اوسـني وخـت   دا جـادويي وسـيله چـې    نو يې رانيسـم . پيسو له ډولو

 تعريفونه لري :ل ېال بېب.ږيېاندازه ک ي ټول توک
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زه مينه لرم چې ووايم : هر هغه څه چې د پيسو دنده ترسره کړي پيسـې  
ــدو پــ  دي. ــوليز  ژنم ېــې وپاســا ر ــواړم پيســې د دن ــه همــدې الرې ټ  او ل

او د ارزښــت د    پيســې د تبــادلې   انســوا پيــرو فرتعريــخ تــه ورســم.  
ګڼـل  فونو څخه ياو يو له مشهورو تعر ژنيېپه توګه راپ د وسيلې ساتلو 

مرکـزي بانـک د پيسـو پـه     کـا  د امري.دی ږي چې د پيسو په اړه شـوی ېک
ويســـــــــکو يروان پيســـــــــې عبـــــــــارت دي لـــــــــه بانکنوټاړه وايـــــــــي :

 څخه .  له  حسابونوسپماداو  مسافري چکونويحسابونو
د ر ېــد نــورو علومــو پــه څ   پيســو د ډولونــو پــه اړه  د د پيســو ډولونــه : 

اختالفـاتو  د  ونظريـات دخـو د پوهـانو   پوهانو ترمنځ اختالف شتون لـري  
ــر څ  ســره ســره بيــاهم   ــه ت ــدې نيســوي ېمــو  د پيســو ډولون ــې الن د ښــه ړن

پـه اړه معلومـات   دو ېـ د پيسو د رامنځته کپوهولو لپاره اړينه ګڼم چې 
ترالسه کړو که څه هم دا مويوع به تاسـو تـه تکـراري وي خـو بيـاتکرار      

 . ښه ګڼميې 
شــر دوو يکلــه چــې ب پــه دې بــاور ديپوهــان دل : ېــد پيســو رامنځتــه ک

ــړ   ــدا ک ــدلون     د ا وعناصــروته الې رســی پي ــد کــې بشــپړ ب ــه ژون نســان پ
چــې د ــه دوه عناصــر يـو پيســې او بــل اســپرين ټابليــت  .  رامنځتـه شــو 

ــان يـــې د .دي ــړو چـــې نـــور موجـــودات   انسـ ــره پيـــاوړی کـ ــان ومـ د انسـ
ژونـد دوام پـرې والړ    انسـان د  تبادله چې د. دهېيوه برخه وګرځلګښت د
تنظـيم  يي کارونـه  اخپـل پرمختيـ  لـه تبـادلې    پرتـه  او مو  نشو کوالی دی

د خپلـو اړتيـاوو د پـوره کولـو     ورځې څخه  کړو.انسان د ژوند له لومړۍ
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ر لـږ وخـت لپـاره پـه     ېـ د ډ وېد ـه اړتيـا   چـې دی . قدم پورتـه کـړی  لپاره 
او د ته توکي رامنځته شـول  وسور حالت کې ترسره شوېيګونګچپ او 

چې ددې بـاوجود  ځينې د تبادلې په توګه وکارول شولتوکو په منځ کې 
ره ېـ تـر ډ  ته پيسې ووايم خو بيا هـم د پيسـو دنـده يـې     ینشم کولی هغو

 ې مخته يوړه .ياو د تبادلې الروخته ترسره کوله
ړۍ کـې چـې   ېـ ږديزه پېپه اتلمسه زپوهان پيسې د تبادلې په توګه  ځيني

کوالی شول چې په اتلسمه ېيو ژني اوېپ ېوکله فلزي پيسي رامنځته ش
.د پيســو درامنځتــه ړۍ کــې پــه ټولــه نــړۍ حکومــت وکــړي   ېــږديــزه پېز
ر ېيو شـم دو د ځای په اړه د پوهانو ترمنځ د نظر اختالف شتون لري ېک

او نان ګڼـي  دو ځای يوېر د پيسو د راپيدا کېڅپوهان د نورو علومو په 
ولـې تـر اوسـه پـه دې اړه     ي يځايونه خيـالي ګڼـ   رلپاره نو دکار د اسانۍ

تاريخ شاهد دی چې چينايان لومړني خلـک   خوکوم ليکلی ثبوت نشته 
چـين  ي د اوسـنيو پيسـو پـه توګـه کـار اخيسـتی      یې خه سند څ ول چې له
 لـه   یېپيسـې نشـر کـړې   کـې   ږديزېز۱۴۵۵په کال  و چېواد ېلومړنی  ه

کـې سـند د بـانکنوټ پـه شـکل نشـر        کال وروسـته پـه اروپـا    ۲۰۰هغې 
سـرو او سـپينو   د چـې   دا وه نـه  ابهدنشـر لپـاره ښـه     سند وټد بانکشو 

له کبلـه د دوی پـه ارزښـت کـې کمـوالی راځـي او قيمتونـه         ښترېزرو ډ
لـه  چې چينايانو د پيسو د پړسـوب اصـطال     يږې.له دې معلومږيېلوړ
دا کارونـه ترسـره   یـې  او دهغه د مخنيـوي لپـاره   ژندله ېپايانو پخوا پورا

او  پســې تــړي  ول  ولــې لويــديز نشــرات د ــه مويــوع پــه لويــديز  کــړي
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او  کـارول شـوې  وايي چې دا اصطال   پـه لـومړي ځـل پـه هسـپانيا کـې       
ــل راوړي چــې   ــک  دلي ــک   ېز۱۶۳۰د اســتهکالم بان ــز انګلســتان بان ږدي

ــا د فرانســې ســ    ېز1694 ــته بي ــې وروس ــز چ ــورو  ږدي ــک او ن لطانتي بان
ــې  ــانکونو پيسـ ــړ  بـ ــر کـ ــانو . ېنشـ ــم د بابليـ ــاالر  هـ ــپږم سـ ــوري شـ اسـ

ق .م کارونــه ترســره 1400اړه پــه کاــل  پــدېپــه وخــت کــې  هــامورابي 
رو پخـــوا زمـــانو څخـــه   ېـــواد کـــې هـــم لـــه ډ  ېـــ.زمـــو  پـــه ه دي  کـــړي
ــود   )ښــاريتوب(تمدن ــه وخــت   شــتون درل ــانو ل او د پيســو نښــې د ارياي

پــه ه اريايــانو بــو هغــه ســکې شــتون لــري چــې ا ږي ېــڅخــه تــر ســترګو ک
 برخورداره وې . څخه او د لوړ کلتورګټه پورته کوله  ېتبادلو کې تر

ينـــې مهمـــې  ـــواړم د پيســـو ځوړانـــدې  نـــوبيـــا هـــم د پيســـو تـــر ډولو 
 زمـا ذکر کوم  پوه شي  بايد پرېسو يو سياستوال د پيچې  ټرمينالوژۍ

 لري : ورتهاړتيا بلکې هغه دي چې ږيېموخه هغه نه دي چې پوه
 
 

 پيسو د سياست لپاره اړين اصطالحاتد 
 

  : مقدار پـه  د پيسـو په دې ډول نظام کې حکومت د پيسو ورکړل شوی نظام 
موخې )د قيمت اسـتقرار ( ترالسـه    کې د دې لپاره تنظيموي څوځینيدوران

 هم وايي .  نظام Fait Standardډول نظام ته کړي.دې 
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 ــرهغــو ســره ز د رمــې : ېد پيســو ز ــا   ي ــت ي ــک زو ســکو مقــدار چــې دول د بان
ــه    ــه توګ ــاري پيســو  تضــمين پ ــد اعتب ــد رپ ــه دوران کــې دي   ې وړان ي چــې پ

 ساتلې وي .
  : معيــار پــه توګــه د د پيســو يــو ځــانګړی مقــدار جــنس چــې  د پيســو واحــد

 ږي او نوم ورته تعينيږي .ېټاکل ک
  : پـه  ښـت  رېسـيله د پيسـو د ډ  د  بانکي سيستم په ود پور تبديلول په پيسو

کله چـې دا اسـناد د بـانکونو لـه خـوا      موخه د پور دولتي  اسنادو اخيستل .
د پيسـو  ږي ېـ هغه پيسـې چـې د دې پـه مقابـل کـې ورکـول ک      واخيستل شي 

 روي .ېحجم په دوران کې ډ
  : او د هغـه  ږي ېاسـاې پيسـې نشـر    رعيار چې دهغې پـ هغه مد پيسو معيار

 په الندې ډول دي : . ره د پيسو مقدار تعينيږي لپا
  : په هغه کې دوه  متناسس فلـزه  دتبـادلې د   هغه معيار چې دوه فلزه معيار

 نلري . او خپل منځ کې هيڅ ارزښتي اړيکه ږيېمعيار په توګه ټاکل ک
  : هغه معيار چې په هغه کې دواړه فلـزه پـه   د سرو او سپينو دوه فلزه معيار

 اړيکه ولري .ي او دواړه ارزښتخل وي اتبادله کې د
 : هغه معيار چې بانکنوټ پـه کـې د سـرو پـه سـکو د      د سرو سکه يي معيار

 ږي.ېرمې کمې.چې په دې معيار کې د بانکونو د سرو زتبادلې وړ وي 
 : دا دا معيار په نړۍ کې تـر ټولـو مشـهورمعيار دی     د سرو اسعاري معيار

پـورې   1973-1945او د کال مشهور دی هم د بريتن وډز په نامه  معيار
د دا معيـار د امريکـا    پر تبادلې حاکم وو چې سو معيار د پيد نړۍ لومړی 
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ژمنـه کـړې وه چـې د     ااو پـه دې کـې امريکـ    ورامنځته شوی اساې  رژمنې پ
پـه ټولـه نـړۍ کــې    چـې بیا  ډالـره ورکـوي  33بــهيـو ونـس سـرو پـه مقابـل کـې       

 کو د سرو پر ځای ډالر ساتل .خل
  : ر او د وخـت  ېـ چـې د ډ  دا معيار تر ټولو پر ځـای معيـار دی   د سرو معيار

اوې هـم د نـړۍ   ده ې لپاره يې په نړۍ کې د معيار په توګه دنـده ترسـره کـړ   
پـه   د پيسو عريـه د سـرو پـه معيـار پيسـې تـړي .       ووادونېرو پوهانو او هېډ

ــې    ــار تــه ګرځ  اوســني وخــت ک ــســرو معي ــم دل  د اقتصــادې ــه ګرمــو   د عل ل
د ر طرفـدار دی . ېـ چې انګلستان يـې تـر ټولـو ډ   ږي ېرل کېمسايلو څخه شم

 ردهغـې پـ   اودې نظام مهم اصـل دا دی چـې  سـره د اصـلي معيـار پـه توګـه        
ددې تيوري  طرفدار په دې عقيـده دي   . ږيېکارول ک اساې  نورې  پيسې

 چې  د سرو معيار د پيسو د عريې د کنټرول  لپاره ښه ځواک دی .
  : دې پــ پــه نــړۍ کــې تــر ټولــو دود معيــار دی کا ــذي اصــال  شــوی معيــار

پــه زمــو   ه پــه خپـل ذات کــې د تبـادلې وړ دي او  معيـار کــې پيسـې پــه خپلـ   
 ي .  ږېواد کې هم همدا معيار چلېه

  : کـې سياسـتونه   د هغه پـه مفهـوم   يوه ټوليزه اصطال  ده چې د پيسو نظام
 . راوليزې الندې ېتر خپلې ا واد پيسې ېد يو ه خل دي ااو معامالت د

  د  ون کــړي حــک دی تــر څــو خپــل اقتصــاد مصــ دا هېــواد د هــر: پســو واکد
ــاتو د بــ يۍکارېپيســو د پړســوبيب  ــو شــم يالنس نامســاوات ېد تادي ر ېد ي

نړيوال وجهي صندوق لـه  ده توګ ېوسساتو په شتون کې په ځانګړنړيوالو م
 ژمنې سره سم پوره کړي .
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  ــاور ــو :  Creditب ــه ده  چــې د     د ي ــړې ژمن ــا د ورک ــړه  ي ــر ډول ورک ــه ه  مبل
ورکـړې حـک يد    رتـه  ېد ورکولو سره د ورکـړل شـوي مبلـه د ب    )سود(ټکټانې

ــتونوي      ــويو  لګښـ ــمين شـ ــا تضـ ــويو او نـ ــمين شـ ــورو تضـ ــر ډول  نـ ــور هـ د پـ
ســــندونو د ر شـــوي تضــــمين او د پـــور د بهالرونکو  تمديـــديهر ډول صــــاد 

دنــورو ډولونــو پــه عــوض چــې پــه  پيردولــو او يــا د مبلــه  د ورکــړې د ژمنــې 
يوې بې واسـطې ورکـول   يا د ټکټانې د تخفيفي پيرودنې  دمستقيمه توګه 

 قانون   ۍد افغانستان د بانکوال شوی وي .
  وړ د پور سنديد هغه معادل سـند   ېد معامللرونکي اسناد :  ارزښتد پور

د تبــادلې د ژمنــې لــه  الرې د    چــې د ګــډون يــا    او د معــاملې وړ ســند دی  
ــل ارزښــت معــاملې د  ــور د ب ــور حــک ورکــړي  ســند د حصــول  لرونکــي  پ د پ

ــه ثبــت شــويو ســند کــې شــامل دی .   لرونکــي ســندونه   ارزښــت د  د دفتــر پ
 قانون   ۍافغانستان د بانکوال

  د جـاري يـا  چـې د بانـک د دفترونـو   دي  ليلـو :د يـو مبلـه پيسـو تحو   سپارنه 
چـې د  پـر بنسـټ   د يو تـړون  .د ه تحويلي ږي ېپه يو حساب کې شامل سپما

ــرمنځ ييــا د هغــه د اســتازي او بانــک   ســپارونکي  ــه  ت ــه ېد ببــل حســاب ت رت
ــه هکلــه  ېيلورکــړې  ــه ټکټــانې  ږدونــې پ ــه  ل ــه هغــې پرت يــا جــائزي ســره  يــا ل

ــه وســيله صــورت  او معيــادي  وښــتنې  سمدســتي  د افغانســتان مــومي .پ
 قانون . ۍبانک د بانکوال

او د پيسـو  د ډولونـو بحـ  تـه داخـل شـو       دلی چـې  ېرارسـ اوې د دې وخت 
لـو  ېالبېپيسـې پـه ب  د اقتصـاد د علـم پوهـان    .ړنې الندې ونيسـو  ېهر يو تر څ
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ه پيسـې پـ  چې په دې مورد کې هم يو له بل سره اختالف لري شي ېډولونو و
پوهـانو د ـه   دي . بنـدي کـړې  تقسيم  خپله خوښه چې ورته ښه ښکاره شوې

پوهـان پيسـې پـه دوه     تقسـيم بنـدي کـړی دینومـوړي     ول په دوه کتګوريېو
سـمهال  اوچـې   له فزيکـي او ليکلـو پيسـوڅخه عبـارت دي    شي چې ېبرخو و

هـم پـه همـدې کـې     او د پيسـو نـور ډولونـه    ې شـوي دا په يو ښـکلي خياـل بـدل   
 راځي .

او  ی ل دېــد پيســو بهتــرين و چــې شــم ېپــه څلــورو برخــو و ســېزه اوې پي
 : په الندې ډول دی  لېد ه و

 سکې 
 بانکنوټ 
 ليکلې پيسې 
 ښنايي پيسې  ېبر 

لـه بلـې خـوا د پيسـو د     ل د تبادلې عمل ته پراختيا ورکـوي   ېدا ډول و د پيسو
دو پـه  ېـ چلـي ک ېد پل ېـ د پيسـو و تحليل پـه وخـت کـې اسـانتيا رامنځتـه کـوي       

چـې سياسـتوال يـې     ږي ېـ ترسـره ک  پـه موخـه     د کـار د اسـانتيا  بلکې  يموخه نه
د پيسو څلور پورتنيو ډولونو په ځـانګړو وختونـو کـې    بايد په نظر کې ونيسي .

ــادلې ــه   دوســيلې  د تب ــه توګ ــړ  پ ــره ک ــده ترس ــوالی شــو چــې ســکې او    دهې دن .ک
ولـې  د دې دواړو  په توګـه تـر مطـالعې النـدې ونيسـو      د فزيکي پيسو بانکنوټ 
 دي .يو بل امتياز ورکول د تحليل لپاره جدا کول 



 

 
43 

ر وخت لپاره دنـده ترسـره   ېتوګه د ډپه د تبادلې د وسيلې سکې سکې:  (1
فلـزي  . یـې حاکميـت درلـود   کـې   پـه جريـان   ړۍ ېـ پ ېږديزېاو د اتلمسې زکړيده 

ــه ب   ــې ل ــوړې وې   ېالبېســکې چ ــو ج ــهلــو فلزات ــې   ېالبېب پ  د تبــادلې لــو ســيمو ک
ــه وســيلې  ــوي   پ ــده ترســره ک ــه دن ــه منځــه     توګ او د ســيمې د خلکــو ســتونزې ل

 همـا و  پـه  چـې  ول نـور فلـزات   کله اوسپنه او کله سپين زرکله فلزات چې دا وړي
او تبادلـه   ووشـوي   خـوا منـل  ه د خلکـو لـ  و دپيسو په توګـه  در والتسيمو کې مق
توګـه   سـيلې پـه  او سـپين زر  د تبـادلې د و   سـره   خـو کلـه چـې   .دهېـ پرې ترسـره ک 
او ورسـره د انسـان د ژونـد    ر لـوړ حـد کـې کـړه     ېـ په ډيې تبادلهل نو رامنځته شو

د هغـو ځـانګړو  خصوصـياتو لـه کبلـه      .د د ـو دوو فلزاتـو   سطحه هم لوړه شـوه  
ر ېـ ر وخـت پـه دې برخـه کـې ت    ېـ وکـوالی شـول چـې ډ   لرل یې چې په خپل ځان کې 

 الندې ډول دي : په چې د ه خصوصيات کړي .
 دواړه فلزات ناياب او کم يابه 
 لرله ږد اسانتياېد ل دواړو 
 لـه دې چـې وزن يـې     شلو قابليـت لـري پرتـه    ېوچينو برخو د ودواړه په ک

 کم شي .
 دواړه د زنګ د نه نيولو قابليت لرلو 
  کاريدل له تبادلې د زيوارتو په توګه هم  دواړه پرته. 
 ذاتي ارزښت هم لري   ه دواړ 

النـدې ډول يـې تـر مطـالعې     زه لرلـه چـې پـه    ېـ ځانګړې ا  فلزي پيسو په اقتصاد
 الندې نيسو:
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ل شـو  ېـ ب پـه واسـطه    د له لګښت څخه د دې وسيلېپه لومړي ځل  تولي -
و پـه مقابـل   پل توکي د پيسو په بدل کـې خرڅـوال  خ خرڅونکودا په دې مانا چې 

ر وخت وروسته تر سـره  ېاو د اخيستلو عمليه يې ډلې پيسې السته راوړيې کې 
 ل شو.ېڅخه په همدې طريقې ب توليد له لګښت چې په حقيقت کې کوله 
 کړو. يې او ډاډمن رمه کولو حد پورته يوړېوسيلې د زدې  -
 له توليد څخه . دل پرته ېرامنځته کد تبادلې  -

د فلـزي پيسـو څخـه د معيـار پـه توګـه       ېـ انسان د تاريخ په او دو کې څـو ځل 
 و :ونه کوپه لنډه توګه ياد څخه معيارونه ود  له چېکار اخيستی 

 زرو دوه فلزه معيار ود سرو او سپين -
 د سرو او سپينو زرو په نسبت د پيسو دوه فلزه معيار  -
 د پيسو يو فلزه  معيار -
ل کـې  ېـ هـم پـه همـدې و   د پيسو مخـتلط معيـار   په بعضې مورادو کې  -

 .راځي
د کا ذي پيسو په شـکل رامنځتـه   نه په لومړيو کېبانکنوټوبانکنوټ :  (2

  ووخلکـو د پـور د سـند پـه بڼـه کـار       کې د يونان  چې په پخوازمانوشول 
ړ جـو نـوټ  وروسـته بيـا تـرې کا ـذي      . ودويـا  ې يـ  او د رسپتا پـه نامـه  

د همـا و پخوانيـو اسـنادو    شـو چـې بـانکنوټ     شوپه حقيقـت کـې ويلـی   
 ځل لپاره په ختـيځ کـې   لومړي کا ذي پيسېد شکل دی ي  ی پرمختلل

يـان  په اجباري ډول د تبادلې د وسيلې پـه توګـه رامنځتـه شـوې او چينا    
پـه هغـه وخـت    کا ـذي پيسـې يـې رامنځتـه کـړې      چـې   للومړني خلـک و 
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چينايـانو د خپلـو سـتونزو د    په نړۍ کې بانک شـتون نـه درلـود    کې چې 
رفع کولـو لپـاره کا ـذي پيسـې د تبـادلې د وسـيلې پـه توګـه رامنځتـه          

فـوبيالی قـا   ږديز کې د ېز806چې په کال  تاريخي شواهد ښييکړې 
په د نورو فلزاتو تر څنګ رامنځته شوېپه وخت کې کا ذي پيسې ان 

سـره او سـپين زر نـه    چـې   دلې و ېهغه وخت کې چين دې پـايلې تـه رسـ   
د پيســو دوســيلې د کمښــت   اواړتيــا پــوره کــړي  شــي کــوالی د تبــادلې  

يســو پــر ځــای نــو هغــوی دا الزمــه وګڼلــه چــې د فلــزي پ  دوېــکاحســاې 
سـو د  ددې پي لګښـت هـم پـرې کـم راځـي.      کا ذي پيسې نشر کړي چې

پيسو ګردش او اجبـاري قبـولي لرلـه     دېاعتبار تضمين امپراتور وکړو 
کـې   هېـواد  نظريـات يـې زمـو  پـه     چـې  مارکوپولوسيا   ید چين لو.

