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 سريزه
داســې علــم دی چــې پــه نــړۍ کــې انســا  تــه  پرښــونه کــوي  څــو خپــل  اقتصـاد يــو  

موجــود وســايل څنګــه وکــارويټ د يــو  ټــولنې پــه ټولــو مســايلو کــې اقتصــادي   

ــو برخــو        ــه ټول ــولنې پ ــاکونکي دي   اقتصــاد د ټ ــر موــم او برخليــک ټ مســايل ډي

)سياسي فرهنګي  ټولنيزه ( کې  ډير لوړ اهميت لري  د يو  ټولنې خپلـواکي او  

ــري  د       د ــور  اړه لـ ــا پـ ــادي ځواکمنتيـ ــه اقتصـ ــت پـ ــره مقاومـ ــو سـ ــي پيښـ طبيعـ

اقتصادي مسايلو په اړه ښه پريکړه کوپی شي چې ټولنه د پرمختګ لوړو څوکو 

ته ورسوي. که په نړۍ کې اقتصادي مسايلو شتو  نه درلودای  نو  نړۍ  به دومره 

ګ ته هڅوي پرمختګ نه وای کړی همدا اقتصادي مسايل دي چې انسا  پرمخت

  که په نړۍ کې ټولو مسايلو ته پام وکړو او په اړه يې څيړنه تر سره کړو نو ريښه 

يي اقتصادي مسايلو پور  رسيږي او د هر پېښې تر شاه اقتصادي  مسله شتو  

ــه دي    ښــې          ــه چــې ب اي ــه هيوادون ــر شــو  هغ ــه ځي ــو ت ــړۍ هيوادون ــه د ن ــري . ک ل

يـې پـه  ښـه توګـه کـارولي د وګـړو د        اقتصادي سرچينې لـري  او  خپلـې سـرچينې   

ژوند سطحه يې لوړه   د ژوند ډير  اسانتياو  لـري  دژونـد اړتيـاو  يـې پـه ښـه       

توګه پوره کيږي خو هغه هيوادونه چې ښې سرچينې او يا ب ايه نه دي وګـړي يـې   

ــره           ــه ډي ــاو  پ ــد اړتي ــه ده او د ژون ــوړه ن ــې ل ــد ســطحه  ي ــري   د ژون ــد نل ښــه ژون

ره کوي . چې له بده مرغه زموږ هيـواد هـم  سـره  دد  چـې ښـې      ستونزمنه توګه پو

اقتصادي سرچينې لري خو بيا يې هم وګړي په بيوزلۍ کې ژوند تيروي او ډيـری   



 اقتصاد پېژندنه
 

 

8 

ــواد د         ــې د هي ــوازينې پمــل ي ــوره کــوپی  ي ــاو  نشــي پ ــولې اړتي ــې ټ وګــړي خپل

اقتصـادي سـرچينو څخــه ښـه ګټـه نــه پورتـه کــول دي . لکـه څرنګـه مــو چـې ولــ          

زله دی همداسې مو  ژبه هم بې وزله ده او  د نثري ليکنو  له کمښت سره مخ ده بيو

.په د  ډول ژبه کې د  کتاب ليکل ستونزمن کار دی ځکه په د  ډول ژبه کې  هغه 

الفاظ چې  په نورو ژبو کې وي او يا په د  برخه کې ورته کار شوی وي نشـته نـو   

يــا د هغــه لغاتونــه چــې دقيقــه مانــا  لــه د  کبلــه  پــه د  ډول ژبــو کــې د الفــاظ او  

ورکړي نه وي او پيدا کول يې ستونزمن وي . له کبله زه هم  د د  کتاب پـه ليکـو   

کې له  همد  ستونز  سره مخ وم تر يو بريده مې  هڅه کړ  تر څو ډير معياري او 

دقيق لغات پيدا کړم . خو د ستونزو سره سره ما هڅه کړ  تر څو درنو لوستونکو 

په زړه پور  معلومات برابر کړم تر څو هغوي ته ګټور تمـام شـي او هغـه     ته داسې

لوستونکي چـې غـواړي د اقتصـاد د علـم پـه اړه معلومـات حاصـل کـړي ښـه ګټـه           

واخلــي . د د  کتــاب پــه ليکولــو کــې مــې هڅــه کــړ   چــې لــه کورنيــو او بورنيــو   

هـر انسـا     ماخدونو ګټه واخلم او يو داسې کتاب برابر کړم تـر څـو  لوسـتل يـې د    

لپاره په زړه پور  وي . په پای کې له ټولو قدرمنو لوستونکو څخه هيله کـوم کـه   

د  د کتاب په کومه برخه کې له ما څخه   تيروتنه شوی وي  راته بښـنه وکـړي او د   

ــوی        ــاد خپلــوا   ل ــه کــړي .د اب ــه پــه ګوت بيــا غبرګيــدو د مخنيــوي لپــاره يــې رات

 افغانستا  په هيله .

 ازیمحمد داود ني

 کابل احمد شاه بابا مينه
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 لومړی څپرکی

 Basics issuesبنسټيز مسايل 

انسا  په نړۍ کې  له نامحدودو غوښتنو سره رامنځته شوی   چې دغه غوښتنې  

له انسا  سره  تر مرګه  پور  مل وي. په پخوانيو زمانو کـې دغـه غوښـتنې سـاده     

ډير والـی ومونـد او    پرمختګ سره  غوښتنومد  د او لږ  و  مګر د توذيب او ت

پـه ډولونــو کــې يــې تـوپير رامنځتــه شــو  پــه بنسـټيز ډول انســا  د خــورا  لپــاره    

خــوړو تــه  د پوښــا  لپــاره جــامو تــه  د اوســيدو لپــاره کــور او د نــاروغۍ لپــاره    

درملو ته اړتيا لري . مګر د د  تر څنګ انسا   يو شمير نورو شيانو ته هـم اړتيـا   

ــې  ــري چـ ــږی       لـ ــو ) لرغـ ــه ډول تيلفـ ــاري پـ ــانيږي دسـ ــره اسـ ــد ورسـ ــا  ژونـ د انسـ

( موټر بريښــنا  او نــور. دد غـــو غوښــتونو د پســـته راوړولــو لپـــاره انســا  تـــل       

ســته راوړي مــوږ او تاســو پخپــل  بيالبيلــې کړنــې ترســره کــوي او شــتمني پــر  پ 

ال  کــې ګــورو  چــې انســا  پــه نــړۍ کــې پــه بــيال بيلــو کــارونو بوخــت وي     يــريچاپ

ر  ان نيـري او  يـ ار روغتيا پال روغتيـا پـالي  ان ن  سوداګر سوداګري کاريګر ک

نور انسانا  پخپلو  کارونو بوخـت وي څـو عوايـد پسـته راوړي او د خپـل عايـد       

 سره سم خپلې اړتياو  پوره کړي.
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په حقيقت کې د انسا  غوښتنې ډير  او د پسته راوړلو سرچينې يې کمې دي نو 

هڅه کې وي چې څنګه خپلې ډير  غوښتنې د لږو سرچينو  ځکه انسا  تل په د 

 په وسيله تر پسه کړي دغه غوښتنې دوه ډوله لري :

غير اقتصادي غوښتنې : غير اقتصادي غوښتنې هغـه غوښـتنو تـه ويـل      .1

کيږي چې د هغو د پسته راوړولو لپاره د شتمنۍ لګښت ته اړتيا نـه وي يـانې دا   

ترپسه کوي د غير اقتصـادي غوښـتنو د  پـوره    ډول غوښتنې په وړيا ډول انسا   

کيــدو لپــاره د شــتمنۍ لګښــت او هڅــو  تــه اړتيــا نــه وي . د ســاري پــه ډول د هــوا  

تنف  د لمر له رڼا ګټه پورته کول بارا   او نور. دا چې د اقتصاد د علم اړيکه له 

اقتصــادي غوښــتنو ســره ده نــو لــه د  کبلــه مــوږ  لــه غيــر اقتصــادي غوښــتنو لــه    

 لو  ډډه کوو.لوست

اقتصــادي غوښــتنې : ټــولې هغــه غوښــتنې چــې انســا  يــې د شــتمنۍ د     .2

لګښت په وسيله تر پسه کوي اقتصادي غوښتنې بلـل کيـږي. د سـار  پـه ډول د     

خوراکي توکو د رانيولو لپاره پيسو ته اړتيا ده يا د کورنو د پيرلو لپـار ه  پيسـو   

رانيولو لپاره شتمنۍ لـه ځانـه سـره    ته اړتيا ده که موږ او تاسو د پورتنيو توکو د 

ونلرو نو موږ  پر  خپلې  پورتنۍ اړتيـاو   نـه شـو پـوره کـوپی . انسـا  د خپلـو        

غوښتنو د پوره کولو لپاره  تل هڅې ترسره کوي  د اقتصاد علم هم له  اقتصادي 

غوښتنو سره اړيکه لري موږ او تاسو چې کومې غوښتنې د شتمنۍ د لګښـت لـه   

وو اقتصــادي غوښــتنې بلــل کيــږي. د اقتصــاد د علــم پوهــانو  د   پر  تــر پســه کــ

 انسا  اقتصادي غوښتنې په  در  برخو ويشلې دي :
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     اړتياو  : اړتياو  هغه غوښتنو ته ويل کيږي چې د انسا  پـه ژونـد کـې

ــه شــي        ــه  دوام ن ــد ت ــه هغــو څخــه خپــل ژون ــه ل بنســټيز اهميــت لــري يــا انســا  پرت

 اوبه لباس د اوسيدو ځای درمل او ...ورکوپی .د ساري په ډول خورا  

      ــانتياو اســـانتياو  : هغـــه غوښـــتنې چـــې د انســـا  پـــه ژونـــد کـــې اسـ

رامنځته کوي او په ترپسه کولو سره يې د انسا  ژوند اسانيږي  انسا  پر  ډاډ 

او سکو  ترپسه کوي   د انسا  ژوند ورسره هوسا کيږي د سار  په ډول تيلفو  

 ل بريښنا تلويزيو  او...) لرغږی(  د ليږد وساي

  ت ملــي تــوکي: پــه ت ملــي توکــو کــې ټــول هغــه وســايل شــامل دي چــې د

انسا  په ژوند کـې د عـيع عشـرت لپـاره کـارول کيـږي دا ډول  وسـايل زمـوږ پـه          

غوښــتنو پــور  هــين اړه نلري ځکــه د دا ډول وســايلو پــه تــر پســه کولــو ســره  د     

که ترپسه يې  نکړي نـو بيـا هـم کـوم     انسا  په وړتياوو کې کوم توپير نه راځي او 

توپير نلري. دا ډول وسايل زموږ ژونـد زړه راښـکونکی او رنګينـوي  پـه حقيقـي      

ژوند کې هين ډول ارزښت نلري يواز  د شا  او شوکت لپاره وي د ساري په ډول 

 د لوک )عصري(موټر درلودل يا د ماڼيو جوړول او نور.

ي  او دا دليـل راوړي چـې د د  ډول   ډيری خلک ت ملـي وسـايلو تـه جـواز  ورکـو     

وســايلو کــارول د  انســا  پــه  وړتيــا کــې  ډيــر والــی راولــي   د دا ډول وســايلو د    

 پسته راوړلو  لپاره ډير  وړتيا ته اړتيا ده.
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ت لـري ځکـه ډيـر داسـې     يـ ثيي ډولونه ثابت نه دي بلکې نسـبي ح د غوښتنو پورتن

م يـ دای شـي ددر يـ تـه اسـانتيا او ک  اره اړتيـا خـو بـل    توکي شته چې د يو انسـا  لپـ  

 لپاره ت ملي وي .

 د اقتصادي غوښتنو ځانګړتياو 

       نامحدود  غوښتنې : انسا  د خپلو غوښتنو د پـوره کولـو لپـاره تـل پـه

هڅه کې وي څو خپلې غوښتنې پوره کړي خو کله چې د انسا  يوه غوښـتنه پـوره   

تر پايه ادامه لري او شي سمدستي بله رامنځته کيږي. دا سلسله د انسا  د ژوند 

ــه پــوره کيــږي نــو ځکــه ټــولې اقتصــادي       هيڅکلــه هــم د انســا  ټــولې غوښــتنې ن

 غوښتنې نامحدود  دي. 

     د غوښتنو تکرار : د انسا  ډيری اقتصادي غوښتنې داسـې وي چـې تـل

تکراريږي  کله چې يو ځل پوره شي له لږ وخت وروسـته بيـا رامنځتـه کيـږي لکـه      

ځي خو له  اوبو په څکلو سره  د تند  غوښتنه له منځه  کله چې  انسا  تږی شي د

اځلې تږی کيږي .همدارنګه د سـوار لـه ډوډۍ وروسـته    يلږ وخت وروسته انسا  ب

 بيا په غرمه کې د ډوډۍ خوړل او نور .

    پــه متبــادلو پرو د غوښــتنو پــوره کيــدا : مــوږ يــوه غوښــتنه د بــيال بيلــو

يو  غوښتنې د پورکيدو لپاره لـه بـيال   وسايلو په مرسته پوره کوپی شو يانې د 

بيلو وسايلو کار اخيستلی شو. د مثال په توګه  د لوږ  په وخت کې د ډوډۍ يا د 

 وري و په وسيله د لوږ   لر  کول .
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 نــې غوښــتنې  مومــې او  يو پــه اهميــت کــې تــوپير : د انســا  ځ  د غوښــتن

او پـه   ځينې لږ  مومـې وي چـې د پـوره کيـدو پـه وخـت  لـومړی مومـې غوښـتنې         

دويم قدم کې لږ  مومـې غوښـتنې پـوره کـوي د بيلګـې  پـه توګـه  د ډوډۍ اړتيـا         

نسبت څادر ته ډيره ده د پيق زده کوونکی لپاره د ښه کتاب رانيـول نسـبت د فلـم    

 له ليدو څخه  موم دي.

  د غوښتنو تړلتيا: د انسانانو ځينې غوښتنې يو له بل سره تړلي دي  يو د

اړينې وي د ساري پـه ډول د ليـک ليکلـو لپـاره د کاغـذ او       بل د پوره کيدو لپاره

 قلم اړتيا يا د موټر لپار د تيلو اړتيا او نور.

   د اړتياوو تر منځ سيالۍ : د انسا   غوښتنې نامحدوده دي خو له انسا

سره د غوښتنو د پوره کيدو لپاره  وسايل کم دي. د انسا  لپـاره د ټولـو غوښـتنو    

نو له د  کبله د انسا  د غوښتنو تر منځ سيالۍ روانـه وي   پوره کيدا ناممکنه ده

کومه غوښتنه چې ډيره مومه وي هغه لـومړۍ او نـور  غوښـتنې يـو پـه بـل پسـې        

 وخت په وخت پوره کوي.

      موسمي غوښتنې : د انسا  ډيری غوښتنې موسـمي وي چـې د موسـم لـه

يـا يـا د يخنـۍ    بدليدو سره بدليږي د ساري په ډول د ګرمۍ په موسم کې د يخ اړت

 په موسم کې ګرمو جامو ته اړتيا.

  دغوښتنو په اهميت کې تبديلي : د انسا  غوښتنې د تل لپاره يو شا  نه

وي د وخت په تيريد سره په کې تغير راځي که په يو وخت کـې يـو شـی  انسـا  تـه      
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ډير اهميت ولري مګر د وخت په تيريدو سره د هغـه شـي پـه اهميـت کـې د انسـا        

ير راځي د ساری پـه ډول د نـاروغۍ پـه وخـت کـې د ښـو غـذاګانو خـوړل         لپاره  تغ

ا ورته د ډيـرو ښـو غـدا ګـانو خـوړل  موـم نـه دي        ي  رغيږي  نو بمګر کله چې انسا

 نسبت د ناروغۍ په وخت کې.

      د پوهې له کبله د غوښتنو ډير والی : د پوهې په ډير والـي سـره د انسـا

نـې غوښـتنې هغـه وخـت را پيـدا کيـږي        يغوښتنو کې زياتوالی راځي زموږ ځ په

کله چې موږ د يو توکي په اړه پوهه ترپسه کړو او په د  پوه شو چـې دغـه تـوکی    

زموږ کومه غوښتنه پوره کوپی شي د اقتصادي پرمختګ او ساينسي نوښتونو 

سره د انسانانو په غوښتنو کې هم زياتوالی راځي .کـه د نـړۍ د هيوادنـو د وګـړو     

ته نظر واچوو نو وبه ګـورو چـې کـوم هيوادونـه  پرمختللـي دي د      ترمنځ  غوښتنو 

هغوي غوښتنې هم ډير  دي  په نړۍ کـې د تيلفـو   موبايـل  کمپيـوټر او نـورو       

 وسايلو په رامنځته کيدو سره د انسانانو په غوښتنو کې نور ډيروالی هم راغلو.

ل غـواړي  : ټـولې هغـه غوښـتنې او اړتيـاو  چـې  انسـا  يـې پـوره کـو          Endموخه 

موخې ګڼل کيږي که يو انسا  خورا   لباس او د اوسيدو د ځای اړتياو  پـوره  

کوي نو دا ټولې د د  انسا  موخې دي   د بيال بيلو موخو د پسته راوړلو لپـاره  

بيالبيل وسايل په کار اچول کيږي هـر څـومره چـې يـوه موخـه لويـه وي پـه هماغـه         

يو وسايلو کـار اخيسـتل کيـږي د انسـا  پـه      اندازه يې د پسته راوړلو لپاره له لو

ژونـد کـې  مـوخې تــوپير لـري خـو پــه ټـوليز ډول پـه نـړۍ کــې يـو انسـا  دوه ډولــه           

مــوخې لــري: اقتصــادي او غيراقتصــادي .اقتصــادي مــوخې هغــو موخــو تــه ويــل  
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کيږي چې انسا  يې  د  شتمنۍ د لګښت په وسيله تر پسه کوي د سـاري پـه ډول   

ير اقتصــادي مــوخې هغــو موخــو تــه ويــل کيــږي چــې د    خــورا   لبــاس او نــور.غ 

ــه شــي تــر پ    دای د ســاري پــه ډول  د هــوا  يــســه کشــتمنۍ لــه لګښــت څخــه پرتــه ن

 تنف  بارا  اوبه او نور . اقتصادي موخې پند  ځانګړتياو  لري:

نامحدود  : اقتصادي موخې نامحدود  دي کله چې يوه پـوره شـي بلـه     .1

 رامنځته کيږي همداسې ادامه لري .

د موخو په اهميت کې توپير : د انسـانانو مـوخې يـو لـه بـل سـره تـوپير د         .2

ې لږ  مومې  چې انسا  لومړی ينې ينې موخې ډير  مومې دي او ځيانسانانو ځ

مومه موخه پوره کوي په دويم قدم کې هغه موخې پوره کوي چې لږ اهميت ولري 

شـخ  دوه مـوخې    د مثال په توګه له يو انسا  سره سل افغانۍ شـته او نومـوړی  

لــري: چکــر وهــل او د ډوډۍ خــوړل   د  انســا  تــه لــومړۍ مومــه موخــه د ډوډۍ    

 خوړل دي او  دويمه موخه يې چکر وهل دي .

نـو  يوخـت پـه تيريـدو سـره د انسـا  پـه ځ       د موخو په اهميت کـې تغيـر : د   .3

موخو کې تغير رامنځته کيږي ځکه په يو وخت کې يوه موخه ډير مومه وي خو لږ  

وروسته بيا د موخې په اهميـت کـې تـوپير رامنځتـه کيـږي. لکـه د ژمـي پـه         وخت 

موسم کې  تودو جامو تـه ډيـره اړتيـا وي خـو کلـه چـې موسـم بـدل شـي بيـا دومـره            

 اړتيا نه لري .
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د موخو د پوره کيدو په وخت کـې تـوپير : د انسـا  ځينـې داسـې مـوخې        .4

لکـه د ډوډۍ   شـو کـولی  وي چې هغه بايد ډير ژر پـوره شـي  مـوږ ورتـه انتظـار نـه       

ــه څښــل خــو ځ  نــې داســې مــوخې چــې ډيــر وخــت تــه اړتيــا لــري لکــه     يخــوړل  اوب

 ډاکتريدل ان نير کيدل او نور .

موخې د وسيلې په توګه : بعضې وخت يوه موخه د بلې مـوخې د ترپسـه    .5

کولو لپاره وسيله ګرځي د ساري په توګه يو انسا  غواړي پوهه ترپسه کړي چې 

خه وي خو کله چې عالم شي بيا لـه خپـل علـم څخـه ګټـه اخلـي او       دا يې لومړی مو

 پيسې پسته راوړي چې علم  د پيسو دپسته راوړلو موخه ګرځي.

: ټــول هغــه  شــيا  چــې د انســا  د غوښــتنو د پــوره کيــدو قابليــت    Goodsتــوکي 

ولري توکي بلل کيږي. لکه هوا ډوډۍ کتاب دا ټول د انسا  اړتياو  پوره کوي 

بلل کيږي .انسا  چې کوم تـوکي د خپلـو غوښـتنو د پـوره کيـدو لپـاره       چې توکي 

کــاروي ځينــې يــې پــه وړيــا توګــه ترپســه کــوي او ځينــې داســې تــوکي دي چــې د    

شــتمنۍ او يــا د کــار پــه وســيله تــر پســه کيــږي نــو ځکــه مــو  تــوکي پــه دوو برخــو  

 ويشلي دي :

هغه توکو : غير اقتصادي توکي Non-economic goodsغيراقتصادي توکي 

ته ويل کيږي چې انسا  يې په وړيا توګـه تـر پسـه کـوي  داسـې تـوکي انسـا  نـه         

شي پيدا کولی د ساري په ډول لکه بارا    رڼا او نور . موږ په اقتصاد کې لـه  دا  

ډول توکو سره سرو کار نه لرو ځکه چې موږ يې په وړيا توګـه تـر پسـه کـوو  غيـر      

 لري :اقتصادي توکي پند  ځانګړتياو  
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a)      ــري او د انســانانو د افــاده : پــه غيراقتصــاد توکــو کــې افاديــت شــتو  ل

 اړتياوو د پوره کيدو وړتيا لري.

b)  طبعي ډالۍ :  غيراقتصادي توکي طبعي ډالۍ ده د انسا  زحمت په کې

دخيل نـه دی د سـاري پـه توګـه د تـنف  لپـاره هـوا  د لمـر رڼـا او نـور چـې څښـتن             

 تعالی انسانانو ته ورکړي دي.

c)      په ډير مقدار : د غيراقتصادي توکو درېيمه ځانګړتيـا دا ده چـې پـه ډيـر

 مقدار شتو  لري انسا  چې هر څومره وغواړي کارولی شي لکه د لمر رڼا هوا .

d)    ملکيــت : غيراقتصــادي تــوکي د چــا ملکيــت نــه دی هــر څــو  تــر  ګټــه

 پورته کوپی شي.

e)   توګـه ترپسـه    اخيستل او خرڅول : غيراقتصادي توکي انسانا  پـه وړيـا

 کوي اخيستل او خرڅول کيږي نه .

 

: هغه توکي چې د شتمنۍ او يا د کار پـه  Economic goodsاقتصادي توکي     

وسيله يې انسا  ترپسه کوي اقتصادي توکي بلل کيږي. چـې پنـد  دوه ډولونـه    

 لري :

   ــوکي ــه    consumer goodsمصــرفي ت ــې پ ــوکي چــې انســا  ي :  هغــه ت

ږ کـارونۍ وروسـته   و په د  کې  داسې توکي هم وي چې له لمخامخ ډول کاروي ا
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نې داسې توکي وي چې د ډيـر وخـت لپـاره کـارول کيـږي لکـه :       يله منځه ځي او ځ

موټر کور . ټـول هغـه تـوکي چـې انسـانا  يـې د کـارونې پـه موخـه پيـري مصـرفي            

توکي بلل کيږي. مصرفي توکي د انسانانو اړتيـاو  پـوره کـوي د نـورو توکـو پـه       

 پيدا کيدو کې ون ه نه لري .