لو تر څـو  چا د دې جرئت نه لرېهر د قدر وړ دي په دې اړه وايي ))ېډهم 
(( خپل ژوند په خطر کې واچـوي او د پيسـو د نـه اخيسـتلو هـوډ وکـړي       

وخـت کـې د پيسـو منـل يـو       ږي چې پـه هغـه  ېدې جملې داسې څرګند له
واښ سـره  منلو دا په دې مانـا چـې د مـره لـه ګـ     اجباري امر و که چا نه 

 .وامپراتور امر  ځکه چې دا د. به مخ و
زمـا پـه   دو ښـکاروندوی ده   ېـ نو د ادعـا د رد دلويديزو پوهـا له   دا مس

د پـور دسـند پـه    په تبادله کې کاريـدل  باور په يونان کې چې کوم اسناد 
د لـومړي  .نـه د تبـادلې دوسـيلې پـه توګـه      ي توګه خلکـو تـه د منلـو وړ و   

لپـــاره بـــانکنوت پـــه ســـويدن کـــې رامنځتـــه شـــول او د    ز(1656)ځـــل
 هېوادونوپه اسـيايي .دا ابتکار وکړو پالم شتروخ سويدن مشهور پوه 
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خو دلـومړي ځـل   هړۍ کـې ترسـره شـو   ېږديزه پېپه نولسمه ز ها کړنکې د
هـم  منـل يـې   پرخلکـو  او  پـه چـين کـې نشـر شـولې      لپاره کا ذي پيسې 

ږديــز کـې تــر  ېز1919پـه کاـل    ه دا کړنــ کېهېـواد  زمـو  پــه .لاجبـاري و 
او  يمخــتلط نظــام چــې کا ــذ و او پــه دې وخــت کــې د پيســ  هســره شــو
دل پــه ېــکا ــذي پيســو رامنځتــه کد رامنځتــه شــو هــم ســې وېفلــزي پي

يـو   يـې  نو په اقتصـاد کـې  وهېواد چې دوهغه وخت کې يوه لوی نوښت 
دو او پراختيـا سـبس   ېـ دې وسـيلې د رامنځتـه ک  د. وحرکت رامنځته کـړ 
 په الندې ډول دی :

 بلـې د د ـه  او ور ځ تـر  رمو د کمښت مخنيـوی  ېد سرو زرو د ز 
 فلز لوړوالی  

 نغـدو پيسـو تـه د اړتيـا      والی او په دې  وسيله لوړ  د لګښتونو
 د ټولنې د اړتيا مطابک .  يروالېډ

دی سيسـتم  تـر ټولـو ښـه    سیستم اصال  شوی  کا ذيکې   ونوپورتنې سيستم
افغـانۍ پيسـې   .تبـادلې وړ دي سې په خپل ذات کـې د دې سيستم کې پيپه چې 

 ږي .ېکې مطالعه کهم په همدې چوکاټ 

 ښنايي پيسې :  ېبر (3
ــدې نســبي   ېبرښــنايي پيســو نســبي ګټــې :   ېد بر - ښــنايي پيســې الن

 ګټې لري :
 رې په امن کې ويېنسبت نورو پيسو ته ډ 
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  نـورو پيسـو سـره د مقايسـې وړ نـه       لـه يرېيـې ډ  سرعت
 دی

 په اسانه کارول او ښه ګټه پورته کونه 
 دي لګښتونه په څو ځلې کمیې پيسو څخه  وله نور 
 هاتو کمښتاد انساني اشتب 
    د وخت مطابک ښه مديريت او معقوليت 

ښـنايي معـامالت   ېلويه پوښـتنه دا ده چـې بر  ښنايي معامالت : ېبر -
 معامالت ځانته ځانګړی تعريخ لري :  ادکوم دي ؟ 

چکيپــه )طريقــو څخــه  پخوانيــوبېلــه ږد ېــښــنايي لېبر هــر ډول  د پيســو
ښــنايي الرېپــه  ېمشــابې (د يــوې بر ول او نــور کا ــذي الرو تــه   ډه دنغــ

 پــهو تيلفونيکمپيوټرييمقناطيســي نوارونــ د ســاري پــه ډول د  وســيله 
ر څـو  تـه اجـازه ورکـړي تـ     ېمالي موسسـ   ېدې منظور چې يو وسيله په

 . کړييو حساب کريډت او يا ډبيت 

 ښنايي پيسو په توګه د تبادلې د وسايلو ډولونه :ېد بر
   : ــه ــور کارتون ــو ود پورد پ ــه څ  ن ــاري کــارتونو پ ــه د اعتب دي چــې ر ېــکارتون

او تاديه د خپلې بانکي حسـاب څخـه   مشتري کوالی شي توکي پرې واخلي 
 پيسو په وسيله ترسره کړي . يښنايېد بر

 دا کارتونـــه د ورکـــړې او اعتبـــاري   رمـــه کولـــو کارتونـــه :   ېد ارزښـــت د ز
رمـه  ېد ارزښـت د ز چـې  ولـې تـوپير يـې پـه دې کـې دی      ر دي ېـ کارتونو په څ
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ــه  رمــه ې. د ارزښــت د زد ثابــت مقــدار مبلــه اســم لرونکــی دی  کولــو کارتون
ځــانکړي شــوي مبلغونــو  دکولــو عــادي کارتونــه د ډالــرو لــه مخکــې څخــه    

تـر  په لګښت رسوي کې  ف کوونکي یې په راتلونکېمصراخيستل دي  چې
د  او کـوالی شـو   پ لـري  يـ يـې سـمارټ کـارت دی چـې يـو چ      ټولو ښه کارت

 ټسـمارت کـار   وکـړو حسـاب څخـه مصـرف     يوخـت لـه خپـل بـانک     راړتيا پ
يشخصــي کمپيوټرونــو او ځــانګړو  کــوالی شــي چــې ای ټــي ايــم ماشــينونو   
 .تيلفونو په وسيله معامالت ترسره کړي 

 ښــنايي پيســو يــو ېښــنايي پيســې د برېنغــدې برپيســې :  ښــنايي ېنغــدې بر
 ږي ېـ اخيسـتل ک د انترنيټ په وسيله توکي او چوپړتياوې پـرې  ډول دی چې 

لـه انټرنيـت    کـې  حسـاب پرانيـزي     يو مشتري کوالی شـي چـي پـه يـو بانـک     
او خپـل شخصــي  ښـنايي پيسـو تـه الې رسـی پيـدا کـړي       ېبرسـره وصـل وي   

 ږدوي .ېته ول (PCکمپيوټر)
 دا چکونــه د انټرنيــت ګټــه پورتــه کوونکــو تــه اجـــازه       ښــنايي چکونــه :  ېبر

ږدوي ېـ کا ـذي چـک ول  تـه بـې لـه دې چـې     چې خپل صورت حساب ورکوي 
چـک پـه خپـل کمپيـوټر کـې       يد چـک ګټـه پورتـه کـوونک    ورکړه تر سره کـړي  

رتـه  ېکـه چ  ږي ېږل کېچې په خپل وار بانک ته ل ږي ېليکي او بل چا ته يې ل
بانـک د چـک پيـدا کـوونکي تـه د      دی نـو   بانک په دې پـوه شـي چـې چـک سـم     

 څخه ورکړه کوي . حساب لرونکي له حساب
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 دويم څپرکی

 پيسو د سياست په وړاندې پوښتنېد 
پيسو طرحه جـوړه  د د خپلې دندې د اجرا لپاره  د پيسو سياستوال بايد لومړی

 ۍخــو پــه لــومړپــه اړه يــو ځــانګړی سياســت رامنځتــه کــړي  اويــا د پيســو کــړي 
دا ډول د اقتصاد پـه علـم کـې    اساسي پوښتنو ته ځواب ووايي .مرحله کې بايد 

.دا ږي ېـ ترسـره ک  د ايښـودلو پـه خـاطر   ښه بنسټ  د موخې لپاره د يوېپوښتنې 
د هـرې پوښـتنې لپـاره    چـې   خو په ياد ولـرئ پوښتنې په الندې ډول ترسره کيږي 

دې پوښـتنو تـه   تاسو کوالی شـئ  . وي  هم کله نا سم سم يا کله ځواب پيدا کول 
 : پوښتنو ته پاملرنه وکړئ .نوم ورکړئ 5w IHشپږيزې

I.  څهWhat؟ 
II.  ولېwhy؟ 
III.  څنګهHow؟ 
IV.  چاWho؟ 
V.  کلهWhen؟ 
VI. رته ېچwhere؟ 

چـې ديـوې طرحـې يـا يـو قـانون        کـوالی شـي  لپاره ځوابونه  او د دې  دا پوښتنې
ښـه  پـه دې هـم   .چـې پـه دې اړه لـږ بحـ  وکـړم      ږدئ ې.پرلپاره ښه الره جوړه کړي 

 . اساې دا پوښتنې پيل کړم  رپلې موخې پد خ په اړهمورد هر يودږم  چې ېپوه
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 پوښــتنې څخـه موخـه دا ده چــې ستاسـو موخـه څــه ده ؟    لـه دې  ؟ :whatڅـه   -1
.تاسـو  ره سـتونزمنه ده  ېـ اسـانه او يـا هـم ډ    هرېـ چې په حقيقت کـې دا برخـه ډ  

 چـې  ږئېړئ او کار پرې پيل کړئتاسـو پـوه  بايد خپله کاري مويوع پيدا ک
ياشـتو او يـا هـم     پـه ورځـو يم  تاسو يا ستاسو کـاري واحـد    په دې برخه کې 

لـه   څـو هغـه مويـوع چـې درکـړل شـوې پيـدا يـې کـړئ          ئڅو کاله کـار وکـړ  
ستاســو  چـې  وکـوالی شــئ  او کـړئ  له پيــدا د بحـ  مسـ  هغـې وروسـته چــې   
 يکـړي ورتغير  ته  ر سياستېت ا او ياصال  کړي  يا يېسياست تقويه کړي 

  وښتنه ده .لوړې هڅې  دپيسو د سياستوال 
 : چې تاسو له دوه ډوله وخت سره مخامخيږئ په ياد ولرئ

 ه  توګه  ړني  او چټکېب په 
  ډول   ړنيزېڅپه دوامداره او 

د سياسـتوال لپـاره د هغـه عمـل پـه مقابـل کـې چـې والړ         په لومړي موارد کـې    
ډول ترسـره   او کـار بايـد پـه چټـک    ر وخت نه لري ېد هغه د رفع کولو لپاره ډدی 
پوښـتنه   !د څـه په دې مورد کې  له له مينځه يوسي  مس او رامنځته شوېکړي 

ولـې د دويمـې پوښـتنې    رامخته کـړې   چې وخت له ده  همدا منځته را لې مس
ــد پيــدا کــړو    ــوه مخکنــ   .څــه باي ــه حقيقــت کــې دا ي ه چــې دپيســو  د مســ له ۍپ

کــې د پيســو سياســـتوال د    دې وخــت  .پــه سياســتوال يــې بايــد تعقيــس کـــړي     
چــې د د پيســو ټــول ويــعيت تــر مطــالعې النــدې نيســي   بڼــه  ــوره کــوي وړنېڅ

پـه دې  . کار ترسره کـړي  پرمختګ ياصال  او يا د تعديل لپاره د اړتيا مطابک 
چـې د پيسـو ويـعيت تـه اړيـن       او څـه! دي ادامـه ورکـوي   څه ته  کې سياستوال 
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او تحليــل د اوســنيو پــورې اړه لــري  اد ولــرئ چــې څــه ! پــه راتلــونکې  .پــه يــدي
ــه  رپو نــقواني ــه  ا يــعيت  حــاکم ديواســاې چــې  د پيســو پ و پرمختــګ بايــد پ

 رامنځته شي . کې راتلونکي 

ر ياوې او راتلـونکي  ېـ د ه پوښتنه د وخت په لحاظ په ت؟ :  Whyولې  -2
ځکـــه  کلمـــه کـــارولې   د ولـــې  يد پيســـو سياســـتوالو پـــورې اړه لـــري 

ر وخـت پـه   ېـ ت هغـه  تنظيم کـړي .  تحليل او  سياستوال بايد خپل حرکت
ګړتيـاوې  منيخـال ګـانې او   ټـولې  هغـه پـه دې الر کـې    تحليل کې نيسي 

ښـــې   او يـــا ممانعـــت کـــوي چـــې ويـــعيت د نـــاورين پـــه لـــور بيـــايي  
 نـدې ټـول لـوی سـببونه تـر مطـالعې ال      ال ښـه شـي   هروښانوي تر څـو موخـ  

روښـــانه يـــې زو ســـره ېـــاو لـــه ا  نيســـي هـــر يـــو پـــه جـــال توګـــه څيـــړي 
د پيسـو سياسـتوال هغـه     وخت هم يو رکن جوړوي چې بايـد  اوسنی.وي
 کـې د پـه اوسـني وخـت    مو  په کوم حالـت کـې يـو ؟   . نظر کې ونيسي په
کـوم خنډونـه د اوسـني سياسـت     زې څـه دي ؟ ېـ ر او جاري سياسـت ا  ېت

ــه وجــه رامنځتــه شــوي چــې      ــو  د مــوخې  زپ څخــه  ود الســته راوړولــ م
زې ېـ يـې ا  حالـت  پـه  د پيسو په اقتصاد او  او باالخره مخنيوی کوي ؟ 

مـو ښـه   او لـه کومـو فرصـتونو     دي ؟ي ټکي کـوم  رزمو  کمزو ؟ یڅه د
د ســواټ او شــو پــه يــوه جملــه کــې مــو  کــوالی   ده پورتــه کــړې نــه ګټــه 

 څخه ګټه پورته کړو .له ميتودنو پيسټ 
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يـا   او را ووځـو   او څه ډول کـوالی شـو  لـه سـتونزو    څنګه : ؟Howڅنګه  -3
پـه دې اړه سياسـتوال کـوالی شـي لـه النـدې       رامنځته کړو نوی سياست 
 واخلي :ميتودنو کار 

o ــه ــت ل اوســني دپيســوله  اواشــتباهاتو څخــه ځــان خالصــول     روې
 ې ډول کړنو لرې کول .سياست څخه د د

o د دې پر بنسټ : ل ود نوو سياستونو جوړ 
 یاو د اشتباهاتو د تکرار مخنيو رو الرو سمول ېد ت . 
  سياسـت جـوړول او د زوړ سياسـت لـرې      نويپيسو د د

 کول .

او د پيســــو حالتونــــه پـــورتني دواړه ميتودونــــه پـــه وخــــت پـــورې تــــړاو لـــري      
رو مـواردو  ېـ پـه ډ چې په کوم وخت کې له کوم ميتود څخه کـار واخلـي   روښانوي
ريفورم  د تيوري په لحاظ تر ټولـو   د پيسو ښه دی لکه  شتون توديو مي کې د 
ولـــې داســې حالـــت   ييوســي   لـــه منځــه  ســتونزې  چـــې د پيسودی ميتــود  ښــه  

پـه دې ډول   چـې نشـو کـوالی لـه دې ميتـود څخـه ښـه ګټـه پورتـه کـړو           ږي ېښېپ
د ټکـو   وڅـو يـوازې د کمـزور    ږي ېپه دې مجبورد پيسو سياست وال حالت کې 

ولې دا پـه دې مانـا    ول ښه کړي حالت په نسبي ډ اقدام وکړي چې اصال  لپاره
لې لپــاره جــوړ  يــوې مســ دهغــه ميتــود چــې  .چــې اصــل لــه يــاده وباســي ده نــه 

د شرايطو په مساعد والـي   ور ګټور وي او کوالی شوېوکارول شي ډ وي  شوی 
 وکاروو. ېسره ي
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ره ېـ پورتـه کونـه ډ   په دې حالت کې د پيسو د سياست وسايل او لـه هغـوی ګټـه    
او خپـل   ر دقيـک کـار وکـړي    ېـ چې سياستوال بايـد پـه دې برخـه کـې ډ     مهمه ده 

 .حرکات ښه تنظيم کړي 

 ينـه کـوي   کـارول ګټـه    وسيلې  د يوې وسيلې پر ځای د بلېد پيسو د سياست 
 د بـې ثبـاتۍ  ټولنـه   .سرطاني کوياو حالت  بلکې حالت د ناورين پر لور بيايي 

د پيســو د نــو لــه دې کبلــه  ږي .ېــسياســي بــې ثبــاتي رامنځتــه ک  اوپــه لــور ځــي  
پيسـو د وسـايلو   د چـې دا بحـ    مهمه ده  هرېوسايلو څخه ښه ګټه پورته کونه ډ

 و .په برخه کې مطالعه کو

زه د کـار  دوخـت پيـل او پـای دی     د څوک څخه موخه دلته ؟Whoڅوک  (4
او  پـه  د پـروژې او پروسـې څخـه جـوړ  دی     باور لرم چې دپيسو سياست 

 پـروژې څخـه نـه دی جـوړ     ېاصل کې  پـه يـوازې توګـه د پروسـې او يـاد     
چـې دپيـل    امداره توګه نيول کيږي وپيسو سياستونه په مسلسل او دد

چې په دې برخه کې د پروژې ځانګړتياوې اختيـاروي   ټکي لري  او پای
څکـه  ېاو هچـې د دې پـای د بـل پيـل دی     ولې توپير يې پـه دې کـې دی   

ر مهـم ګڼـل   ېـ پروسـه کـې ډ  د تطبيـک وخـت پـه دې    .ږي نـه  ېـ ک )قطع( پرې
وخـت   ر دقيـک پـه نظـر کـې ونيسـي      ېدا وخت ډاو سياستوال بايد ږي ېک

وازې وخـت کـوالی شـي چـې     ر مهـم دی او يـ  ېـ د پيسو پـه سياسـت کـې ډ   
 پـه دې پـوه شـي چـې  پـه کـوم وخـت کـې        اسـتوال بايـد   سيخبرې وکړيي 

سياسـي ياقتصـادي يټـولنيز    .کوم ميتود او کوم سياسـت تطبيـک کـړي    
پـه  ر ګټـور وي . ېـ ډاو نظامي حالت د يو سياست د وخت د ټاکلو لپـاره  
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ياقتصـادي رکـود او   نوپوره ډاډ سره وايـم چـې پـه ښـو اقتصـادي حالتو     
چې ټولنيز نـاورين  يا د جنګ په حالت کې .ناورين وخت کې توپير لري

 کـې   هېوادونورو پرمختيـايي ېپه ډتوپير لري.نظر عادي حالت ته هم وي 
ږي بې لـه  دې چـې  تـوپير پـه     ېپه څو کالو کې تطبيقد پيسو سياستونه 

 .کې راشي 
او  يـزو ه يد پيسـو سـيم   ونـو يـا  هېواد د پيسو سياسـتونه چـې د نړيوالـو   

د پيسو د سياستونو د تطبيـک  شوي وي  جوړ له خوا  وموسسات نړيوالو
سياسـتوال پـر دې مکلـخ دي تـر څـو      د وخت په ټاکلو کې هم رول لري .

 .زه لـري  ېـ ا  هېـواد  پـه  ړي چـې  ېنو اقتصادي ويعې وڅوهېواد د هغه
 هغـو وسـايلو څخـه دي  چـې      يـو لـه   ليدل شوي چې د پيسو سياسـتونه  

په ځـانګړي توګـه   و کارول شـي.  وړاندې  هپ هېوادونود نوروکوالی شي 
ــو سياســت     ــه کول ــې وزل ــډيو د ب ــوي    .د ګاون ــت د مخني ــې د دې حال چ

 الر ښه سياست جوړول دي .ینۍ يواز
لپـاره سياسـت جـوړ شـوی      یهغه څـوک چـې د هغـو    يکله؟  Whenکله  (5

حـاالت  ږيېک ړو حـالتو لـه کبلـه نـه حمايـه     هغه وي چـې د ځـانګ  او يا  دی
د  هــم دي چــې بايــد پــه نظرکــې ونيــول شــي  مر ېــهــم پــه دې برخــه کــې ډ
ږي چې څوک د پيسو د سياسـت موخـه وګرځـوي    ېپيسو سياستوال پوه
رادو لـه حقوقـو   د ټولـو افـ  پيسـو د سياسـتوال موخـه    خو په ټوليز ډول د 
دو ېمـوخې تـه د رسـ    ولـې  .برابـرول دي   وشـرايط  ښـو دحمايه او د ژونـد  
ــه ځــانګړيو کټګ خواخو ۍلپــاره د انســاني   ــپ . ر اړينــه دهېــکــې  ډ ووري
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زې پـه دې  ېا چې د سياست د وسايلو په مرسته سياستوال کوالی شي 
ــه يــاد ولــرئ  برخــه کــې راولــي .  ــه دې برخــه  پ ــه  ېډکــې  چــې پ رښــت او ن

دل د سياسـتوال لپـاره  مهـم    ېته رس بلکې موخېيمطر  نه دیښت رېډ
چې يو سياست  په اـاهره د  ږي ېختونو کې داسې څرګندورو ېپه ډ. دي
ر وخـــت وروســـته دا ېـــلـــه ډولـــې  خلکـــو ګټـــې معلـــومې کـــړي . ریېـــډ

د پيســـو د  .دي ږي چـــې سياســـت عامـــه ګټـــې خونـــدي کـــړي ېمعلـــوم
ــد  ډېــرارزښــت ټيټــوالی کــوالی شــي چــې صــادرات    او يــا بــرعکس مول

ــړي   ــه کـ ــدونکو او     حمايـ ــت د توليـ ــو سياسـ ــې د پيسـ ــت کـ ــه دې حالـ پـ
د د توليـ  پـه دې برخـه کـې اساسـي موخـه       په چوپړ کې وي صادرونکي 

خـــو بـــرعکس اســـانتياوو برابـــرول دي دښـــت او د بـــازار مونـــدنې   ډېر
ــورنۍ ــل دی     ک ــل حا ــه خپ ــکمســتهلک پ ــو د   ې ــې د قيمتمون دی شــي چ

ــوړ ــه  ول ــه کبل ــو شــم     الي ل ــم الســته راوړي  چــې د ي ــواد ک ر خلکــو د ېم
د پيسو سياستوال بايد يو بـل حرکـت    نو دلته  سبس وګرځي  ناخوښۍ

تـر څـو لـه دې سـتونزې ځـان خـالچ کـړي چـې ده پـه          سازماندهي کـړي  
سياستوال کوالی شـي چـې د کريـدټي سيسـتم پـه      . دیې خپله جوړه کړ

ي پاليســي ټکريـډ د ده پـه خوښـه سـکتور حمايـه کـړي       منظمـوالي سـره   
 ېاو ځــانګړ وهڅــوي  وکــړي او ځینــيممانعــت کــوالی شــي چــې د ځینو

. د پيســو د وســايلو پــه ګتګــوري خلــک تــر خپلــې ا يــزې النــدې راولــي 
 برخه کې په دې مويوع بح  وکړو .
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د تطبيـک او  يرتـه څخـه موخـه    ېد پيسو په سياست کـې چ ؟whenرته ېچ (6
هغـه  سياسـت او   کـورنی چـې  ډول کـوالی شـو    په ټوليز زې ځای دی ېا 

پــه دوه  وړانــدې جــوړ وو رپــ نوسياســتودد بهرنيــو پيســو  سياســت چــې
کورنیيــا  دی شــي ېــځــای کسياســتونو د تطبيــک  . دد ــهشــو ېبرخــو وو
د حرکـت   ږي ېـ کـول ک رحرکـت و وي چې د ځانګړو  موخـو لپـاره    بهرنی

دی شـي چـې دا سياسـتونه حملـه کـوونکي يـا دفـاعي وي        ېـ په لحاظ ک
سياســتونه دواړه برخــې لــري خــو بهرنــی سياســت يــوازې حملــه  کــورني 
ول او ونو د اقتصاد کمزوری کوليفلجـ هېواد چې د نورو وي  کوونکی

د ـه   نـو کـې د ځـانګړو واحـدونو تقويـه کـول دي       وهېواد يا هم پـه هغـو  
او ږي ېــسياســتونه د پيســو د سياســتونو د وســايلو پــه مرســته ترســره ک

چــې ترکومــه  پــورې اړه لــري  وسياسـتوال پــه بريـاليتوب او ناکــامي يــې  
پـــه  ځايـــه مقابـــل لـــوری د دې سياســـتونو پـــه اړه معلومـــات لـــري .)      

پاکسـتانيان  داسې سياستونه ولرو ي ډېرافغانستان کې کوالی شو چې 
 .لري  ځانګړي سياستونهد افغانستان په اړه هم په همدې هکله 
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 يم څپرکیېدر

 د پيسو په مديريت کې د پيسو قوانين
 

رل ېد پيسـو د پاليسـو يـو لـه اساسـي برخـو څخـه شـم         د پيسو مديريت 
ــک ــه  ــــ  يږي ېــ ــه زه نــ ــدير دلتــ ــې مــ ــه تخنيکــــ یواړم چــ ــاظ  يت پــ لحــ
پيسـو   بلکې  واړم يوازې د پيسو د قوانينو يادونه وکړم چې ديړمېوڅ

وګڼم چې د پيسو يو سياسـتوال   داسې  د مديريت مهمه برخه جوړويي
د يــو  دل ېــ واکمندل او پــه هغــې   ېــپوهنــو  پــه دې قواني  پــرې پــوه شــي   

هغه تجربـې   اړين دي تر څو له جز څخه کل ته الړ شي.سياستوال لپاره 
پـه   اقـوانين .دوکـاروي  يـې  پـه ټـوليز ډول  چې د افرادو په خوا کې څرخي 
 برايـان  ايي لـوی ليکواـل   . زه د امريکالندې ډول کټګوري کوالی شو

 : وړاندې کومداسې رڼا کې  خپل نظريات اتو په نظريد

 ښت قانونډېرقانون : د  یلومړ
د  چـې پـه کـافي انـدازه     ډکه نړۍ کې ژوند کووڅخه په مو  له نعمتونو 
ې تـه مايـل   او د  ـواړي   پيسـې   پـه واقعـي ډول   چـې   هغو  ټولو لپـاره   

شـتون   له کبلـه پيسـې السـته راوړي     چې د حاکمو قوانينو د پيروۍ وي
 .لري
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I.  ږي چـې د  ېـ ددې لپـاره بډايـه ک   ونـه هېواد : پايلـه  ۍلـومړ  ښت د قانونډېرد
چې په دې بـاور  ږي ېه کپه دې خاطر بډاي نهوهېواد. کړه وکړيېپرډايتوب ب

ــډايتوب  چــې هغــویوي  پــه دې مويــوع  ځکــه چــې هغــوی يځــواک لريد ب
تــل داســې کارونــه ترســره ياو د هغــې مطــابک عمــل کويعقيــده لــري  کــامالً
ــه عمــل تبديلوي   کــوي ــاور پ ــه کتــو ســره    .تاســوچــې ب ــه پ ــو کــارو ت ــل خپل  ت

 . له دې پرته بله الر نه لرئچې ستاسو عقيده په اصل کې څه ده وپوهيږئ
II.  ــه :  ډېرد ــه پايلـ ــانون دويمـ ــت د قـ ــۍ   هېواد ښـ ــې وزلـ ــه بـ ــه لـ ــه ځکـ ــره ونـ سـ

 کړه يې نه ده کړې .ېږي چې د بډايتوب پرېمخامخ
III.  ښت له قانون څخه ګټه پورته کړو ؟ډېرڅنګه کوالی شو چې د 

  لـه ځـانګړی درې   چې تر اوسه مو کومه تجربه د پيسـو پـه اړه لر   کړئفرض
ــرې يــا  ــه لــه تاســو ســره مرســته کــوي تــر څــو مــالي     د کــړیمــو ت ياو دا تجرب

 درسونه زده کړي ؟ موکوم مهم د دې پر بنسټخپلواکي تر السه کړی .
  تجزيــه او تحليــل وکــړئ چــې تــر ټولــو لــوی خنــډ او لــوی   تاســو پــه صــداقت

د مالي بريالتوب مخنيوی کـوي کـوم دی   ستاسو چې  باور  محدودوونکی
لـری  ه څ  خنډ نـ ېهته تاسو چې  ترسره کړئ. اوې هوډ وکړئ او داسې عمل 

. 

 دويم قانون : د تبادلې قانون
او توليـــد  پـــه  توکـــو کارونـــه د چـــې خلـــک پـــه کـــې رياـــل دی ېپيســـې هغـــه چاپ

 سره تبادله کوي. و چوپړتياووچوپړتياوې له  توکو او نور
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  چــې  د ارزښــت معيــار دی يد پيســېپايلــه :  تبــادلې د قــانون لــومړۍد
 .خلک توکي او چوپړتياوې پرې ساتي 

  : ستاســو کــار د نــورو پــه نظــر د توليــد د تبــادلې د قــانون دويمــه پايلــه
 عامل يا لګښت دی .

 لـه  هغه پيسې چې د عايد په توګـه لرئ  يمه پايله : ېد تبادلې د قانون در
 ته قايل دي . چې نور ستاسو مرستې او ونډېارزښت سره مساوي دي

  : زهېنه ا ې سبس دي پيسد تبادلې د قانون څلورمه پايله 
  : ښت لپاره بايـد ډېرد پيسو د مقدار د د تبادلې د قانون پينځمه پايله 

 ډېـر کـړئ پـه دې مانـا چـې خپـل کـار        ډېـر د خپل کار  ارزښت چې لرې 
 . کړئ

 ګټه واخلو ؟قانون څخه ښه څنګه کوالی شو له دې 

ښــه يې او پــه دقيــک ډول اګريز او کــاري حالــت ښــه مطالعــه کــړئ خپــل ســود -
څـو   تاسو سره مرسـته وکـړي  چې تشخيص کړئچې کوم کار بايد ترسره کړئ

ښـــت ســـبس ډېرمـــت  او چوپړتيـــاوو  د ارزښـــت د محصـــوالتو قيد  ستاســـو 
 وګرځي .

ــه پوښــتنه وکــړئ   - ــه ځان ــې زه چــې  هــره ورځ ل ــم ؟  ول ــو د معــاش اخل ځوابون
 ينوولاو د ـه فهرسـت لـه خپلـو ملګـرو او مسـو      فهرست په خپلـه جـوړ کړئـ   

او تاسـو  رکـړي  سره شريک کړئ له هغوی و واړئ  څو پـه دې هکلـه نظـر د   
 چـې لـه   کـړئ ې تـر څـو احسـا   ته ووايي چې تاسو کوم کارونـه ترسـره کـړي    

 کړيده . ه مينهډېرسره مو  هېواد
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 د پانګې قانون:يم قانون ېدر
ــو   ــر ټول ــانې ستاســو     يمنۍستاســو فزيکــ ارزښــناکه شتت او روحــي پانګــه ده ي

 :ځواک  د عوايد په ترالسه کولو  کې 

تــر ټولــو ارزښــتناکه پانګــه ستاســو وخــت  پايلــه : د پــانګې د قــانون لــومړۍ -1
او توکو کې شـامل دی چـې تاسـو يـې خرڅوئـ     و هغو وخت ستاسو په ټول.دی

ګټـه پورتـه   مره وخته مـو  څوو له ع کړی اياي څومره وخت  په ټوليز ډول مو
د وخــت د ه برخــه کــې ګټــور ثابــت شــوی .ښــت پــډېرکړېيستاســود عايــد د 

ــه صــنعت     ــه کبلــه د امريکــا پ کــې ناکــامي او د ګټــې د  يــعيخ مــديريت ل
ستونزمن کـار مـديريت او خرڅـول دي    کې په هره څانګه .کمښت سبس دی 

کـې دې  ږديـږ  ېز1928د ساري په ډول پس لـه څـو کـالو  مطـالعې پـه کاـل       .
يـا  روي ېپه خرڅالو توخت خرڅونکي يوازې شل سلنه دل چېېپايلې ته ورس

خـرڅالو  هـر ورځ يـوازې يـو نـيم سـاعت       خرڅـونکي متوسـط  بـل عبـارت    په
پــه خصوصــي خبرويکتــاب يــا ورځپــاڼو     او پــاتې نــور وخــت   ترســره کــوي  

تيلفون کولـويبيرون تللـو او نـور  يـرې يـروري کـارونو ترسـره کـوي         ويلوي
د مطـالعې  مديران هم له دوی ښـه نـه دي   روي .ېت ځایه.يانې خپل وخت بې 

د خپـل کـاري وخـت د ورځـې پنځـه      مـديران   کـې پنځـه نـوي سـلنه      په پايله 
داسې کارونه ترسره کوي چې منطقي دليل ورتـه نـه لـري  او نـور ټـول      سلنه 

 روي .ېوخت په بې ارزښته کارونو ت
ــه :   -2 ــانګې د قــانون دويمــه پايل ــه  ېــاو پيســې ک وخــت د پ دی شــي چــې پ

خـت تـر يـو حـده د تبـادلې      وپيسـې او  لګښت ورسي او يا پانګونه پرې وشي 
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 راګرځـي  نـه   رتـه  ېببيا په هـيڅ صـورت    ږي ېکله چې  په لګښت ورس.وړ دي 
والی شـي  چـې پـر هغـوی     لـه بلـه اړخـه کـ     .خپلو لګښتونو کې ډوبيـږي   او په

کـه  او همدا حالت ادامه پيـدا کـړي .   يد هغوی ګټه السته راوړپانګونه وکړي
او وخت پـه اړه ښـه معلومـات ترالسـه کـړي او ښـه ځـای کـې پانګونـه           دپيسو
ونې د موتوراال د شرکت د خـ . کړي ډېرچې ارزښت يې نو کوالی شي  يوکړي

يـو ډالـر    نکي کـه  وشرکت په هر کارکو د هچې دددلی ېمشر دې پايلې ته رس
کوالی شـو چـې ووايـو چـې د ـه      رش ډالره ګټه تر السه کوي ېلګښت وکړي د

نـور شـرکتونه    چې د ه شـرکت کړيـده .  د پانګونې ښه السته راوړنه ده مبله 
 دعوه کوي او وايي چې مو  هم همدومره ګټه ترالسه کوو. دې ورته هم 

خـت د ښـې پـانګونې    و د پـانګې او و ستاسـ يمه پايلـه : ېد پانګې د قانون در -3
موخـه د  ۍد پکـار اچولـو   د ستراتيژ.ږيېډېرپه سبس ستاسو د خلکو عوايد 

کړنـو او تنظـيم پـورې اړه     ودا کار په ټوليز .رته رامنځته کول دي ېعدالت ب
حـد  رتـه ورکـړې   ېوکوالی شي  د ب هېواد خو په هغه صورت کې نه چېيلري
شخصي  عـدالت   په ژوند کې ستاسو  .السه کړي تر له حده لوړ پانګونې  د

انسـاني   لـه ستاسو دنده ده چـې  ستاسو  د خلکو روحي او رواني پانګه ده .
ــه پورتـــ   ــه ګټـ ــانګې ښـ ــو د ب پـ ــړی او د خلکـ ــرژي  ېه کـ ــړې انـ ــه ورکـ ــررتـ ه ډېـ

هـم  انسـان   همدارنګـه  ده  څرنګـه چـې د توليـد ماشـين ستاسـو پانګـه      .ئکړ
او شــرچ چــې ښــه ګټــه تــرې پورتــه شــي  ې پــه دپانګــه ده  روحــي او فزيکــي 

خلکو لـه نظـره وي   د ود بايد تدا مي.توکي توليد کړي  ډېرکوالی شي چې و
 .کاروي وخپل ټول عمر بايد  يې  او يو سياستوال
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 څنګه کوالی شو چې له دې قانون څخه ګټه پورته کړو ؟ -4
ــه فهرســت کــې وليکــئ  ليتونه ومســود پيســو د سياســتوال   - د ــه لســت   يپ

درجـه بنـدي    لـه نظـره   هېـواد  مخکيـوالي او د کـار  ارزښـت د خپـل    د ئړېوڅ
 .کړئ

د پيسـو سياسـتوال يـې هـر ورځ ترسـره      ول چـې  د هغو موخـو فهرسـت ترتيبـ    -
هغه موخې چـې د  ته وويل شي  او هغویوسپارل شي  ينو تهلواو مسوکوي 

او وروسته دپرېکړې له مخـې  ارزښت په لحاظ مهمې دي درجه بندي کړي 
 ارزښتناکو موخو لومړی کار وکړي . په

 تنظيم قانوند د وخت څلورم  قانون : 
او د  هد خپلـو ورځنيـو هوډونـو پـه وسـيل     په ټولنه کې بريالي خلک هغه دي چـې  

د هـارورډ پوهنتـون    ډاکتـر ادوارد د هغـه تجربـه چـې    .مهال په نظر کې نيسي 
هغــه ې مطــالعې وروســته ډېــرلــه کــې ترســره کړې1960-1950تاد پــه کاــل اســ

يـو عامـل شـتون    د يـو انسـان  د مـالي بريـاليتوب لپـاره ګټـور دي       عوامل چـې  
د پيسـو  تنظيم څخـه . له او هغه عبارت دی د وخت لري چې په نورو برالسی دی 

هغـه  پـه نظـر کـې ونيسـي      ډېرخت تنظيم ود سياستوال بايد نظر نورو خلکو ته 
پـه خپـل ژونـد     او حتااو د وخت ته اړتيا لري  ډېرنيسې چې ويمونه مداسې تص

مخکـې لـه دې چـې بريـالي     ولري ډېرهغه خلک چې ليد لوری . يکې پايله نه وين
نـو لـه دې کبلـه د پيسـو     شي د بريـاليتوب لګښـت د او د مهاـل لپـاره ورکـوي .     

ولـې  شلو کالو فکر کـوي . دتلونکو پينځهيلس يپينځه لس او حتا سياستوال را
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خاونـدان نـه    د لرليـد ليتونه يې کوچني وي وهغه افراد چې مسوعادي افراد يا 
ــه خــو وي . او داســې کړنــې  عقيــده لــري  خوشــاليو  واو منځمهــال ډ مهــالولنــ پ

کلـه چـې ورځ   پـه يـاد ولرئ   زې لري.ېترسره کوي چې د او د مهال لپاره منفي ا 
ژونـد د زينـې پـه     سـو ستاو  دالسـته راوړلـو پـه موخـه پيـل کړئ     او د مهاله پـايل  د
اوې چــې تاســو د پيســو د سياســت  .ر پــه مــالي او ټــولنيز لحــاظ پورتــه ځــي ېــڅ

ږئ  اويا لـه  ېراتلونکېکې به دې څوکۍته ورس نژدې ډېراو په جوړونکي ياست 
خپلـې هيلـې لـه ځـان سـره تنظـيم        ولـې ښـه خبـره ده چـې    ښو لوبو سره مينه لـرئ  

عملــي پــايلې بــه الســته  ږي او ښــې ېلــو کيفيــت لــوړستاســو د تصــميم نيو کــړئ
 . راوړئ

د منځه ځـي د خپـل کـار بنسـټ مـه جوړوئـ       له ژرچې  يهغه خوښپايله :  ۍلومړ
د پيســو د سياســت جــوړونکي  بريــاليتوب دی . ســوستاهغــوی وروســته اچــول  

ولې ټولې هيلـې بايـد پـه اخرنيـو موخـو کـې       کوچني حرکات بايد تاکتيکی وي 
ر راتلونکـو  ژد خپـل ځـان منـل يځـان کنټرولـول يد      د پيسـو سياسـتوال   ولټوي .