  پانګيز توکيcapital goods       پانګيز تـوکي هغـه توکـو تـه ويـل کيـږي :

چې انسا  يې په مخامخ ډول نشي کارولی د نورو توکو په توليد او يا د عايد په 

تر پسه کولو کې کارول کيږي.په مطلق ډول موږ نه شو ويـالی چـې يـو تـوکی تـل      

ځيني توکي دواړه کيدای شـي لکـه يـو شـخ  يـو      مصرفي او يا پانګيز وي ځکه 

کور د استوګنې لپاره جوړوي چې مصرفي شو خو بل شخ  کور د کرايـې لپـاره   

توکو کې پنـد  در  ډولـه تـوکي     جوړوي د ده لپاره  پانګيز توکي دي په پانګيز

 دخيل وي:

           اومه مواد : اومه مواد هغه مـوادو تـه ويـل کيـږي چـې پـه کمپنيـو کـې د

 وليد لپاره کارول کيږي لکه لرګي غنم وړۍ او نور.توکو د ت

 .نيم کاره مواد : هغه موادو ته ويل کيږي چې تر کار پند  وي 

      بشپړ توکي : بشپړ توکي هغه توکو ته ويل کيږي چې پـه هـر لحـاظ تيـار

وي او د نـــورو توکـــو د کـــارونې لپـــاره تـــر  کـــار اخيســـتل کيـــږي لکـــه ماشـــين   

 اپت کور  موټر .... 
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او پانګيز توکي يو له بل سره اړيکه لري مصرفي توکو ته چې کله تقاضا  مصرفي

ډيــره شــي ورســره پــانګيز توکــو تــه هــم تقاضــا ډيريــږي کلــه چــې دواړو تــه تقاضــا   

ــواد ورســره د اقتصــادي          ــږي او هي ــدا کي ــار پي ــې ک ــواد ک ــه هي ــوړيږي ورســره پ ل

نګيزو توکـو  پرمختګ پر لور ځي   دا خبره د يادونې وړ ده چـې  د مصـرفي او پـا   

ويع قاطع نـه دی ځکـه کلـه يـو تـوکی پـه يـو وخـت کـې مصـرفي وي خـو کلـه بيـا              

 پانګيز شي.

 د اقتصادي توکو ځانګړتياو  : اقتصادي توکي پند  ځانګړتياو  لري :

          افاديت : د يو تـوکي هغـه قابليـت چـې د انسـا  د يـو  غوښـتنې د پـوره

تنـد  دخړوبـه کولـو ډوډۍ د    کيدو وسيله ګرځي افاديت ګڼل کيږي . لکه اوبه د 

لوږ  د لر  کولو قلم د ليکلو قابليـت لري.اقتصـادي تـوکي افاديـت لـري او کـه       

 افاديت ونه لري بيايې څو  نه اخلي.

     کم پيدا : له کم پيدا څخه موخه دا نه وي چې هغه تـوکي کـم وي لـيکن د

ي خو بيـا  ونه ټنه غنم توليدويم وي لکه افغانستا  هر کال څو ملاړتيا په نسبت ک

 هم کم وي ځکه افغانا  نسبت هاغه غنمو ته چې توليدوي يې ډيرو ته اړتيا لري.

    د ليږد وړ :  په اقتصادي توکو کې د ليږد ځانګړتيا هم شامله ده لـه ليـږد

څخه موخه د يو توکي ليږد له يوه ځايه بل ځای ته يا له يو شخ  څخه بل شخ  

 ته ده.
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 په طبعي لحاظ شتو  نه لري بلکې  طبعي ډالۍ نه وي : اقتصادي توکي

 انسا  يې جوړ او تياروي. لکه موټر  کور .

 چــا پــور   ملکيــت : اقتصــادي تــوکي د ملکيــت ځانګړتيــا لــري يــانې پــه

 ې اخيستل او خرڅول تر سره کيږي.يتړلي وي نو له د  کبله 

اقتصــادي او غيراقتصــادي تــوکي يــو لــه بــل ســره تــوپير لــري: اقتصــادي تــوکي    

لۍ نه ده خو غيراقتصـادي تـوکي دي  اقتصـادي تـوکي کـم پيـدا دي       دطبعيت ډا

غيراقتصــادی کــم پيــدا نــه دي  اقتصــادي تــوکي ملکيــت لــري او غيراقتصــادي  

 مالک نه لري.

: هر هغه توکی يا چوپړ چې دانسا  غوښـتنه يـا موخـه پـوره کـړي      Meansوسايل 

 شــګې  وســيله ګڼــل کيــږي.د ســاري پــه ډول کــه کــور جــوړول غــواړ  نــو ســمينټو 

ر ته اړتيا ده چـې دا ټـول وسـايل ګڼـل کيـږي او يـا کلـه چـې رخـت تيـاريږي            ي ان ن

اومــه مــواد   ماشــين اپتــو او کــارګرانو اړتيــا ده چــې دا ټــول د رخــت د تيــارولو    

 وسايل دي د وسايلو ځانګړتياو  په پند  ډول دي :

o  محدود : د انسا  غوښتنې او اړتياو  نامحدود  دي خو له انسا  سره

وسايل محدود دي تر څو خپلې اړتيـاو  او غوښـتنې پـر  پـوره کـړي کلـه چـې د        

انسانانو د غوښتنو د پوره کيدو لپاره وسايل کـم وي نـو اقتصـاد پوهـا  وسـايل      

ې نـه دي  محدود نيسي ځکه د غوښتنو د پـوره کيـدو  وسـايل او چوپړتيـاو  کمـ     

بلکې د ټولو انسانانو په نسبت کمې دي .ځکه په نړۍ کې غنم پـه مليـاردونو ټنـه    
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توليديږي خو چې د انسانانو اړتياو  نه شي پوره کوپی بيا هم مـوږ وايـو چـې د    

غنمو توليد محدود دی د وسايلو د کمښت په وجه انسانا  خپلې اړتياو  ټـاکي  

 ې په دويم قدم کې پوره کړي.او فکر پر  کوي چې کومې لومړی او کوم

o  متبادل کارول : د وسايلو دويم ښه والی د هغو متبادل کارول دي يانې د

څو موخو لپاره کارول کيږي د ساري پـه توګـه لـه تاسـره سـل افغـانۍ دي هـر ډول        

چې وغواړ  کاروپی یې شې کتاب پر  اخيستلی شې چکر پر  وهلی شې او 

م  شـولې هـر څـه چـې وغـواړ       تـه جـوار  غـن   نور .همداسې د ځمکې په يـوه برخـه   

  دا خبره د يادونې وړ ده چې يو وسيله په يو وخت کې د يـو  مـوخې د   کرلی شی

 ترپسه کولو لپاره کارول کيږي.

: په ټوليز ډول عوايد هغه څه ته وايي چې انسا  يې ترپسه کوي  incomeعوايد

ه بدلـه کـې تـر پسـه     خو په اقتصاد کې عوايد هغه څـه تـه ويـل کيـږي چـې دکـار پـ       

کيږي لکه د مزدور مزدوري او يا د مامور تنخوا په عايد کـې پنـد  ټکـي دخيـل     

 دي :

د کار بدله : عايد بايد د کار په بدله کې پسته راغلی وي له کار پرته ترپسه کول 

 په عايد کې شامل نه دي.

ه لـه  ټاکلی وخت :  په عايد کې وخت مشخ  وي لکه کلنی  مياشـتنی او نـور کـ   

 عايد سره وخت ذکر نه شي بيا هين مانا نه لري.
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غيرقانوني پسته راوړنې : په غيرقانوني پرو پسته راغلې بدله په عايـد کـې نـه    

 راځي لکه د غال پيسې رشوت او نور.

 خيرات : خوار او غريبو ته د خيرات ورکول د هغوی په عايد کې نه راځي .

 عايد پند  دوه بڼې لري :

عايد : شخصي عايد هغه عايد ته ويـل کيـږي چـې يـو شـخ  يـې پـه يـو         شخصي 

 ځانګړي وخت کې ترپسه کوي لکه د مامور مياشتنۍ تنخوا .

ملي عوايد : د يو کال په جريا  کې په يو هيواد کـې د توکـو او چوپړتيـاوو څخـه     

 پسته راغلي مقدار ته ملي عايد ويل کيږي:

+کانونو عوايـد+ چوپړتيـاو عوايـد      کرنيزو توکو عوايد+صـنعتي توکـو عوايـد   

 ملي عايد  

پروفيسور ارونګ فشر ملي عايد داسې تعريف کړی : په يو هيواد کې د يـو کـال   

په جريا  کې د توکو او چوپړتياوو م موعې تـه ويـل کيـږي چـې د هيـواد وګـړي       

 يې پيدا کوي.

 د عايد ډولونه : عايد پند  ډولونه لري:

o هغه عايد ته ويل کيږي چې يـو شـخ  او    ناخال  عايد : ناخال  عايد

يـا کـومې کاروبــاري ادار  تـر پسـه کــړی وي چـې پـه د  کــې يـې ګټـه او لګښــت         
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دواړه دخيل وي د ساري پـه توګـه کلـه چـې يـو ميـز پـه پينځـوس افغـانۍ خرڅـول           

 کيږي نو دغه پنځوس افغانۍ ناخال  عايد دی.

o        تـه خـال    خال  عايد : کله چې له ناخـال  عايـد لګښـت لـر  شـي د

عايد ويل کيږي د ساري په توګه که ميز ديرش افغانۍ تمام شوی وي او ته يې په 

ناخـال    پنځوس پلور  نـو شـل افغـانۍ سـتا خـال  عايـد دی . خـال  عايـد         

 لګښتونه -عايد 

o     خال  ملي عايد : کله چې له ملي عايد لګښتونه لر  کـړ  خـال  ملـي

 عايد ترپسه کيږي.

 هيواد لپاره عوايد پند  ګټې رسوي :د عايد اهميت : د يو 

      د ژوند سطحه : د يو هيواد د وګړو د ژوند سطحه سړي سـر عايـد پـور

تړاو لري )که په هيواد کې ټول عوايد په نفوسو وويشو نو سړي سر عايد په پس 

 راځي (

کله چې د يو هيواد د وګړو سړي سر عايد لوړ وي نو د هغه هيواد د وګړو د ژوند 

 ه وي.سطحه لوړ

    اقتصادي پرمختګ : د يو هيواد اقتصادي پرمختګ په عوايدو پـور

تړلــی دی  د عوايــدو پــه ډيــر والــي ســره  د ســپما ســلنه ډيريــږي  پــه هيــواد کــې     

پانګونه ډيريږي  په هيواد کې نو  کمپنۍ رامنځته کيږي  توليدات ډيريږي او 

 هيواد ورسره د اقتصادي پرمختګ په لور ځي.
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عايـد هغـه برخـه چـې لـه ورځنيـو لګښـتونه بـاقي پـاتې کيـږي            : د Savingسـپما  

ســپما ګڼــل کيــږي.د ســاري پــه توګــه کــه د يــو مــامور د مياشــتې لــ  زره افغــانۍ  

ــه لګښــت رســوي دوه زره         ــانۍ پ ــه زره افغ ــې ات ــه مياشــت ک ــو دی پ تنخــوا وي خ

افغانۍ ورسره باقي پاتې کيږي چې  د  ته سپما وايي د سپما عناصر پـه پنـد    

 : ډول دي

د سپما ځوا  : د سپما ځوا  څخه موخه د سپما دکولـو همـت او حوصـله ده . د     

سپما د ځوا  عايد پور  تړوا لري که په يو هيواد کې د خلکو عوايد ډير وي نو 

د هغوی د سپما ځوا  هم لـوړ وي اوکـه د خلکـو عايـد کـم او دوی يـواز  خپلـې        

وي همدارنګـه د سـپما لـه     اړتياو  پر  پوره کوي نو بيـا يـې د سـپما ځـوا  کـم     

ماليې سـره هـم تـړاو لـري  ځکـه کـه پـه هيـواد کـې د مـاليې انـدازه لـوړه وي نـو د              

خلکو د سپما ځوا  هم ټيټ وي او که ماليه کمه وي د خلکـو د سـپما ځـوا  هـم     

لوړ وي  که د يو شخ  عوايد له لګښونو څخـه ډيـر وي د د  شـخ  د د سـپما     

وي نو بيا  سپما نه شـي کـوپی  کـه يـو هيـواد      ځوا  لوړ وي او که عوايد يې کم 

ښه بانکي سيستم ولري نو د هيواد دوګړو د عوايدو يـوه برخـه بانـک تـه ورکـول      

کيږي بانک دغه پيسې په صنعت او کرنې لګوي ورسره د خلکو عوايـد لـوړيږي   

سپما هم ډيريږي همدرانګه که کـوم هيـواد ډيـر کانونـه ولـري هلتـه هـم د خلکـو د         

 لوړ وي .سپما ځوا  

د سپما اراده : د سپما لـه اراد  څخـه موخـه د سـپما د کولـو هڅـه او غوښـتنه ده        

نو افاتو سره مقابله وکړي د سپما اراده کوي يخلک د راتلونکي لپاره تر څو له ځ
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 د خپلو ماشومانو د روزنې په موخه د سپما اراده کوي  که په کوم هيـواد کـې د   

ډيره وي  که په هيواد کې کرنيز صنعتي   ارادهماليې کچه ټيټه وي هلته د سپما 

ه کولو په موخه د سپما او سوداګرۍ برخې  پرمختګ کوي خلک د ګټې د تر پس

ځيني خلک د سپما عادت لري او تل د سپما اراده کوي  کاروبـاري    اراده کوي

خلک د ګټې اخيستې په موخه سپما کوي کله چې د ګټې ښه موقه راشي بيا يـې  

پـه هيـواد کـې امـن او سياسـي اسـتحکام شـتو  ولـري خلـک د سـپما           لګوي  که 

 اراده کوي .

د سپما اقتصادي اهميـت :د يـو هيـواد اقتصـادي پرمختـګ پـه پـانګونې پـور          

تړاو لري او پانګونه تر ډيره بريده په سپما پور  تړلې ده که په هيواد کې د سپما 

و کـه د سـپما سـلنه کمـه     سلنه لوړه وي نو هيواد په اقتصادي لحاظ پياوړی وي ا

وي هيواد په اقتصادي لحاظ ضعيف وي د خلکو د ژوند سطحه ټيټه وي نـو کـه   

 څو  غواړي چې پرمختګ وکړي بايد د سپما اندازه لوړه کړي .

 د سپما د زياتوالي لپاره بايد پند  کارونه تر سره شي :

 د ماليې په انداز کې بايد کمښت راشي 

 په هيواد کې د امن راوستل 

 په هيواد کې سياسي ثبات 

 د وګړو د عوايدو د ډير والي لپاره کړنې ترسره کول 

 په هيواد کې د مالي ادارو جوړول 
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 په هيواد کې د پانګونې ډيرښت 

 د خلکو د ژوند دسطحې لوړوالی 

 

 Definition of economicsد اقتصاد تعريف 

چې دغه  يکله چې انسا  نړۍ ته سترګې غړولي ورسره غوښتنې هم رامنځته شو

و وختونـو کـې د   يـ سـاده و . د ژونـد پـه لومړ     غوښتنې په لومړي وخت کـې ډيـر  

او  پــوره يــپر  خپلــې اړت لــه  خلکــو د ښــکار و ا ويانســانانو ژونــد پــه ځــا  بســ

  انسـا   ود انسا  په غوښتنو کې توپير راغلـ  سره  کن د وخت په تيريدويکولې ل

چــې د  وبرابــر  کــړي  هماغــه وپــه د  لټــه کــې شــو څــو د ځــا  لپــاره اســانتياو   

ښه شوه.تقريبا د ټولو علومـو پـه هکلـه کـه     يا پيدو ته اړتياقتصادعلم رامنځته ک

 وه وکړو نو ريښه ېې يونا  ته رسيږي ځکه يونا  دنړۍ پر مخ لومړ: ځـا: و نڅيړ

پورته کـړو  د انسـا  د پيدايښـت     یپړونڅخه مخ ه چې هلته انسانانو د طبيعت ل

خلکو نظريات ورکړل  په ځمکه کې د روحانيت او ماديت  لهکپه ه ياو څرنګوال

ــې          ــاني کلم ــم د يون ــوني کلمــې جوړښــت ه ــول.د اکوم ــد  وني ــور پن ــر غ اصــول ت

چـې مانـا ېـې د کـورنۍ اداره يـا د کـور تنظـيم او         یايکونوم  څخه اخيستل شو

د اکونـوميک     هتدبير د:.ګزنفو  څلورسوه څلور څلويښت کاله د مخه ترميالد

.ګزنفــو  د خپــل ګزنفــو  د ســقراګ شــاګرد و تــدبير( پــه نــوم کتــاب وليکــه )د کــور

 د ګزنفـو   نو له ډلـې څخـه و  ااو په يونا  کې د سردار یتاريخ ليکونک یعصر لو

کتاب کې د کورني اقتصاد   تدبير  په طبيعي زيرمو د دولت کنټـرول او پـه     په 
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ــه شــو  ده   ــد  څيړن ــو اقتصــادي  خصوصــي ملکيــت بان ــاتو  ګزنفــو  د خپل نظري

د ډير والي سبب ګڼلـه چـې د    شتمنۍاساس کرنه ګرځولې اوکرنه ېې د اقتصادي 

همدارنګـه   دولت او عامو خلکو څخه يې هيله لرلـه څـو کرنـې تـه اهميـت ورکـړي      

او ليږد راليـږد   ګزنفو  له دولت څخه غوښتل چې دولت بايد خلک بيړۍ چلونې 

لـه بلـې   ډيـر والـي عامـل ګڼلـو       ته پاملرنه وکړي نوموړي دغه هنر هم د شتمنۍ د

دولــت بايـد دســپينوزرو کانونـه پــه کــار    پــه هلکـه ويــل چـې   خـوا ګزنفــو  د پيسـو  

 ګزنفـو  دا چې داقتصاد له نظره د اهميت وړ ديد   واچوي او سپين زر راوباسي 

دولـت بايـد     غوښتنه دد  لپاره وه چې د سپينو زرو سـکې او پيسـې ډيـر  شـي    

 خصوصي سکتور له پسه ېـې وباسـي  او دې راولي طبيعي زيرمې په خپل وا  ک

کزنفو  عقيده لرلـه   او د لومړي ځل لپاره يې د ون يزو شرکتونو نظريه هم ورکړه

چې بايد ښارونه لو: او غټ وي او ډير خلک يو ځا: سره ژوند وکړي څو د کـار  

چې د اقتصادي فعاليتونو د پرمختګ لپاره لو: عامل بلـل کيـږي مـنځ تـه      ويع

راشــي ځکــه هــر څــومره چــې ښــار لــو: وي اړتيــاو  هــم ډيريــږي او د کــار وېــع د  

ــه رازي     ــه مــنځ ت ــه خپل ــر اســاس پ ــال  اړتيــاوو پ ــو  د م ې دورکــړ  او ازاد  يګزنف

د  شـتمني  هېې داسې راپيژنـده: د ګزنفـو  پـه عقيـد     شتمنيو او  پلوی سوداګرۍ 

هر څه چـې لـه اړتيـاو ډيـر شـي هغـه        ېاموالو د ډيروالي نسبت دهغه اړتياو ته يان

 .هد شتمني

مخفف دی   political Economy)د پولټيکل اکانوي)(economics) اکنامک 

( Polis( م موعه ده چـې  Nama(  او )Polis(  )Oikaچې له دريو يوناني الفاظو )

قـانو      Namaمانـا  کـور والـه  او      Oika لـه  د مانا ښار  رياست او يـا منظمـه ډ  
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مانا لري دا په د  مانا چې يو کـور والـه څنګـه توليـدي چوپړتيـاو  ترسـره کـړي         

عوايد په پس راوړي او په مقابل کې توکي او چوپړتيـاو  وپيـري تـر څـو خپلـې      

ــواد      ــانومي د هيـ ــل اکـ ــته پولټيکـ ــه د  وروسـ ــې لـ ــړي چـ ــوره کـ ــر  پـ ــاو  پـ اړتيـ

نو لپار وکارول شو او موخه يې له هغو قوانينو او اصـولو څخـه وه   داقتصادي کړ

:څرنګـه   وصاد پخوانيـو پوهـانو داسـې فکـر کـاو     چې يو هيواد يې نافذوي. د اقت

چې يوه کورنۍ د اړتيـاو پـر بنسـټ خپـل عوايـد او لګښـت تنظيمـوي همدارنګـه         

کټ مـټ د يـو هيـواد حکومـت هـم د هيـواد پـه داخـل کـې دعوايـدو او لګښـتونو            

حساب کتاب کوي چې همد  حساب کتاب ته يي پوليټکل اکانومي ويله. خو د 

واوښـتو.د يـو علـم     وخت په تيريدو سره دغه لفظ په اکانومي او بيا په اکنامک 

د تعريف اړتيا هغه وخت پيښيږي کله چې هغه علم د پرمختګ په حال کـې وي د  

يو علم د تعريف څخه جوتيږي چې هغه علم له کومو موضوعاتو بحث کوي د علم 

د مطالعې دايره رامالوي.د اقتصاد د علم په اړه بيال بيل تعريفات وړاند  شوي 

تعريف کړی.ايـدم سـمټ .مالت  ريکـاردو او جـي     او هر پوه دا علم له خپله نظره 

اي  مل اقتصاد د شتمنۍ علم بللي.الفرډمارشل  پيګـو او کـال  اقتصـاد خيـر     

ښيګڼې علم بولي . د اقتصاد علم  هر پوه له خپله نظره تعريف کـړی چـې مـوږ يـې     

 په پند  در  برخو ويشو :
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 اقتصاد د شتمنۍ علم دی

Economics is science of wealth 

          ادم سـمټ : پـه پخوانيـو زمـانو کـې  د اقتصـاد د علـم پوهـانو اقتصــاد د

ــالم ادم ســمټ د         ــو  څخــه وروســته اســکاټلين ي ع ــه ګزنف ــه  ل ــم ګاڼ شــتمنۍ عل

اقتصاد د علم په اړه يو کتاب د ملتونو شتمنۍ پـه نامـه وليکـه د دغـه کتـاب لـه       

ې د هيوادنـو پـه   کبله ډيری پوها  ادم سمټ د اقتصاد پالر ګڼي  پـه د  کتـاب کـ   

 وسايلو او نوعيت بحث شوی  کتاب په پند  څلورو برخو ويشل شوی:

       د شتمنۍ لګښت : په د  برخه کـې د شـتمنۍ د لګښـت د اصـولو پـه اړه

 بحث شوی.

          ــې تــوکي او ــړل شــوي چ ــې دا څي ــه ک ــه د  برخ ــول : پ ــدا ک د شــتمنۍ پي

 چوپړتياو  په کومو اصولو پيدا کيږي.

   برخـه کـې د توکـو او چوپړتيـاوو د تبـادلې اصـول       شتمنۍ تبادله : په د

 بيا  شوي.

          شتمنۍ ويع : په د  برخـه کـې دا ښـول شـوي چـې پيـدا شـوي تـوکي او

 چوپړتياو  د پيدا کوونکوترمنځ څنګه وويشو.
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له د  کتاب څخه جوتيږي چې ادم سمټ  اقتصاد د شتمنۍ علم ګاڼه او ويـل يـې   

نۍ پسـته راوړي او څنګـه يـې پـه     چې اقتصاد هغه علم دی چې انسا  څنګه شتم

 لګښت ورسوي.

   اين ډبليو سينير : د ادم سمټ د کتاب څخه پنځوس کاله وروسته يو بـل

انګلــي  عــالم  ايــن ډبليــو ســينير د ادم ســمټ نظــر تاييــد او اقتصــاد يــې داســې    

تعريف کړو: اقتصـاد يـو داسـې علـم دی چـې د شـتمنۍ نوعيـت  شـتمنۍ پسـته          

 ع څخه بحث کوي.راوړل او د شتمنۍ له وي

          جي .ايـ  .مـل :د نوولسـمې زيږديـز  پيـړۍ مشـوور  عـالم او فيلسـوف

جي .اي .مل اقتصاد ته داسې يو تعريف وړانـد  کـړی: اقتصـاد يـو داسـې علـم       

دی چـې د شـتمنۍ نوعيـت او د هغـو ټولـو قوانينـو مطالعـه ده چـې د شـتمنۍ پـه           

 پيدا کيدو او د شتمنۍ په ويع اغيزه لري.

 : ز کـې اقتصـاد   1883امريکايي  اقتصاد پـوه فـران  واکـر     فران  واکر

 داسې تعريف کړو: اقتصاد يو داسې علم دی چې  له شتمنۍ سره اړيکه لري. 

      پروفيسور ايلي : پروفيسور ايلي هم په اقتصـاد پوهـانو کـې راځـي او د

اقتصاد د علم په اړه وايي : اقتصـاد هغـه علـم تـه ويـل کيـږي چـې  هغـه اصـول او          

ر غور پند  نيسي کوم چې د شتمنۍ د پسته راوړلو او د هغې د ليـږد   ضوابط ت

 . له کړنو سره سروکار لري
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        چيپ مين :چيپ مين هـم د ادم سـمټ همنظـری دی او هغـه هـم اقتصـاد د

 شتمنۍ علم بولي.

  ونۍ علـم ګاڼـه او دوی داسـې فکـر کـاو     مالت  او ريکارډو هم  اقتصاد د شتم    

چې ټولې انساني کړنې ځکه رامنځته کيږي چې انسـا  غـواړي شـتمنۍ تـر پسـه      

 کړي او د انسا  دغه غوښتنه د نوموړي اقتصادي ژوند مخ ته وړي.

لــه پورتنيــو تعريفونــو څخــه جــوتيږي چــې  پــه لومړيــو وختــوکې داقتصــاد د علــم  

ې شتمنۍ پوهانو اقتصاد د شتمنۍ علم ګاڼه او د انسانانو د ټولو کړنو محر  ي

 ګڼله.

ادم ســمټ او د هغــه پيــروا  )ايــن ډبليــو ســينير  جــي .ايــ  .مــل  فــران  واکــر     

پروفيسور ايلي  چيپ مين  مالت  او ريکارډو  دوی ټولو ته کالسيک اقتصاد 

پوهــا  ويــل کيــږي او د هغــوی لــه خــوا چــې کــوم تعريفونــه وړانــد  شــوي دي          

 دکالسيکو تعريفونو په نامه ياديږي.

 وهانو د تعريفونو ښه والید کالسيکو پ

ادم سمت او د هغه پيروانو د اقتصاد علم د شـتمنۍ علـم ګڼلـی او دا علـم يـې پـه       

ډيرو سـاده الفـاظو سـره تعريـف کـړی دی . لـه بلـې خـوا لـه د  حقيقـت څخـه هـين             

څو  سترګې نه شي پټوپی چې د هيواد د وګړو د ټولو اقتصادي کړنو محـور د  

ځکــه کالســيکو اقتصــاد پوهــانو د اقتصــاد علــم د شــتمنۍ پســته راوړل دي. نــو 

ې کـړ  ده  يـ و د اقتصـادي کړنـو اصـلي انځـورګري     شتمنۍ علم ګڼلی اود انسانان
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ځکه چې  انسا  تل خپلې اقتصادي کړنې د شتمنۍ د پسته راوړلو لپاره کاروي 

د دوی د تعريف په اساس د شتمنۍ ټول اړخونه د شتمنۍ پسـته راوړل شـتمنۍ   

ۍ ويع او د شتمنۍ لګښت  د اقتصاد علم تر څيړنې پنـد  نيسـي   تبادله شتمن

 چې ورسره د اقتصاد د علم اهميت پپسې ډيريږي.

 نيوکه

د کالسيکو اقتصاد پوهانو په تعريف يو شمير برطانيوي پوهانو چـې رسـکن او   

کارپيل يې د يادونې وړ دي نيوکه کـړ  او هغـوی ادعـا لـري چـې ادم سـمټ او د       

هغه پيروانو د اقتصاد علم  بدنام کړی ځکه هغوی اقتصاد يواز  د شتمنۍ علم 

پالـه کيـږي   هغـوی د     ګڼلی چې دد  له کبله خلـک بـې پر   پيسـه پالـه او ځـا      

ې دومـره لـه نفرتـه    يـ ښول د وخـت ضـايعه بللـې او دا علـم     اقتصاد د علم يادول او 

 ډ  کړی چې يواز  د خوړلو علم يې ګڼلی او دا يې يو شيطاني علم بللی. 

 د نيوکې ځواب

د هغې زمانې  د پوهانو رسکن او کارپيـل پـه د  تعريفـو نيوکـه ناسـمه پوهـه ده       

په نظر له شتمنۍ څخه موخه پيسې   سره او سـپين زر ځمکـه     ځکه د د  پوهانو

او نور دي نو ځکه دوی د اقتصاد علم د ډوډۍ علم ګاڼه او انسا  شتمنۍ پاله او 

ځا  پاله ګڼلی.که  د ادم  سمټ او د هغـه د پيروانـو تعريـف تـه نظـر واچـوو ډيـر د        

ې پوهې لـه کبلـه   نيوکې وړ نه دی. نو ځکه ډير  ستونز  د شتمنۍ په اړه د ناسم

رامنځتــه شــوي. لــيکن ادم ســمت او د هغــه دپيروانــو لــه شــتمنۍ څخــه موخــه لــه    
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کميابه توکو څخه عبارت دي چې انسانا  يې د خپلو غوښتنو د پوره کيدا لپـاره  

کــاروي.مګر يــوه خبــره د يــادونې وړ ده چــې شــتمنۍ  د غوښــتنو د پســته راوړلــو   

ه نه ده. د اقتصاد د علم موضوع د انسا  لپاره يوه وسيله ده شتمنۍ په خپله موخ

ژوند دی د شتمنۍ مطالعه تر هغه وخته موږ کوو تر کومه چې د انسـا  پـه ژونـد    

اغيز لري  د اقتصاد د علم زده کوونکی د اقتصاد علم داسې مطالعـه کـوي لکـه    

څرنګه چې يو روغتيا پال ناروغي مطالعه کوي کله چـې ډاکتـر نـاروغي مطالعـه     

  مانا دا نه ده چې ډاکتر له ناروغۍ سره مينه لـري مګـر هغـه دد     کوي دد  خبر

لپاره ناروغي مطالعه کوي  څـو د انسـا  ژونـد وژغـوري پـه همـد  ډول کلـه چـې         

ــا  چــې اقتصــاد انســا           ــه د  مان ــو دا پ ــم دی ن ــو اقتصــاد د شــتمنۍ عل مــوږ واي

سـاوي  شتمنۍ پالۍ ته نه دعوتوي. بلکې د د  لپاره چې شتمنۍ لـه غلـط او نام  

ويع څخه وساتي شتمنۍ په خپله ښه او بده نه ده بلکې د هغې  کارول په انسـا   

ې لګـوي رحمـت او کـه پـه بـدو کـارو يـې        يـ ري.کـه  پـه ښـو کـارونو کـې      پور  اړه ل

 لګوي د عذاب پمل ګرځي نو له د  کبله د ا ډول نيوکې بې بنسټه دي. 
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 علم دینې يمادي هوسااقتصاد د 

Economics is a science of material welfare 

داکترالفرد مارشال :ادم سمت او د هغه پيروانـو چـې کـوم تعريـف د اقتصـاد د      -1

علم لپاره تر سره کړی وو  له يوه اړخه محـدود او ګمـرا کـوونکی وو ځکـه هغـوی      

شتمنۍ ته مرکزي بڼه ورکـړ  وه نـو لـه د  کبلـه د اقتصـاد علـم لپـاره د يوداسـې         

چې د خلکو ناسمه پوهنه د اقتصاد د علم په اړه لر  کړي د تعريف کول پکار وو 

د  اړتيا د لر  کولو لپاره  په نولسمه ميالدي پيړۍ کې ډاکتـر الفردمارشـال پـه    

ل يـ دغه ناسمه پوهنه لر  او د کارپ خپل کتاب د اقتصاد د علم د اصولو په نامه

علـم  داسـې   الفردمارشـال اقتصـاد    .او رسکن نيوکـو تـه يـې د پـای ټکـی کيښـود      

تعريف کړو: اقتصاد يو داسې علم دی چې د انسا  ورځنی ژوند  تر څيړنې پند  

نيسې او دد  امر تحقيق کوي چې انسـا  څنګـه شـتمنۍ پسـته راوړي او څنګـه      

يـې پـه لګښــت ورسـوي دا علـم د انســا  د انفـرادي او ټـولنيز ژونــد هغـه برخـه تــر         

  مادي اړتياو  ترپسه کـړي نـو   مطالعې پند  نيسې چې انسا  د خوشاله ژوند

د اقتصاد علم له يو  خوا دشتمنۍ مطالعه لـه بلـې خـوا تـر ټولـو موـم د انسـا  د        

ژوند يو اړخه مطالعه کوي.د الفـرد مارشـال لـه تعريـف وروسـته ټـولې نيـوکې لـه         

منځه پړ  الفرد مارشال د اقتصاد د علم په اړه ټولې ناسمې پوهې لمنځه يـوړ   

يې په ډيره ښه بڼه توضيح کړو د ډاکتر الفرد مار شال په تعريف  او د اقتصاد علم

 کې پند  نقاګ شامل دي:
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I.        ــږي چــې ــه کي ــه مطالع ــواز  دا ن ــې ي ــه اقتصــاد ک د شــتمنۍ مطالعــه : پ

شــتمنۍ څنګــه پســته راوړو بلکــې دا هــم مطالعــه کيــږي چــې شــتمنۍ څنګــه  پــه   

 لګښت ورسوو.

II.  موخه ټول هغـه کارونـه دي   د ورځني ژوند مطالعه : له ورځني ژوند څخه

چې څنګه شتمني پسته راځي او څنګـه پـه لګښـت رسـيږي او پـه ټولنـه کـې کـوم         

کارونه تر سره کيږی چـې خلـک ورتـه پـه بـد نظـر نـه ګـوري او دد  بـرعک  هغـه           

کارونه چـې ټولنـه ورتـه پـه ښـه نظـر نـه ګـوري لکـه رشـوت غال او نـور چـې دا پـه              

 ورځني ژوند پور  تړلي هم نه دي. اقتصاد کې نه راځي او دا کارونه په

III.  د روغ انسا  مطالعه : په اقتصاد کې د هغه شخ  کړنې  مطالعه کيږي

چې روغ اوسي  د ليوني  ملنـګ  سـاده کړنـې پـه اقتصـاد کـې نـه مطالعـه کيـږي          

 ځکه د دوی کارونه له ورځني ژوند څخه بيل دي.

IV.      چــې مــادي اړتيــاو  : مارشــال پــه خپــل تعريــف کــې دا هــم واضــح کــړي

اقتصاد د انسا  هغه کړنې مطالعه کوي چې مادي توکي رامنځته کوي او کومې 

کړنـې چـې مــادي تـوکي نـه رامنځتــه کـوي پـه اقتصــاد کـې نـه شــميرل کيـږي لکــه          

کرونــدګر کرنــه کــوي مــادي تــوکي پيــدا کــوي خــو دد  بــرعک  اســتاد څارنوال  

 کړنې ځکه په اقتصاد کې  نه راځي چې دوی مادي شی نه پيدا کوي.

V.       خوشاله ژوند : په اقتصاد کې هغه مادي تـوکي مطالعـه کيـږي کـوم چـې

انسا  ته مادي خوشالي ورکوي او هغـه مـادي تـوکي چـې انسـا  تـه خوشـالي نـه         
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ورکوي په اقتصاد کې نه راځي. لکه د شرابو څښل  چرس او نور ځکـه دا انسـا    

 کوي.ته مادي خوشالي نه ور په برخه کوي نو ځکه يې اقتصاد نه مطالعه 

VI.    د شتمنۍ لګښت او پيدايښت : مارشل په خپل تعريف کې ويلي انسـا

د خپلو غوښتنو د پوره کيدا لپاره چې په کومو اصولو عمل کوي شتمنۍ ترپسه 

 کوي   په لګښت يې رسوي   پرمختګ او خوشالي تر پسه کړي.

VII.     انساني اړخ ته اهميت : تيرو اقتصاد پوهانو اصلي موخـه شـتمنۍ ګڼلـه

مارشال اصلي اړخ انسا  وباله او د انسـا  دلچسـپي لـه شـتمنۍ سـره   ځکـه       خو 

 چې د انسا  د خوشالۍ وسيله ګرځي.

مـادي  له ډاکتر الفرد مارشال وروسته يوشمير نورو پوهـانو هـم د اقتصـاد علـم د     

 علم ګاڼه چې په پند  ډول تر  يادونه کوو:نې يهوسا

لو وضـاحت کـوي چـې د انسـا  د     پروفيسور کينن :اقتصـاد د هغـو ټولـو وسـاي    -2

 برياليتوب او بوبود سبب ګرځي.

پيګو : اقتصاد د مادي خوشالۍ مطالعه ده چې انسا  يې مخامخ يـا د پيسـو    -3

 په وسيله تر پسه کوي.

الفرد مارشال او د هغه پيروا  د نيو کالسـيک اقتصـاد پوهـانو پـه نامـه يـاديږي        

د نيـو کالسـيک تعريفونـو پـه نامـه      او د هغوی لخوا وړاند  شـوي تعريفونـه هـم    

 ياديږي.
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 د نيو کالسيکو د تعريف ښه والی

داکتر الفرد مارشال د اقتصاد علم ته د بريالتوب او بوبود علم نوم ورکړو د ټـول  

نيوکو مخه يې ونيوله. د اقتصاد علم ته يې يوه نو  بڼه ورکړه داقتصاد علم  يې 

ډيــرو خلکــو د اقتصــاد د علــم لــه د ورځنــي ژونــد د مطــالعې علــم وګاڼــه نــو ځکــه  

مطالعې سره مينه پيدا کړه   اقتصاد علـم  انسـا   تـه لـومړی اهميـت ورکـوي پـه        

دويمه درجه شتمنۍ ته  نو له د  کبله د پخوانيو اقتصـاد پوهـانو نيـوکي چـې د     

اقتصاد د علم په تعريف و  پخپله لمنځه پړ  مارشال هغه شـتمنۍ پـالو  تـه دا    

د علم  موږ ته د شتمنۍ پالنې سبق نه راښيي بلکې شتمنۍ واضح کړه چې اقتصا

ل يـ وسـيله ده او بـاپخره مارشـال وو   يواز  د انسانو د غوښتنو د پوره کيـدو يـوه   

:اقتصاد د انسا  هغه کړنې تر مطالعې پند  نيسي چې يو انسا  يـې د خوشـاله   

 ژوند د تيرولو لپاره تر سره کوي.

 د تعريف نيمګړتياو 

وخته د مارشال له خوا وړاند  شوی تعريف ټولو تـه دمنلـو وړ وو خـو پـه     تر ډيره 

ز کــې د لنــد  ســکول اف اکنــامک  پرفيســور رابنــز پــه خپــل کتــاب د) 1934کــال 

اقتصاد د علم نوعيت او اهميت( د مارشال په تعريف کې يو شـمير نميګړتيـاو    

او بوبود يـواز  پـه   توب يسور رابنز په وينا د انسا  بريالراپه ګوته کړ  : د پرفي

مــادي وســايلو اتکــا نلــري  بلکــې غيرمــادي وســايل هــم د انســا  لپــاره خوشــالي   

ورکوپی شي. د ساري په ډول ګروندګر  مزدور تر څنګ د ډاکتـرۍ  اسـتادۍ او   

ــور هــم د انســا  لپــاره د انســا  د خوشــالی او بوبــود ســبب ګرځــي.د مارشــال د       ن
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ه کړنـې  شـاملې دي چـې د انســا     تعريـف پـر اسـاس پـه اقتصـاد کــې د انسـا  هغـ       

مادي اړتياو  پوره کوي خو دد  برعک  هغـه کړنـې چـې زمـوږ مـادي اړتيـاو        

نشي پوره کوپی د اقتصاد په دايره کې نه راځي.چې د اقتصاد د علـم د لوسـتلو   

توب او بوبود په ښه توګه نـه  يه کړي وه.همدرانګه مارشال  بريالدايره يې محدود

شي چې يو شی د يو انسا  لپاره خوشالي راوړي خو بل  دی توضيح کړی .کيدای

ته  خفګا  د مثال په توګه د شـرابو څښـل د يـو کـ  لپـاره د خوشـالی او بـل تـه د         

خفګا  باعث ګرځي په اقتصاد کـې د شـتمنۍ پسـته راوړلـو څخـه موخـه يـواز         

هغه عايد چې مصرفونکی پر  خپلې مـادي او غيرمـادي اړتيـاو  پـوره کـوي. د      

ل د نظريې پـر اسـاس مـادي اړتيـاو  ) خورا  لباس مکـا ( پـه دغـو چـې         مارشا

ــادي      ــه غيرمــ ــر پــ ــې راځــــي مګــ ــره کــ ــه دايــ ــاد پــ ــي د اقتصــ ــت راځــ ــوم لګښــ کــ

اړتياوو)فلم چکر سفر( چې کوم لګښت راځـي دا د اقتصـاد لـه علـم څخـه بيـرو        

دي دا په داسې حال کې ده چې په اقتصاد کې ټولې مـادي او غيرمـادي اړتيـاو     

لـي دي .مارشـال پـه خپـل تعريـف      يټ پر  راځي  په اقتصاد علـم کـې دخ  ښچې لګ

کې وايي د بد عمله انسا  کړنې  نه راځي لکه غل ډاکو او نـور  خـو دا پـه داسـې     

حال کې ده چې هغه انسا  هم لږ وسايل او ډير  غوښتنې لري د مارشال  تعريف 

الۍ باعـث يـا د   د انسا  هغه کړنې تر مطالعې پند  نيسـي چـې د انسـا  د خوشـ    

انسا  په خوشالو کې پس لري مګر داسې کړنې چې مادي خوشالي انسا  تـه نـه   

ورکوي نه مطالعه کوي. خو که  په يو هيواد کې جنګ راځي يا زلزله نـو د هيـواد   

 په اقتصاد اغيزه لري نو ځکه په اقتصاد کې مطالعه کيږي.
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 په محدود وسايلو د نامحدود  غوښتنې پوره کول

ز کــې پــه خپــل 1934د لنــد  ســکول اف اکنــامک  مشــوور اســتاد رابنــز  پــه کــال 

بوبود  نيوکه وکـړه  کتاب د اقتصاد د علم نوعيت او اهميت کې  په پرمختګ او 

ې داسې اظوار کړه: د اقتصاد علم لپاره داسې يـو تعريـف وړانـد     ياو خپله رايه 

اسـاس نومـوړي اقتصـاد    کړو   اقتصاد علم  ته يې د علم درجه ورکړ  په همـد   

داســې تعريــف کــړو: اقتصــاد يــو داســې علــم دی چــې  انســا  خپلــې نامحــدود     

ــوره کــړي او وســايل پــه بيالبيلــو پرو          ــتنې پــه خپلــو محــدودو  وســايلو پ غوښ

 وکاروي . د پروفيسور رابنز په تعريف کې موم ټکي :

o        نامحـدود  غوښـتنې : د انسـا  غوښـتنې نامحـدود  دي او د وخـت پــه

و ســره پــه کــې ډيروالــی راځــي   انســا  تــل پــه هڅــه کــې وي تــر څــو خپلــې    تيريــد

غوښتنې پوره کړي کله چې يوه غوښتنه پـوره شـي بلـه رامنځتـه کيـږي  همداسـې       

 ادامه لري نو له د  کبله موږ نه شو ويالی چې د انسا  غوښتنې پوره شوي.

o نسـا  ټـولې غوښـتنې يـو شـا  نـه وي       د غوښتنو په اهميت کې توپير: د ا

نې ډير  اوځينې لږ  مومې وي د خوار   لباس د اوسيدو ځای ډيـر موـم او   يځ

غالۍ  تيلفو  او نور لږ  مومې دي چې د وسايلو د کمښت له وجې موږ لـومړی  

 مومې او په دويم قدم کې لږ  مومې غوښتنې پوره کوو.

o         محدود وسايل : په نړۍ کـې وسـايل محـدود نـه دي لـيکن د اړتيـاوو پـه

ــر      نســبت کــم دي يــ  و هوښــيار ســړی خپــل وســايل داســې کــاروي چــې خپلــې ډي
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اړتياو  پر  پوره کړي.د محدود وسايلو برعک  نامحدود وسايل هغـه وسـايل   

دي چې د انسا  له غوښتنو څخه ډير وي او دهغو دپسته راوړولو لپاره قميت نه 

علـم  ادا کوي. لکه هوا بارا  د سمندر اوبه  د پروفيسور رابنز په وينا د اقتصـاد  

 له دا ډول وسايلو سره  اړيکه نه لري ځکه  انسا  هغه په وړيا ډول تر پسه کوي.

o     د محــدود وســايلو متبــادل کــارول : د رابنــز پــه وينــا وســايل د بيالبيلــو

غوښتنو د پوره کيدو لپاره کارول کيدای شي. د ساري په ډول د ځمکې يوه ټوټه 

ايي هـم  د هټـۍ لپـاره    يـ او  وکرل شي يـا پـر  کـور جـوړ کـړو      کيدای شي غنم پر 

وکاروو او دا امکا  نه لري چې دا ټول په يو وخت کې وشي او که کيـدای شـوای   

 نو بيا به  ستونزه نه وه .

اقتصادي مسايل څنګه پيدا کيږي د پروفيسور رابنز له نظـره اقتصـادي مسـايل    

 د پند  اړتياوو په اساس پيدا کيږي:

  چيرته داسې فکر وکړو چې د انسا  د انسا  غوښتنې نامحدو  دي: که

غوښتنې يوازي يو څـو دي نـو د هغـې لـه پـوره کيـدو وروسـته هغـه اړ نـه وو چـې           

خپلو غوښتنو ته ترتيب ورکړي نو په د  وخت کې نه د ټاکلو کومه موضوع او نه 

 هم کوم اقتصادي مسله.

       ــولې غوښــتنې ــه د انســا  ټ ــوپير : کــه چيرت ــه اهميــت کــې ت د غوښــتنو پ

ی نو بيا  زموږ په ذهن کې د برترۍ عنصـر لمنځـه ځـي او مـوږ هـين ډول      يوشا  وا

انتخاب نه شو کوپی ځکه ټولې غوښـتنې بـه يوشـا  وای او انتخـاب هغـه وخـت       
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ــو ځکــه کــه د انســا          ــوپير موجــود وي ن ــه اهميــت کــې ت کيــږي چــې د غوښــتنو پ

 ود.لو شتو  نه درليو شا  وای نو بيا به اقتصادي مساغوښتنې ټولې غوښتنې ي

 ل : د وسايلو کمښت په د  مانا نه دی چې وسايل شتو  نه يمحدود وسا

لــري دا پــه د  مانــا ده چــې د اړتيــاوو پــه نســبت کــم دي يــو هوښــيار انســا  خپــل   

وسايل داسې کاروي چې ډير افاديت پسته راوړي او خپلې ډير  غوښـتنې پـر    

 پوره کړي. 

 س کې وسـايل يـواز  د   محدود وسايلو متبادل کارول : که د انسا  په پ

يو کار لپاره کارول کيدل نو بيا هين اقتصادي مسـله نـه پيـدا کيـده. د سـاري پـه       

ډول کــه ځمکــې يــواز  غــنم کــول نوبيــا د بــل فصــل د کرلــو هــين خبــره نــه وای او   

 اقتصادي مسله به هم نه وای.

 د رابنز د تعريف ښه والی

 د پرفيسور رابنز تعريف پند  ښه والی لرلو :

ز : د پرفيسور رابنز تعريف ټوليز او په ټولو پخوانيـو تعريفونـو ېـې    ټولي .1

برتري لرله  ټول هغه مسايل يې وڅيړل چې کومه اقتصادي مسـله ده او کومـه نـه    

 په اقتصاد کې  انسا  نا محدود  غوښتنې د محـدودو او متبـادلو وسـايلو پـه     

ــوو چــې غوښــت        ــه ک ــره ن ــين خب ــوږ ه ــه د  اړه م ــوره کــوي او پ نې انســا  وســيله پ

خوشالوي او که نه . د ساري په ډول  که چرسو او افيو  ته په بازار کې تقاضا وي 

نو اقتصاد يې مطالعه کوي ولو کـه هغـه هـر څـومر ه ضـررناکه وي همدرانګـه کـه        
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کوم شی مفت وي او ډير ګټور هم وي خو بيا يې هم اقتصاد نه مطالعه کوي .لکه  

ه د اقتصـاد د علـم حـدود وټاکـل شـول چـې پـه        د سمندر اوبه نـو د رابنـز لـه تعريفـ    

 اقتصاد کې کوم شيا  مطالعه کيږي.

حقيقــت :همدرانګــه رابنــز د اقتصــاد علــم تــه حقيقــي بڼــه ورکــړه او هغــه     .2

 په کې راوستل چې موږ يې په ورځني ژوند کې ګورو. حقايق يې 

ې نه په يـلی وګاڼه اقتصاد علم يلی :پروفيسور د اقتصاد علم  ناپېيناپې .3

او نه په بدو پسې وتاړه بلکه هغـه يـې يـو خپلـوا  علـم وګاڼـه هغـه وويـل پـه           ښو

اقتصاد کې انسا  خپلې کړنې په خپله خوښه تر سـره کـوي د کړنـو پـه ټـاکلو کـې       

ــې         ــې شــاملې دي چــې انســا  څنګــه خپل ــه اقتصــاد کــې هغــه کړن ــوا  دی پ خپل

 نامحدود  غوښتنې په متبادلو محدودو وسايلو پوره کړي.

يره: ده په اقتصاد کې ټول هغه مسايل شامل کړل چـې دوسـايلو   پراخه دا .4

 د کمښت په وجه رامنځته شوي که د انسا  لپاره ګټور وي او که نه.