 ډېـر تـر څـو د او د مهاـل لپـاره     تر سـره کـول   و ته الې پښې وهل فداکاري يخوښ
ې د يـو کـار   يانلنډ مهاله وي  چې شي رېخوښيو څخه تاو له هغو عوايد ولري .

ستاسـو  چـې   هيلـې پـه کـې ترالسـه کـړي      ې لـویې ډېروټاکيپالن لپاره او د مهال 
 .تنظيم کړيخپل وخت 

 هبريــاليتوب  او د مهال د خپــل ځــان څخــه ســاتنهد يــو شــخص     ويمــه پايلــه : د
داسـې تعريـخ   لخـوا   البرت هوبـار   دوخت وړاندې  ډېرځان څارنه د ويډاډمن
خـو اړينـه    چې ترسره يـې کـړئ   ئ واړ يې  چې تاسو دلېغه څه قادرپه ه شوې :
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يـو   هـوبرت .ښ وي او کـه نـه بايـد هغـه ترسـره کـړئ       نه ده چـې دا کـار مـو خـو    
بريــالي  زرګونــوهغــه پــه  ړنــه وکــړه ېپــه دې اړه څلس کالــه يــې ويــو ســوداګر  و 

هغـه   بريـالي خلـک  چې دېتـه ورسـ   دې پـايلې انسانان مطالعه کړل او په اخر کـې  
او هغــه  ترســره کــوي چــې ناکــام خلــک يــې نــه خوښــوي  دي چــې داســې کارونــه  

 :کړي  يې ترسرهې ناکام خلک نه  واړي کارونه کوم دي چ

 .سخت کار ترسره کول او تر ناوخته کار کول ډېردليېله خوبه ژر راپاڅ -
ځکــه  ســبس څــه دی ؟ ولــې بريــالي خلــک دا کارونــه  هــر وخــت ترســره کــوي   -

پـه روشـونو   ډېراو ناکـام خلـک   د مطلوبو پايلو  وښتونکي وي بريالي خلک 
  فشـار   ډېـر پـه هغـو کـارونو پسـې ګرځـي چـې         ډېـر ناکـام خلـک   پسې ګرځي 
 ونه لري .

ــه هغــه کــارونو پســې وي    ــه رســوي . بريــالي خلــک پ ستاســو  چــې دوی مــوخې ت
مخکــې ورکــړه د لګښــتونو او د موخــو د تــر الســه کولــو تــر وختــه د لګښــتونو    

 ستاسو د موخې د ترالسه کولو نښه ده .ورکړه 

کې هغـو ورکـړو تـه ويـل     په لنډ وخت تاوان ګالنه(ي قرباني)ايهار يمه پايله : ېدر
په دې ځـای کـې    رامنځته کوي . امنيت او اسانتياوخت لپاره  ډېرچې د ږي ېک

د يـو  د پيسو سياست جوړونکی مهم دي  ډېراصطالحا ت  د ايهار او فداکارۍ
داسې سياستوال ځان پـه  هممقاومت کوي اسانه کار چې د وسوسې په بڼه  وي 

ــه ترســره کــړي    دې مکلــخ ګڼــي   ــر څــو ســخت او الزم کارون د پيســو سياســت   ت
خپـل وخــت   هغـوی کـوي  تر سـره  کـار جوړلو لپـاره  ښـې  راتلونکېـد   د جـوړونکي 

ښـه ليــد   چــې پـه  حقيقـت کـې د پيســو د سياسـت جـوړونکي     روي ېـ ځايـه نـه ت  ېب
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بهتـره وي  اود خلکـو    راتلـونکې  هېواد داسې هوډ کوي چې د.هغه لوری ښيي 
 د ژوند سطحه لوړه شي .

 څنګه کوالی شو دا قانون عملي کړو ؟ څلورمه پايله : 

 او اقتصـاد  ټولـو حـوزو  په دپيسـو  د پيسو سياستوال د او د مهال لپاره   -الخ 
 د پيسـو د سياسـت پـه چوکـاټ کـې       کـړې او تدابيرونيسـي  او  ېکې  ځانګړې پر

 رتـه يـو او  قـدم بـه     ېکوي او فکـر کـوي چـې پنځـه کالـه وروسـته بـه چ        يعمليې 
 قدم واخلو . څه ډول  او همداوې بايداخلو څنګه 

شتون  عوايد په کال کې بايد څومره مقدارسياستوال  واړي پوه شي چې  -ب
 او نور عوايد په راتلونکي کې وساتي .ډېرچې اوسني عوايد ولري 

 پنځم قانون : سپما
ولس ږی چـې د عوايـد  ېـ کـې مـالي خپلـواکي هغـه وخـت رامنځـه ک       هېـواد  په يـو 
لپـاره   هېـواد  مهم کار چې د پيسو سياستوال يې بايـد  ډېريو ه سپما کړي .سلن

 او پايـداره بشري ټولنه هغـه وخـت   عوايدو يوه برخه سپما کړي . هېواد دوکړي 
اوســـنۍ کړنـــې دي چـــې  .چـــې هلتـــه د ســـپما دود لـــوړ وي  ږي ېـــخوشـــبخته ک

 وي .تضمين راتلونکی  امنيت او امکانات

ه عايـد  او لس سـلن کړه وهمدا نن پيل لومړی ځان ته حقوق ورکړه لومړی پايله :
ه جمـع  د او د مهالـ  او هغـه تـه الې مـه ور وړهچـې دا کـار د شـتمنۍ      سپما کړه 
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چــې د راتلــونکي پــه اړه  او لــه هغــه څخــه هــيڅ ګټــه مــه اخلــه دو پــه مانــا دهــېــک
د سـاري پـه   ولې حقيقـت لـري   کوونکی دی خفهوکړئدې ټکي ته پام . ډاډمن شې

ژر  ډېرچې  سپما وکړئيډاډمن  اوسئد يوې ناوړې ورځې لپاره که تاسو توګه 
دکومې ورځې لپاره مو چـې  که تاسو  په قصدي ډول پيسې دا ورځ پيل شي به 

او هغـه ورځ   هغې ته به اړتيـا پيـدا کـړئ   او ژر راشي  ډېرهغه ورځ به  ټولې کړې
به له ټـاکلي وخـت څخـه مختـه راشـي  د دې لپـاره چـې تاسـو پـه دقـت پروګـرام            

ــه هغــه     وجــوړ کــړی دی دقــت د سياســتوال   ــدې اصــل دی او نشــو کــوالی ل د دن
چــې  دهه مهــم نقطــه داډېــروهــو .يــوه بلــه ســترګې پټــې کــړو او يــا پــرې ملنــډې و

ه چـې تاسـو لـومړی    تـر ټولـو مهـه خبـره دا د    ځان ته حقـوق ورکـوئ    لومړی خپل 
والـو  هېواد او ده خپـل ژونـد مـخ تـه يوسـ      په نوي سـلن چې  خپل ځان  مجبوروئ
ه کلـه چـې تاسـو لـس سـلن      .ژر به په دې روش عـادت شـئ   ډېرژوند تنظيم کړئاو 

ل کـړی  نـو لـه لسـو پيـ    وهېواد وډېـر .سلنه خپل ژوند مخ تـه وړئ  په نويسپما او 
مـالي ژونـد    په پايله کـې د هغـوی   . ينځلس يشلو ته لوړ شويچې بيا وروسته پ

ناوختـه  ژر تغيـر وکـړي    ډېـر چې ستاسو ژوند به هم  تغير کړی ډاډمن اوسئ ډېر
د پيسو سياسـتوال د پيسـو پـه سياسـت کـې       . شوی نه دی همداوې پيل وکړئ

 د سپما پاليسو په عملي کولو سره د پانګونې هسته جوړ وي .

 شپږم قانون : مال  ساتنه
چې دا لــرې مهمــه دا ده چــې څــومره ســپما کــوې مهمــه نــه ده چــې څــومره عايــد  

ې ډېـر ونـه د ژونـد پـه دوران کـې     هېواد ډېـر ډاډمنـوي .  ونکیلـ عامل ستاسـو رات 
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ری تېـ  ډېـر ه حـد  لـه  د پرمختګ په دوران کې .بعضې وخت پيسې السته راوړي 
د اوبـو   له بده مر ه هغـوی .ې پيسې السته راوړي ډېرپرته څخه  اوله توقعکوي 

د مهـارت او قـدرت لـه    او هغوی په دې باور وي چې بريـاليتوب يـې   پر سر ځي 
د سـبس   يـې   و مواردو کـې ډېرخو په او له هغې يې ښه ګټه پورته کړې کبله دی 

خـو فکـر کـوي    اقتصاد پرمختګ او يـا د بلـې ځـانګړې څـانګې پرمختـګ وي      
پـس لـه   ه وختـه بـه همداسـې وي    ډېـر تـر  عايـد لـري    ډېـر چې په اوسني وخت کې 

او پـه دې فکـر کـې وي    دې چې څومره عايد ترالسه کوي پـه لګښـت يـې رسـوي     
او يـوه   و ښـه کـار هغـه دی چـې څـومره پيسـې ګټـې       ستاسـ چې تل به عايد لـري  

مقـدار پيســې   ونـه لـه ځانــه سـره يـو    هېواد بريـالي برخـه يـې لـه ځانـه ســره سـاتی      
او کلـه چـې   پـور ورکـوي    رمختګ په وخت کې خلکو ته  په ټيټ سـود  ساتي د پ

  ويـعه خرابـه وي بايـد سـپما ولـري چـې دا کارونـه د خلـي         يکاري او اقتصاد
 تر سره کوي . ډېرهونهېواد

 څنګه کوالی شو له دې قانون څخه اوې ګټه پورته کړو ؟

ارزښـت حسـاب کـړئ . د ټولـو توکـو       د واقعـي شـتمنۍ   هېـواد  د خپـل د الخ :  
روان او بـاوري کارتونـه   له دې وروسته ټول حسابونه د سـپماي فهرست برابر کړئ

 .شي  همو معلوم تر څو واقعي شتمنۍ کړئ او پورونه ترې لرې مو جمع کړئ

مـو   او دا شـتمنۍ چې کـار مـو کـړی     کېنولوځانګړې شتمنۍ مو په هغه کب : 
ايا له دې مبلغه رايـي  ستاسو کلنې عايد دی .حاصل يې  شېوو ېالسته راوړ
دا امـر پـه حقيقـت    او خپلـه موخـه ترالسـه کړئـ     که نه همدانن پيل وکـړئ  ياست ؟
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رمــو بنســټ ېتوګــه د اســعاري ز رمــو د سياســت د طرحــې پــه ځــانګړې ېد زکــې 
ګټـه پورتـه    لـه شـتمنۍ  چـې  احرکـت دې تـه متـوجې دی    اصـل کـې د   پـه  جوړوي 

ــوکو ــوي   ل ــوب ورک ــه لومړيت ــه  ت ــول    ن ــاره ورک ــه اج ــوال .پ ــه دې اړه د  ی شــوک پ
 د نمومې په ډول راوړو . مهالافغانستان 

 اووم قانون  پارکينسون :
مصـارف  ږي .ېتـه ورسـ   ويـد تـر څـو عوا   ښت په حاـل کـې  دي  ډېرلګښتونه تل د 

 هکړنـ  او داراګير کړيکې  ځانګړي ټکي صعودي مسير لري تر څو عوايد په يوه
ــردې چــې  وي  همسلســل ــد ت ــه ورســ  دلګښــت ټکــی  عاي ــن  ږي.ېت ــه يــ ن ــه و دا پ ن

د .نـــه شـــي کـــوالی  يـــې ســـيالي څـــوکېه شـــویي قـــانون  تبـــديل دونکي ېـــمات
دا ږي ېـ رل کېقوانينـو څخـه شـم   لـه مشـهورو    ولـو د شـتمنۍ د راټول  پارکينسون

ا د اوله خوا ويـع شـوی    نورثکوت پارکينسونقانون د يو انګليسي ليکوال 
خـو  چـې څـومره لـري    .خـو مهمـه نـه ده    ږي ېـ  ريبولې  روښانوي چې خلکقانون 

 ډېـر او حتـا   چې څومره عايد لري ټول پـه لګښـت ورسـوي    هغوی تل هڅه کوي 
خلکـو   وډېـر د هـم کـوي    لګښـتونه يـې د عايـد مخنيـوي    او لګښت ترسره کوي 

پـه لـومړۍ ورځ   د دې د کسـس  له هغه څخه چـې   دي ډېرڅو برابره اوسني عوايد
ژونـد   یواحد ته اړتيا لري چې تر څـو اوسـن   اوې د پيسو يوخو . ووترالسه ک يې

بلکـې مهمـه دا ده    ياړينه نه ده چې څومره عايد لري نو ځکه مخ ته يوسي پرې 
 . شپړ نه شوچې د دوی ژوند هيڅ وخت ب
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ــ مـــالي خپلـــواکي د دې قـــانون پـــه وســـيله ترالســـه ک     پايلـــه :  لـــومړۍ د ږي .ېـ
چې دا قـانون عايـد لرونکـي تـه د دام او      د قانون په اړه پوهان واييپارکينسون 

چـې پارکينسـون د پورونـو د    ويـونکی د دې امـر دی    قـانون  ا.دتلې په مانـا دی  
ه لـوړ  يمحروميتونـه پـه   پـه لويـو مقـدارونو     مـالي سـتونزې  حتـا   ورکړې دايره ي

خپل ځان کې قوت پيـدا   چې په خوشبختي هغه وخت راځي  نااميدي ده. کچه 
همدلته ده چې د پيسـو  لګښتونو په  مقابل کې مقاومت وکړئتر څو د لوړو کړئ

 .ږيېراټولول پيل

مـو لـه عايـد څخـه کـم پرمختـګ        لګښـت  چـې   دئږېـ کـه تاسـو پر  دويمه پايلـه :  
 په ژوند کې به مالي خپلـواکي نو ئيو باقي پيسې سپما او پانګونه وکړاوکړي 

 .تر السه کړئ

 ؟ څنګه کوالی شو له دې قانون څخه ګټه پورته کړو

چـې  خـراب دی  ر ېـ د يـو شـرکت پـه څ   چې ستاسـو مـالي ژونـد     فرض کړئ –الخ 
ټـول  يـر اړيـن لګښـتونه     نيولي ياست يو مالي بنسټ فورا جـوړ کـړی   يې تاسو

چې د هرې مياشتې لپـاره دا بودجـه   لرې کړئد ځان لپاره ځانګړې بودجه وټاک 
کړئ.په دقيـک  ل لګښتونه په موقت ډول محدوده چې خپ او هوډ وکړئاړينه ده 

چـې   پوښتنه وکړئ او داسې فکـر وکـړئ  يې  په اړه  او ړئېډول ټول لګښتونه وڅ
ر چـې تـ   کـړئ  ډېـر لګښتونو کمښت مـو   ديړئېڅوتحليل او  ونه د بل چا لګښت
 ه شي .کمښت لس سلن و مياشتو داېراتلونکو در
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پنځوې سلنه په پانګونې او سپما وتـړئ او   وهوډ وکړئ چې د خپلو عوايد -ب
پـه  چـې   ږيېـ ک سـبس  دا کـار نـورو خپـل ژونـد مـخ تـه يوسـ        چـې پـه    دا ياد کـړئ 
او دا کـار تـل ترسـره    ترسـره کـړی   مو چـې څنګـه خوښـه وي ژونـد      لنه پنځوې س

 . کړئ

 و قانونېم قانون :د درات
 :سپمايبيمه او پانګونه و ستنو والړه دهېواکي په درلستاسو مالي خپ

ره يــو قــوي لپــا هېــواد تـر څــو د  یليت دا دويــو مهــم مســو ومـالي سياســتوال  د 
 ســنګر څخــه د مــالي نــاامنيو د مخينــوياو لــه دې مــالي ســنګر رامنځتــه کــړي 

دو لپـاره هغـه تـه پکـار دي تـر څـو د       ېدې موخې ته د رسـ ييه کړتلپاره ګټه پور
 . نسبت  رامنځته کړي ټاکلی واړو برخو تر منځ يوېدر

منتظره وخت په مقابل کې بايد سـپما دوو څخـه تـر شـپږو      د  يرپايله : لومړۍ
کـه  زمـو  بايـد لـومړی موخـه همـدا وي      مياشتو پورې د لګښت قابليت ولـري . 

بايد پــه شــپږو مياشــتو کــې  يحالت ســره مــخ شــو کــې لــه بــد پږو مياشــتو پــه شــ
چې دا . تنظيم کړواو په دې وخت کې بايد سپما يو کار ترسره کړو وکوالی شو 

په دې برخه کـې   . وړاندې مو ډاډمنوي ري د نفس پکارستاسو روحيه تقويه کو
بايـد پـه دې   سياسـتوال   او د پيسو رمو جوړول په لومړيتوب کې قرار لري ېد ز
څـو  تـه دا امکـان ورکـوي     ومالي سپما د پيسـو سياسـتوال  صرف نظر نشي .اړه 
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او خپل سياست په ښه توګـه  هغه کار ترسره نه کړي چې دی ورته ميالن نه لري 
 راوړالی شو ( . بېلګههېواد ) په دې هکله د چين. عملي کړي 

چــې د ســتونزې پــه  پــه دې ډاډ مــن وي  د پيســو سياســتوال بايــد دويمــه پايلــه :
يـې بيمـه کـړی وي     هېـواد  او پـه حقيقـت کـې   کې له سـپما ګټـه پورتـه کړيـ    وخت 

حرکت د ليمن برادرز بانـک او څـو نـورو     دولتکوالی شو په دې اړه د امريکا د)
 ورکړو( . مهال امريکايي شرکتونو 

ــه :  ېدر ــو  د شــتمنۍيمــه پايل ــه  د ټولول ــۍ موخ ــانګونې   اخرن ــد د پ  دا چــې  عاي
په ټول ژونـد  چې  دا ده ستراتيژي مالي   ساده او ګټورهږي .ېاخري ټکي ته ورس

ې ګټـورې  ډېـر او  سـتراتيژې ښـې  ډول  داپانګونـه پـرې وکړېـ   يسې سپما او کې پ
 .دي 

 څنګه کوالی شو له دې قانون څخه ګټه پورته کړو ؟

نـو   يچـې کـه عايـد پـرې شـي     دې فکـر وکـړي   د پيسو سياسـتوال بايـد پـه    –الخ 
کبله بايـد   نو له دېيد کار د جريان لګښتونه پوره کړيشي وکوالی سپما بايد 

کـې  لومړيتـوب او   سياسـت    پـه   دا کـار  د پيسـو   چېهمدا اوې سپما پيل کړئ
 ځانګړی ځای لري .