عام فومه : د رابنز تعريف  نـه يـواز  دا چـې عـام فومـه دی د هـر لوسـتي         .5

انسا  د ذهني معيار مطابق هم دی رابنز د اقتصاد علم  په ځـانګړ   بڼـه رامختـه    

 .کړو

 د رابنز د تعريف  نيمګړتياو 

رابنز چې کله د اقتصاد علم لپاره تعريف وړاند  کـړو نـو هغـه دا دعـوه هـم وکـړه       

چې دده لخوا وړاند  شوی تعريـف لـه  ټولـو تعريفـو څخـه غـوره دی لـيکن د څـو         



 اقتصاد پېژندنه
 

 

44 

اقتصاد پوهانو له خوا چې پروفيسور هک  او فريز يې د يادونې وړ دي د رابنيز 

 پند  نيمګړتياو  په  ګوته کړ  :په تعريف کې 

           د اقتصاد علم له انسـاني پرمختـګ سـره بـې اړيکـې نشـي پـاتې کيـدای

نـو  ييقـت وبالـه  د اپـه د  مانـا چـې د ځ     پروفيسور رابنز اقتصاد يواز  علـم الحق 

واقعاتو اوحقايقو د رامنځته کيدو وسايل څه شی  دي که  د اقتصاد د علم دنـده  

ــر ســي   ــه    يــواز  د حقــايقو راب ــه اړه ل ــي پ ــد د ښــه وال ره کــول وي او د انســا  د ژون

مسايلو سره اړيکه نلري نو بيا د اقتصاد د علم مطالعه څـه ګټـه لـري. دسـاري پـه      

توګه کې په يو هيواد کې د خوړو کمښت راځي اقتصـاد پـوه بـه يـواز  خلکـو تـه       

وايي چې د خوړو کمښت دی او د کمښت سبب به يې خلکو تـه وايـي د کمښـت د    

يوي لپاره به يي هين رنګه اقدام نه تر سره کوي.که د اقتصاد علم د انسـا  د  مخن

ژوند په ښه والي کـې انسـا  تـه پرښـونه نـه کولـه نـو بيـا يـادول يـې څـه ګټـه لـري              

و نيمګړتيـاوو پـه مقابـل کـې     يـ ي د پروفيسور رابنـز د تعريـف د لو  .پروفيسور ايل

ډير دی او د هغه مطالعه يـواز   وايي : د اقتصاد علم د علم الحقيقت څخه لږ څه 

تر فکر او ذهن پور  محدوده نه ده بلکې له انسا  سره همدردي هـم د اقتصـاد د   

علم يو دنده ده. همدرانګه پروفيسور پيګو هم د پروفيسور رابنز د تعريف په اړه 

وايي : د اقتصاد علم له فلسفې سره نه بلکـې د طـب لـه علـم سـره ورتـه دی د کـوم        

 خم خرابول نه بلکې جوړول دي.موخه چې د ز
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 نــو وختــو کــې د رابنــز تعريــف بيـــلکل بــې مانــا   يانــا تعريــف : پــه ځ بــې م

ثابتيږي د ساري په ډول له يو شخ  سره څلور ګړۍ وخت دی او د هغه غوښتنې 

 په د  ډول دي:

  د خپل ملګري ليدل 

  د اقتصاد د علم لوستل 

  د  فلم کتل 

ره کتــل د اقتصــاد د علــم د د  شــخ  مــخ تــه مــوخې د خپــل ملګــري ســ  (1

 مطالعه او د فلم کتل دي.

 نې موخې ډير  مومې او ځينې لږ  مومې دييځ (2

 له دغه شخ  سره وسايل )څلور ګړۍ( محدود دي (3

 دغه شخ  چې څنګه وغواړي دغه وسايل کارولی شي. (4

د پروفيســور  رابنــز د نظريــې مطــابق ټــول شــرايط موجــود دي خــو بيــا هــم کومــه     

پيدا ځکه اقتصادي مسله هغـه وخـت پيـدا کيـږي چـې کلـه       اقتصادي مسله نه ده 

 چې شتمنۍ په يوه مسله کې دخيله شي.

        نا اړينه پراختيا : پروفيسور رابنـز د اقتصـاد علـم مطـالعې تـه غيراړينـه

پراختيا ورکړه ډاکتر مارشال او د هغه ملګرو داسې عقيده لرلـه چـې پـه اقتصـاد     
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ب باعث ګرځي او هغـه کړنـې چـې د    کې هغه کړنې شاملې دي  چې مادي برياليتو

ماد  بريـاليتوب  باعـث نـه ګرځـي پـه اقتصـاد کـې نـه راځـي د مثـال پـه توګـه پـه              

اقتصاد کې د موسيقۍ چوپړتياوو نه شميرل ليکن رابنز د اقتصاد علم هغه چـې  

خلک څنګه په محدود وسايلو نامحدود  غوښتنې پوره کړي د اقتصاد علـم لـه   

ــاليتوب او غيرمــاد  ــو    مــادي بري ــه ټول ــاليتوب اخالقي او غيــر  اخالقــي ل ي بري

ناپېيـلی دی.چې دد  نظريې مطابق چور  غال  ډاکه  دا ټول په اقتصاد علم کـې  

شامل دي ځکه دوی هم د کمو وسايلو  په وسيله د نامحدود غوښـتنو پـوره کـول    

غــواړي نــو لــه همــد  کبلــه رابنــز د اقتصــاد د علــم موضــوع تــه نــا اړينــه پراختيــا   

 ده.ورکړ  

         د اقتصــاد علــم لــه طبيعــي علومــو څخــه بېــل دی : پروفيســور رابنــز د

اقتصاد علم د فزيک او کيميا په څير حتمي او قطعي کړی وو ليکن اقتصاد يـو  

ټولنيز علم دی چې قوانين يې حتمي او قطعي نه دي د ساري په ډول که د نړۍ په 

اقتصاد علم د انسا   هرکونج کې تيږه پورته واچوو بيرته ځمکې ته رالويږي او د

په غوښتنو پور  اړه لري چـې هـر وخـت پـه کـې تغيـر راځـي مـوږ د هـين انسـا  د           

کړنو په اړه حتمي پريکړه نه شو کوپی نو له د  کبله د اقتصـاد علـم د فزيـک او    

 کيميا په څير ګڼل  اشتباه وه.

  ـلی نه دی : رابنز د  داقتصاد د علم د غوښـتنو او ياقتصاد علم غير ناپې  

موخو  ترمنځ غير جانبداره وګاڼه اود اقتصاد د علم پـه اړه وويـل چـې د اقتصـاد     

علم دانسا  د غوښتنو په ښه والي او بد والي په اړه نه لري چې دا يـې د اقتصـاد   
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لــه علــم ســره لويــه جفــا کړيــده ځکــه د اقتصــاد علــم تــل د انســا  د بريــاليتوب او    

د هغو کړنو طرفداري نه کوي چې د پرمختګ لپاره کار کوي نو هين اقتصاد پوه 

انسا  د ښګڼې لپاره نه وي. پروفيسور توام  موضوع څيړلـې او ليکـي چـې : د    

يو  موضوع په اړه معلومات ترپسه کول د يـو اقتصـاد پـوه کـار نـه دی بلکـې  د       

موضوع په اړه د مثبتې يـا منفـي رايـې ورکـول د اقتصـاد پـوه دنـده ده  نـو لـه د           

د يو  موضـوع تـر خبريـدو وروسـته د هغـې د اصـاله لپـاره        څخه څرګنديږي چې 

اقدام د اقتصاد پوه دنده ده او اقتصاد پوه لپاره د داسې اقداماتو اجازه نه شـته  

چې د انسا  د ژوند په ښه والي کې مرسته نـه کـوي نـو ځکـه مـوږ ويلـی شـو چـې         

 اقتصاد يو غيرجانبداره علم نه دی.

  غوښتنو او وسايلو ترمنځ توپير واضح ناواضح : د رابنز په تعريف کې د

نــه دي ځکــه کلــه يــو شــی زمــوږ غوښــتنه وي اوکلــه بــل د غوښــتنې د پــوره کيــدو   

وسيله دساري په ډول کله چې موږ غواړو کور جوړ کړو نو د کور د جوړه لو لپاره 

شګه  سيمت خټګر او نور د وسايلو په توګه کارول کيږي کله چې کور جوړ شي 

 ورکوو چې کرايه زموږ موخه او کور يې وسيله ده. نو هغه په کرايه 

         انساني وسايل محدود نه دي : رابنـز پـه خپـل تعريـف کـې وړانـد  کـړي

ــايي         ــو او پرمختي ــوږ پرمختلل ــه چــې م ــر ډول وســايل محــدود دي  خــو کل چــې ه

هيوادنو ته وګورو نو ډير خلک بيکاره دي نو معلومه به شي چې انساني وسايل 

 ډير دي .
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  ډير والی : د پروفيسور رابنز په وينا چې د انسا  سـره وسـايل   د وسايلو

محدود دي او هغه متبادل کارولی شـي خـو اضـافه والـی پـه کـې نـه راځـي لـيکن          

ــو وســايلو لپــاره         ــه د خپل ــايي هيوادونــو ن ــې او پرمختي ــول پرمختلل اوســموال ټ

اقتصــادي پالنونــه جــوړوي پــه وســايلو کــې زيــاتوالی راځــي او د خلکــو د ژونــد   

 طحه لوړوي.س

د پورتنيو ټولو نيمګړتياوو باوجود د پروفيسور رابنز تعريف تر ټولـو واضـح او   

جامع وو چې د اقتصاد په علم کې ډير پراخوالی راغلو او  ډيـر اهميـت يـې پيـدا     

 کړو.

پرد جي ايم کينز : کينز د رابنز په تعريف نيوکه کوي وايي چې د رابنـز پـه کتـاب    

په اړه هين بحث نه دی شوی  چې  پـه اوسـني وخـت کـې     کې د روزګار او بيکارۍ 

 ډير موم مسايل دي. 

کينز په خپل کتاب )روزګار سود او د پيسو ټـوليز نظريـات( کـې د اقتصـاد علـم      

داسې تعريف کړی : اقتصاد يو داسې علم دی چې موږ په محـدودو وسـايلو کـار    

 پيدا کړو او د ملي عوايد د ډيروالي لپاره يې وکاروو.

  Scope of Economics تصاد د علم لمند اق

ديو علم لـه لمـن يـا پراختيـا څخـه موخـه دا ده چـې دا علـم پـه خپلـه لمـن کـې کـوم              

مضامين رانغاړي په دغه علم کې کوم مسايل دخيل دي له کومه ځايه پيل کيـږي  

او په کوم ځای پای ته رسيږي  د اقتصاد د علم په لمن  کې موږ د اقتصـاد د علـم   
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او دا پريکړه کوو چې په اقتصاد کې کوم مسـايل تـر مطـالعې پنـد       حدود ټاکو

نيول کيږي او کوم نه نيول کيږي د اقتصاد د علم د لمـن د ټـاکلو لپـاره بايـد مـوږ      

 پند  څلورو پوښتنو ته ځواب ووايو :

د اقتصاد د علم موضوع : د اقتصاد د علم له موضوع څخـه  موخـه دا ده    .1

ل څيړل کيږي  هر علم ځانته موضوع لري او په هغې چې په د  علم کې کوم مساي

څيړنه ترسره کوي د ساري په ډول د بيولـوژي علـم موضـوع د ژونـديو موجوداتـو      

څيړل دي  همداسې د اقتصاد علم هغه کړنې تر څيړنې پنـد  نيسـي چـې انسـا       

په يوه نه يو نامحدوده غوښتنې په محدودو وسايلو پوره کوي په نړۍ کې انسا  

والي  څـو  ترکـاڼي کـوي  څـو  روغتياپـالي ...  چـې       يـ بوخت دی څو  هټ کار

انسا  دغه ټولې کړنې د شـتمنۍ د پسـته راوړلـو لپـاره ترسـره کـوي ځکـه چـې د         

 شتمنۍ په وسيله انسا  خپلې غوښتنې پوره کوپی شي.

د انســا  مطالعــه د فــرد يــا د ټــولنې پــه توګــه ټ : اقتصــاد د يــو ځــانګړي    .2

مطالعې پند  نه نيسي چې هغه څنګه په خپلو محدودو  وسايلو شخ  ژوند تر 

نامحــدود  غوښــتنې پــوره کــوي بلکــې پــه يــوه ټولنــه کــې  د ټولــو اوســيدونکو    

اقتصــادي مســايل تــر څيړنــې پنــد  نيســي او ګــوري چــې يــو قــوم څنګــه خپلــې     

ــه کومــو طريقــو کــار اخلــي ..کــه د        ــه نامحــدوده وســايلو پــوره کــوي ل اړتيــاو  پ

قوانينـو   يلم  د يو فرد ژوند تر مطالعې پند  ونيسي نو بيا د اقتصاداقتصاد ع

جــوړول ســتونزمن کيــږي د بيلګــې پــه توګــه کــه يوســوداګر د يــو تــوکي قېمــت د     
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ا هم دا توکی بازار ته عرضه کوي نو موږ  بيا د اقتصاد د علم يټيټوالي سره سره ب

 قوانين نه شو عملي کولی.

د  وړاند  چې مـوږ دا پريکـړه وکـړو چـې      اقتصاد علم دی که هنر ټ : له .3

 په توپير وپوهيږو.  اقتصاد علم دی او که هنر موږ بايد د علم او هنر ترمنځ 

علــم : د يــو شــي  پيژنــدلو تــه علــم وايــي پوهــانو علــم داســې تعريــف کــړی : هغــه      

معلومات چې په حقيقت وپړ وي او په طبيعيت کې شتو  ولري علم بلل کيږي د 

که اوبه په علمي لحـاظ وڅيـړو نـو معلومـه بـه شـي چـې اوبـه لـه دوه          مثال په ډول 

برخې هايدروجن يوه برخه اکسي ن څخه جوړ  شـوي دي چـې دا يـو حقيقـت دی     

او په هر ځای کې دا ثابتيږي که د نړۍ پـه هـر کـونج کـې پـر  عمليـه تـر سـره شـي          

 همدا يوه پايله لري.

نر وايي. دساري په ډول د طب پـه  هنر : د علم په وسيله د حقايقو عملي کولو ته ه

کتابو کې چې کوم شی ليکل شـوی وي علـم دی خـو کلـه چـې ډاکتـر دغـه علـم پـه          

عمل کې ترسره کوي او د يو چا درملنـه کـوي هنـر دی همدارنګـه جـی ايـم کينـز د        

هنــر پــه اړه  وايــي : هنــر د ټاکــل شــو  مــوخې د ترپســه کولــو لپــاره د اصــولو او     

ايي . اوس راځو د  ته چې اقتصاد علم دی او کـه هنـر ټ   تدابيرو عملي کولو ته و

 لومړی غواړم په د  برخه بحث وکړم چې ايا اقتصاد علم دی ټ

ايا اقتصاد علم دی ټ : اقتصاد علم دی د پند  حقايقو په وسيله موږ کـولی شـو   

 چې ووايو اقتصاد علم دی :
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         خـه ده پـه   د اقتصاد د علـم اړيکـه لـه انسـا  سـره ده چـې د طبيعـت يـوه بر

اقتصــاد کــې مــوږ د انســا  هغــه کړنــې تــر څيړنــي پنــد  نيســو چــې د انســا             

 نامحدوده غوښتني د محدودو وسايلو د پوره کولو لپاره ترسره کوي.

    د انسانانو د کړنو د مطالعې لپاره اړتيا ده چې حقايق راټـول  ترتيـب او

دانســــــــانانو ټــــــــولې کړنــــــــې )شــــــــتمنۍ لګښت شــــــــتمنۍ ويع شــــــــتمنۍ  

 تمنۍ تبادله ( د ځانګړو اصولو په وسيله تر سره کيږي.پيدايښت ش

 .په اقتصاد کې موږ حاپت او واقعات ناپېيـلي څيړو 

      د اقتصاد  په اړه چې کوم قوانين جوړيږي هغـه ټـول حقـايق  روښـانوي د

 ساري په ډول د شتمنۍ د پسته راوړلو قوانين  د شتمنۍ د ويع قانو  او نور.

ــر دی ټ : ک  ــا اقتصــاد هن ــه مرســته د حــاپت او     اي ــم پ ــه چــې مــوږ د اقتصــاد د عل ل

واقعات  ناپېيـلي مطالعه کوو او د اقتصادي ستونزو سببونه مالومو او کله چې 

د دغو ستونزو د حل لپاره عملي اقدامات ترسره کيږي بيا نو اقتصاد  د علـم  تـر   

 څنګ هنر هم دی.

 م دی او هم هنر.له پورتنيو څرګندونو څخه رامالوميږي چې  اقتصاد هم عل

د اقتصاد د علم اړيکه لـه نـورو ټـولنيزو علومـو سـره : لـه ټـولنيزو علـوم          .4

څخه موخه هغه علوم دي چې د انسا  ټولنيز ژوند مطالعه کوي دساري پـه توګـه   

 سياسي علوم تاريخ اخالق او نور .
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   اقتصاد او سياست : اقتصاد او سياست يو له بل سره ډير  پخـوانۍ او

نـه شــليدونکي اړيکــې لــري د سياســت علـم داســې قــوانين جــوړوي چــې د هيــواد   

دنظام په چلولو کـې مرسـته کـوي لـيکن اقتصـاد د انسـانانو کړنـې د اقتصـاد لـه          

لري که په نظره څيړي. د يو هيواد اقتصادي کړنې د هيواد په سياست ډيره اغيزه 

يو هيواد کې امن وي  سکو  وي سياسي پايښت وي نو د هيواد وګړي کار کوي 

 کاروبارو تر سره کوي ورسره په هيـواد کـې توليـدات ډيريـږي  د خلکـو د ژونـد       

سطحه لوړيږي او هيواد ورسره د اقتصادي پرمختګ په لور ځي لکه څرنګه چې 

اقتصـاد هـم د يـو هيـواد پـه       سياست د يو هيواد په اقتصاد اغيزه کوي همداسـې 

سياست اغيزه کوي د حکومت طرز د يو هيـواد پـه اقتصـادي حالـت پـور  تړلـی       

وي کله چې يو هيـواد سياسـي قـوانين جـوړوي نـو پـه هيـواد کـې د پـانګونې   د          

بيکارۍ کرنيزو صنعت او نورو اقتصادي مسايلو په نظر کـې نيـول کيـږي د يـو     

اقـدامات ترسـره کيـږي نـو لـه د  کبلـه        هيواد اقتصادي پرمختګ لپـاره سياسـي  

 اقتصاد او سياست سره ډير  نژد  اړيکې لري . 

         اقتصاد او اخالق : په اقتصـاد کـې د انسـا  هغـه کړنـې شـاملې دي چـې

انسا  څنګـه شـتمنۍ پسـته راوړي خپلـې نامحـدوده غوښـتنې څنګـه پـوره کـړي          

.لــه پورتنيــو  دغيرقــانوني پرو پســته راغلــې شــتمنۍ پــه اقتصــاد کــې نــه راځــي   

 څرګندونو څخه رامالوميږي چې اقتصاد او  اخالق پخپلو کې مومه اړيکه لري .

           اقتصاد او تـاريخ : اقتصـاد او تـاريخ هـم ډيـر  لرغـونې اړيکـې لـري يـو

اقتصاد پوه د تاريخ تر مطالعې وروسـته دا معلومـولی شـي  چـې پـه تيـرو وختـو        
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او د نــورو اقتصــادي   کــې د اقتصــادي نــاورينونو د پيســو پړســوب بې کــاري     

ستونزو د رامنځته کيـدو سـببونه څـه ول .همداسـې د تـاريخ مطالعـه يـو اقتصـاد         

پوه ته د ډيرو مسايلو په اړه معلومات ورکوي څـو پـه راتلـونکې کـې ښـه پريکـړه       

 وکړي.

اقتصاد له سياست   تاريخ او اخالقو څخه عالوه له نوروعلومو سـره هـم اړيکـې    

 لري.
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 اقتصادي قوانين
د داسې اصولو جـوړول چـې د کړنـو د اجـرا پـه وخـت کـې پـه پـام کـې نيـول کيـږي             

قانو   بلل کيږي  په ټولو علومو کې طبيعي دي او که ټولنيز هر يو خپـل قـوانين   

لري .اقتصادي قوانين د انسا  لپاره د هغه طزالعمل متعلق معلومات تويه کوي 

سره وي د ساري په توګه که چې اړيکه د اړتياوو د ډيرښت او د وسايلو د کمښت 

د يو توکي قيمت ټيټ شي نو خلک هغه ډير اخلي او کله چې يې قيمـت لـوړ شـي    

 نو په کم مقدار يې اخلي چې دا يو اقتصادي قانو  دی .

 د اقتصادي قوانينو ځانګړتياو  : اقتصادي قوانين پند  ځانګړتياو  لري : 

 ړه خبر  کـوو مـوږ تـل    مفروضات : کله چې موږ داقتصادي قوانينو  په ا

ــو            ــه دغ ــه پ ــږي ک ــل کي ــه وي ــانو  مفروضــات ورت ــر  فرضــوو چــې د ق ــو خب ــو څ ي

مفروضاتو کې تبديلي راشي نو اقتصادي قوانين سم نه ثابتيږي د ساري په توګه 

د تقاضا قانو  وايي : که نور عوامل ثابت وي نو د قيمـت لـه کمښـت سـره تقاضـا      

. له پورتني مثال څخه څرګنديږي چې  ډيريږي او که قيمت لوړ شي تقاضا کميږي

د تقاضا قانو  هغه وخت سم دی کله چې نـور عوامـل ثابـت وي  دغـو عواملـو تـه       

 مفروضات وايي چې په پند  ډول دي : 

 .د مصرفونکو په عوايدو کې تغير نه وي راغلی 
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 . د مصرفونکو په خوښه   عادت او سينګار کې بدلو  نه وي راغلی 

  قيمتونو کې تغير نه وي .د متبادلو توکو په 

 . د مصرفونکو په شمير کې بدلو  نه وي 

           اختيار : اقتصـادي قـوانين اختيـاري دي کـه د چـا خوښـه وي عمـل پـر

 کوپی شي او که د چا خوښه نه يې پر  کوي .

  خوښمن : د اقتصادي قوانينو عملي کول په زور نه دي بلکې دا خوښمن

 مخالفت کوي او که عمل پر  کوي .کار دی د هر چا خوښه ده که څو  يې 

    په حقيقت وپړ : اقتصادي قوانين  په حقيقت وپړ وي په هر ځـای او هـر

لګښت لـه د  څخـه موخـه دا ده چـې     -سپما عايد :وخت سم وي د ساري په توګه 

سپما هغه وخت رامنځته کيږي کله چې زموږ عوايد ډير وي نسبت لګښت ته چې 

 دا قانو  په هر ځای کې او هر وخت سم دی.

   لـري د نـورو    ټولنيز : د اقتصادي قوانينو بڼه ټوليزه وي  مقداري بڼـه نـه

مقـداري انـدازه  بيـانوي د     ې کـار اخلـي طبيعـي علـوم      يـ اقتصادي پيښـو لـه ت ز  

ســاري پــه توګــه دوه برخــې هايــدروجن يــوه برخــه اکســي ن پــه هــر ځــای کــې اوبــه   

جوړوي ليکن په اقتصاد کې موږ داسې نه شو ويلی چې  که د يو توکي قيمت لـه  

لسو افغانيو څخه شلو ته پورته شي نو تقاضا يې نيميږي په اقتصـاد کـې هـر څـه     

صـادي قـوانين د يـو  ځـانګړ  ډلـې اسـتازولي نـه        په ټوليز ډول څيړل کيـږي  اقت 

 کوي بلکې  يو  ټولې د روښانه اکثريت استازولي کوي.
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      معيار : د نورو ټولنيزو علومو په نسبت اقتصـادي قـوانين ډيـر معيـاري

وي ځکه اقتصادي حرکتونه او غوښتنې مـوږ د پيسـو پـه وسـيله روښـانولی شـو       

 خو نور ټولنيز علوم په پيسو نه شو.

 کړنو مطالعه : په اقتصادي قوانينو کې مـوږ يـواز  بشـري کړنـې      بشري

 تر مطالعې پند  نيسو. 

    د اقتصــادي قوانينــو جوړښــت : اقتصــادي قــوانين جــوړيږي نــه بلکــې د

انساني ارت اعيت په وسيله په خپله جوړيږي . د سـاري پـه توګـه کـه د يـو تـوکي       

ي نو خلک يـې پـه کـم    قيمت ټيټ وي خلک يې ډير اخلي خو کله چې قيمت لوړيږ

مقدار اخلي چې دغه قانو  د خلکو د ارت اعيت پـه اسـاس جـوړيږي او د تقاضـا     

 قانو  دی.

 په اقتصادي او نورو قوانينو کې توپير

په اقتصـادي او سياسـي قوانينـو کـې تـوپير : سياسـي قوانينـو څخـه موخـه هغـه           

يـر کـارول   قوانين چې د حکومت له خوا عملي کيـږي چـې دا قـوانين د حکـم پـه څ     

کيږي چې مراعتول  يې په ټولو وګړو حتمي دي او که څو  يې عملي نه کـړي نـه   

نو سزا هم ورکول کيږي  که حکومت وغواړي سياسي قـوانين لمنځـه وړلـی شـي     

خو اقتصادي قوانين په خپله جوړيږي او که چا عملي نـه کـړل سـزا پـر  نشـته او      

 که څو  وغواړي دغه قوانين لمنځه نه شي وړلی.
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په اقتصـادي او اخالقـي قوانينـو کـې تـوپير : د اخالقـي قوانينـو موخـه د ټـولنې          

اصاله کول وي چې خپلواکه بڼه لري اخالقي قوانين د مذهب او ټولنې د دود پـه  

وسيله جوړ شوی وي چې دا قوانين دا پريکړه کوي چې دا کار وکـړه دا مـه کـړه د    

القي قوانينو عمل کول په ټولنه ساري په توګه د مور او پالر درناوی کول  په اخ

عزت پيدا کول او که عمل پر  ونه کړو نو عزت مـو کميـږي  اخالقـي قـوانين پـه      

يو  سيمې پور  تړلي وي خو اقتصادي قوانين په خپله جوړيږي که عملي يې نه 

 کړي نو په خپله به ځانته زيا  رسيږي اقتصادي قوانين نړيوال وي .

طبيعــي قــوانين د طبيعــي علومو)کيميا فزيــک(  اقتصــادي او طبيعــي قــوانين :  

قوانين وي دا قوانين د وسايلو او پايلو ترمنځ په خپلوا  ډول يو ځـای شـوي او   

رامنځته شوي دي چې په هر ځای او هر وخت قايم وي د ساري پـه توګـه د فزيـک    

يو قانو  دی که د نړۍ په هـر ځـای کـې يـو تـوکی پورتـه واچـو  بيرتـه ځمکـې تـه           

ې د  قـانو  تـه د ثقـل قـانو  ويـل کيـږي طبيعـي قـوانين قـاطع  وي د          رالويږي چـ 

طبيعي قوانينو اړيکه غير ژونديو سره وي خو اقتصادي قوانين قـاطع نـه دي پـه    

 خپله جوړيږي له انسانانو سره اړيکه لري.

  



 اقتصاد پېژندنه
 

 

58 

 

 د اقتصاد د علم ګټې

اقتصاد يو ټولنيز علم دی چې د انسا  په پرمختـګ  کـې لـه انسـا  سـره مرسـته        

کوي د اقتصاد د اهميت په اړه مالت  وايي : اقتصـاد يـوازنی علـم دی چـې ټـول      

. خلک پر  خبـر او معلومـات لـري او پـه اقتصـادي پرمختـګ کـې مرسـته کـوي          

مـد  نـه شـي کيـدای     ووټن د اقتصاد د علم په اړه وايي تر هغه پور  يو انسا  مت

تر څو چې د اقتصاد د علم په اړه معلومات ونه لري همدارنګـه پروفيسـور پيګـو    

د اقتصاد د علم زده کړه د علم په توګه نه بلکې د اقتصادي ستونزو د حل : وايي 

لپاره بايد زده شي  هنري ليکي د يو انسا  لپـاره د اقتصـاد د علـم زده کـړه د هـر      

مسـووليت دی د اقتصــاد علـم زده کـړه د انسـا  ذهـن تــه      انسـا  اړتيـا او اخالقـي    

پراختيا ورکوي  په اوسني وخت کې څو  د اقتصاد د علم په اړه پوهه ونلري نو 

هغه ته لوستی انسا  نه شو ويلی  د کـارګرو د حقوقـو دفاع پـانګوالو تـه د ښـې      

ار د ګټې برابرول د صنعتکارانو کروندګرو لپاره  د بازار د پيـدا کيـدو د کاروبـ   

ډولونو او د کاروباري موقو پيـدا کـول  د لګښـتونو لپـاره پرښـوونه د شـتمنۍ       

 عادپنه ويع   دانسا  د ژوند د سطحې لوړوالی او نور د اقتصاد علم ګټې دي.
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 نړيوال اقتصادي  سيستمونه

International economic systems 

کيـږي چـې د محـدودو    په اقتصاد کې د انسا  هغه کړنې تر مطالعې پند  نيـول  

وسايلو په مرسته د نامحدودو غوښتونو د پوره کولـو لپـاره تـر سـره کيـږي چـو        

دغه کړنې انسا  په ټولنه کې ترسره کوي نو له د  کبله يې يو لـه بـل سـره اړيکـې     

پيــدا کيــږي د کــړۍ بڼــه اختيــاروي چــې اقتصــادي نظــام ورتــه وايــي يــو نوميــالي  

ريـف کـړی دی :اقتصـادي نظـام هغـه ادار        اقتصاد پوه اقتصادي نظام داسـې تع 

رانغاړي چې د يو هيواد وګـړي يـې د د  لپـاره رامنځتـه کـوي چـې خپـل محـدود         

وسايل داسـې وکـاروي تـر څـو خپلـې نامحـدود  غوښـتنې پـر  پـوره کـړي د يـو            

هيواد اقتصادي نظام دا پريکړه کوي چې د خلکو پند  پوښتنو ته څنګه ځواب 

 ووايي :

ټ : د يو هيواد اقتصادي نظام لومړی په د  بحث کوي څه شی پيدا کړي .1

چې د هيواد وګړي څه شي ته اړتيا لري چې د توليد وسايل پر  وکارول شي او د 

 خلکو د اړتيا وړ توکي توليد کړي.

څنګه يې توليد کړي ټ :په اقتصاد کې دويمـه پوښـتنه دا چـې څنګـه يـې       .2

ې د توليـد عوامـل  پـه څـومره     توليد کړو له څنګه يې توليد کړو څخه موخـه دا چـ  



 اقتصاد پېژندنه
 

 

60 

مقدار سره يو ځای کړو څـو د توليـد لګښـت کـم او توليـد ډيـر کـړو دا هغـه وخـت          

 ترسره کيږي د توليد عوامل په ښه توګه وکارول شي.

د چا لپاره توليد ټ درېيمه پوښتنه دا چې توليـد دکومـو خلکـو لپـاره تـر       .3

 سره کړي چې دهغوی اړتياو  پر  پوره شي 

وويشي ټ په هيوادونو کې شته وسايل څنګه وويشـل شـي   وسايل څنګه  .4

ايا دغه وسايل له خلکو سره وي او که له حکومت سره او که په ګ ه وي  څلورمـه  

پوښتنه د همد  لپاره ترسره کيږي چې د پورتنيو پوښتنو د حل لپـاره بـيال بيلـې    

دونـه  پر  کارول شي چې اقتصادي نظامونه ورته وايي او پـه پنـد  ډول تـر  يا   

 کوو.
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 د بازار اقتصادي نظام

Market Economy 

کـړو د  يچـې پـه هغـو کـې د پر     یسـتم د يس ياقتصـاد  هغـه  نظام يد بازار اقتصاد

ت يــلود خصوصــي ملکيد پــر وســايــولــو او معــاملو د اجــرا پــه وخــت کــې د تول ين

معـاملو او   ياقتصاد په کچه د اقتصـاد  يږي. د مليول کيپه نظر کې ن مخکوالی

ــه وي هــر اقتصــادي واحــد     انســ امپروســو پــال  او  پــه متمرکــزه سراســري بڼــه ن

واو د خـرڅالو د  ياليرونه په بازار کـې د موجـودو سـ   يتدب کړنوپال  او د  یځانګړ

ل يـ و بيـ واحدونو پالنونه چې هر  يد ځانګړو اقتصاد وي.متونو پر بنسټ جوړيق

اقتصاد پـه کچـه    ياو د ټول مل ږييجوړ وي ل د بازار د نرخونو سره په تړاو کېيب

ــو   ــه د ملــ يپ يي وځــايد همــد  ځــانګړو پالنون  او اقتصــاد د پــال  يونــداو ارزون

ت د تقدس پر بنسټ يملک يپانګوال نظام د خصوصي ږيد لپاره په کاريل وړاند 

اوو د پـوره  يـ و له پر  د انسـانانو د اړت يالياو د بازار اقتصاد د آزادو س یوپړ د

لو خصوصـي  يد پـر وسـا  يـ ا پـه بـل عبـارت  د تول   يـ دلي دي يدر يزمکانيمکولو په 

نـګ  ياوو له پوره کولو سـره ټ يله پر  د ټولنې د اړت سياليودبازاردآزادو تيملک

ې له بله   د تصور او عملي کارونې وړ نه يو يرو پوهانو په نظر   يتړلي دي او د ډ

 دي.
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 د بازار د اقتصادي نظام  بڼې

چــې د بشــري ټــولنې د  یخي اقتصــادي نظــام ديتــار یو لرغــونيــد بــازار اقتصــاد 

والـو  ياوو اود نړيـ ې وده موندلې او د ملـي ټولنـو لـه اړت   يخي تکامل سره سم يتار

ره يـ خ پـه اوږدو او پـه ت  يد تـار  ید یې بـدلو  مونـدل  يطو له غوښتنو سره سم يشرا

امنځتـه  ر کـې د بـازار د اقتصـادي نظـام نـوي ډولونـه ر      يـ ړۍ پـه بو يـ ا د شـلمې پ يب

ــازار )لبــرال مارک  ينــې غــوره ب يشــوي  چــې ځ  ــازار يټ(  ټولنيــلګــې يــې د آزاد ب زب

ــ ــاتني ټولنيـــريټ(  د چاپيـــال مارکي)سوسـ ک يـــکالوژيال ايزبـــازار )سوســـيال سـ

 شو. یادوپيټ( يمارک

 :رآزاد بازا

ــ لـــې بڼـــې لـــري   يالبيبي نظـــام د بـــازار اقتصـــاد  و لـــه هغـــو بڼـــو څخـــه د آزاد    يـ

پـه آزاده   لګښـت  د او يـ اقتصادي بڼه ده چې په هغو کـې تول ټ( يلبرالمارک)  بازار

مه توګه په بـازار کـې مداخلـه نـه     يږي دولت په مستقيتوګه د بازار د پر  اداره ک

شــي د  یپر  د بــازار پــه پروســو کــې پس وهلــ  ېميرمســتقيواز  د غيــکــوي او 

 ني دولتي محصوپت بـازار تـه وړانـد    يشي چې ځ یپه توګه  دولت کوپساري 

پـه آزاد   يکـړ  ين جـوړ او عملـ  يانوي قـوان يـ او  يو کـې برخـه واخلـ   ياليکړي  په س

د يبازار کې  هر څو  خپلې شخصي ګټې لټوي او د هغو د ترپسه کولو لپاره تول

کـوي  خدمتونـه وړانـد  کـوي  پـه اقتصـادي معـاملو کـې برخـه اخلـي او لـه د             

 لوړولوکې په دژونددسطحې ټولنې ا نا آګاهانه بڼه د غون  يپر  په آګاهانه او 

و څـو  د ټـولنې تـه د خـدمت پـه عـالي در  او       يـ  چې ده نه داحتمي کوي ادا رول
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واز  د شخصي يپنه ون ه واخلي  بلکې وواحساس په اقتصادي پروسو کې مس

لـه کـې د ټـولنې د    يګټو د تـر پسـه کولـو پـه هـدف اقتصـادي کـار يـې پـه آخـري پا          

 .کشوي ته د خدمتونو خواته هيوادوالو او  هيوادژوندانه د ښه والي او 

و لـه غـوره ځـانګړنو    يـ سـتم کـې د قراردادونـو آزادي    يد آزاد بازار په اقتصادي س

څخه دهدولت د کـار او د نـورو اقتصـادي معـاملو پـه تړونونـو کـې پس وهنـه نـه          

 یکوي. هر څو  د شخصي تشبث  د کار او شغل د انتخـاب آزادي لـري او کـوپ   

سي او د آزادو قراردادونو لـه پر   يم ونيتصم اړه دهغوپه اراده آزاده پخپله شي

ــورو ســره ســ     ــه ن ــه چوکــاه کــې ل ــانو  پ ــه    ياليد ق ــازار بل ــه داخــل شــي د آزاد ب و ت

نښه د مصرف او مصـرفوونکو آزادي ده همـدا شـا  د شـغل او مسـلک       ېټاکونک

ــه غــوره ب    ــازار ل ــم د آزاد ب ــول ب  يلوونکــو بيآزادي ه ــلګــو څخــه ده دا ټ د يــتولاد ي

 ت پر بنسټ وپړ دي.يلو د خصوصي مالکيپروسا

 پـه خپلواکـه توګـه     متونه د هغو څښتنا  پخپله خوښـه يداتو او خدمتونو قيد تول

ږي. پـه  يـ ميټاکي او دا په بازار کې د عرضې او تقاضا د ان ول له پر  پخپله تنظ

ــل شــوي ق   ــه ټاک ــه بيآزاده توګ ــمتون ــ  ي ــازار ب ــه د ب ــو الن  ســاتي او د ځيا پخپل ين

 سي.يد( مخه نيد)اضافه توليات توليا څخه د زيمحصوپتو د اړت

ــر          ــه ده هـ ــه خالصـ ــا مخـ ــر چـ ــه د هـ ــې بازارتـ ــم کـ ــادي نظـ ــه اقتصـ ــازار پـ د ازاد بـ

شــــي خپــــل مــــال پــــه آزاده توګــــه وړانــــد  کــــړي او هــــر   یکــــوپ یدوونکيــــتول

  پخپلـه خوښـه   ياا وړ شـ يـ شي په آزاده توګـه د خپلـې اړت   یهم کوپ یمصرفوونک

ږي چــې هــر   يــانتخــاب او مصــرف کــړي بــازار تــه آزاده پس رســي دد  ســبب ک      
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 توليـد ر نـې او ذوق سـره برابـ   يهاند وکړي  تر څو د مصـرفونکو د م ی دوونکيتول

وړانـــد  کـــړي  نـــوي نظرونـــه رامنځتـــه شـــي  وري پـــه وري د ټـــاکلي شـــي نـــوي   

 .شي داو رواجيتول و خدمتونو ډولونهياودنو موډلونه

د خصوصــي ملکيــت ازاد  ســيالۍ او ازاده ســيالۍ چــې د   د توليــد پــر وســايلو

اقتصادي ليبراليزم اساسي ستنې دي چې د ادم سميت په نظر د ټـولنې د ژونـد د   

 سطحې د لوړوالي لپاره لومړني شرطونه دي .

م د اقتصــاد ز. ټــولنيز ژوندانــه پــه عمــل کــې هــم دا وښــوده چــې اقتصــادي لبراليــ  

 کـې  پايلـه  پـه  چـې  چټکتياورکړه او تنوع تهت يو ظرفنصنعتي کېدواو د پيداوار

ــې ــانګوال يـ ــام پـ ــرده نظـ ــړه وده زغـ ــه وکـ ــادټولنيزو داپروسـ ــ بيـ ــهه پراخـ  پرګنولـ

و ترمنځ واټـن وري  دب ايانواوبيوزپن يې کې پايله اوپه ده ملګر  هم بيوزلۍسره

 تر بلې زياتيږي.

ټـول پـه   م طرفـدارا  پـه اروپـا او امريکـا کـې      زسره لـه د  چـې د اقتصـادي لبراليـ    

بنسټيزه توګه د اقتصاد د ځوا  له پاره کارکوي  خو تر منځ يې ټاکلي توپيرونه 

ــې د لبراليــ      ــه اوســني وخــت ک ــم شــته پ ــه     زه ــر پ ــه څي ــر پ ــه د سياســت د ډګ م نظري

اقتصادي برخه کې هم له هغه پخوانۍ جاذبې څخه لويدلې او د پام وړ پلويا  نـه  

 لري.

ږي چـــې د آزاد بـــازار اقتصـــاد د پـــه ډيـــرو بحثونـــو کـــې داســـې هـــم اوريـــدل کيـــ 

افغانستا  په اساسي قانو  کې د افغانستا  لپاره د اقتصادي سيستم پـه حيـث   
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منل شوي دي دا خبره سمه نه ده د افغانستا  په اوسني اساسي قانو  کـې د آزاد  

بازار اقتصاد نه  بلکې يواز  د بازار اقتصادي سيستم د هيواد د ملي اقتصـاد  

ــو   ــل شــــــ ــاره منــــــ ــه پــــــ ــو د بڼو یلــــــ ــکالو(او د هغــــــ ــه   )اشــــــ ــاب لــــــ د انتخــــــ

  ده.  پرهآزادهپريښودلشو پاره

 ټ(:ېبازار )سوسيال مارک ټولنيز

ــولنيزد  ــه       ټــ ــانګړ  بڼــ ــاد ځــ ــازار د اقتصــ ــې د بــ ــتم چــ ــادي سيســ ــازار اقتصــ بــ

 پـه  چـې  ورکـوي  اودنـده  داوا  تـه  دولـت  دسياليوپربنسـټ  دپانګوالۍدرژيم ده 

اصـالحات تـر پس پنـد  ونيسـي       ټـولنيز سياسـي  موضـوعګانوکې  اقتصادي

ټولنيز عدالت او سياسي ثبات ته لومړيتوب ورکړي او د ټولنيزو مساواتو په پر 

 کې ګام واخلي.

بازار اقتصادي  سيستم مطره شو او  ټولنيزنړيوالې جګړ  وروسته د  ويمې د د

د هغــــو د پراختيــــا او پــــر مختــــګ پــــه پرکــــې ګامونــــه واخيســــتل شــــول. پــــه   

ادي نظام کې د ټولنيزو مسـللو د ښـېګڼې او د بيوزلـو او محرومـو     قتصپانګواپ

طبقو او قشرونو په ګټه د دولت پسوهنې ته ځکه اړتياده چې پخپل سر او آزاد  

 پامــه لــه  چــار اړينــې پــانګوالۍ لخــوا ډيــر ځلــه د هيــواد محرومــا  او ټــولنيزي 

او سياسـي ثبـات د لمنځـه تلـو سـبب       یدټولنيزيـووال  يـې  پايلـه  او کيږي غورځول

اقتصاد همدا خپل سر  ود  د شلمې پيړۍ په لـومړۍ نيمـايي    پانګوالکبږي. د 

ــومړۍ او دو  ــام وړ رول     يمــکــې د ل ــه رامنځتــه کيــدو کــې د پ ــوالې جګــړ  پ ې نړي

بـازار ښـيګڼه    ټـولنيز لـه نظـره د   الفريد مولر ارمک او اوډويـګ ايـر هارډ   ولوباوه
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مثبتــــې خــــواو  ســــاتي  د اقتصــــادي ځواکمنتيــــا او د  داده چـــې د آزاد بــــازار 

توليــداتو او خــدماتو د تنــوع لــه بويــره ننګــه کــوي  خــو پــه عــين وخــت کــې د           

ز ژوندانـه کـې د ګټـې د    ټولني په کوي  بدواغيزومخنيوي او اړخونو دمنفي هغو

ترپسه کولو په خـاطر د آزاد بـازار د رقـابتونو د ورانـوونکې اغيـز  مخـه نيسـي        

 ځـــــــــــــــــوا  داقتصـــــــــــــــــادي کـــــــــــــــــې پس دودوکســـــــــــــــــانوپهدڅومح او

ــاره دانحصــاراوتمرکزدماتولوله ــولنې پ ــه دټ ــه پ ــانوني مناســب ګټ ــه اوق  تدبيرون

او په عين حال کې د ملي يووالي  ټـولنيز مصـلونيت  امنيـت  سـولې او      . نيسي

 تر پس پند  ونيول شي. ګامونه عدالت د تأمين او تحکيم په پر کې هم پوره 

 دولـت ه دلتـ  لـري  فـرق  څخـه  او رول د آزاد بـازار  یځـا  کې د دولـت  په ټولنيز بازار

لري  بلکې په فعاله توګه ه ر په اقتصادي چارو کې پاسيف رول نيڅ دآزادبازارپه

کې چې اقتصـادي پروسـې    یپه اقتصادي معامالتو کې برخه اخلي او په هغه ځا

د ټــولنيزو  سياســي چــارو دمــوازنې د لمنځــه تلــو ســبب کيــږي  فعــال دفــاعي او  

سياسـي هدفونـه او    ټوليزاصالحي تدبيرونه نيسي. په د  حال کې د دولت غوره 

تدبيرونه د کار په بازار کې  د شـتمنيو د جوړولـو پـه سياسـت کـې  د کورونـو د       

ښـوونې او روزنـې پـه چـارو کـې د عايـداتو        جوړولو او توزيع پـه سياسـت کـې  د   

پورتــه کيــدو او معاشــاتو پــه انــدازه او ويــع کــې مداخلــه او داســې نــور تــر پس   

چې اقتصادي پرمختـګ او د مـادي نعمتونـو     یهدفداد شي. یپند  نيول کيدا

پريمــاني د ملــت د عــامو وګــړو تــرمنځ د کشــمکع ســبب نــه شــي  بلکــې د آزاد   

 پــــه ځــــوا  اقتصــــادي پرمختللــــي منځتــــه شــــويســـيالۍ پــــه پايلــــه کــــې د را 

 اقتصــاديټــولنيز د کــړي تضــمين اوپرمختــګ ټولنيزعدالت پيوســتو  واســطه
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 اقتصـادپرمختګ  دملـي  شـي چـې   یټ نظـام داسـې شـرايط رامنځتـه کـوپ     ېمارک

 دبـــې چـــې داســې  ولري نـــه تـــړاو ټينــګ  اوترقۍســـره دټولنيزعدالت پيوســتو  

بازار کله کلـه د   ټولنيزي. د ځثباتۍ سبب وګر ېاو سياسي ب ټولنيز ناورينامنۍ 

  يمـه اقتصـادي پر هـم نومـول شـو     ېدر نظـامونوترمنځ  م او پـانګوالي زيسوسيال

ده  خو ډير پوها  د داسې اصطاله استعمال سم نه بولي په نړۍ کـې د سوسـيال   

چې د ملي اقتصاد د پر مختګ سره  یبازار غوره نمونه د آلما  اقتصادي نظام د

د افــرادو ټــولنيز مصــلونيت هــم تضـمينوي پــه سوســيال بــازار کــې دولــت   یيوځـا 

مکلفيــت لــري چــې بيوزلــو  زړو  معيوبـــو  بيکــارو او نــورو ټــولنيزو مرســـتو        

د ټــولنې پــه منځګــړ    نۍ اړتيــاو دژونــدلومړ اړوکســانواودهغواوپدونوته تــه

کچه ورسوي هر څو  حـق لـري چـې مناسـب خـورا  او څښـا   د سـمو جـامو د         

ــت ــري.   اغوســ ــات ولــ ــيدلو امکانــ ــور د اوســ ــاري کــ ــه لو او د معيــ ــوادکې پــ  هيــ

 لــه ددولــت چــې لــري حــق هرڅــو  ده لخوابيمــه دولــت د دهراوســيدونکيروغتيا

او ښوونې او روزنې شـرايط برابـر     ونوڅخه ورته د زده کړ فن اوټولنيزو بودجې

د مينــدو او پلرونــود   یتحصــيل امکانــات د هغــو   دکوچنيانودزدهکړېــاو شــي.

چـې د قـانو  لـه مخـې د هـر       یټولنيز موقف او شتمنۍ تابع نه وي دولت مکلف د

چــا اســتعداد تــه د ود  مخــه خالصــه او تــر  بشــپړه ننګــه وکــړي پــه د  توګــه د    

ته د  زوټ په نظام کې د کور  کالي  ډوډۍ  صحت او سواد ستونېسوسيال مارک

 . و څخه شميرل کيږيحل د پرو موندل د دولت له مکلفيتون

 دچاپيريال ساتنې ټولنيز بازار
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د وخت په تيرېدو سره د بشري ټولنې د پايښت لپاره د چاپيريال اهميت زياتيږي 

او د هغــو د ســالم ســاتلو دنــده د انســانانو پــه وړانــد  وري پــه وري غــوره کيــږي.   

 همد  له کوي اغيزه منفي د انسانانو د ژوند په چاپيريال کړنې اقتصادي   ډير

تر څنګ د شلمې پيړۍ په آخـرو کـې    ټولنيز بازار  د نظام اقتصادي د بازار د کبله

تيـوري هـم رامنځتـه شـوه او وده يـې وکـړه دد         دچاپيريال ساتنې ټـولنيز بـازار  د 

چې د اقتصاد )ايکانومي( او د ژوند  ینظريې او عملي اقتصادي نظام هدف داد

 د چاپيريال )ايکالوژي( تر منځ بيالن  وساتل شي.

مــې نيمــايي پــور  دا نظريــه چليــده چــې طبيعــي ذخيــر     يد شــلمې پيــړۍ تــر دو 

 اخيسـتل  ګټـه  وړيـا  زيرموڅخـه  طبيعـي  له دژونددچاپيريال پريمانه او ډير  دي.

مې لسيزي وروسته د  وبيا د او مه نيمايي او په تيرهيکېده  د شلمې پيړۍ په دو

لـري او بايـد د    ښـت نظريې زور واخيست چـې د ژونـد چاپيريـال پخپلـه زيـات ارز     

لـه داسـې سيسـتمونو څخـه کـار       کړنـو توليد له داسـې ميتودونـو او د اقتصـادي    

واخيستل شـي چـې د انسـانانو د ژونـد پـر چاپيريـال يـې نـاوړه اغيـز  کمـې وي.           