او ر بيمـه شـي   ېـ شـرکت پـه څ   بايد د پيسو د سياستونو پـه وسـيله د   هېواد –ب 
پما وکړييپانګونـه  سـ .يانې د قانون پـه وسـيله تـر سـره شـي     دريو د بايد دا کار 
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اعتمــاد تــر څــو د فکــر کــوم چــې دا يــو ســاده فورمــول دی  . وکــړي او بيمــه شــي
 ږو.ېعنصر ته ورس

همـدا اوې   نـه وي متـوجې   تـه  تـر اوسـه دې    که د پيسو سياست جوړونکي –ج 
کـوالی شـي د نـورو پـه څيـر لـه        فکر کوم ناوخته شوی نـه دی  بايد متوجې شي 

دا فورمول په خپـل شخصـي   کوالی شو مو  هم دې فورمول څخه ګټه واخلي او 
 تطبيک کړو .ژوند کې 

 پانګونې قانوننهم قانون : د 
ــانګونې قانون ــري   يد پـ ــول لـ ــه فورمـ ــل ځانتـ ــو   خپـ ــې  د پيسـ ــه چـ ــه څرنګـ . لکـ

دقـت   ډېـر د پـانګونې پـه اړه هـم بايـد      د پيسو په سپما پسې وي  سياستوال تل
پـه  ترالسه شـي . په طریقه  ودوسايلدا موخه کوالی شي د پيسو د سياست وکړي 

د توب کــوي .ياســتاز د اقتصــادي نظريــاتوزوالــی ېپــانګونې کــې ت ه دمهالــوا
کريډيټي سياستونو په جوړولـو  سـره کـوالی شـي د     د  پيسو سياست جوړونکي

مـول دی  ردا يـو قبـول شـوی اقتصـادي فو    .رامنځتـه کـړي    کېپانګونې ښې مـو 
ول اطالعـات بايـد   او ټـ بايـد ټـول جزيـات مطالعـه شـي      چې وړاندې له پانګونې 

چـې د قيـک ارقـام او     هغـه صـورت کـې   په سياستوال کوالی شيدقيک تر السه شي
او د پيسـو د وسـايلو څخـه چـې د     ونلري له پـانګونې ډډه وکړيـ   اطالعات شتون

 ږي مخنيوی وکړي.ېسپما د سرچينو په توګه کار اخيستل ک

 نه کار د پيسو له السه ورکول دي.پايله : د پيسو په  اړه اسا لومړۍ
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 ډېــرد پيســو تــر الســه کــول لــري ننــۍ نــړۍ کــې چــې ســيالۍ پــه کــې شــتون  نپــه 
اپانيـان  ج .السه ورکول تر ټولـو اسـانه کـار دی     و له او دپيس ستونزمن کار دی 

سته راوړل د ميخ په وسـيله د يـو ځـای    د پيسو ال په دې اړه مشهوره خبره لري :
د پيسـو  له السه ورکول يې د ريګ پـر سـر د اوبـو اچـول دي .    خو  يراويستل دي

پـه لـومړي قـدم    سياستوال بايد په  دې پوه شي چې کـه پيسـې لـه السـه ورکـوي      
او دا بايـد لـه ځانـه     مهـم دی   ډېـر ا اصـل  او دکې بايد په دې کې ګډون ونکړي 

ښـه يـې    او ولـري  پـه يـاد   تل يـې بايد .او له هغه ښه ګټه پورته کړي سره وليکي 
واد د پيسـو پـه   ېـ او ده زه ولـري  ېـ کـوالی شـي لويـه ا     او دا ساده ټکیياد کړي 

ه پـ .د پيسو سياستوال بايـد  چې د ده د ژوند يوه برخه  ده اړه داسې فکر وکړي 
څــو د ســپما او پــانګونې لپــاره يــو  کــې هڅــه وکــړي   کاــلونۍاو یــا مياشــتياو

او د ژونـد څخـه   قابل د تعويض دی  . هغه وخت  يرمقدار پيسې السته راوړي 
.کــه وکــوالی شــي چــې د پيســو د  لــه الســه ورکړيان وخــت د تــل لپــاره  هغــه ګــر

کـوالی شـي پـه    .ې  پر ځای چـې هغـه لـه السـه ورکـړي     د دلګښت مخنيوی وکړي 
د ښـو   مهربـاني وکـړئ   دې کار ډاډمـن شـي چـې مـالي امنيـت يـې ترالسـه کـړی         

 . و په وسيله پيسې له السه مه ورکوئسياستون

خـو  ي له هـر ډول اړتيـاوو څخـه ووځـي     چې کوالی شي  يو شمير خلک فکر کوي 
 او په هغې بايد تکيه ونکړي .د ه فکر د دوی د ناقص عقل يوه برخه ده 

ژر يـو لـه بـل     او پيسـې   چـې نـاپوهي  وي  يد پيسو سياستوال بايد پـه دې بـاور  
چـې لسـګونو وار   راوړو  لګـې ېې بډېـر کـوالی شـو چـې پـه دې اړه      ږي.ېلېڅخه ب
 له دې سره مخ شوی. هېواد زمو 
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و پيسـو  خپلـ  لـه  څوئوپه پانګونه  کې وکـار  ډول پيسې په مسلکي دويمه پايله :
 . کارنامه ولرو بريالۍ

ولتونـو  د پيسـو لګښـت پانګونـه لـه افرادويموسيسـاتو او د     ستاسو موخه بايـد  
چې ستاسو ګواښ تـر يـو حـده    بريالۍ کارنامې لري  سره وي چې د پيسو په اړه

ــ ــو کموي ــدابيرد معقول ــه الســه مــه ورکــوئ    ت ــه وســيله پيســې ل ــه دا ېکــه چ و پ رت
ښـه   رجوع وکړئ او هوډ وکړئ څه چې لرئ دې قاعدې تهپيدا کړو  احساې مو

ــرې ســاتنه ــد عــاطفي برخــورد و   . وکــړئ ت ــه کــې باي ــه پانګون ــه شــي عــاطفي  پ ن
پـه  .همدارنګه پانګونه بايـد  ږيېه خيريه موسيسو کې ترسره کپانګونه يوازې پ

پـه هغــو پـروژو کـې ونــه    او د پيسـو ســرچينې بايـد   سياسـي سـاختار کــې ونشـي    
.پانګونـه يـوازې يـوه قاعـده     وي ېلـ یدخلګول شي چې په سياسي سـاختار کـې   

ــه برخــه کــې او    ژني:ېپ ــانګونې پ ــرســم حرکــت د پ ــه دې ه ګټــه الســته راوړل . ډې پ
ه ګټـه راوړي هما ـه بهتـر دی    ډېـر او هر يو چې قاعده کې تور او سپين يو دی 

د پيســـو ره بايــد نکـــړو چــې پــه دې ګټـــه کــې معنــوي ګټـــه هــم داخلــه ده .       ېــ ه
 سياستوال بايد دې ټکې ته هم پاملرنه وکړي .

 څنګه کوالی شو له دې قاعدې ګټه واخلو ؟

يې تـر اوسـه    هېواد چېفکر وکړيبايد په دې مويوع د پيسو سياستوال –الخ 
 ؟او کـوم روتنې کـومې دي ېداتروتنـې کړيـدي.  ېاو پيسـو پـه اړه کـومې ت    یېد مال

 لري او له هغو مو څه زده کړي؟ ګډ ټکي
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ئـاو لـه هغـې درسـت تحليـل      ه مسـله دقيقـه مطالعـه کړ   کلـه چـې يـو    په ياد ولرئ
ښـه تشـخيص ستاسـو د راتلـونکي      په يقين سره تاسو سـتونزه درک کـړې    وکړئ

کار دی روښـانه تـر ټولو  وپيسو د سياستوالد له  چې دامسبرياليتوب  نښه ده.
. 

 ږئ او باور پرې لرئ پانګونـه پـه کـې وکـړئ    ېيوازې په هغو کارونو چې پوه–ب 
چـې پـه مـالي لحـاظ بريـالي وي       يوازې له هغو خلکو ومنئد پانګونې وړانديز.

. ښــه خبــره ده چــې د افــرادو دې خبــرې تــه پاملرنــه   )افراديموسيســاتيدولتونه(
څـو چـې نـامطمين    يتر چې خپلې پيسـې لـه ځـان سـره وسـاتئ      دهښه خبره وشي :

کــې  هاو پــه ټولــ دهغــې لــه السـه ورکولــو احتماــل ولـرئ   اوخلکـو تــه يــې ور نکړئـ  
پـه دې کـې د   . وسـاتئ ې له ډاډمنو خلکو سره پيس.خپلې پيسې السته رانه وړئ

 کار دی . ياصل او د سياستوالوده  اطمينان قاعده مطر 

 لسم قانون : مرکبه ګټه
بلـه الر   هيـو د پيسو دقيقه پانګونه د مرکبې ګټې د قانون څخهپه استفادېسـره  

بشـر  مرکـس سـود د   يهغه څوک چې په بانکي سـود بـاور لري  .دو ويېک شتمند 
د ټـولنې تـر ټولـو     مرکـس سـود  البرت انيشـټين  .په تاريخ کې لويه پديده ګڼي 

تعجبـاور ډول ميـدان تـه     پـه  ولېسـاده   قاعـدې  د مرکـس سـود    ی ځـواک ګڼـي.  لو
ــه هغــه او ږي ېــداخل ــه دې: چــې صــورت کــې    پ ــه ميتــود څخــه کــار   72 کــې پ ل

پيسـې د سـود پـه هـر نـرخ دوه برابـره       او څومره وخت نيسي چـې  ږي ېاخيستل ک
ه ډول کـه لـه پـانګې مـو     شو.د سـاري پـ  ېعدد د سود په نرخ و72ساده  ډېرشي .
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راځي د نهه عدد ښـيي چـې   نهه السته ش ېعدد په اتو وو72اته سلنه سود اخلئ
ه دې کـې  پـ ږي.ېستاسو پانګه په نهو کالو کې دوه برابـره ک  سرهه سودپه اته سلن

پانګونـه  ګټـه ده   هېـواد ن کړي چې په کـوم کـې د  سياستوال کوالی شي چې معي
 د پيسو ورکول او يا دواړه په يو مناسس تناسس .کې او که په مرکس سود 

لـول او هغـې تـه الې نـه وروړل     ېد پـانګې ب سـود کليـد ي  د مرکـس  پايلـه :  لـومړۍ 
بايـد هـيڅ وخـت    ښـودل چـې وده وکـړي    و م او پرېټولول پيل کړل اکله مو چې ر

او کـه دا کـار مـو    ئپه هيڅ سـبس هغـه پـه لګښـت ونـه رسـو       اوئورته الې ور نه وړ
لږ مقـدار پـه لګښـت     ډېرهم نن  که څهئو د مرکس سود ځواک  له السه ورکووکړ

 ږي .ېوروسته په لوی مبله بدلرسوي  ولې هغه څه چې له السه ورکوي 

 : ته پاملرنه وکړئ الندې مهالد مويوع د روښانتيا لپاره 

د یــې ې پــور کلنــو65څخــه تــر  ۍکلنــ21عايــد لــري لــه  يــو شــخص چــې منځنی 
سـود لـه نـرخ څخـه يـې ګټـه پورتـه         مرکـس  .دډالره پانګونـه کـړې   100مياشتې 

ــلن   ــه لــــس ســ ــړې پــ ــلهکــ ــوی     ي اوې مهاــ ــد شــ ــا تقاعــ ــت دی يــ ــور ناســ ــه کــ پــ
 ډېـر کـې دولتونـه لـه دې ميتـود څخـه       هېوادونوپه عربيډالره لري .1118000

نـو ملـي   وهېواد چـې د کـې د پيسـو سياسـتوال     هېوادونوپه دېګټه تر السه کوي 
 تي لګښــتونوخــوا لــه فرصــاو بلــې اقتصــاد نشــي کــوالی دا پيســې جــذب کــړي 

 په نړيوالو بانکونو کې په مرکس سود ورکوي .وتښتي 

 څنګه کوالی شو له دې  قانون څخه اوسمهال ګټه پورته کړو ؟
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او خپــل ځــان مــنظم حســاب  پرانيزئــ  همــدا  اوې د پــانګونې مياشــتنی –الــخ 
يـو ثابـت   پـه مـوده کې  تـر راتلونکـو پنځـو يلسـو او يـا شـلو کالو      تر څـو  مقيد کړئ
ی  شــئ چــې يــو ښــه شــرکت  کــې وکــاروئ او يــا کــول پانګونــه پيســې پــه  مقــدار

.پس لـه څـو کالـه    ئوټاک او خپله پانګه ورته ورکړئچې څو کاله په کې کار وکـړ 
 ښت رامنځته شـوی  ډېرڅومره  چې ستاسو په پيسو کې ووينئاسو تبه وروسته 

 .دی

تر ئيکې وکـارو  پانګونه په په ازاد ډول   پيسې چې تل هغه الر تعقيس کړئ–ب 
مـالي خپلـواکي د او د مهاـل     هـوډ وکـړئ  پـه انـدازه وده وکړي  د مرکـس سـود   څو 

بې تجربې سياسـتوال پـه   . کړئ لنډ مهاله خوشالي له السه ورکړئلپاره تر السه 
د پيسو سياسـتوال  د دې ډول سياسـتوالو   برياليتوب پيسې تړي .ژر راتلونکو 
دونکي حرکـات د پيسـو پـه    ېـ رېژر تد پيسو په لوبه کې ږي.ېرل کېله ډلې نه شم
پـه   او موخـه هما ـه او د مهالـه چـې    دی شـي چـې تـاکتيکي وي    ېـ ميدان کـې ک 

 ولـې پـه يـاد ولـرئ     تـه د قـانون بڼـه لـري .     ود پيسو سياسـتوال  کې وي ۍستراتيژ
د مرکـس سـود لـه قاعـدې ګټـه پورتـه       تاسـو کـوالی شـ     چـې  په هغه صـورت کـې  

د پيسـو کـارول   پـه توليـد او     چې په مخ کې مو خنډ شـتون ونلريـاو دويـم     ړئک
او يا هم ګټه له نورو الرو نسبت دې قاعدې ته کمـه  برخو کې امکان ونلري ونور
چـې پيسـې   کله  د پيسو قاعده شتون لري : واړم تاسو ته يې په ياد راولم وي .
خو ډاډمـن  ياسـت   پـرې ږدئچـې تاسـو   ېونو سره يـې ک له اقتصادي واحد ولوئټرا

چې لـه تاسـو ښـه کـار      هغو خلکو ته يې ورکړئ کله مو چې پيسې راټولې کړې 
پـه نظـر    يل جـد اچې دا اصل بايـد د پيسـو سياسـتو    کوي  چې دا يو اصل دی .
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چې څنګـه د پيسـو   د پيسو سياستوال دا ټاکيددې اصل په وسيله  کې ونيسي 
پـه دې  ي سياسـتوال تـه الره اسـانو   چـې دا کـار د پيسـو    .له سرچينو ګټه واخلـي  

 ګټه پورته کړي . وچې څنګه له دې اصول دځای کې د پيسو سياستوال باي

 د توکو راټولوليوولسم قانون : 
چـې بايـد ترسـره     و وړو کوښښونو پورې تـړوا لـري  ډېرهر لوی مالي برياليتوبي

کــوچني وي او بعضــې خلــک هغــه ونــه   ډېــردی شــي چــې دا کوښښــونه  ېکشــيي
و د ترالسـه کولـو لپـاره کوچنیـ     ۍپلـواک د مـالي خ .ويني او يـا ورتـه قايـل نـه وي    

او کــار پســې  مــالي نظــمد راټولــو لپــاره بايــد  شــتمنۍ کوښښــونو تــه اړتيــا ده 
ولــې د او د مهاــل لپــاره  خــوري پــه پيــل کــې ستاســو کــار کــوچنی تغيــر وګرځي.

 ښې پايلې لري .

او داسـې حرکتونـه پيـل شـي  چـې      چې سپماوې راټولې شي  کله پايله :  ۍلومړ
د د حرکـت انـدازه   پـه دې قاعـده کـې    .د مـالي موخـو پـه لـور رهبـري کـړي      تاسو 

خـو   يه انـرژي  ـواړي  ډېـر د کـار پيـل   دا په دې مانا چې برياليتوب لوی راز دی 
.د پيسو سياسـتوال بايـد پـرې    کله چې کار پيل شي بيا دومره انرژي نه  واړي 

سـتونزمن او سـخت وي    ډېـر يـې   ه بيا پيلولځک يږيېودرپروسه  ادچې نه  دي 
 ډېــرتــه د شــتمنۍ د درجــې نــوم ورکــړم  د ســرعت انــدازې د شــتمنۍکــه دلتــه  .

ټيم ټـاکلی شـي    عت معيار يوازې سياستوال او د هغوید دې سر اهميت لري .
. 
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لې ايـن  پـه ايـن  کـار کـول      وسـخت ويـ   ډېـر کـار کـول   متر په متـر   دويمه پايله : 
 . اسانه وي

 څنګه کوالی شو له دې قانون څخه ګټه واخلو ؟

يهـوډ وکـړئ او يـو قـدم مخکـې الړ      کړئ ه مالي موخه ځانګړېاو د مهال-الخ 
د خپل ځـان سـاتنه   سخت وي  ډېرلومړی قدم اخيستل په لور  شئ دخپلو موخو

 .ئپه پخوانيو قدمونو وانه وړوکړئ

نون په نورو برخو کې هم تطبيک کړئدمهال په ډول هڅه چې داقا کوالی شئ–ب 
و پـه اړه  او د مـالي مسـايل   پاڼـه ولـولئ   هيـو چې هره ورځ له انټرنيت څخـه   وکړئ

 .ینوي معلومات تر السه کړئ او يا نور کارونه ترسره کړ

 قانون مقناطيسيدوولسم قانون : 
ې پيسـې  ډېـر پـه ژونـد کـې مـو     راټـولې کړئ سپما يا ې ډېرپيسې  هر څومره چې 

 .ږيېذبج

 وخـت پـه   ډېـر دا قـانون  زره کاله وړاندې ليکـل شـوی   5000قانون  مقناطيسي
بحـ   پـه مـالي حـوزه کـې     توګـه   بريـاليتوب او ناکـامۍاو ځـانګړې   ژوند کې پـه  

هر څـومره چـې د پيسـو    پيسې هغه ځای ته ځي چې مينه او احترام ولري  .کوي 
پـه الې   موقـع دو ېد پيدا کيې  همدومره  احساې پيدا کړيت په اړه ښه او مهب

 درځي .
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امکانـات ترالسـه کـړو     ډېـر کوالی شو د پيسو په ښـو کـارولو سـره    پايله : لومړۍ
 يهمداسـې پيسـې  ږي ېله خوا جـذب  ر چې د مقناطيسېنات د اوسپنې په څامکا

فکـر کـوم چـې يـوه      له دې کلمو څنګه پايله تر السه کوالی شـو ؟ پيسې جذبوي .
رمــه شــويو پيســو لپــاره د کــار ځــای  ېچــې د زدا ده دنــده د پيســو د سياســتوال 

او هغـه پـه کـار    رمـه ويـ  ېزهغه پيسې چـې  وي کمااقتصادي قوانين حيپيدا کړي
يـو  ته پـه دې اړه  ـواړم تاسـو   لـوړ لګښـتونه لـري .   لپـاره   هېواد نو ديږيېونه لو

پـه لـومړي سـر کـې     مليـاردر دی   يو امريکايي راکفلر :وړاندې کړم  ښه مهال
سـا تـه   چې نـيم يـې کلي  ډالره معـاش يـې لرلـو   3.75او هغه د دفتر يو کارمند و 

خـو کلـه   ي و ولې يو ښه پيل وورکولو پنځوې سڼته يې سپمولو دا لوی مبله نه 
 و .پنځوې کلن شو  د نړۍ شتمن انسان چې 

 دويمه پايله : پيسېيپيسې راوړي .