يريـال تـه د زيـا  رسـيدو تـرمنځ سـن ع وشـي او        دلته بايد اقتصادي ګټې اوچاپ

خالصه اقتصادي ګټـه بايـد د ژونـد د چاپيريـال د تـاوا  لـه پر  پسـته رانـه وړل         

او سياسي مصلونيت او ثبـات موضـوع پـه     ټولنيزشي که په سوسيال بازار کې د 

ټ کـې د هغـو تـر څنـګ د     ېـ نظر کـې نيـول کېـده  پـه سوسـيال ـ ايکالوژيـک مارک       

ريال ساتنه هم پـه پـام کـې نيـول کيـږي. پـه د  اقتصـادي نظـام کـې د          ژوند د چاپي

اقتصــــادي ګټــــو د ترپســــه کولــــو لــــه پــــاره د ژونــــد د چاپيريــــال خرابولــــو تــــه  

 .نوورکولکيږي اجازه
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او له هغې پر  د مادي ګټو د ترپسه کولو په پر کې د ژوند د  کړنو د اقتصادي 

معيارونـه او ميتودونـه کـاريږي. د    چاپيريال د خرابۍ د مخنيوي په خاطر ټـاکلي  

شو چې د توليدي ـ اقتصادي فعاليت په پايله کې دکـاربن    ینمونې په توګه ويال

اکسايد د توليد د انداز  پر معيار د چاپيريال ماليـه ټاکـل کيـږي هـر څـو        یډا

اکسايد توليدوي  د ډيـر    یکامپلکسچې يرکاربن ا او هر اقتصادي   توليدي

پـه هماغـه     مصـرفوي  مکلـف وي يـا هـر څـو  چـې ډيـره انـرژي       ماليې پر ورکولـو  

 پـه  چـې  شـته  هـم  ډيرنورميتودونـه  داسـې  کيـږي  ايښـودل  ماليـه  دچاپيريالاندازه 

 مثبـت  کـې  اوکمښـت  مخنيـوي  پـه  تخريـب  د دچاپيريـال  فعـاليتونوکې  اقتصادي

 شي. یلوبوپ رول

پـاره پـه بـازار او    کې دولت د چاپيريال د ساتنې لـه  دچاپيريال ساتنې ټولنيز بازار

اقتصادي معاملو کې فعاله مداخله کـوي او هـر څـو  د ګټـې د ترپسـه کولـو پـه        

خاطر د چاپيريال په تخريب کې آزاد  پسوهنې ته نه پريږدي دلته دا هـم پـه نظـر    

کې نيول کيږي چې په توليدي ـ اقتصادي پروسه کې څومره انـرژي مصـرفيږي او    

 په چاپيريال يې اغيزه څومره دهټ

د چاپيريــال د ســـاتنې د ملسســـو لخــوا داســـې هڅـــې روانــې دي چـــې د ژونـــد د    

چاپيريال د قيمت د معلومولو او د بازار په معاملو کې داخلولو له پاره د هغـو د  

سن ع په خاطر څرګندکمي مقياسونه رامنځته کړي  چې تر ټاکلې انداز  پکې 

نـــد او فعاليـــت بريـــالي هـــم دي دا نظريـــه وري تـــر بلـــې غښـــتلې کيـــږي چـــې د ژو 

چاپيريــال بايــد چاتــه د وړيــا څيزونــو پــه حيــث د اقتصــادي فعــاليتونو لپــاره پــه    



 اقتصاد پېژندنه
 

 

70 

کړل شي دا د دولت د عمومي شتمنۍ پـه حيـث وګڼـل شـي او پـر      ه اختيار کې ورن

اسـتعمال يــې قيــود وضــعه او قيمــت پــر  کيښــودل شــي. د بلــې خــوا د توليــد پــه  

رف تـر کنتـرول پنـد  ونيـول     پروسه او نورو اقتصادي معاملو کـې د انـرژۍ مصـ   

بانـد  ماليـه جګـه شـي.دايکالوژيک ـ       ۍشي او د برق  تيلو  ګـازو او نـوره انـرژ   

چې د راتلونکـو نسـلونو لـه پـاره د ژونـد       یټولنيز بازار په نظام کې هدف دا هم د

 طبيعي چاپيريال سالم وساتل شي
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 د سوسياليزم  اقتصادي نظام

ــې       ــوه ک ــر ګ ــه ه ــړۍ  پ ــه د ن ــږي  د سوشــياليزم کلم ــارول کي ــه سياســي   ک ــل پ او ت

بحثو کې پر خبر  کيږي.سوشـياليزم د مفوـوم او مانـا لـه      پوهنيزو اقتصادي او 

خــو دلفــظ او و.مخــې تقريبــا  دوه زره څلورســوه اتــه ديــرش کالــه وړانــد  موجــود 

ــه  ر کــې د نولســمې پيــړۍ محصــول د: او دنولســمې پيــړۍ پــه ســ    مخــې کلمــې ل

چــې پــه اقتصــادي کتــابونو کــې ددغــې کلمــې د حقيقــي پيــدا         یرامنځتــه شــو 

په ځينو کتـابونو کـې د سوشـياليزم د کلمـې      شتو  لريکوونکي تر منځ اختالف 

رابره اوو  ښودل شو: مګر د فرانسې نوميالي عـالم پيـر لـرو پـه      یپيدا کوونک

چې د سوشياليزم کلمه لومړ: مـا   یخپل کتاب کې )ګرودو سامار( داسې ذکر کړ

 استعمال کړ .

د سوشــــياليزم تعريــــف : ډيــــر  سياســــي او اقتصــــادي ټــــولنې خپلــــې طريقــــې  

بل سـره توپيرشـتو  لـري د    يو له سوشيالسټي بولي مګر په نظرياتو او کړنو کې  

 خو د خپلو نظرياتو لـه مخـې   يسوشيالستا  بول هساري په ډول انارشستانځانون

ــه ــت را څر پ ــولنې اصــاله وي    فردي ــه اصــاله کــې د ټ ــرد پ ــيخــي د ف حکومــت او  ن

ديکتاتوري نه خوښوي همدارنګـه کمونسـټا  او مارکسسـټا  هـم د سوشـياليزم      

نار  وهي مګر هغوی وايي چې د ټولنې اصاله د فـرد اصـاله ده چـې دحکومـت     

هـم  او ديکتاورۍ طرفدار دي د پورتنيو توپيرنو لـه کبلـه د سوشـياليزم تعريفـول     
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 اليزم ن کار دی خو بيا هم کوپی شو په پند  ډول يې تعريف کړو: سوشيستونزم

او طريقې څخه عبارت دی چې عقيده لري چې دپـانګوال نظـام د    نځيوښود هغه 

مالکيــت او کــار ډول ظالمانـــه دی بايــد د ټـــولنې لــه لــور   ورتـــه تغيــر ورکـــړل       

بايد په ټـولنيز    .همدارنګه سوشيالسټا  وايي د ټولنيزو  مسايلو د حل لپارهشی

د يـ ډول اقدام وشي او دثروت سرچينې بايـد د ملـت پـه پس کـې ورکـړل شـيد تول      

ت کــې ورکــول يــفونــو پــه ملکيو او کوپراتيزو اتحــاديا ټــولنيــل د دولــت او يوســا

ــو تــه اجــازه ورکــول ک يملک يږي. پــه داســې نظــام کــې شخصــ  يــک   خــو د يږيــتون

 . يخې منعه وقانو  له م يتونو شته والی د دولتيملک يخصوص

و  د شخ  تصاحب دی چـې د هغـه   يپرهغه شتمن وخه ت څخه ميمالک يله شخص

  خـو د  يږيـ سـتل ک ياوو د پوره کولو لپاره تـر  کـار اخ  يو اړتياو کورن يد شخص

پـه   سـاري  دای د يـ کـارول ک  يد خپلولو او استثمار لپاره نه شـ  ګټېنورو د کار د 

و شخ  يسکل  موټر  هغه اندازه ځمکه چې يدلو کور  جامې  بايتوګه  د اوس

او همدا ډول نور ټول هغه څه چـې   ياو د هغه د کورنۍ غړی پخپله پکې کار وکړ

 . يژوند لپاره کارو ياو کورن يې د خپل شخصيو څو  ي

لو  دافــرادو لــه هغــه ډول  يد پــر وســايــت د توليــمالک يدد  پــه وړانــد  خصوصــ 

ات يـ اوو څخـه ز يـ و اړتياو کورن يصتصاحب څخه عبارت دی چې د افرادو د شخ

کسانو د کار څخـه ګټـه    ياو د هغو په واسطه د نورو هغو کارګرانو او مسلک يو

لـه کبلـه پـه خپلـه پـه مسـتقل        يلو د نشـتوال يچې د همداسـې وسـا   يږيستل کياخ

 يديــســتالی د تولياخ يشــه تونو کــې برخــه نــيفعــال ياو خــدمات يديــډول پــه تول
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اوو د پسـته راوړو  يـ کارګرا  او ماهرا  د خپل ژونـد د اړت لو څخه بې برخې يوسا

چـې د کـوم بـل     يڅانګه کې د کار د موندلو لپاره د  ته اړ و يلياو په خپله تحص

له کـې د  يپه پا يلو څښتن دی  کار وکړيوسا يديپانګوال سره چې د مناسبو تول

د کـــار ره انـــدازه د هغـــو يـــا ډيـــخپـــل کـــار او پس د محصـــوپتو ګټـــه پـــه لـــږه او  

 ورکوونکي پانګوال پس ته ورځي. 

ت تر منځ موضـوع ښـه څرګنـده شـی     يمالک ياو خصوص يدد  لپاره چې د شخص

 و  ټوټې ځمکې مثال راوړو:يدلته به د 

 ي  په هغه کې پخپله دی او د هغه د کورنۍ غـړ يځمکه ولر يو څو  شخصيکه 

  نـو د  يلپـاره ولګـو  اوو يـ ې هم د خپل کور د اړتيداوار ياو پ يد وکړيکار او تول

او په سوشياليزم کې يې د ساتلو او کالـه   یت ديملک يځمکې ټوټه د هغه شخص

  خپلـه ټوټـه   يو څو  په ځمکه کې پخپله کار نه کـو ير  يخو که چي کولو حق لر

  نو دا ړ  ويورک ۍا ده کروندګر  ته په کروندګريه او يځمکه چاته په اجاره  کرا

ت او يـ ې د ملکيـ او په  سوشياليزم  کـې   ياوړ تيمالک يځمکه د هغه په خصوص

 . يد خپلولو حق نه لر ګټېار د يله د بل چا د کار او زيد هغو په وس
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 سوشياليزم ته د رسيدو مراحل

 نځي اصــوپد د ټــولنې پــر موجــوده انتظــامونو ونيوکــه :د سوشــياليزم ښــو

کـوي چـې دلتـه    نيوکې کوي دو: په ټولنه کې د طبقاتو د له منځه وړلو لپاره کار 

دوه  ډوله اقدام غواړي يو ډله وايي چې ډيـر ژر بايـد بـدلو  راشـي بلـه ډلـه وايـي        

نـه وشـي بيـا بـدلو      ړچې لومړ: بايد سياسي  اقتصـادي  ټـولنيز او کلتـوري څي   

 راشي.

        ښـ  هيله: سوشيلسټا  هيلـه لـري چـې د راتلـونکي زمـانې خلـک بـه کو 

رتـه کـړي او دهغـه پـر ځـا: يـو       وکړي چې د توليد اوسـن  نظـام چـې سـم نـه د: بي     

 داسې نظام ټينګ کړي چې د مساوات پر پايو وپړ وي.

  :سوشيالسټي نظام ته د رسـيدو لپـاره دسوشيلسـټانو    کې ټولنه په عمل

تر منځ اختالف موجو د: يو ډله ېـې د عمـومي انقـالب طرفـدار دي چـې پـه هغـو        

ديکــارل مــارک   يې د د  نظــر  مالتــړیــکــې المــان  کــارل مــراک  او ملګــري 

وشـي بلکـې هغـه عقيـده لـري چـې دا ډول         يواز  داسې نـه وايـي چـې انقـالب د    

انقـالب کيـدونک  او راتلــونک  د:.هغـه د پـانګوال نظــام څخـه مخـالف و او پــه       

ټوله نړۍ کې کارګرو ته همدا يوه خبره کوله د نړۍ کـارګرو يـو لـه بـل سـره متحـد       

ته د رسيدو لپاره د کارګرو انقالب ارل مارک  او دهغه ملګرو سوشياليزم ئ کش

ديکتـاتوري غواړي پـانګوال نظـام ټولنـه پـه دوه       یاو د يو څه وخت لپاره د هغـو 

طبقـو ويشــيد مـارک  پــه عقيـده تــاريخ د طبقـاتو تــرمنځ د کشمکشــو او اړودوړ     
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د جنګ څخـه تـاريخي پيښـې د اقتصـادي قـدرت او       نووتڅخه عبارت د: نه دمل

 زور پند  پيدا شوي.

سـره   ۍنظريه په عملي ډګر کې په اوسـنۍ روسـيه کـې د ناکـام     اارل مارک  دد ک

مخ شوه د مارک    انګلز او لېنن سوشيالسټي مفکوره د نړۍ په نـورو هېوادنـو   

 کې هم خپل ارزښت له پسه ورکړو:

 د سوشياليزم بنسټيز اصول:

لــري د ه نــشـتو   ه سوشــياليزم کــې خصوصـي ملکيــت  پـ  ټـولنيز ملکيــت:  .1

 وسايل)ځمکه کار پانګه مديريت( د حکومت به پس کې وي. توليد ټول

لري:پـه سوشـياليزم کـې  خصوصـي کاروبـار      ه خصوصي کاروبار وجود ن .2

 لري ټول خلک له حکومت سره کار کوي او د دولت نوکرا  وي.ه وجود ن

د شتمنۍ مساوي ويع: په سوشياليزم کـې ټـول کاروبـار د حکومـت پـه       .3

ه ګټه تر پسه کيږي د حکومت خزانـې تـه ځـي او    کې وي له کاروبار څخه چې کوم

 ې لګوي.یپه ټولنيزو کارونو 

کاروبار:په سويشاليزم کې ټولو خلکو ته  کار د حکومت له خـوا ورکـول    .4

 کيږي.

د پالنونو جوړول:په سوشياليزم کې يوه اداره وجود لري چې د حکومـت   .5

النونو کې د دولت ره بريده په د  پيلپاره ټول اقتصادي پالنونه جوړوي چې تر ډ

 .يږيول کيمرامونه په پام کې ن ياسيس
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نظـر لـري د سوشـياليزم     فکري اتحاد: په سوشـياليزم کـې ټـول خلـک يـو       .6

 لپاره کار کوي او د کپټليزم خالف وي.

 م تر منځ توپير:زد سوشياليزم او کموني

ږي ځکـه دغـه دواړه   يودبـل پرځـای اسـتعمال   يزم عموماد دواړه يزم اوسوشليکمون 

تــرمنځ ډېرورتــه والــی او هــم ټلــزم خــالف دي ددغــو دوو مکتبونــو يمکتبونــه دکپ

ه ستونزمن دي چي مختلفو ټولنو ې ځکيدل يپوه رير وجودلري خوپه توپيډېرتوپ

دا دواړه  وادونو( د دواړو اقتصادي مکتبونو ګڼ شمېر ډولونه عملي کـړي او ي)ه

سـره سـم    ېخوښـ  ېزه قضاوت پـه رڼـا کـي اودخپلـ    يواړخيمکتبونه یې دتعصب  

فرادوسره دټولوا  کړيبراپ  غواړي چي پري. لیف   ورته اوسره بېل کړی ديتعر

کارا  غواړي او وايي چـي   همګر محافظکې ح يشي البته دافرادو په ترج ېکيشر

وه فــرد پــه يــکي شــي البتــه ديد دڅومحــدودو نفــرو تــر مــنځ ســره شــر يــکــړ  بايپر

 ح.يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج

ا هـم پـر   يـ زم بيږي خو کمونياښونځي ته راجع کيزم عموماد اقتصادي نظام يسوشل

ــم پرس ــوياقتصــــادي او هــ ــواســــي ښــ ــه مخــــي يوي. دکمــــوننځي دپلــــت کــ زم لــ

ږي خـــو  يـــپراســـاس رامـــنځ تـــه ک    اړتيـــاوو ع دافـــرادويدخدماتواواجناســـوتوز

فـرادو دهلوځلـوپر   ع داياجناسـوتوز  ا استدپل کوي چي د خدماتواويزم بيسوشال

 ږي.يبسنټ رامنځ ته ک

زم بيا وايي  يته خو سوشالشزم لپاره ځای نه يټليسټي اقتصاد کي دکپيپه کمون

نــي يزم ځيــږي نــو کېــدای شــي د کپټليــع کيــګــوترمنځ توزڅرنګــه چــي ثــروت دخل
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نځ  د: وزم هغـه ښـو  يولـري سوشـيال   یسټي اقتصـاد کـي ځـا   ياړخونه په سوشيل

کـه توګـه ترپسـه کـړي     يموکراتيزه اوډيد منـابع پـه ټـول   يـ چي وايي کارګره طبقه با

زم هغه يد کړي. کمونيت دبوبود لپاره اجناس توليي دټولني داکثرشچي وکوپی 

ــو ــي با    نځيوښـ ــه کـ ــه ټولنـ ــي پـ ــي چـ ــه وايـ ــتـ ــالوونکي   يـ ــې استحصـ ــه دطبقـ د نـ

 د وجود و لري.يه تېری کوونکي اوتېری کېدونکي بااستحصالېدونکي اون
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 اسالمي اقتصادي نظام

اســالم يــواز  د مــذهبي رســوماتو ديــن نــه دی بلکــې د انســا  د ژونــد يــو مکمــل  

قانو  دی  د مسلمانانو د ژوند هر څانګه مطالعه کوي  اسالم مسـلمانانو تـه پـه    

اقتصادي برخه کې هم پرښوونه او رهبري کوي اسالم چې په اقتصادي برخه کې 

انسـا   تـل خوشـاله او    مسلما  ته کوم اصول وړاند  کړي په عملي کولو به یـې  

ډ  ژوند تيروي دا نور اقتصادي نظامونـه انسـا  تـه يـواز  دد       څخه سکو له 

نړۍ اړتياوو په پوره کيدوباند  تاکيد کـوي خـو اسـالمي اقتصـادي نظـام  دد       

نړۍ تر څنګ د اخرت د برياليتوب لپاره هم کار کوي  اسالمي اقتصادي نظام په 

لمانا  وي . اسـالمي اقتصـادي نظـام پـه     هغه ځای کې پلی کيـږي چـې خلـک مسـ    

هغو ادارو او اشخاصو مشتمل دي چې د خدايي احکامو پند  جوړ وي  تـر څـو   

د اسالمي هيوادنو خلک محدود وسايل څنګه وکاروي تر څو هغه غوښتنې چـې  

اسالم ورته اجازه ورکړ  پوره کـړي د اسـالمي اقتصـادي نظـام اصـولو سـرچينې       

اسـالمي اقتصـاد تـر دوهـم نړيـوال       و اجتوادي سرچينه.قرا  الکريم نبوي سنت ا

شو  په دغـه دورا  ېـې  زيـات     ېهمداسي د نورو علومو سره ګ  پات  جنګ پور

اسالمي هيوادونه د دوهم نړيوال جنګ څخه وروسته آزاد شول په دغه وخت ېـې  

اســالمي هيوادونـــه د خپلـــو وي ـــاړو سســـتمونو ترڅنـــګ د اقتصـــادي سيســـتم  

پـر پښـو درولـو پـه هڅـه ېـې شـول ځسـه دغـه سسـتمونه د نړيـوال            جوړولـو او بيـا   

جنګ او د ېفارو د حملو په وجه له منځه وړل شوي وو  څرنګه چه پـه هغـه وخـت    

 یېې نور اقتصادي سيستمونه په سود وپړ وو  او سود د اسالم له نظره ناروا د
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ه او )د اســالمي اقتصــاد او نــورو اقتصــادي ســيتمونو تــرمينځ ډېــر توپيرونــه شــت

دا اړتيــا وليـده چـه خپــل اقتصـادي سيســتم د     ی( نـو ځسـه دو  یده سـود نــ  ېيـواځ 

 اسالم د اصولو او قوانينو په چوېاه ېې جوړېړي.

پـه د    ېځلـ  ېذېـر وېـړ چـه انفـرادي هلـ       په هر صورت لسه څرنګه مو چه وړانـد 

چــه اســالمي اقتصــاد ديــوه مســتقل علــم پــه ډول نړيوالــو تــه ور    شــوه بريــالۍ نــ

د  ۱۹۷۶پـه ېـال    ېچـ   وپيژني   نو د جمعي هلو ځلو اړتيا پيداشـوه تـر څـو پـور    

نړيـوال ېـانفران  پـه     یلـومړن   فبروري په مياشت ېې په اسـالمي اقتصـاد بانـد   

ه د  وسيله اسالمي اقتصـاد ديـوه مسـتقل علـم پـ     ه مسه مسرمه ېې جوړ شو او پ

داسالمي اقتصاد په مشـوورتيا او پـد  پره ېـې     ېډول دنيا ته معرفي شواو دغ

دېــار ېولــو لپــاره پره برابــره ېړهددغــه ېنفــران  پــه جوړولــو ېــې ډاېتــر محمــد   

يسر خورشيد احمد فعـال رول ولـو   فن ات اهلل صديقي  ډاېتر محمد عمر او پرو

اهلل صــديقي لخــوا  بولوپــه دغــه ېنفــران  يــا ســمينار ېــې د ډاېتــر محمــد ن ــات 

د اقتصــادي نظريــاتو پــه بــاب يــوه مقالــه يــا رســاله     وودپخوانيــو اســالمي علمــا 

ــد   ېمقــال ېشــوه  دغــ   وړانــد ــه اســالمي اقتصــاد بان ــو ت   پ داب وــد بحــث ېول

 ېېښود.

په قرا  شريف کې د اقتصاد کلمه د اعتدال په مانا ذکر شو  د لقما  په مبار   .

يانـه رو اوسه(.حضـرت محمـد )پ( پـه خپـل      ايت کې راغلي ) پـه خپـل تـګ کـې م    

مبار  حديث کـې د اقتصـاد د کلمـې پـه اړه ويلـي دي : ))کـه څـو  پـه ژونـد کـې           
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ــه د هغــه روزي زياتــه کــړي او کــه څــو       ميانــه رو او معتــدل وي څښــتن تعــالی ب

 اسراف وکړي نو څښتن تعالی به هغه محروم کړي.((

ميانه روۍ مانا لري او په اسـالم   د اقتصاد کلمه په عربې ژبه کې هم د اعتدال او

 کې د افراګ او تفريظ په مقابل کې کارول شو  ده .

ــه حــدودو کــې د فکــر  طبيعــت  شــتمنۍ او کــار د       ــو پ د څښــتن تعــالی د قوانين

کارونې په وجه د فرد او ټولنې د اړتياوو د لر  کولو  هوساينې او ګټورتوب پـه  

څښتن تعالی د پرښونې لـه مخـې د    موخه د کړنو تر سره کولو ته اقتصاد وايي.د

هغو قوانينو او اصولو څخه عبارت دی چې د هغو په کار اچولو او مراعتولو پـه  

صورت کې توليد او شتمنۍ ډيريږي  د کار او تعاو  له مخې د ټولنې افرادو تـه  

په عادپنه ډول رسيږي لکه څرنګه چې په ځمکه او اسما  کې د ټولـو موجوداتـو   

لی دی او پيدا کوونکی هـم همـدا دی او حقيقـي مالـک يـې هـم       مالک څښتن تعا

څښتن تعالی دی .اسالمي اقتصادي نظام د نړۍ د نورو اقتصادي سيستمونو د 

کړنــو نظريــاتو ســره د مبــدا او ماهيــت لــه نظــره تــوپير لــري .د اســالمي اقتصــاد د  

 ظوابطو او قوانينو سرچينه الوي احکام دي .

نـو او تشـبثاتو کـې عدل انصـاف حق  پيزوينـه او      د اسالم په ټولو اقتصـادي کړ 

 اخالق داخل دي .

 د اسالمي اقتصادي نظام ځانګړتياو 
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 د اسالمي اقتصادي نظام بنسټيز  ځانګړتياو  په پند  ډول دي :

د ژونـد د لومړنيـو اړتيـاوو پـوره کـول : اسـالمي اقتصـادي نظـام انسـا            (1

لــو افــرادو تــه د ژونــد د  پرمختــګ تــه بنســټيز اهميــت ورکــوي  پــه ټولنــه کــې ټو  

ــاو        ــټيز  اړتيـ ــا  بنسـ ــوی .د انسـ ــو زور ورکـ ــوره کولـ ــه پـ ــاوو پـ ــو اړتيـ لومړنيـ

 خورا  لباس اوسيدل ښوونه او روزنه  روغتيايي اسانتياو  دي.

خصوصي ملکيت : په حقيقت کې د هر څه مالک څښتن تعـالی دی کـوم    (2

ه د څښــتن تــوکي چــې د انســا  پــه ملکيــت کــې وي د امانــت بڼــه لــري  انســا  هغــ 

تعــالی او د رســول )پ( پــه طريقــې د کــارولو پابنــد دی تــر څــو د څښــتن تعــالی د  

خوښــې وړ وګرځــي او انســا  د نــړۍ او اخــرت د بريــاليتوب ســبب ګرځــي  اســالم 

 خصوصي ملکيت ته اجازه ورکوي مګر دا ملکيت ازاد او خود مختاره نه دی .

م بنديزونـه لګـولي   د جايداد کارول : د جايداد په کارونې اسالم چـې کـو   (3

 په پند  ډول دي :

   اسالم د جايداد د بې ځايه کارونې څخه منع کړ 

  په اسالمي اقتصادي نظام کې هيڅو  جايداد د ټولنې په خالف نه شي

 کاروپی

 په ټولنه کې د بې وزله او اړمنو خلکو د ده پر جايداد حق لري 

  کړيکه څو  پور ته په رښتيا اړتيا ولري بايد انکار ونه 

  له زکات پرته هم بايد له بې وزلو سره مرسته وکړي 
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د توکـو او چوپړتيـاوو کــارول : پـه اسـالمي اقتصــادي نظـام کـې د ډيــرو        (4

توکـــو او چوپړتيـــاوو پـــه کـــارونې بنـــديز دی لکـــه شـــرابو  پـــوډر چرس  د مـــړو 

حيواناتو غوښه .همدرانګه د عيع عشرت د توکو کارول هم  اسالم نه خوښوي . 

ې د ټــولنې هــر فــرد دټــولنې پــه چــوپړ مکلــف دی  اســالم د څــو نفــرو  پــه اســالم کــ

 پرځای ټولې ټولنې په خوشالۍ زور اچوي .

د حکومت دند  : په يو  اسالمي ټولنې کې د حکومت دند  په پنـد    (5

 ډول دي :

       د خلکو لپاره د اسالمي اصولو پر اسـاس د ژونـد برابـرول او د اړتيـا پـه

 وخت کې له سختۍ کار اخيستل 

  ټولو خلکو ته د ژوند د اسانتياوو  برابرول 

 په بازار کې د ښه چاپيريال جوړول او د چلبازانو او غلو مخه نيول 

  د اقتصادي پرمختګ او پانګونې لپاره اقدامات تر سره کول 

  د شتمنۍ د ناان ول ويع مخه نيول 

غيرســودي نظــام : پــه اســالمي اقتصــادي نظــام کــې ســود منــع دی چــې      (6

لمانو مخه نيول کيږي او ټولنه له طبقو ساتل کيږي  شمتنۍ له يو څو ورسره د ظا

 پسونو څخه ټولنې ته ورکول کيږي او د ټولنې په خير کارول کيږي.

د کار اهميت :اسالم کاريګر د پانګوال رحم ته نه پريږدي بلکې د هغوی  (7

د  د حقوقو مکمله ساتنه کوي اسالم کار ته ډير اهميت ورکوي او هغه روزي چـې 
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کــار پــه وســيله تــر پســه شــو  وي ډيــره يــې بوتــره ګڼــي او داســې حکــم کــوي چــې  

 کاريګر ته د هغه اجوره د خولو له اوچيدو مخکې بايد ورکړل شي .

د زکات ورکړه : په اسالمي ټولنې کې پـه هـر عاقل بـالس مسـلما  چـې د       (8

زکات شرايط ولري زکات ورکـول فـرد دي او د اسـالمي اقتصـادي نظـام مومـه       

 نګړتيا ده .ځا

دشتمنۍ د راټولونې ممانعت : اسالم د جايزو پرو څخه راغلې شتمنۍ   (9

د ټولونې اجازه نه ده ورکړ  ځکـه خوځښـت يـې دريـږي او دا شـتمنۍ دڅـو نفـرو        

پســو تــه ورځــي  ټولنــه غيراخالقــي کيــږي نــو ځکــه اســالم د شــتمنۍ ټولــول نــه     

 خوښوي .

وارثت د قانو  پر اساس  د وراثت قانو  : په اسالم کې د شتمنۍ ويع د (11

تر سره کيږي لـه کـوم شـخ  سـره چـې شـتمنۍ لـه خپلـو اړتيـاوو څخـه ډيـر  وي            

پاتې برخه د وارثينو تر منځ وويشل شي نو وارثت د قانو  پر اسـاس شـتمنۍ پـه    

 خپله دورا  پيدا کوي .

دکسب خپلواکي : پـه اسـالم کـې د حـالل رزق د ګټلـو لپـاره چـې هـر ډول          (11

 لري . کسب ټاکي خپلواکي

د مساوات نه شتو  : په اسالمي اقتصادي نظام کې شتمنۍ مساوي نـه   (12

ويشل کيږي او پـه اسـالمي اقتصـادي نظـام کـې هـين وخـت دا نـه دي ذکـر چـې د           

ټولو انسانانو د ژوند سـوولتونه بايـد مسـاوي وي . پـه اسـالمي اقتصـادي نظـام        

رثـت پـه وسـيله پـه     کې هر فرد په ټولنه کې برابـره درجـه لـري .زکات عشـر او د وا    

 ټولنه کې شتمنۍ په منصفانه ډول ويشل کيږي .
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 دويم څپرکی

 د شتمنۍ پيدايښت

په ټوليز ډول د شتمنۍ پيدايښـت د نـوو توکـو رامنځتـه کولـو تـه وايـي خـو مـوږ          

دلته تيروتنه کوو ځکه ماده  د ماد  د قانو  له مخې موږ  نه شـو پيـدا کـولی  او    

د پيدايښت څخه زموږ موخه د ماد   پيدا کـول  نه يې لمنځه وړلی شو د شتمنۍ 

نه بلکې د هغې پـه افاديـت کـې  د ډيريښـت راوسـتل دي نـو معلومـه شـوه  چـې د          

اقتصاد پـه علـم کـې د شـتمنۍ پيدايښـت څخـه موخـه د يـو تـوکي د ارزښـت ډيـر            

والی دی د ساري په ډول کله چې موږ لرګي په ځنګل کې پر  کړو  په ارزښت کې 

اځي خو کله چې تر  فرنيچر جوړ کړو ارزښت يې پپسې ډيريږي د يې  ډير والی ر

پند  در  طريقو په وسيله د يو توکي افاديت لوړيږي او د شتمنۍ د پيدايښت 

 سبب ګرځي :

I.           د توکو بڼه بدلول : د توکـو بڼـې تـه پـه تغيـر ورکولـو سـره د هغـه افاديـت

 لوړيږي د مثال په ډول له کاغذ څخه د کتابونو جوړول.

II.  توکو د ځای بدلول : د توکو د ډير پيداکيدو له ځای  څخه هغه ځای ته د

د توکي ليږدول چې په کمه اندازه پيدا کيـږي او توکـو ورسـره ارزښـتمن کيـږي د      

ساري په ډول د لرګيو  په ځنګل کې د لرګيو ارزښت ټيت وي  خو کله چې ښار تـه  

 راوړل کيږي نو د لرګيو ارزښت هم ورسره ډيريږي .
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III. و د وخــت بــدلول : کلــه چــې تــوکي هغــه وخــت تــه وســاتل شــي چــې  د توکــ

تقاضا ورته ډيره وي ارزښت يې لوړيږی  د ساري په ډول لکه د ژمي په موسم کې 

 د اوبلونو ګازو يا د سو  د توکو د قيمت لوړوالی .

د شتمنۍ د پيدايښت پر  چار  : د شتمنۍ د پيدايښت  لپاره بايد پند  هڅې 

 تر سره شي : 

ځمکې سيندونو  سمندرونو څخه د هغو توکـو ترپسـه کـول  چـې پـه      له  .1

 کې شتو  لري د ساري په ډول په سيندونو يا سمندرونو  کې د کبانو نيول .

له ځمکې  هوا او اوبو څخه د هغـو شـيانو ترپسـه کـول چـې دوی نـه وي        .2

 پيدا کړي د بيلګې په توګه له اوبو څخه د بريښنا جوړول.

اومو موادو څخه د مصنوعاتو جوړول د سـاري پـه    د صنعت په وسيله له .3

 ډول له مالوچو رخت جوړول . 

د توکو ليږد له يو ځای څخه بل ځای ته يانې د ليږ راليږد له وسايلو څخه  .4

 کار اخيستل .

ــه ډول       .5 ــاري پـــ ــرول دســـ ــاو  برابـــ ــامخ چوپړتيـــ ــه مخـــ ــرفونکو تـــ مصـــ

 ښوونه روغتيا پالي او نور .

کي عوامـل : د شـتمنۍ پـه پيدايښـت پنـد       د شتمنۍ په پيدايښـت اغيـزه اچـون   

 عوامل اغيزه اچوي :
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I.     طبيعي عوامل : له طبيعي عواملو څخه موخـه هوا بارا  زمکه کانونـه

او نور که  مناسب وي نـو د شـتمنۍ د پيدايښـت لپـاره ښـه وي او کـه چيرتـه دغـه         

 عوامل مناسب نه وي نوبيا د شتمنۍ پيدا کول کميږي.

II.  وي وســايلو شــتمنۍ ډيــره پيــدا کيــږي او پــه  د پيدايښــت وســايل : پــه نــ

وروسته پاتې وسايلو شتمنۍ کمه پيـدا کيـږي د سـاري پـه ډول کـه يـو تـوکی پـه         

پس جوړ شي ډير وخت او په لږه اندازه جوړيږي خـو کـه همـدا کـار پـه ماشـين تـر        

 سره شي نو ډير  ژر  او ډيره پيمانه به توليد شي.

III. وسايل کـه چيـر  پرمختللـي وي نـو      د ليږد راليږ وسايل : د ليږ د راليږد

په هيواد کې سوداګري او صنعت  پراختيا مومي شتمنۍ هـم پـه اسـانه رامنځتـه     

 کيږي خو برعک  بيا شتمنۍ په اسانه نه رامنځته کيږي . 

IV.           د هيواد حالـت : کـه چيرتـه پـه هيـواد کـې امنيـت وي سياسـي اسـتحکام

  بيــا شــتمنۍ  پــه موجــود وي نــو هلتــه د شــتمنۍ پيدايښــت ډيريــږي خــو بــرعک 

 اسانه نه رامنځته کيږي . 

V.   د بانکوالۍ نظام : که د هيواد د بانکوالۍ نظام پياوړی وي  کاروبـاري

خلکو ته په وخت پانګه برابريږي  په هيواد کې د شتمنۍ پيدايښـت ډيريـږي خـو    

 که دا نظام وروسته پاتې وي بيا  د شتمنۍ پيدايښت هم کم وي.

VI.       نفوس : د يو هيواد د نفوس هم د شتمنۍ په پيدايښـت کـې رول لـري کـه

د هيواد نفوس له وسايلو څخه ډير وي نو بيا د شتمنۍ پيدايښت کم وي او کـه د  

 نفوسو  شمير له وسايلو  کم وي نو  بيا د شتمنۍ پيدايښت ډير وي . 
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VII.       د د کاريګرو پس رسی : که په هيواد کـې د کـاريګرو شـتو  ډيـر وي نـو

شتمنۍ پيدايښت ډير وي او که شتو  ونه لري نو بيا د شتمنۍ پيدايښت هم کـم  

 وي .

 د توليد عوامل

هغه  وسايل چې د هغو په وسيله انسا  د شتمنۍ د پيدايښت عمل تر سـره کـوي   

 د توليد عوامل ګڼل کيږی چې په پند  ډول دي :

 : Landځمکه 

ده چـې انســا  پـر  ګرځــي   پـه عامـه ژبــه  لـه ځمکـې څخــه موخـه د ځمکــې سـطحه       

راګرځي د اوسيدو لپاره  ځای او د خوړو د اړتياوو د پوره کولو لپـاره کرنـه پـر     

تر سره کوي  خو په اقتصاد کې په ځمکه کې ټول هغه طبيعي وسايل چې موږ يې 

په وړيا ډول ترپسه کوو شامل دي پـه د  کـې ټـول هغـه وسـايل شـامل دي چـې د        

خو افاديت ولري .  مګر کم يافته نه وي موږ چې هـر   ځمکې پند  يا له پاسه وي 

 څومره وغواړو په مصرف يې  ورسوو د ساري په ډول هوا  اوبه  نور.

پروفيسور الفرد مارشال په خپل کتاب )د اقتصـاد علـم اصـول( د ځمکـې تعريـف      

داسې کوي :  له ځمکې څخه موخـه هغـه ټـول طبيعـي وسـايل دي چـې طبيعيـت د        

ره پـــه وړيـــا ډول پيـــدا کـــړي د ســـاري پـــه توګـــه د اوبـــه        انســـا  د ښـــګڼې لپـــا  

  هوا رڼا ګرمي او نور.
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پروفيسور فريزر بيا د ځمکې د تعريف پـه اړه وايـي : لـه ځمکـې څخـه موخـه ټـول        

هغــه طبيعــي وســايل دي چــې د عوايــدو د ډيروالــي ســبب ګرځي افاديــت لــري او  

وسـيدو او  محدود وي په ځمکه کې شته طبيعي وسايل :د ځمکې سطحه چـې د ا 

 حيوانــات  کبــا   رڼــا  غــازات  هــوا  کرنــې لپــاره وي  کانونه اوبه ځنګلونــه  

 بيالبيلې قوتونه چې په توليد کې مرسته کوي. طبيعي بندرونه 

د ځمکې ځانګړتياو  : ځمکه د توليد د عامـل پـه توګـه بـيال بيلـې ځانګړتيـاو        

 لري چې د همد  ځانګړتياوو په اساس له نورو عواملو سره توپير لري : 

طبيعي ډالۍ : ځمکه د انسا  د هڅې په پايلـه کـې نـه ده رامنځتـه شـو        .1

ل شـوی کـه   بلکې د څښتن تعـالی لـه خـوا انسـا  تـه پـه وړيـا او بـې لـه کـاره ورکـړ           

 انسا  هر څومره هڅه وکړي يو سانتي متر به هم پيدا نه کړي.

ځانګړی مقدار: د ځمکې مقـدار معلـوم دی هـين  څـو  نـه شـي کـولی د         .2

ځمکې په مقدار کې زياتوالی راولـي  لـيکن انسـا  پـه خپلـه هڅـه ډيـره ګټـه تـر           

 پورته کولی شي.

يـر  حاصـل   ې ډحاصل خيزۍ کې توپير : ټولې ځمکې يوشا  نه وي ځينـ  .3

 نې هين فصل نه کوي.يخيز   ځينې لږ  او ځ

په ځمکو کې توپير : ځمکه ټوله په يو ځای کـې شـتو  نـه لـري ځينـې پـه        .4

 بازارکې ځينو بندونو کې ځينې د کرنې لپاره وي .

د ليږد قابليت : ځمکـه لـه يـو ځـای څخـه بـل ځـای تـه نـه ليـږدول کيـږي د             .5

 وو. بلخ ته وليږدساری په توګه  د لغما  ځمکې خوست ته يا 
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خپلواکه بڼه : ځمکه د نورو توليدي وسايلو په نسبت پايـداره اوکـه کلـه     .6

 له زيا  سره  مخ هم شي د تل لپاره لمنځه نه ځي.

بنسټيز حيثيت : ځمکه د توليـد پـه عواملـو کـې بنسـټيزه او مرکـزي بڼـه         .7

 لري له ځمکې پرته د توليدد نورو عواملو شتو  ناممکنه دی .

توليد : د ځمکې توليـد محـدود وي د ډيـر  پـانګې او کـار پـه       محدودو  .8

 زياتوالي سره په کې نامحدوده نه ترپسه کيږي .

د ځمکې اقتصادي اهميت :ځمکه د يو هيواد په اقتصادي پرمختګ کې اساسي 

 ون ه لري چې په پند  ډول تر  يادونه کوو: 

  دځمکـــې کرنيـــز پرمختـــګ : د يـــو هيـــواد  کرنيـــز   پرمختـــګ  د هيـــواد

سطحې او هوا پور  اړه لري که ځمکـه حاصـل خيـزه  مناسـب بـارا  او مناسـبې        

 اوبه  ورکړل شي نو کرنيز توليدات ډيريږي .

   صــنعتي پرمختــګ : د يــو هيــواد اقتصــادي  پرمختــګ پــه اومــو مــوادو

پور  اړه لري په کوم هيواد کې چې اومه مواد ډير وي  نو هغه هيواد په صـنعتي  

کوي د ساري په ډول کوم هيوادونه  چې ډير کانونه لکه تيـل   لحاظ ښه پرمختګ

  ګاغذ سکاره او نور لري ډير صنعتي پرمختګ کوي او کړی دی .

  د ليږد راليږد وسايل : د ليږد را ليږد وسايل سړکونه د اورګاډو پر  او

بحري پر  په ځمکه جوړيږي چې د هغوی په وسـيله تـوکي لـه يـو ځـای څخـه بـل        

 سانۍ سره ليږدول  کيږي.ځای ته په ا
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     د ژوند سطحه : په کوم هيواد کې چې طبيعـي وسـايل) کانونه ځنګلونـه

او نور( په ډيره اندازه موجود وي د خلکو د عوايد  د پسته راوړولـو وسـايل ډيـر    

 وي نو د خلکو د ژوند سطحه هم لوړه وي.

   نـا  د اوسيدو ځای : ځمکه د توليد نورو وسايلو ته د اوسـيدو د  ځـای ما

لري يانې مزدور پانګوال  په ځمکه اوسيږي چې د اقتصـادي  ژونـد ټـولې برخـې     

 صنعت سوداګري ټوله په ځمکه تر سره کيږي.

   قيمتي کانونه : په ځکه کې سره او سپين زر او نور  قيمتي کاڼي شتو

لري چې دبيالبيلو توکو په جوړه ولو کې تر  کار اخيستل کيـږي چـې د شـتمنۍ    

 جوړښت ډيريږي.

       بريښنا : په  اوبو د بريښنا د بنـدونو  جـوړول  رڼـا  او صـنعتي پرمختـګ

 رامنځته کوي .

       ځنګلونه : له ځنګلونو څخه لرګي  ونو څخـه ميـو  او نـور ګټـې ترپسـه

 کوپی شو . 

په اقتصادي پرمختګ کې د ځمکې ونـ ه : د يـو هيـواد پـه اقتصـادي پرمختـګ       

عمل ناممکنه دی ځمکه د ګرځيدو  کې اساسي ون ه  لري له ځمکې پرته د توليد

ــه    راګرځيــــدو او دکناســــتلو ځــــای دی  لــــه ځمکــــې پرتــــه کرنــــه ناممکنــــه ده لــ

اوبو ځنګلونو  او کانونو پرته ژوند څنګه ممکن دی ټ د يو هيـواد پـه اقتصـادي    

 پرمختګ کې ځمکه پند  رول ترسره کوي : 
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o واد په طبيعي چاپيريال : په يو هيواد کې اقتصادي پرمختګ  د هغه هي

حاصل خيزه ځمکه  بارا  هوا  پور  تړاو لري که د يو هيواد ځمکه حاصل خيزه 

وي او کانونه ونه لري دغـه هيـواد يـواز  کرنيـز هيـواد وي اوپـه  صـنعتي لحـاظ         

 وروسته پاتې وي .

o        اومه مواد : د ځنګلو او کانونو په وسـيله اومـه مـوادو برابـروي  پـه کـوم

نــه شــتو  ولــري هغــه هيــواد پــه صــنعتي لحــاظ  هيــواد کــې چــې ځنګلونــه او کانو

 پرمختګ کوي . 

o      سوداګريز بندورنه : که د يو هيواد ساحلونه  نړيـوال سـوداګريز بندرونـه

ولري نو کولی شي له نړۍ سره ښې سوداګريز  اړيکـې ولـري پـه  سـوداګرۍ کـې      

 ښه  ګټه وکړي . 

o        وليـدولو  بريښنا : کوم هيواد چـې ډيـر  روانـې  اوبـه لـري د بريښـنا پـه ت

سره چې اوس موال د اقتصادي پرمختګ عامل ګڼل کيـږي  کـوپی شـي ښـه ګټـه      

 واخلي . 

o    د ليــږد راليــږ وســايل : د ځمکــې پــر مــخ د هــر ډول ليــږد وســايلو جــوړول

ممکــن دي دســاري پــه ډول ســړکونو  ريــل وي جــوړول کــه يــو هيــواد ســمه ځمکــه  

 ولري  کوپی ډير ژر اقتصادي پرمختګ تر سره کړي . 

 (labour) کار

د توليد دويم عامل کار دی  د انسا  لپاره د ډير شيانو د جوړولو لپاره د ځمکې 

تـــر څنـــګ کـــار تـــه اړتيـــا ده تـــر څـــو تـــر ســـره يـــې کـــړي. د ســـاري پـــه توګـــه              
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مزدور کروندګر بانکوال او نور .په اقتصاد کـې کـار هغـه ذهنـي او فزيکـې کـړ        

پروفيسـور مارشـال کـار داسـې     دی چې د اجور  يا د معاش  لپاره تر سره کيـږي . 

تعريف کړی :له کار څخه موخه هغه ذهني يا فزيکي هلې ځلې دي چې لويـو او يـا   

 کوچنيو موخو د پسه راوړلو لپاره تر سره کيږي . 

همدرانګه پروفيسور جيونز کـار داسـې تعريفـوي : کـار لـه هغـه ذهنـې او فزيکـې         

ه تـر سـره کيږي.همدرانګـه    پر ځای د اجور  لپار کړ  څخه عبارت دی چې دتفره 

يو بل اقتصاد پوه کار داسې تعريفوي : په کـار کـې ټـولې هغـه کړنـې شـاملې دي       

چې اجور  لپاره تر سره کيږي چې دغه اجوره په مخامخ ډول يا د يو داسې توکي 

ورکول چې د اخيستلو او خرڅولو قابليت ولري . د کار په تعريف کې پند  ټکي 

 شامل دي :

په اقتصاد کې کار هغه  کړ  تـه ويـل کيـږي چـې د انسـا        انساني هڅې : 

په وسيله تر سره کيږي .د وحشي ځناورو او ماشين اپتو په وسيله تـر سـره شـوی    

 کړ   کار نه ګڼل کيږي .

ذهني او فزيکې کړنه : په کار کې د انسا  ذهني او فزيکي کړنې شـاملي   

سـاري پـه ډول د مـزدوري    دي په د  شرګ چې د اجور   لپاره ترسره شـوی وي. د  

 کول فزيکې کار دی او درس ورکول دا يو ذهني کار  دی.

مادي اجوره : په اقتصاد کې کار هغه کړ  ته ويل کيږي چـې مـادي بدلـه     

 ولري که د تفريح   مذهبي او کوم ټولنيز کړ  وي په کار کې نه راځي .
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 دکار ځانګړتياو 

له مزدور څخه لر  نـه وي   کار  له مزدور څخه لر  نه وي : کار هين وخت .1

دا په د  مانا چې داسې هين وخت نه کيږي انسا  د په کور ناسـت وي او کـار پـه    

 کارخانه  کې ترسر کيږي.ځکه چيرته چې کار وي هلته به کارګر هم وي .

کار نه زيرمه کيږي : د نورو شيانو په څير کـار نـه زيرمـه کيـږي داسـې نـه        .2

ساتي او بيا يې په يوه وري ترسره کړي يا ټول کيږي چې کاريګر د دوه کالو کار و

 کال بيکاره وي او د کال په اخر کې د ټول کال کار په اخري وري ترسره کړي.

ضايعه شوی کار نه تر پسه کيږي : که يو کار ګر پـه يـوه وري کـار ترسـره      .3

 نه کړي نو ددغې ورځې کار  يې تل لمنځه ځي .

مادي شيا  له يو ښار څخه بـل   کار لږ ليږدونکی دی : موږ کولی شو چې .4

ښار ته يا له يوه هيواد څخه بل هيواد تـه وليـږدو خـو د کـاريګر ليـږدول اسـانه نـه        

دي ځکه مزدور د نورو ځايو له ژبو دود و دستور سـره بلـد نـه وي . ځکـه خـو ادم      

سمټ هم په خپل کې کتاب ليکي چې پـه نـړۍ کـې تـر ټولـو سـخت ليـږد د مـزدور         

 دی.

نـي کـاريګر ښـه    يد کـاريګرو تـرمنځ کـار تـوپير لـري ځ     ر : په کار کې توپي .5

نـې بيـا   يني ځوا  لري او ډير کار کـوی خـو ځ  وړتيا لري باسواده وي يا ښه جسما

 داسې نه وي.