ه منع کوئـاو ځـان پـه خپلـه سـات هر څـه چـې        څخ ه ځان له لګښتونکله چې خپل 
ــه ســپما کــړئ     ــو مبل ــور  الســته راوړئ تمــرين يــې کــړئ او ي ــه  وخپــل ځــان او ن ت

يو وخت يو شخص له بانک څخـه د پـور   .وښایاست چې پیسو ته ارزښت ورکوی
ر پـر وړانـدې   وويل چې د يو ډال نک ده ته د پور ورکولو په وختبا وښتنه وکړه 

.وروسته پوه شو چـې دا  متعجس شو  ډېردا شخص  د پينځو ډالرو توکي راوړه 
 وښـتنه کـوي   سـابقه ونلـري   بانکونه له هغه چا چې  باوريزه نسبت معمول دی 

يـو يـا دوه   وړاندې  رنو بيا د يو ډالر پ کله چې په بانک کې سابقه پيدا کړيخو .
 توکي اخلي .ډالره 
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سـرچينو تـه اړتيـا    نود مختـه وړلـو لپـاره    واو د کـار لرئـ  هېواد که تاسو يو  ريس
الســته راوړئ او ددې لپـاره بهــانې جـوړې کړئخــو   څــو سـرچينې   ياسـت  اړ لرئنـو 

 چـين کـوالی شـو چـې د    ږي .ېـ نـو بيـا دا عمـل نـه ترسـره ک      کله چـې شـتمن شـوئ   
 ورکړو . مهال  هېواد

ښـه  چـې کـم قيمـت ولـري     دمالي سرچينو وخت ډېرخپل د پيسو سياستوال بايد 
د سياسـت النـدې د سـرچينو پيـدا     ي او د او د مهاـل لپـاره يـې وکـاروي     ړي ېڅو

ملــي کــې پــه همــدې سياســت  ليمــت( او لــه هغــې ګټــه پورتــه کــو کــول )پــه هــر ق
شـو سـاعتو فکـر او د    رېو څخـه تـر د  ونران پـه هـره مياشـت کـې شـل     يـ مل. فکردی

ګرامـوي او  پروخپـل حسـابونه پـه دقيـک  ډول      مطالعه کـوي . مالي حاالتو په اړه 
تر سـره   ړنهېدقيقه څاو يا لګښت څخه  مخکې له پانګونې هغویيې  تنظيموي

 ډېـر چـې  يښـه وي  ډېـر په پايله کې د هغوی مالي هوډونه له عـادي افـرادو   کوي 
 کړه کوي .ېپر ژر او اجباري 

 څنګه کوالی شو له دې قانون څخه ګټه واخلو ؟

.لـه  ده  کـړې لويـه مـالي بريـا ترالسـه      هله دې وړاندې  مو يوچې فرض کړئ -الخ
شخصـي لحـاظ   پـه  چـې  او لګښتونو سره مـو داسـې عمـل وکړئ    پيسويپانګونې

ې پيسـې  ډېـر مـو  پـه پايلـه کـې د ښـه هوښـيار مـالي فکـر لـه کبلـه          ياست  شتمن
 ترالسه کړيدي .

او دخپلــې ړئــېاو هــره مياشــت خپــل مــالي حالــت وڅ  نــۍ وهــره ورځ هــره او–ب 
وخـت   ډېـر هر څـومره چـې    کړه وکړئېښه پرشتمنۍ لپاره د ښې پانګونې لپاره 
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ه تعوايـد السـ   ډېـر کـړه کـوئ او   ېه ښه پرډېراو فکر د مالي مسايلو لپاره ورکړئ
 . راوړئ

 زوالي قانونېديارلسم قانون : ت
الي خپلــواکي هــم مــ  خپلــواکۍ پــه لــور حرکــت وکــړئ مــالي د هــر څــومره چــې  
د تغيـر لپـاره   معموال د خپـل مـالي حالـت    ز حرکت کويېتاسو تستاسو په لور له 

ــر ــه          ډې ــت پ ــل پخــوانی حرک ــې راشــي او خپ ــه ک ــر پ ــې تغي ــا ده چ ــه اړتي ــت ت و خ
څ وخـت نـاممکن نـه    ېاو هـ سـخت ويـ   ډېـر ر ېپه څ مره د سره ترک کړئيۍسخت
 راوړو. مهالونه ډېرږدئ او کوالی شو ېژر پر ډېرچې عادت ږي ېګڼل ک

 ر بريالی نه دی .ېد برياليتوب په څ هيڅ شیپايله :  لومړۍ

وخـت دی چـې پـه فکـر مـو       هيتوب شل سلنه بريالستاسو اتيا سلندويمه پايله : 
 کارولی دی.

د  فکــر کــولد پيسودمســايلو پــه اړه د سياســتوال لپــاره راښــيي چــې  دا قــانون
و سياسـتوال بايـد د نـورو مشـور    .ږيېـ رل کېسياستوال له اصلي دندو څخه شـم 

د منطقـي د حـل  الرې  پيـدا کـړي     ښـې   هغه کـوالی شـي   ته منتظر پاتې نه شـي. 
 .په سياست کې د ملي کفر په مانا دیعمل ممکن  سياستوال لپاره  ير

 څنګه کوالی شو له دې قانون څخه ګټه واخلو ؟
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افغـانۍ  يـوه  ش ورځـو کـې   رېـ مخ ځانته ثابت کړئپـه د  راصل د کا ذ پ دا–الخ 
يدويمه ورځ دوه افغـانۍ  دوه برابره کړئ.په لومړۍ ورځ شايد يوه افغانۍ ولرئ

يبله ورځ اته يهمداسـې شـپاړېيبيا دوه ديـرش او    يمه ورځ څلور افغانۍ ېيدر
ويشـتمه ورځ  ه .پـه نهـ  ونـه افغـانۍ ولرئ  يتاسـو شـايد څـو مل    ه ورځمرشـ ېدنور .

 ډېـر روتنه ونکړئپانګـه  ېولرئهيڅ وخت ت رشمې ورځي نيم مبله ېد دشايد تاسو 
 ښت وکړي .ډېرږدې چې خپل ېژر له پانګونې ونه باس او پر

وخت او انرژي مو پرې لګـولي   ډېرچې ژنئ او په نښه يې کړئېهغه برخې وپ–ب 
ښـه مطالعـه    پـه اړه    ههـر يـو  د  . د پام وړ پايله تـر السـه کـړئ   بې له دې چې يوي
 .ياستسقوچ په څوکه والړ دشايدکړئو

خــو  يپيلــوي خپــل کــاري پروګــرام اســاې د پيســو سياســتوال  رد دې قاعــدې پــ
 ېڅـو کړنـې بـ   به داکافي ويفکر کوم  دهغه لپاره يروتنې ترې لرې کويېرې تېت

د په دې قاعده کـې  او دا قاعده په همدې امر متکي ده.روتنې ترسره کړي ېله ت
او د هغــه  فکــر کــويرو سياســتونو ېــتوخــت پــه  پــه وخــت او نــه تطبيــک ســببونه 

 کوي . دلرې کولو لپاره  هلې ځلې 

 څلورم څپرکی

 د پيسو د سياست وسايل
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 په دې بح  کې  واړم د الندې مسايلو په اړه بح  وکړم :

 ټ سياستېد مارک د ازاد بازار سياست يا -1
 رمو سياستېد ز -2
 اسعاري سياست -3
 د تنزيل او بيا تنزيل سياست -4
 سياست )ګروۍ(اکو اسنادو د رهنيد ارزښتن -5

 لومړی برخه

 سياست ېټيا د مارک د ازاد بازار 
ګټـور سياسـت    ډېـر د پيسو د سياست په چوکاټ کـې  د ازاد بازار سياست 

بلکـې   يدوامـداره نـه   پـه د مرکزي بانـک پـه وسـيله     يچې د دولت له لوردی 
کـې   و وختونـو ډېـر پـه  تـر سـره کيـږي    ځـانګړو وختونـواو مسلسـله توګـه      پـه  

په چوکـاټ کـې    چې دبانک د او دمهالو سياستونوداسياست لنډ مهال وي 
لې پـه   د دې مسـ له بح  وکـړم   له دې وړاندې چې په دې مسږي.ېترسره ک

د مويـــوع څخــه ښـــه تعريــخ   تعريــخ بحــ  کـــوم  ځکــه د يـــوې مويــوع     
نـو   يړوتعريـخ وکـ  زه فکر کوم چې که دې مويوع تـه  ځانګړتياوې بيانوي.

تـدابيرو او   ټوليزورېازاد بـازار سياسـت عبـارت لـه يـو شـم       د:به وي هدارنګ
ــه معقولــ اقــداماتو څخــه   ــه موخــه    وچــې پ د الرو  د پيســو د نظــم د ســاتلو پ

د پـاڼويد  خـرڅالو او يـا   دپـاڼو د   د ډول مرکزي بانک د مخامخ او نامخامخ 



 

 
85 

رامنځتـه   څو مطلـوب حالـت    اسنادو دوباره اخيستل  پور دولتي او خزانې
 .د ازاد بازار سياست وايي ته دې ډول سياست شي 

 ا سياسـت هغـه وخـت کـاروي    دمرکـزي بانـک   د  دې سياست موخـه :   –الخ 
ــه  پيســې څــو  ــامطلوب ل ــه د سياســت ېاو بحالــت څخــه وژ ــوري  ن ــه رت وال پ

 يسياسـتوال  لـه لـور   د اوسـنی حالـت چـې    او يا  رامنځته کړيخوښه حالت 
 .وساتي مطلوب وي 

 کولو وسايل : سياست د ترسره د–ب 

 د پور دولتي پاڼې 
 د خزانې دولتي پاڼې 

لنډ مهالـه   هپه دې ډول سياست کې د مرکزي بانک کړنډول : سياست د کړنو  د
 پيسـو د سياسـت پـه چوکـاټ طبقـه بنـدي       کړنې د ادپه داسې حال کې چې يوي

ــازار عمليــات د مرکــزي   کــوالی شــو چــې ووايــو د او ځــانګړی ځــای لري. ازاد ب
ږي ېـ ترالسه کولو لپاره ترسره ک چې د نهايي موخې دله خوا تکتيکي دي  بانک
 کله چې دولت پـه بـازار کـې    ځای لري.کې دپيسو په ستراتيژۍپه بانکي  او چې 
د مرکزي بانک پـه وسـيله    دولت  ې صورت کېکړي  په دامني احساې نا مالي

کې د پيسو حجـم  ورکړيي دا کار په بازار  بدلون  واړي چې د بازار ويعې ته 
د ارزښت لرونکـو سـندونو پـه    دا تغير  او تغير ورکوي  یپه دوران کې د چې ته 

 .عريې او تقايا تر سره کوي 
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 ږي ؟ېدا حرکات څنګه تنظيم

 شي ؟ېبرخو و د پيسو سياست جوړونکي دا حرکات په دوه

i.  : چـې پـه    دولـت احسـاې کـړي    کلـه چـې   د پيسو پراختيايي سياستونه
پـه دې  زې لـري . ېـ او بـدې اقتصـادي ا   بازار کې د پيسو مقدار لـږ دی  

 کړي . ډېرڅو په بازار کې  د پيسو مقدار هڅه کوي  وخت کې دولت
ــې     ــوالی شــي چ ــت څنګــه ک ــوخې     دول ــومې م ــړي او ک ــره ک ــار ترس دا ک

 تعقيس کړي ؟
 زياتوالید بازار د اړتيا مطابک د پيسو په مقدار کې –الخ 
 کــې  نوځــايو )پولي(پيســيزو ښــت او پــه  يــر ډېرزو ېــو د ا د پيســ –ب 
 اچولزه ېا 

دولـت د مرکـزي    :د بازار د اړتيا مطابک د پيسو په مقـدار کـې زيـاتوالی    –الخ 
 ريېـ پ ارزښـتناک اسـناد   په کار اچولو سـره پراختيايي سياست د بانک په وسيله 

لـه دې   په بازار کې په متناسبه اندازه د پيسو په حجم کې زياتوالی راشي . چې
 هدا يـو  بلکـې  ير اخلـي کـا  ونـه هېواد ډېـر ره سليزه کـې   ېپه اوې او تڅخه  ېکړن

 الندې شرايط لري : د دې کړنې عملي کول.ږيېګڼل ک هکړن همعمول

 د يو ښه بانکي سيستم شتون -
 دودول   ود اخيستلو او خرڅول ود ارزښت لرونکو اسناد -
 سيستم د باور د اصل شتون يپه دولت او بانک -
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نـو همـدا عمـل تـر ټولـو بهتـرين عمـل         يښت بح  کـوو ډېرکه يوازې د پيسو په 
چـې هغــه  دی د پيسـو سياسـتوال پـه دې برخــه کـې يـوه بلـه موخــه هـم تعقيبـوي         

 زې دي .ېددې عمل ا 

 زه  ېکې  ا  برخو )پولي(پيسيزواو په  يرزې ېا ښت ډېرو دد پيس –ب 

او ږي ېـ ه مهمـه برخـه ګڼـل ک   ډېـر د پراختيايي سياسـت   ښتډېرزو ېد پيسو د ا 
ښـت لـه کبلـه کميتـي     ډېرد حجـم د  د پيسـو  زې پـه اقتصـاد واردوي   ېـ مهبتې ا 

او د ارزښـت لرونکـو سـندونو خاونـدان د دې     ږي ېزې د دې سياست څرګنـد ېا 
 ېپه لګښـت رسـوي او يـاي    ېياييراوړيسندونو د خرڅالو له الرې پيسې السته 

 ـه حسـابات پـه خپلـه د     چـې د کې په جاري حسابونو کې جمع کوي  وپه بانکون
تـه الره  يدو په صورت کـې پـانګونې   ډېرد  د کريدټ.ت سرچينه دهباور او کريډ

ــوار ــه   .ږيېه ــانګونې پ ــد   ډېرد پ ــډېرښــت ســره تولي ــل اقتصــادي   ې ــو ب ږي او دي
 ږي:ېښېکې هم پ نوځايو )پولي(پيسيزو چې په  يرحرکت سبس ګرځي .

 ښتډېرد پانګونې  -
 ښتډېرد توليداتو  -
 د استخدام د سطحې لوړوالی -
وروســـته د ښـــت پـــه لومړيــو کـــې او بيـــا  ډېرد اســمي عوايـــدو   -

 ښتډېرحقيقي عوايدو 
ii. : مويوع عکـس   په دې برخه کې د پورتنۍ د پيسو محدود سياستونه

 . تر مطالعې الندې نيسو
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په دې ميتـود کـې دولـت د مرکـزي بانـک پـه وسـيله         تګالره :د دې سياست 
د پيســـو د  د پيســـو ايـــافي مقـــدار ارزښـــت لرونکـــي ســـندونه پلـــوري او 

 .له بازار څخه راټولويخوښه په سياستوال 

نــو يکلــه چــې مرکــز بانــک ارزښــت لرونکــي ســندونه بــازار تــه وړانــدې کړي  
ــه يــې د  واقتصــادي واحد ــو لپــاره اقــدام کــوي   ورانين  ېدد .ريېــهغــه پاو ل

خپلـې سـپماوې او    نه له بانکونووعمل د ترسره کولو لپاره اقتصادي واحد
 ټيد هغـوی کريـدي  معامالت  خالصوي له بانک څخه د پيسو په وتلـو سـره   

کــوالی شــو د پيســو د پړســوب  يدخصوصــيات خپلــوي .او ږي ېــکمک ځــوا
 په الندې ډول ووايو : يچې پورتني ټک

  دولــت لــه خــوا بازارتــه د خــرڅالو پــه موخــه ارزښــت لرونکــي ســندونه د
 .ږيېوړاندې ک

      ــاره ــه د ســندونو د اخيســتلو لپ ــې   اقتصــادي واحدون ــانکونو خپل ــه ب ل
 .پيسې راوباسي

       راوباسـي د هغـوی د   کله چې اقتصادي واحدونـه لـه بانـک څخـه پيسـې
 .ږيېکمک ځوا وورکولپور يا کريدت  د

  پيسـې  را لـې   الستهدولت د ارزښت لرونکو سندونو د خرڅالو له الرې
 .راټولوي

   ــدار ــبو پيســو د مق ــدار کمښــت ددې    د متناس  عريــه او د پيســو د مق
 ږي .ېسياست په وسيله ترسره ک
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    رې نـور  ېـ د پيسـو د مقـدار پـه نسـبت کـه چ      د تقايا د کمښـت لـه کبلـه
 قيمتونه نزولي الر نيسي . يعوامل ثابت پاتې شي

 دويمه برخه

 رمو سياستېد ز
 .او مطلوب حالت رامنځه کول  ستقرار موخه :د ا

د پيسـو  رمو رامنځته کول او ګټـه تـرې پورتـه کـول     ېپه اوسني وخت کې د ز
په ځانګړې توګه پـه اوسـنۍ   .ږيېوسايلو څخه ګڼل کد سياست يو له مهمو 

پــورې    شــتون پــه  همــدې مويــوع ه شــتون او نــ هېــواد چــې د يــوکــې ړۍېپ
ــی دی ــو کــې    .تړل ــو قوانين ــه ټول ــړۍ پ ــه دې مســ د ن ــه   پ ــانون ل له تاکيــد د ق

د ددې مطلــس د شــتون اساســي ســبس  ږي .ېــرل کېښــکاره مــوادو څخــه شــم 
چـې   دو سـبس  ګرځـي  ېـ چې د يو دولت د جوړحقوقو څخه ننګه ده  افرادو د

 ږي .ېد سپماوو څخه د ننګې په ډول ترسره کپه دې مورد کې 

ږي ؟ پـه  ېـ وسـيلې پـه توګـه کـارول ک     رمې د پيسو د سياست دېکومې ز -1
 رمو ګټه اخلو :ېبرخه کې مو  له دوه ډوله زدې 

 رمې  قانوني زې 
 رمې تياري زېاخ 
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زو رامنځتـه  ېـ د ا کېپه اقتصـاد  رمو د ګټې اخيستنې موخه :ېله دې ز -2
ــه اخــر کــې د        يکــول  ــر راوســتل او پ ــه مقــدار کــې ګټــور تغي د پيســو پ

 قيمتونو او اقتصادي حالتو کنټرول .
 دو الر :ېد دې وسيلې د عملي ک -3

پـه دې   اساې  رد قانون پ بانکونهرمې ېقانوني زرمې:ېقانوني ز –الخ 
د خپلـې پـانګې   د افرادو د حقوقو د ننګې پـه موخـه   مکلخ کړي تر څو 

سيساتوسره چې قانون روښـانه کـړي   يو مقدار له بانکونو او يا هغو مو
تصـادي  ودې او  اق هېـواد  رمـو مقـدار مرکـزي بانـک د    ېد دې ز .وساتي

مرکـزي بانـک او    ټـاکي ځینـي وختونـه   په نظـر کـې نيولـو سـره      پرمختک
ــه چــې   ــانون مکلــخ کــړي   ېددې زاقتصــادي واحدون ــه شــتون ق  يرمــو پ

بانکونـه پـه دې اړه تـل داسـې فکـر       ږي .ېترمنځ ستونزې هم رامنځته ک
ــانکونو قــانوني ز   ــک   رمــې کمــې وي ېکــوي کــه  دب ــدازه بان پــه هما ــه ان

او د  څخــه ځــان خــالچ کــړي  ځــواکمن وي چــې لــه فرصــتي لګښــتونو  
نـو لـه   يتـر السـه کړي  ده دو اساسـي موخـه   ېـ بانک ګټه چې د بانک د جوړ

کـوالی  .رمـو مقـدار کـم کـړي    ېد د ـو ز هڅه کوي تر څو  یدې کبله هغو
رمـو لـه کبلـه    ېاخـتالف د قـانوني ز  شو چې د امريکا او بانکونو تـرمنځ  

 مطالعه کړو.
 بانک د مرکزي بانک د صالحيت په وسـيله  حرکت پيغامونه :  د

او د قانون لـه حکـم   په بازار کې د پيسو مقدار ته تغير ورکوي 



 

 
91 

مرکزي بانـک خزانـې   یېـد  سره سم يې د بانکونو لـه خزانـو څخـه   
 حرکته وګورو:ډوله کوالی شو دلته دوه .ږدويېته ل

        په هغه صورت کې چې دولت پوه شي چـې پـه بـازار کـې کـافي پيسـې
 زيرمو مقدار لوړ ټاکي . د قانونيشتون لري 

 و پيسـو تـه   ډېـر پوه شي چې په بازار کې  په هغه صورت کې چې دولت
او بـازار تـه يـې وړانـدې      ګټـه پورتـه کـوي    رموېدولت له دې زياړتيا ده

لو وتــر څــو چــې د مســو   يږيېعمــل هغــه وخــت ترســره ک    اخــو ديکوي
ټاکـل پـه   ې حـد  نـو کـې د د  وهېواد وډېـر تون ولري پـه  اجازه ش ومقامات

کـې دا حـک مرکـزي     نـو وهېواد ولسي جرګې پورې اړه لري خو په ځینـ و
 رمــو رامنځتــه کــول ېد دې ډول ز ســوداګريز بانکونــه وايــي.بانـک لــري  

چې پـه دې برخـه   يويزيان سره مخامخوي او بانکونه له لګښتونه لوړ
 عمل ترسره کړي . ادکې مرکزي بانک ته په قناعت ورکولو سره 

دا پــه رمــو بنســټ نغــدوالی جــوړوي ېد اختيــاري زرمــې:ېاختيــاري ز –ب         
 خپـل نقـدوالی وسـاتي    کـې   نودې مانا چې بانک کوالی شي چـې پـه ټولـو حـالتو    

وخــت د پيســو  رمشــتري تــه د  وښــتنې پــچمتــو وي .او د مشــتري پــه وړانــدې 
چـې دا کـار د بانـک لـه خـوا      او بانکي سيسـتم جـوړوي   نغدوالی يد بانک ورکړه 

والـه نـه دي   ېلپـاره ل  وو پيسو سـاتل ډېربانکونه په دې اړه د جدي تعقبيږي . ډېر
 .ه ګټه تر السه کـړي ډېرڅو خپلې پيسې په کاروبار ولګوي او  او تل هڅه کوي 

ګټې د السته راوړلو لپاره د خلکو امانـت   ېډېروختونو کې بانکونه د  په ځینو
 ډېـر شي چې امانات هـم   دیېخطر لري  ک ډېراو له ګواښه ډک ځای کې کاروي 
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رمــو ګټــه ېکنټــرول لپــاره لــه دې ز دولــت د دې کــار د مخنيــوي یــازيــامن شــي .
 پورته کوي او د ګواښ درجه کموي .

 ږي ؟ېڅنګه ترسره ک -1

بازار کې کـافي انـدازه پيسـې شـتون نـه      په  وکړي چې  دولت که فکر–الخ 
اختيــاري هڅـه کـوي تـر څـو     دولـت يـا مرکـزي بانـک      کـې  پـه دې برخـه  لـري . 

پــه دې صــورت کــې دولــت رمــې کمــې او پيســې پــه بــازار کــې دود کــړي .ېز
ې پيســې ډېــرڅــو بــازار تــه  تــه اجــازه ورکــوي  هڅــوي او بــانکونو  ونــه بانک

 لرې وساتي .يې وړاندې کړي او داجباري پيسو څخه 

ږي تـر څـو   ېهڅول ک ونه په دې حالت کې بانکحرکت پيغامونه :  د پيسو د 
ونــو ښــه  د پوراو پــانګوالو تــه  ې اســانتياوې برابــرې کــړي   ډېــرټ د کريــډ

ه ډېـر کـې پانګونـه    هېـواد  چې پـه  دا حالت د دې وړ ويشرايط برابر کړي ي 
ورسـره  ږي ېږي او ورسره د استخدام سطحه هم لـوړ ېډېريتوليد ورسره شي 

او قيمتونـه  سير اصال  کـړي   ږي او د قيمتونو نامناسس نزوليېتقايا لوړ
 وګرځوي . مطلوب حالت ته

چـې پـه بـازارکې پـه کـافي      او مرکزي بانک پـه دې عقيـده وي   دولت که –ب 
 ډېــرســاتل د اقتصــاد لپــاره   او د اوســني حالــتانــدازه پيســې شــتون لــري  

ږي ېـ جدي ترسره ک ډېررمو کنټرول ېه اختياري زپه دې وخت کې پګټور دي
 .کوي یې عمل چې دا حالت تهديدوي مخنيوی  او هررنګه 
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چې په بازار کې پيسې لـه   په دې پوه شيکله چې دولت او مرکزي بانک –ج 
ستل شـي او  او بايد ايافي پيسې له بازار څخه وويې شتون لري ډېراړتيا 

بـانکونو  پـه  څوپه دې وخت کې دولت هڅـه کـوي   عادي حالت ته راوګرځيي
ــه نامــه د بانــک پــه الرښــو  ېاختيــاري زمقــدار د  ډېــرد پيســو کــې  ونه رمــو پ

ونو تاو د کريــدپاليســې تغيــر کــوي پــه دې وخــت کــې کريــدټي وســاتي چــې 
پـه مخـامخ پـانګونو کـې      ږي بانکونـه  ېـ يپـانګونې کم اجرا نزولي الر نيسي 

 په احتياچ عمل ترسره کوي . ډېر

 

 دريمه برخه

 اسعاري سياست
 استقرارساتل   د پيسو د بهرني ارزښت  او :موخه 

ږي او ېــد ســاتلو پــه موخــه تــر ســره ک  دا سياســت د پيســو د بهرنــي ارزښــت 
چــې د پيســو د هغــه ټــوليز تــدابير  تعريــخ کــړو :یــې داســې  چې کــوالی شــو

ــر ســره        ــاکلي وخــت کــې ت ــو ټ ــه ي مطلــوب بهرنــي ارزښــت د ســاتلو لپــاره  پ
ږي ېلـه تعريــخ څخـه څرګنــد  ږي . ېپــه نامـه يــاد  اســعاري سياسـت  د يږيېـ ک

وړانـدې څـومره    رتوکـو پـ  يسـو يـا   د پيسو يـو واحـد د بهرنيـو پ    هېواد چې د
 .ږيېک
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حالـت  پـه  النس ېد تاديـاتو د بـ  هېـواد  دارزښـت   د پيسـو بهرنـی   هېـواد  د يو
د يو هېـواد ټـولې    النس پوهان داسې تعريفوي :ېد تادياتو بلري  پورې اړه 

اقتصادي راکړې ورکړې  د نړۍ له نورو هېوادونو سره  چـې پـه  يـو ټـاکلي     
 دوخت )يو کال ( کې يې ترسره کوي  دتاديـاتو د بـيالنس پـه نامـه يـاديږي.     

د پيســـو پـــر بهرنـــي  هېـــواد النس کســـر او مـــازاد دېد تاديـــاتو د بـــ هېـــواد
 زه لري .ېارزښت ا 

 د کړنو الر  -1

ــاتو د–الــخ  ــ د تادي ــه وخــت :  ېب ــه دې وخــت کــې  النس د کســر پ د پيســو  پ
بــد حالــت  ډېــرخــو کــه دا کــار دوام پيــدا کــړي نــو   بهرنــۍ ارزښــت کــم وي  

 سخت وي . ډېريې هم  یاختيار وي او مخنيو

o   پـه   وړانـدې )اسـعار ( :   رد کورنيو پيسود ارزښت کمښت د بهرنيو پيسـو پـ
د  د تاديـــاتو چېدا پـــه دې مانــا ږي ېــ ډېردې وخــت کــې اســـعاروته تقايــا    

ــ ــه موخــه   يد کســر د مخنيــو  النسېب ــه تقايــا دکورنيــو پيســو   پ اســعارو ت
نـو  يږيېبرعکس د اسعارو ارزښـت لوړ وړاندې کموي  رارزښت د اسعارو پ

ــو  ــک يــ ــزي بانــ ــده دا ده چــــې دلتــــه د مرکــ ــه دنــ ــې  ه ښــــکاره او مهمــ داســ
ارزښـت وسـاتي او يـا مطلـوب حالـت       تر څو د کورنيو پيسـو يتدابيرونيسي

 اوړي.ر منځته
 عواملو پورې اړه لري: په دوه دل (ېدل او ټيټېد اسعارو ارزښت ) لوړ

 تقايا کورنۍ
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 د اسعارو د ورود امکانات

په دې وخـت کـې اسـعارو تـه تقايـا      النس د مازاد په وخت : ېد تادياتو د ب–ب 
او د  هه مهمــډېــربانــک لپــاره مرکــزي وي د ډېــرخــو کلــه چــې دا کمښــت يږيېکم

النس ېکې د دې باوجود چـې  د تاديـاتو د بـ    نووختو ځینوځکه په يبح  وړ وي
او دهغـوی دا  وښـتنه وي   مطلوب حالـت نـه وي    هم وي د پوهانو په وينا دمازا

او که په خفيـخ حالـت ترسـره شـي د بانـک لـه       تر څو ددې حالت مخنيوی وکړي 
 .کار  اخيستل کيږيترې  کې  په تقويت حتاوي او نه د تشويل وړنظره 

 :د عمل الر  -1

 ږي  ېاسعارو ته تقايا کم –الخ 

هغـوی د ارزښـت    یي چـې د اسعارو تـه د تقايـا کمښـت پـه دې مانـا د     –ب 
 کمښت دی  

النس مهبـت حالـت لـري پـه دې مانـا چـې د اسـعارو        ېپه دې حالت کې ب–ج 
 وي . ډېرورود نسبت خروج ته 

 

 

 څلورمه برخه
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 او بيا تنزيل سياست د تنزيل 
 ل تعريفونه وړاندې کړو :ېالبېکوالی شو چې تنزيل ته ب

د ژر ورکــړې پــه نســبت اخيســتل  يــا بــرات تنزيــل هغــه مبلــه دی چــې د پــور
ورتـه  تـه  او دې هغه مبله چې د يو وجهي  سوداګريز سـند لـه حجـت    .ږي ېک

ږي ېــاخيســتل ک ټــې وړانــدې  پــه نغــده بــدل کــړي  ېڅخــه د ټــاکلې ناســناد 
چې وجهـي قيمـت   په هغه صورت کې دبازار او وجهي قيمت تر منځ توپير .

د تنزيــل لــه سياســت څخــه موخــه عبــارت لــه هغــو تــدابيرو او   يــې لــوړ وي .
وخـه  پـه م  د پيسو د معامالتو د ښه تنظيم چې سوداګريز بانکونه اقداماتو 

د ولـې بيـا تنزيـل    اوسـکونتواردوي .  تغيـرات   د بيا تنزيل پـه نـر خ کـې الزم   
او د تنزيـل پـه نـرخ    د پيسو د سراسري نظم د سـاتلو  مرکزي بانکونو له خوا 

موخـه   والـي او يـا کمـوالي    ډېرد پيسـو د  کې بيا تغيـر د دې پـه موخـه چـې     
 دوه شرطونه اړين دي : هر ډول تنزيل ته ږي.ېنيول ک

 دا کړنــې کــه ځکــه څخــه وي  ېکړنــ ېلــه يــو ســوداګريزتنزيــل بايــد  (1
شي چـې سـوداګر بـل سـوداګر تـه يـو        دیېنو ک يې نه ويسوداګريز

هغـه   بـې لـه دې چـې د   سند د ارزښت لرونکي سند په نامـه ورکـړي   
پـه وخـت کـې د    د دې ډول سـند تنزيـل   وړاندې توکي تبادله شـي   رپ

ې شـوېدي  خلـ اپيسې بازارته دچې دا عمل په دې مانا بانک له خوا 
دا پـه خپلـه د پيسـو    چې د توکو په مقدار کې تغير راشي بې له دې 

 ل دي.وهپړسوب ته لمن 
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سـرچينو  ځکه تنزيل د لنډمهالو او د نه وي  ډېرد تنزيل عمل بايد  (2
 وي . ورځې نوي بارات معموالًاو لنډ مهال اعتږي ېڅخه تمويل

د د پيسو د پراختيايي او محدود سياستونو عملي کـول  د دې سياست موخه : 
د پيســود څــو د پيســو حالــت تــر کنټــرول النــدې راولــي   مرکــزي بانــک لــه اړخــه  

د ا ډول سياســتونه  پــه النــدې ډول عملــي   اســاې . رپــ ينېد وړانــدولينو ومســو
 ږي :ېک

I. : تنزيل 

چـې د  ږي ېدې تـه حايـر  سوداګريز بانکونـه د پيسـو د دود پـه موخـه     –الخ 
 ښه نرخ د کمښت عمل تر سره کړي .

بـانکونو   لرونکي اسـناد  خپل ارزښتموسيسات او حقوقي اشخاچ ي–ب 
 .ه له بانکونو سره په يو ټاکلي نرخ په نغده بدلوياو هغته وړي 

 ږي :ېسره کرڅنګه ت هدا کړن–ج 

  د پيسـو پـه دوران کـې    ې پيسـې  ډېـر څـو   بانکونه په دې مکلـخ دي
 شاملې کړي.

   ې پيسې السته راوړي .ډېرسوداګريز بانکونه د تنزيل له الرې 
  بـانکونو کـې    وپـه سـوداګريز   اجرا شوي چې ددې عمل الندېاسناد

ل لپـاره پـه   او يا بيا تنزيوخت کې  په ټاکلي ود قابل  حصول اسناد
 ږي.ېبانک کې پاتې ک
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   د ږي او پـه بـازار کـې    ېـ پيسـې بـازار تـه عريـه ک     د کمښت په وجـه
 ږي .ېډېرپيسو مقدار 

II.   : بيا تنزيل 
       پانګونــه و الــي سـره  ډېـر د پيسـو پـه بــازار کـې د پيسـو د مقــدار پـه

 ږي .ېډېر
  ــانګونې ــت ډېرد پـ ــه     ښـ ــعودي بڼـ ــې صـ ــير يـ ــا سـ ــوړوي يـ ــد لـ توليـ

 اختياروي  
  خلک استخداموي . ډېرپانګوال والیيډېرد مقدار د توليد 
 وي.عايد جوړ يتقايا کوونکو ته اسمامر په خپله  اد 

څو پـه دې وسـيله خپـل    يپه دې سياست کې مرکزي بانک په دې لټه کې وي
اړه ود ــواړي مرکــزي بانــک يــايي او محــدود سياســت تــر ســره کــړي   ختاپر

چـې دلتـه   .ييل څخه ګټه پورته کړياو محدودي د تنز سياستونه پراختيايي
 ړنې الندې نيسو:ېدواړه تر څ

چـې   دا درک کـړي د بانک سياستوال د بيا تنزيل پراختيايي سياست :–الخ 
او بايـد  نشي تـر السـه کـولی     د پيسو مقدار په دوران کې ټاکل شوې موخې

د د بيــا تنزيــل د پيســو سياســتوال شــي  ډېــرپــه بــازار کــې د پيســو مقــدار  
دو ېــنغــدو د تبديل پــهاســناد  ود ارزښــتناکسياســت څخــه پــه ګټــې اخســتنې 

په دې صورت کې بانک د بيا تنزيل نـر خ کمـوي  پـه همـدې     وييزمينه برابر
ترتيس هغه بانکونه چې ارزښت لرونکي سندونه لري هغـوی هڅـوي تـر څـو     

نرخ چـې ګټـه لرونکـي وي تنزيـل      په مناسسخپلې پاڼې په مرکزي بانک کې 
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د ه ګټــه الســته راوړي ډېــربانکونــه د ارزښــت لرونکــي اســنادو څخــه  کــړي .
 ږي .ېزمينه بانک ته برابر ټپانګونې او کريډ

 د دې سياست تر سره کول :

   دا سياستونه بانکونه د ارزښتناکو اسنادو له ساتلو لرې ساتي 
 ږي.ېبرابر زمينې او پانګونې  سوداګريزو بانکونو ته د کريدټ 
 چې د تنزيل په عمليه کې اخالقـي ګـام   ږي ېسوداګريز بانکونه هڅول ک

 پورته کړي  
  د موخو مطابک په حرکت کې وي   وسياستوالد پيسو بازار د 
   د پيسو د عريې خال تر يو حده بهبود پيدا کوي 
  ې اقتصـاد رامنځتـه کـوي    ک لـه ګوتـو باسـي او داسـ    اقتصاد د مستهل

 . د دواړو په کې ګټه وي مولک او چې د مستهل

مرسته مرکزي بانـک   د دې سياست په د بيا تنزيل محدود سياستونه :–ب 
د و پيسو له وردود څخه مخنیـوی وکـړي   ډېربازار کې د په د پيسو  واړي 

ر دا کـا ه مرکزي بانـک د تنزيـل نـرخ لـوړوي ي     دې موخې د ترالسه کولو لپار
ارزښـت لرونکـي سـندونه لـه ځانـه سـره       ږي  چې بانکونه خپل ېددې سبس ک

تبـادلې تـه   په لوړ نرخ چې کمه ګټه هغـوی ترالسـه کـوي    پاڼې  تر څو وساتي 
د پيسـو   کوالی شـي پـه اسـانۍ   د دې سياست په وسيله مرکزي بانک .کېني 

 ښت په بازار کې وويني .ډېربې موقع 

 د دې سياست پايلې :
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نــه  ېڅـو بـازار تـه داخلـ     و پيسـو مخنيـوی کــوي  ډېـر ا عمـل د   د -
 شي .

ر ېـ ر پـه څ ېـ په بازار کـې د اخيسـتو قـدرت کمـوي او يـا يـې د ت       -
 ساتي  

 د پراخه اجرا مخه نيسي   د کريډټ -
 ږي يا نزولي سير نيسي  ېپانګونې په خپل حال پاتې ک -
 کوي کې د تنزيل نرخ د لوړوالي هڅې وپه سوداګريزو بانکون -
 د پيسو د پړسوب د يد سياستونه تقويه کوي  -
 د پيسو د کورني ارزښت د لوړيدو الر تعقبوي   -

 

 پنځمه برخه

 سياستګروي ()د ارزښت لرونکو سندونو د رهني 
سياســت د  ايښــودلو )ګــرو(ســندونه پــه رهن ارزښــت لرونکــيد تضــمين او يــا  

ې څخـه دی چـې د پيسـو د    د هغـو سياسـتونو لـه ډلـ    نورو سياستونو تـر څنـګ   
ډول  اد.ږي ېـ لـه خـوا نيـول ک    وپـه موخـه د پيسـو د سياسـتوال    رول جريان د کنټـ 

 ږي :ېسياست په الندې ډول عملي ک

غدو پيسو او د پيسو د امکانـاتو د السـته راوړلـو لپـاره     د نمعامالتي بانکونه 
.او  دي  )ګــرو( لــه مرکــزي بانــک ســره پــه رهــن خپــل ارزښــت لرونکــي ســندونه 
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د  ود سياست په وسيله د خپل بانـک ميتـود  مرکزي بانک د پراختيايي او محد
په هغه صورت کـې چـې مرکـزي بانـک پـه دې      وړاندې تنظيموي . ردې حرکت پ
بانکونـه هڅـوي تـر څـو      .دو دیېبازار کې د پيسو مقدار په کمپه پوه شي چې 

رهـن  مين يـا د پـاڼو پـه    دتضـ .پـه نغـده تبـديل کـړي      ونهارزښت لرونکي سـندون 
 وتوکـ دکلـه کلـه بانکونـه    او هغه الرې چې دا سياسـت جـوړوي ي   ايښودل )ګرو(

د .بانـک څخـه نغـدې پيسـې السـته راوړي     په وسيله له مرکـزي   وکالي ياو قيمت
لرونکو سندونو د تضمين د نرخ ربعه د بيا تنزيـل پـه نظـر پـه عمـومي       ارزښت
 ږي .ېټاکل ک هډول لوړ

 

 دويمه برخه

 وسايلسامويلسن له نظره د پيسو د سياست 
 سامويلسن  برخـو   يسـو د سياسـت وسـايل پـه درې     اقتصـاد پـوه د پ  مشـهور

 :ويشلي دي 

 د ازاد بازار عمليات -1
 د تنزيل سياست -2
 رمو په مقرارتو کې تغير  ېقانوني زد بانکونو د  -3
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د پيسـو دسياسـت د    د ـه عـالم   د پورتني وسايلو په اړه مو کافي بحـ  وکـړو   
د هغـه پـه نظـر د پيسـو د سياسـت کـم       رو وسايلو پـه اړه نظريـات ورکـړي ديـ    نو

پـه   تـر الې النـدې نيـول کيـږي    اهميته وسايل چې د پيسـو سياسـتوالو لـه خـوا     
 : الندې ډول دي

o  تذکراخالقي 
o  له الرې ټاکل   دوېخپرد اعتباراتو کنټرول د 
o د استقرار حد ټاکل 
o نو کنټرولدوقراردا د قسطي 
o نو کنټرول  ود رهني قرارداد 

  واړم په دې برخه کې پورتني مطالس په لنډه توګه تشريش کړم :

ــي ښــونه  -1 ــي  د     :  اخالق ــک چــې الزم وګڼ ــزي بان ــه دې صــورت کــې مرک  پ
مرکـــزي بانـــک د    .مـــديرانو تـــه اخالقـــي تـــذکر کـــوي     ونوبـــانک  ســـوداګريزو
ــه را ــواړي    ســوداګريزو  ــک ت ــانکونو مشــران بان او او اخالقــي درې ورکــوي  ب

د  وخـــت ېاو  ځینــ کــوي   وليتونو تــه متوجــه  هغــوی ټــولنيز او اخالقــي مســو    
د هغـه  و مواردو کې ډېرپه . په موخه هغوی تهديدوي  تو د محدودولوااعتبار

د بــاور وړ نــه وي هغــه تــه د نظــارت ټــيم مرکــزي بانــک تــه  بــانکونو کړنــې چــې 
د احتـرام   دا تهديدونه نـه شـي کـوالی   چې  ره لري ېاقتصاد پوهان و ډېرټاکي .

 سيالۍ وکړي .يو له بل سره ګټورې  په نظر کې نيولو 
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ی شـو چـې اعتبـارات     مـو  کـول  :  لـه الرې  دوېدخپرد اعتباراتو کنټرول  -2
 الرو تر کنټرول الندې راولو : له دوه

    : پــه دې برخــه کــې کنټــرول او څارنــه د ټــول ملــي        د کميــت لــه نظــره
له واو د اعتبــاراتو ټــول حجــم د پيســو د سياســتوالمطــر   ده اقتصــاد لــه نظــره 

رمـو حجـم   ېږي  او د هغـې پـه وسـيله د بـانکونو د ز    ېـ خوا مطالعـه او ارزيـابي ک  
 ږي .ېټاکل ک

  : لـه نظـره ټاکـل     دوېد خپرد اعتباراتو کيفي کنټرول د کيفيت له نظره
او هغـه پالنونـه   ه چـې د پرمختـګ ښـه الر يـې پيـدا کړېـ      ونهېواد هغه ټولږي ېک

ي څرخونـو تـه حرکـت ورکـړی  د     چې جوړ کـړي او پـه ګټـور شـکل يـې  اقتصـاد      
.په حقيقت کـې دولتونـه   اهميت لري  ډېرد اعتباراتو کنترول په وسيله  دوېخپر

 خـوا  دولـت لـه  حرکـت ورکـړي چـې     لـور  پـه هغـې   تـه  وڅـو اعتبارات تـر  هڅه کوي 
چـې د  شـونی دی   وخـت   کـار هغـه   ااو دموخې تر السه کـړي  کې ټاکل شوې مخ

يـــز او هغـــه لومړيتوبونـــه چـــې حکومـــت او  ه ييـــا ســـيمســـکتورنو لومړيتـــوب 
ــاکلي وي   ــانګوالو ټ ــاراتو  پ ــو   هېــواد دښــت ډېراو د اعتب د پيســو د سياســت ي

د لـري   هونه لکه انګلسـتان چـې څـو محـدود لـوی بانکونـ      هېواد هغه برخه وي .
هيلـه   او هغـوی تـه ووايـي :    کوالی شي د بانک مشران احضار کړي ماليې وزير 

برابـر   پورونـه ډېرچـې تاسـو   حکومـت دې تـه مايـل دی    چې پاملرنـه وکړئ منديم  
ــړ ــن  دې دئيکــ ــادراتي صــ ــې صــ ــاره چــ ــه لپــ ــرايع تــ ــرې  ډېــ ــانتياوې برابــ ې اســ
لـس پـه   پورونـه  همداسې تر اختـر وړانـدې   ورود .نګه د اړتيا وړ توکو رهمداکړئ

 کړي . سلو کې کم
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په دې پـورې اړه لـري چـې مرکـزي بانـک       دا وسيله حد ټاکل :  نوود پور -3
تـر څـو  د    څومره صالحيت لري او د پيسو سياستوال څـومره خـالچ الې لـري    

پــور د ټــاکلو دا وســيله چــې د سياســت د ښــو وســايلو پــه توګــه وکــاروي  پيســو 
ته دا ود مرکــزي بانــک د صــالحيت لرلــو لــه کبلــه د پيســو سياســتوال  يوســيله ده

پيسـو د   او داو يا د اعتبار حد ټاکل د پيسو د عريې مقدار اجازه ورکوي څو
ــور   ــاره د پـ ــان لپـ ــيمدجريـ ــړي . تنظـ ــدام وکـ ــه  اقـ ــوهغـ ــازار هېوادونـ ــه چې د بـ لـ

ولــې د نــاورين پــه نلــري .اقتصــادي نظــام څخــه  پيــروي کــوي د دې کــار اجــازه  
ې وخـت کـې د بـازار    پـه د  حالت کې دولت پـه ښـې طريقـې سـره مداخلـه کـوي .      

دا احـک لـري چـې    پـه امريکـا کـې مرکـزي بانـک د     اهميت نلـري   ډېرقانون ينظام 
لپــاره پــه کــوم کــوالی شــي چــې د ونــډو د اخيســتلو ييــانې هــر څــوک حــد وټاکي

لونـو کـې يـو شـخص د ونـډې د      متمـادي ک  هپـه ډول پـ  د مهال نسبت پور واخلي:
ی په خپل الې کـې ولـري او بـاقي کـول     هچې اويا سلن يی شکولاخيستلو لپاره 

 شي له بانک څخه پور واخلي .
چـــې پـــه دا وســـيله دا مويـــوع روښـــانوي قراردادنـــو کنټـــرول :  د قســـطي -4

ــک   ــري  کــې د پيســو سياســتوال  مرکــزي بان چــې د اقســاطي  دا صــالحيت ل
د ساري په  ډول د امريکـا او کوريـا پـه جنـګ کـې       حدود وټاکي معامالتو 

شـخص  اخلـي   ر او يو کور يو موټکه څوک د امريکا مرکزي بانک دا وټاکل 
او کــه نــور تــوکي اخلــي بايــد خپــل لــومړی   ې ورکــړي بايــد يــو مقــدار نغــد 
دې مقــررې د ډبليـو نـوم واخيســت  چـې وروسـته پــه      اعتبـار تصـفيه کـړي .   

 کې تطبيک شو. ونوهېوادپايي او اسياييونورو ار
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پــه دې مــورد کــې دولــت مرکــزي بانــک تــه    نــو کنټــرول : ود رهنــي قــرار داد -5
نـو شـرايط وټـاکي او هغـه مبلـه چـې       وتـر څـو د قـرار داد    صالحيت ورکـوي  

اسـتهالک يـې بايـد معلـوم     ږي ېـ ورکـول ک ږي او هغه چې پور ېنغد ورکول ک
ايکـس پـه   .دا مقـرره پـه لـومړي ځـل پـه امريکـا کـې رامنځتـه شـو او د          شي 

که مرکـزي بانـک د نغـده مقـدار     دهيېدا مقرره داسې عملي ک ږي .ېنامه ياد
معـاملې وخـت کـم کـړي د کـور       ېاو د رهنـ   کړي ډېروخت قرار دا د کې په 

مهربـاني  ږي .ېـ ږي او که عکس يې عمل وکړي هڅول کېجوړونې کړنې کم
 ې کـوالی شـو دا  چـ  د امريکـا اخـري نـاورين مطالعـه کـړئ     په دې اړه  وکړئ

 ؟ مقرره ښه توييش کړي
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 پنځم څپرکی

 د پيسو د سياستونو دايره
 

ځـانګړي  ځای ر په خپل ېد پيسو سياستونه د  سياست د نورو برخو په څ–الخ 
يو لـه   و دايره هم یدو لپاره بايد برابر شي د پاليسېشرايط لري  چې د عملي ک
 ورکولـــو کـــې پـــه پـــه حرکـــت  تـــه د سياســـتونو چـــې هغـــو مويـــوعاتو څخـــه ده

چـې دا دايـره النـدې عناصــر      ده هاړينـ  هډېـر د پيسـو سياسـت تـه    ځـانګړې توګـه   
 لري :

 د پالن ستراتيژي -1
 موخه د پاليسۍ -2
 تطبيک د پاليسۍ -3
 ستونزې او ډولونه يې -4
 د حل الرې -5
 کنټرول ينظارت او ارزيابي   -6

 : وښایو ر کېیداسې په تصو والی شوک
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څ وخـت نـه شـوکوالی    هـي  ذکـر کـړل مـو    ره برخه کې ېچې په تلکه څنګه مو 
ځکـه پـه ټولـو برخـو     نـه وي   چې له پاليسۍ خبرې وکړو  څـو چـې سـتراتيژي   

زمـا تـل همـدا     ده . هه مهمـ ډېـر ره و کې د سياست دايـ یيا په ټولو پاليسکې 
کـه نـه د   سـتراتيژي ولـرو   پـالن   نـو بايـد   يکه له سياسته خبـرې کوو دعوه وه 

لينو ود مسـو ر تصـميمونه دي چـې   ېيـو شـم   سياست خبرې کول مانا نلري .
نـګ  د  یټورد دې په څنګ کې کنټروليارزيـابي او مان  ږي .ېله خوا نيول ک

کې نګ نه مانیټورو ناکامي هم یو پاليسډېرد  و مهه برخه جوړوي یپاليس
 ه مهمه نقطه ده دا تکـراروم  ډېرپه دې برخه کې چې  چې نه تر سره کيږیده

 ل ماهيـت لـه السـه ورکـوي     کـه نـه پاليسـې خپـ     لـري  ر وعناص پاليسي بايد 
برخـه پروګرامونـه   د دې عناصـرو مهمـه    ږيېاوپه يو سلسله تصاميمو تبديل

او کـه دا ونــه لــري  صــر ولــري ااو پاليســي بايـد دا عن  سـتراتيژي جــوړوي او  
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لـومړی  وو خبرې وکړ يمخکې له دې چې له پاليسږي.ېرل کېپاليسې نه شم
 واچوو .بايد پروګرامونه په کار 

د پاليسـو  بـرو اسـنادو کـې    تد نړۍ په ځينـو مع شپږ پي يا سکس پي :  –ب 
 يادوي : Six Psيره شپږ ګڼي چې هغه په مخفخ ډول دا

 

  Problems ستونزې
 People / palces خلک او سيمې

 process پروسه
 Price Tag لګښت
 paper اسناد

  Programs / performance پروګرام او تګالر
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خـو فکـر کـوم     شـايد سـتونزې ولـري    د ا شکل مې په لومړي ځل رسـم کـړو   
چـې   په دې شکل کې تاسو ووينئ .چې سم دی او کوالی شو کار پرې وکړو 

تــه مــخ  کــوالی شــو  پروګــرامڅنګــه ســتونزې پيلــوي  او څنګــه  شــپږ ميتــود 
سـتوال بايـد دا پـه    د پيسـو سيا ړوي ېـ جريـان کـې مسـايل وڅ    دېاو پـه  يوسو

 ډېـر و لپـاره  سياسـتوال دکيدای شي چـې د پيسـو   شپږ پي  ونيسي. نظر کې
 ړنې الندې نيسو :ېتر څيې چې په الندې ډول  ګټور وي ي
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ــر    ســـتونزې : -1 ــه د هـ د دې ميتـــود لـــومړی بحـــ   پـــر ســـتونزو دی  ځکـ
ــالر د ســتونزې حــل دی  سياســت   ه دې برخــه کــې د سياســتوال مهمــه  پ

لومړيتوب  حک دستونزو دنزو  ته ستو ياص دی يدنده د ستونزې تشخ
د پيســود سياســتوال د پيــل   ځکــه د ســتونزې تشــخيص     ورکــول دي 
 ټکی دی .

سياستوال چې په دې پوه شـو چـې کومـه سـتونزه بايـد       خلک او سيمه :  -2
کـړه کـوي چـې کومـه کټګـوري خلـک او کـومې        ېلومړی حل شـي بيـا پر  

او پـه کـوم ډول تطبيــک شـي  پــه     راولــي سـيمې تـر خپــل سياسـت النـدې     
ځکـه  و خلکو ترمنځ  واقع ده چـې بايـد حـل شـي      کوم ځای او يا د کوم

 ږي .ېلپاره ترسره ک وکه يو سياست د يوې سيمې او خلک
پـه دې   اواړينـه ده   هډېـر د پروسـې برخـه   کـې   په سياسـتوالۍ  پروسس :  -3

ــراړه سياســتوال  ــه دې   او د سياســتونو دې هڅــې کــوي  ډې حرکــت الر پ
ښـه   ياو کوم وخت یې  چې ورته ټاکلینيسي ړنې الندې ېبرخه کې تر څ

د ــه  ږي ېښــېســت پــه تطبيــک کــې ســتونزه پ کلــه چــې د سياڅــاري  ېيــ
ټـــول  .ويت لـــه کبلـــه وي چـــې لـــه مخکـــې ټاکـــل شـــوې ســـتونزې د وخـــ

ځـانګړي وختونــه پــه  توګـه  د پيســو سياســتونه   ېسياسـتونه پــه ځــانګړ 
په هما ه وخت کې سياست تطبيقوي  بې لـه دې سياسـت    نښه کوي او
پـه  ډېرمنفي پايلې هم لريي پـه دې برخـه کـې بايـد وخت     ږي.ېنه عملي ک

ــول    ــې وني ــام ک ــد سياســتشي.پ ــاره    وال باي ــل سياســت د وخــت لپ  د خپ
چې د پيسـو کړنـې  پـه    ت په نظر کې ونيسي اقتصادي او سياسي  حاال
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او داسـې وخـت وټـاکي چـې د وخـت لـه  وښـتنې سـره         ږي ېکې ترسره ک
 او د وخت سره ښه مقابله وکړي .سم تطبيک شي 

شـايد پـه دې برخـه     مهـم دي  ډېـر لګښتونه په دې برخـه کـې   لګښتونه :  -4
او د دې سـبس شـي چـې سياسـتونه پـه      و لګښتونو تـه اړتيـا وي   ډېرکې 

چې د تمويـل سـرچينې او    ه شي داسې ويل شويخپل ځای ښه تطبيک ن
 کې اړينه ونډه لري . ۍلګښتونه د يو سياست په برياليتوب او ناکام

چې د سياست لپـاره   ديي ټول هغه اسنادله اسنادو څخه موخه اسناد :  -5
ې  يـر لـه  .ږيېـ مهم بلل ک ډېرياو سياست پرې والړ وي وي کارول شوي

کـې ګټـه نـه شـو پورتـه       بريـاليتوب پـه  د سياسـت   باوريزو اسنادو څخه 
 مهم دي . ډېرنو ځکه په سياست کې اسناد کوالی 

د پيسـو پـه   توګـه   ېپه ټولو سياسـتونو  کـې پـه ځـانګړ    د پروګرام اجرا :  -6
مهـم ګڼـل    ډېـر اجـرا شـي   بایـد پـه کـې    سياسـت  وخت چـې   سياست کې 

ه پنځـه  سـلن   د سياسـت  د يو سياست اجرا کول پـه دې مانـا چـې    .ږيېک
ــه دېدی کــار  مــو اجــرا کــړی   ــه اړه    دا پ مانــا چــې د يــو ښــه سياســت پ

نو لـه دې کبلـه   يسياسـت لـه ناکـامۍ سـره مخـامخوي     شـتون   هپوهې ند
 سياستوال بايد الندې ټکي په نظر کې ونيسي :

ــاره   - ــو او ګټـــورو د طرحـــه شـــويو سياســـتونو د تطبيـــک لپـ د ښـ
ښـه  سياسـت د اجـرا لپـاره د    داو نو څخه کار  اخيسـتل  وميتود

 وخت ټاکل .
 د تطبيک سيمه ټاکل   -
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 برخه ونکي  د ټاکلود تطبيق -
 وړاندې حساسيتونه رد طرحه شوي سياست پ -

چې د يـو  ښه وسيله ده شپږ پي په حقيقت کې د يو سياست د شپږ پي ماهيت : 
لپـاره ښـه    ګد تحليـل  او پرمختـ  دا ميتـود  سياست ټول جزيات ښه بيان کـړي  

و یاو د پاليســـ د پيســـو پاليســـيد دې ميتـــود پـــه پايلـــه کـــې  زمينـــه برابـــروي.
د ټولـو  د شـپږ پـي لـه ميتـود څخـه       ږي .ېـ جزياتو په اړه تويـيش  ښـه ورکـول ک   د

يـــزي حـــوزه يـــي او ه يســـيمد پيســـو ملـــي سياستونهي :برخـــو  پـــه تحليـــل لکـــه 
ــولوانړيو ــه کـــړو   تحلیلونـ ــه پورتـ ــاتي  همدارکـــې ګټـ ــه د ســـکتوري او عمليـ نګـ

چــې د  دېلــه سياســتونو پــه جوړولــو کــې د دې ميتــود څخــه کــار واخلــوي ســره  
د دې ږيــېککــار اخيســتل  لــه دې میتــود څخــه ونې کــېړپيســو پــه سياســت جــو

او  د  زه لـري  ېلويه ا  کې هم  ي سياسي او اقتصادي برخو وترڅنګ په  ټولنيز
زې ېــځــانګړې برخــه تــر خپلــې ا ی شــو چــې د ټــولنې د پــه وســيله کــولدې ميتــو

 ي چې له الندې ستونزو سره مخ شي:دی شېشپږ پي ک الندې راولو.

څو پـه سـمه   په سمه توګـه نـه وي فصـل بنـدي شـوي      يدي شي چې پاليسېک  -
 توګه تر تحليل الندې ونيول شي .

زه لـري  ېـ و ا یاو په پاليس و سره اړيکه لريیله هغو خلکو سره چې د پاليس -
 .سال نه وي شوي

ــه پاليســ     - ــګ وي چــې د  وګو کــې کــارول شــوي   یشــايد هغــه اســناد چــې پ ن
 راپيدا کوي . ېو په تطبيک کې ستونزیپاليس
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 دا سـرچينې  يـر   دی شي چې  په سرچينو کې ستونزه شـتون ولـري  چـې   ېک -
 واقعي او يا واقعي وي خو محدود وي .

د يــوې د پــه وسـيله کــوالی شــو  شــو چـې د دې ميتــو  ايلــه کــې داسـې ويــالی پـه پ 
چـې   معلومـه خبـره ده   الندې ونيسو . پاليسۍ ټولې برخې تر تحليل او ارزيابۍ

 له نظره کم ګواښ لري . و پاليسو کې تغير دلويو سياستونوينپه کوچ

 اخرنۍ پوښتنه :

د پيسـو د سياسـتونو لـه نظـره       مسايل چې په دې اثر کې مطالعه شـول ايا ټول 
 ؟ لوبس 

 په اړه نوي  مسايل مطر  کړو ؟ د پيسو د سياستونوايا کوالی شو چې 

 وله خپلو ملګرو او هغه خلکـ  ئوليک نو مهرباني وکړئرته همداسې وي ېکه چ
زه بـاور لـرم چـې تاسـو     .لـه مسـايلو سـره سـروکار لـري شـريک کـړئ       چې د پيسو 

 له وي . مس په دې اړه نوې دی شي چېېک کوالی شئ دا کار وکړئ
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 خبره اخري
ټکي يليکنـې پـه اخـر کـې يـم او ددې کتـاب وروسـت       د يو رب په ملګرتيا د دې 

چې يو بل کتاب چـې شـايد   ری لرم ېته زملګرو يورسونو په پيل کې يود.دليکم
بيــا هــم ونه وي ي دی شــي چــې يــوه الر ښــو ېــلــه اشــتباهاتو خــالي نــه وي ولــې ک 

چـې پـه دې هڅـه کـې شـم چـې        ئږدېپر واړم په خپلو پخوانيو خبرو تکيه وکړم 
شـايد دا مـواد لـه اشـتباهاتو ډک      مواد برابر کـړم  خپلو شاګردانو او مينوالو ته 

او د هغو خلکو لپاره چـې ليکـل کـوي د    بيهوده نه دي ولې په هيڅ صورت وي 
ږدي چـې د  ېـ او يا وخت نـه پر جرائت نلري ولې د ليکلو هغوی لپاره هڅونه وي 

 ترسره کړي  .رو په ملګرتيا دا کار نو

 ې ومـې ليکــه  و ې ســتونزې راپيـدا کــړې ډېـر یـې راتــه  اثـر چـې پــه ژونـد کــې     ېد
اثر د خپلـو تجربـو    ادچې رواني کشمکل کې مې وليکهي شايد لومړی اثر وي 

ې د خپلـو تجربـو څخـه    په هڅه کې شوم چـ يولیکم څخه نوکتابو واو نورو ګټور
پـه دقيـک   کـړم . یـې  وړانـدې  ورتـه ور  هغه خلک چـې ورتـه اړتيـا لـري      کار واخلم 
چې څومره مې موخه ترالسه کړې ولې باور لرم چې تـر خپـل وې    ږمېډول نه پوه

ــرم هغــه خلــک چــې    دهېــمــې هڅــه کړ ــر  ه وړتيــا لــري ډېــر. هيلــه ل د څــو د دې اث
. يـو لـه بـل سـره ملتيـا وکـړي      بشپړتيا لپاره ملي دکړي او وتکميل مويوعاتو 
 وايي او په رښتيا عمل کوي .چې رښتيا کوييرښتيا ږي ېلوی رب پوه

 سيد مسعودپوهندوی 
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