غيرارت اعي عرضه : که چيرته په بازار کې کاريګرو ته اړتيا پيښه شـي   .6

ګر د کـار  نو موږ نشو کولی په لږ وخت کې بازارته کاريګر عرضه کړو ځکـه کـاري  
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تـه ښـوونه    شـي ځکـه د کوچينـانو لويـول او هغـو      تر وخته ډير وخت لري چې تيـار 

 کول ډير وخت نيسي.

کاريګر خپل کار خرڅـوي : کـاريګر د اجـور   پـه بدلـه کـې پـانګوالو تـه          .7

 کار ترسره کوي نوله د  کبله پانګوال بايد له کاريګر سره ښه چلند وکړي.

کاريګر له وړتيا سره مخـامخ اړيکـه لـري    اجوره او د کار وړتيا : اجوره د  .8

 که يو کاريګر ډيره کاري وړتيا لري نو اجوره هم ډيره اخلي.

د کاري وړتيا عناصر : د يو کاريګر کـاري وړتيـا پـه پنـد   عناصـرو پـور  تـړاو        

 لري: 

         جسماني او ذهني قابليت : که يـو کـاريګر ښـه جسـم او ښـه اخـالق ولـري

کـړي او پـه توليـد کـې زيـاتوالي راولـي همدرانګـه        کولی شي چې ډير کار ترسـره  

ني کاريګر  په ارثي ډول ارثي خواپ هم  د کاريګرو په کاري وړتيا اغيزه لري ځي

 ک  او دهغو کاري وړتيا هم لوړه وي . يډير خوار

   اخالق له کاري وړتيا سره مخامخ اړيکه لري که يو کاريګر ايمانـداره او

بـره لـه   کوي. ټول وخت په کار تيروي طبيعـي خ امانت دار وي خپل وخت نه ضايع 

 ه وخت تيروي ډيره کاري وړتيا لري.ينورو هغو کاريګرو چې بيځا

  ټولنيز حالت : د يو هيواد ټولنيز حالت هم په کاري وړتيا ډيره اغيزه لري

ځکه کاريګر ته مناسبه اجوره ور نه کړل شـي  د کـاريګر کـاري وړتيـا هـم  کميـږي       

ځکــه  لــه هغــه ســره د کــار جذبــه لمنځــه ځــي همدرانګــه کــه د پــانګوال او کــاريګر  

ــه کــاريګرو ســره ښــه چ      ــانګوال ل ــرمنځ اړيکــې ښــه وي او پ ــد کــوي ورســره  د  ت لن
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کاريګرو کاري وړتيا لوړيږي همدرانګه  کاريګر تـه د کـار مطـابق اجـوره ورکـړي      

 نو هغه هم په کاري وړتيا کې ښه ثابتيږي. 

  ښــوونه او روزنــه : د ښــوونې پــه وســيله کــاريګر  د کــار پــه اړه معلومــات

ولـه  حاصلوي او د روزنې  په وسيله کاريګر خپل کار په ښې طريقې سـره پيژنـي ن  

د  کبله د روزل شوي او ناروزل شوي کاريګر ترمنځ لوی توپير شـتو  لـري روزل   

شوی کاريګر په لږ وخت کې ډير کار ترسره کوي او نا روزل شوي يې نشي تر سره 

 کولی. 

      اوبه  او هوا : د کوم هيواد چې هوا ډيره ګرمه يا ډيره يخـه او يـا هـم وچـه

نه شي تر سره کوپی  هلته د کاريګرو کاري وي نو هلته کاريګر تر ډيره وخته کار 

وړتيا کمه وي خو برعک  چيرته چې هوا نرمه مناسـبه وي هلتـه کـاري وړتيـا هـم      

ډيره وي  همدرانګه کاري  چاپيرال هم د کاريګر په کـاري وړتيـا ډيـره اغيـزه لـري      

 که ښه چاپيريال وي نو د کاريګرو کاري  وړتيا ورسره هم ډيريږي.

  : د ژوند سطحه د کاريګر په کاري وړتيا ډيـره اغيـزه لـري    د ژوند سطحه

که په کوم  هيوا د کې  د کاريګرو اړتياو  پوره کيږي نو دهغوی کاري وړتيا هـم  

 ډيريږي .

   د کار وخت : که کاري وخت ډير وي او کاريګر په کې دمه نه شي کـوپی

وي نـو  د   نو بيا د کاريګرو کاري وړتيا هم راکميږي خو که چير  کاري وخت کـم 

 هغوی کاري وړتيا لوړيږي.

    د پرمختــګ موقــع : کــه کــاريګرو تــه د پرمختــګ پر  هــوار  وي نــو د

هغوی په کاري وړتيا مخامخ اغيـزه لـري د هغـوی پـه کـاري وړتيـا کـې زيـاتوالی         
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راځي او که د پرمختګ موقع نه وي نو بيا د هغوی په کاري وړتيا بده اغيزه لري 

سره کميږي همدرانګه که  صنعتکار يا پـانګوال پيقـه   او د هغوی کاري وړتيا ور

ســړی وي او کــاريګرو تــه د پــوهې   خوښــې او مخکنــۍ )ت ربــه( پــه اســاس کــار    

ورکړي د کارګر په وړتيا کې زياتوالی راځي  همدرانګه د کاريګر لپـاره پـه خپلـه    

خوښه کار ټاکل چې هغه ورسره مينه لري ځکه يو کـار چـې پـه مينـه ترسـره کيـږي       

 ه تر هغه کاره ډيره بوتره دی چې په زور يا ناخوښه توګه تر سره کيږي .هغ

  د کار ويع : هر کاريګر ته د هغه په خوښه کار ورکول په کاري وړتيا کې

زياتوالی راولي ځکه هغه د کار په اجرا کولو سره په هغه کار کې ښه وړتيـا پيـدا   

 کوي او په ښې طريقې سره يې ترسره کوي .

  د کار تحفظ د کاريګر په وړتيا کې زياتوالی راولي او که د کار تحفظ  :

کــاريګر کــاري تحفــظ ونلــري او هغــه دا ويــره ولــري چــې کــه پــانګوال هــر وخــت      

وغواړي  کاريګر له کاره لر  کوپی شو نو بيا د هغـه پـه کـاري وړتيـا بـده اغيـزه       

 لري.

     نو د عوايدو لګښت : که کاريګر خپل عوايد په ښـو خـوړو او ښـو لباسـو

باند  په لګښت ورسوي نو د هغه ورسره کاري وړتيا ډيريږي خو که خپل عوايـد  

 په شرابو او نور مضرو پرو ولګوي نو بيا د کاريګر کاري وړتيا  راکميږي .

 (Division of labourد کار ويع )

په اقتصاد کې د کار  له ويع څخه موخه د يو کار ويع  په څو برخـو دی چـې هـر    

ر يوه ځانګړی برخه  ترسره کوي د ساري په توګـه کـه مـوږ وغـواړو     کارګر يې د کا
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چې يوه څوکۍ جوړه کړو نو يو کارګر به لرګې اره کوي دويم  به په کې ميخ وهي 

  دريم به څوکۍ جوړوي او څلورم به پالع ورکوي. 

 د کار ويع پند  ډولونه لري :

ک پــه د مسـلک پــر اسـاس : د کــار پـه د  ډول ويــع کـې کارونــه د مسـل      .1

اساس ويشل کيږي د کار په د   ډول ويع  کې يو کارګر کار له پيل څخه تر پايه  

 تر سره کوي د ساري په توګه موچي ترکاڼ او نور .

د مغلقتوب پر اساس : دکار په د  ويع کې يوکار  د مغلقتوب له وجې  .2

سـره  کار په څو مراحلو ويشل کيږي  هر کارګر د کار يوه برخه مخ ته وړي يا يې تر

کوي له نورو مراحلـو سـره هـين کـار نـه لـري د سـاري پـه ډول د مـوټر جـوړول چـې            

ټايرونه يو شخ  تړي  رنګ يـې بـل کـارګر کـوي  همداسـې ماشـين تـړل او نـور         

 کارونه هر کارګر خپل کار ترسره کوي.

نې سيمې په طبيعـي لحـاظ د يـو ځـانګړي تـوکي پـه       يسيمه ايز ويع : ځ .3

ــه   توليـــد کـــې تخصـــ  لـــري او د   ــه پـــه ســـبب مشـــوور وي د ســـاري پـــه توګـ هغـ

 دافغانستا  غالۍ .

 د کار د ويع ګټې: د کار ويع پند  ګټې لري :

    د کاري وړتيا زياتوالی : د کار په ويع کې کارګر هغه کار سـرته رسـوي

چې د هغه لپاره ډير مناسب وي چې  د کارګر کاري وړتيا ډيريږي او د کار معيـار  

 ورسره لوړ ځي.
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      په موارت کې ډيروالی :د کار په ويع کې يو کارګر يـو کـار پـه مسلسـل

ډول ترسره کوي  ورسـره کـار پـه ښـې طريقـې سـره ترسـره کيـږي او دهغـه پـه اجـرا            

 کولو کې ښه موارت لري. 

     په روزنه کې اسانوالی : د کارپه ويع کې د د  پر ځای چـې کـارګر تـه د

غه کار په اړه معلومات ورکول کيږي ټول کار په اړه معلومات ورکړ   يواز  د ه

 چې سرته يې رسوي نو له د  کبله په لږ وخت کې هغه روزل کيږي .

      د نوښتونو امکا  :  کله چې  کارګر  يو کار ترسره کـوي نـو ټولـه پاملرنـه

يې همدا يو کار ته وي  هڅه کوي تر څو دا کار په ښې طريقې سره سـرته ورسـوي   

 نوښتنونه کوي. د ډير  پاملرنې له سببه  ډير

      د وسايلو ښه کارول : که يو کارګر ټول کارونه په خپلـه ترسـره کـوي نـو د

بيالبيلو وسايلو اړتيا پيښږي خو د کار په ويع کې يو کـار ګـر يـواز  د يـو کـار      

يوه برخه ترسره کوي يواز  هغه وسايل کاروي چې د د  کار پور  تـړوا لـري  او   

 سره وسايل ښه کارول کيږي .نور وسايل  وزګار پاتې کيږي چې ور

     د ليږد زياتوالی :  هر کار په جزوي برخو کې ډير سره ورته والـی لـري نـو

له د  کبله يـو کـارګر لـه يـوه صـنعت څخـه بـل صـنعت تـه پـه اسـانۍ سـره ليـږدول              

 کيږي .

            توليد لګښت کمـوالی : د کـار د ويـع پـه وجـه توليـد ډيريـږي نـو لـه د

را کميږي او مصرفوونکي توکي  په ښه بيه تر کبله في واحد جن  باند  لګښت 

پسه کوي   د کار د ويع په وجه په توليد کې ډيـر والـی راځـي چـې ورسـره ملـي       

 توليدات هم ډيريږي .
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      د کار بوج :  د کار د ويع په وجه په انسا  د کار بوج کميږي کـه يـو کـار

ي او د کار بـوج  هر څومره سخت وي کار ګر  د هغه کار يواز  يوه برخه تر سره کو

پر  نه راځي همدارنګه کاريګر هر کار په خپله خوښه ترسره کوي او له بوج څخه 

 لر  وي .

           دکار ي وخـت  کمښـت : د کـار د ويـع پـه وجـه کـارګرا  د ماشـينونو پـه

مرسته په لږ وخت کې ډير کار ترسره کوي  او دهغوی په کاري وخـت کـې کمښـت    

 راولي . 

 ار ويع د ګټې تر څنګ پند  زيانونه هم لري :د کار د ويع زيانونه: د ک

  نا خوښه : د کار د ويع په سبب يو کارګر هر ځل يو کار تر سره کوي نو د

ې نـه ترسـره کـوي    يـ وهي او کار په ډير  دلچسپی سـره   يو کار تکرر  د کارګر زړه

چې ورسره د توکو معيار راټيټيږي تل د يوه کوچني کار ترسره کـول د پرمختـګ   

 وي .هڅې کم

   د ليږد کمښت : د کار د ويع په وجه يو کار يواز  د يو کار په يوه برخـه

کې پوهه پيدا کوي چې د کارګر د کار ساحه ډيـره محـدوديږي او د هغـه پـه ليـږد      

 کې کمښت راځي  او ورسره د بي کارۍ ګواښ هم رامنځته کيږي.

         د مسـووليت کمښـت : د کـار د ويــع پـه وجـه هـر کــارګر يـوه برخـه د کــار 

سرته رسوي د يو کار په مکمله توګه د يو کار مسووليت نه اخلي هر کارګر خپلـه  

 دنده په بې پروايۍ ترسره کوي .
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  د کارګر او پانګوال اړيکې : د کار د ويع په وسيله  توليد کې ډيروالی

راځي په کمپنيو کې د کارګرانو شمير په زرګونو وي او د کمپنـۍ مالـک يـو وي    

کـې سـتونزمنې دي او د هغـوی د غوښـتنو د حـل لپـاره پزم       چې د دوی ترمنځ اړي

اقدامات نـه ترسـره کيـږي چـې د کـارګر او مالـک تـرمنځ ناسـمه پوهـه او همغـږي           

 رامنځته کوي. 

   نړيوالې اړتياو  : د کار د سيمه ايز ويع په اساس د نړۍ هيوادونه  يـو

په ځـانګړ   بل ته اړ دي دا حالت په سياسي او اقتصادي لحاظ ډير خطرنا  وي 

 توګه د جنګ په دورا  کې.

   يو پر بل انحصار : د کار د ويع په وسيله کار ګرا  يو پر بل پسې تړلـي

وي  کــه د يــو  څــانګې کــارګر نــه راځــي نــو د بلــې څــانګې کــار م بــوره دی چــې    

 بيکاره پاتې شي .

 :پايله

يمـت  د کار د ويع په وسيله په توليد کې زياتوالی راځي  چـې ورسـره  د توکـو  ق   

راټيټيږي  د کارګرانو د کار په وخت کې کمښت رامنځته کيږي  او د خپـل ژونـد   

د سمښت په اړه ډير کار کوي  د کار د ويع په وسيله وسايل په ښه توګه کـارول  

کيــږي او د کــار دويــع  پــه وســيله پــه هيــواد کــې اقتصــادي پرمختــګ رامنځتــه   

 کيږي .
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 (Populationنفوس )

د توليد په عواملو کې کار يو موم عامل دی چې د يو هيـواد پـه نفوسـو انحصـار     

لري. په کوم هيـواد کـې چـې نفـوس ډيـر وي کـاريګر هـم ډيـر وي او د کـوم هيـواد           

نفوس چې کم وي د کاريګرو شمير يې هم کم وي .يوه خبره د يادونې وړ ده چې په 

ه بلکــې د کــارګرو پــه  يــو هيــواد کــې د شــتمنۍ پيدايښــت د کــارګرو پــه شــمير نــ   

جســماني او ذهنــي وړتيــا پــور  تــړاو لــري امکــا  لــري چــې پــه يــو هيــواد کــې د     

اوسيدونکو شمير ډير وي خو د شتمنۍ د پيدايښت  له کبله وروسته پاتې وي د 

ساري په ډول د هندوستا  هيواد نفوس نسـبت امريکـا تـه ډيـر دی خـو د امريکـا       

پسـه کــوي پـه اوســني وخـت کــې د     نفـوس نسـبت هندوســتا  تـه ډيــره شـتمنۍ تــر    

نفوسو مسلله د نورو اقتصادي مسـايلو پـه څيـر ډيـره مومـه ده د کومـو هيوادنـو        

ــولنيز           ــڼ شــمير اقتصــادي او ټ ــې ګ ــه ک ــه هيوادون ــه هغ ــر وي پ ــې  ډي ــوس  چ نف

ســتونز   شــتو  لــري نــو لــه همــد  کبلــه پــه اتلســمه زيږديــزه پيــړۍ کــې اقتصــاد  

لرنــه  وکــړه  او د نفــوس پــه اړه يــې ځــانګړي  پوهــانو  د  مســللې تــه ځــانګړ  پام

نظريات ورکړل ماتو  يو انګليسي عالم وو چـې د نفوسـو پـه اړه تحقيـق ترسـره      

کړی دی د نوموړي په وخت کې کارګرا  په ستونزو کې ول ځکـه د هغـوی اجـوره    

کمه وه  د توکو قيمتونه لوړ وو  ماشينونو د کارګرانو ځای ونيوه نو له د  کبله 

بيکاره شول مالتو  د کارګرانو دغه حالت تـه پاملرنـه وکـړه د هغـوی د      کارګرا 

بې وزلۍ او افالس د معلومولو لپـاره اراده وکـړه د د  کـار د ترسـره کولـو لپـاره        

هغه د نړۍ ډيرو هيوادنو ته سـفرونه وکـړل او خپـل نظريـات يـې پـه  يـوه مقالـه )د         

ې خپره شـوه . وروسـته  لـه    ز ک1798نفوسو په اصولو (کې څرګند کړل چې په کال 
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ز کې دا مقاله خپره 1813نور تحقيق او تاريخي شواهدو  څخه  يو ځل بيا په کال 

شوه مالتو  په کې خپل نظـر داسـې څرګنـد کـړو : لـه يـو  خـوا د ځمکـې مقـدار          

ثابت دی چې ورسره د خوراکي توکو د پيدا کيدو وسايل محدود دي  خو له بلـې  

ره زياتوالی مومي  او که  د دغـه زيـاتوالي مخـه ونـه     خوا انساني نسل په تيزۍ س

 نيول شي قحطي به رامنځته شي . د نوموړي په مقاله کې پند  ټکي دخيل دي :

د نفوسو او خـوراکي توکـو د توليـد ډيرښـت : د نفـوس ډيرښـت نسـبت د         .1

خوراکي توکو نسبت ته ډير دی مالتو  يو حسابدا  هم وو چې خپله خبـره يـې د   

ژبه څرګنده کړ  ده د يو هيواد د نفوس د ډيرښـت  هندسـي سلسـله  ده    رياضي په 

نســبت ســره وي خــو د خــوراکي توکــو ډيرښــت يــې حســابي     1-2-4-8-16-32-64

نسـبت سـره وي چـې د خـوراکي توکـو توليـد نسـبت د         8-7-6-5-4-3-2-1سلسله 

 نفوسو ډيرښت ته ډير کم دی .

وسو وده په خپل حال دوه ګونی نفوس :د مالتو  د نظر په اساس کې نف .2

پاتې شي نو په پنځو کالو کې دوه برابره کيږي  پنځوسو کالو کې څلور چنـده او  

په سل کالو کې اته برابره کيږي د نفوسو شمير به دومره ډير شـي چـې د خـوارکي    

 توکو ټول وسايل به پوره نشي او انسانا  به يو بل ووژني .

  د نظر  په اساس د نفوس د مالتونفوسو د ود  د مخنيوي تدابير :  د .3

 د ود  د مخنيوي لپاره  بايد د پند   دوو طريقو کار واخيستل شي  :

    اختياري طريقه : په اختياري طريقه کې انسا  په خپله هڅه کوي تـر څـو

 د نفوسو د ود  مخه ونيسي  چې هغه پر  په پند  ډول دي :
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  د واده وروسته کول 

 له اخالقي اصولو کار اخيستل 

 اده نه کولد و 

 د کورني پال  عملي  کول 

 د تولد په اصولو عمل کول 

  د مذهب پيروي 

  طبيعــي طريقــه :  کــه د نفوســو وده پــه فطــري ډول پرېښــودل شــي او هــين

رنګه اختياري طريقه د نفوسو د ود  د مخنيوي لپاره ونه کارول شي خو طبيعي 

ريقـې څخـه   طريقه کوپی شـي چـې د نفوسـو د ود  مخنيـوي وکـړي لـه طبيعـي ط       

 موخه د اهلل تعالی له لور   په ځانګړ  سيمې نازليږي :

 زلزله 

 جنګ 

 سيالب 

 قحطي 

 اور او نور 

تياره راتلونکی : که چيرته د نفوسو وده په خپل حال پاتې شي نو  د نفوسـو   -4    

شمير بـه دومـره ډيـر شـي چـې خلکـو تـه بـه د اړتيـاوو د پـوره کولـو لپـاره وسـايل              

 شتو  ونه لري او نړۍ به له يو  خطرنا  حالت سره مخ شي .  
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 د مالتو  په نظر  نيوکې

 نو  له غور وروسته  پند  نيوکې کړيدي :د مالتو  په نظر  نوو اقتصاد پوها

      د حسابي فارمولې ناسم کارول : د يو رياضي دا  پـه توګـه هغـه فـارمول

چې مالتو  وړاند  کړی و  په عملي ژوند کـې د تطبيـق وړ نـه دی د نـړۍ پـه يـو       

هيواد کې هم د نفوسو وده په هندسي نسبت او د خوراکي توکو توليد په حسابي 

ه نه سن ول کيږي خو  يوه خبـره چـې پـه نـړۍ کـې د نفوسـو وده       نسبت په سمه توګ

نسبت د خوراکي توکو ډيرښت ته ډيره ده  خو مالتو  چې کومه حسابي فارموله  

 وړاند  کړی وه ناسمه او بې بنسټه وه .

    خوړو په توليد کې زياتوالی : له مالتو  څخه وروسته کله چې پـه نـړۍ

صنعتي او کرنيزو توکو  د توليد پـه برخـه   کې صنعتي اوښتو  رامنځته شو نو د 

کې له ماشينونو څخه کار  واخيستل شو  چې ورسره د خوراکي توکو توليـد ډيـر   

 شو دغه ډيرښت کله کله د نفوسو له ډيرښت څخه هم ډير وي.

       د ژوند د سطحې لوړ والی :  د مالوت  نظريه په هـر هيـواد کـې سـمه نـه

ې داسـې هيوادونـه شـتو  لـري چـې پـه       ثابتيږي ځکه په اوسني وخـت کـې نـړۍ کـ    

اقتصادي لحاظ ډير پرمختللي دي  دنفوسو د ډيرښت سره سره بيا هم د هغـوی د  

ژوند سطحه لوړه ده نو له د  کبله د هغه دا نظريه چې د دغو هيوادنو راتلـونکې  

 به تياره وي ناسمه ده.

 له  کار ډير والی : د مالتو  د نظر  په اساس چې انسا   په د  نړۍ کې

خيټې سره پيدا شوی او په ټولنه بوج دی خو په حقيقت کې  انسا  په نړۍ کې لـه  
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خيټې سره پيدا شوی خو اهلل پا  هغه پښې  پسونه او مغز هم ورکړی دی.کنـين  

د هغه د د  نيوکې  په مقابل کې ويلـي دي چـې د انسـا  معـده لـه لـومړۍ ورځـې        

 لوي .څخه کار پيلوي خو کار بيا شل کاله وروسته پي

  ناهيلي : مالتو  ويلي وو چې د انسا  راتلونکې تياره ده نو له د  کبله

 انسا  د خپلې راتلونکي په اړه ناهيلی وو او د کار  احساس  يې له منځه تللو . 

      اخالقي بربادي : مالتو  د نفوسو د ډيرښت د دريدو لپـاره انسـا  بايـد

ول د توليــد مخنيــوی او پــه پــه خپلــه خوښــه ځينــې  تــدابير ونيســي د ســاري پــه ډ 

لمـن وهـل دي د   کورني پال  عمل کول چې په  اصل کې فحشا او نورو کارونو ته 

 ز اخالق خرابيوي.  يکار انسانانو  ټولن

  ناسمه عقيده : د مالتو  د نظريې پر اساس چې طبيعت )نعوذ باهلل( اهلل

عقيده ناسمه ده د خوراکي توکو په توليد کې ناکام شوی چې په مذهبي لحاظ دا 

ځکه اهلل پا  انسا  ته بيال بيل نعمتونه هم ورکړي دي چې تر  ګټـه پورتـه کـړي    

همدارنګه په نړۍ که کوم توکي تـه اړتيـا پيښـه شـي نـو د نـړۍ لـه نـورو هيوادنـو          

 څخه يې وارديږي .

         د ځمکـې کـارول : نوميـالي اقتصـاد پــوه  کـولن کـالر  د ځمکـې پــه اړه

پـه ښـه توګـه وکـارول شـي نـو کـوپی شـي د ځمکـې د          ويلي چې کـه چيرتـه ځمکـه    

ــر کــړي. د خــوراکي توکــو         ــوکي براب ــره خــوراکي ت اوســني نفوســو لپــاره لــ  براب

کمښت نه رامنځتـه کيـږي مـالتو  د خپلـې نظريـې بنسـټ د توليـد د کمښـت پـه          

قانو  ايښي چې د هغه په اساس د ځمکې توليدات کميږي خـو پـه اوسـني وخـت     

 و په وسيله د ځمکې توليدات ډيريږي .کې د نوي ماشين اپت



 اقتصاد پېژندنه
 

 

106 

        اقتصادي پرمختګ : د مـالتو  د نظريـې پـه اسـاس داسـې معلـوميږي

چې په نړۍ کې د نفوسو ډيرښت ستونز  زيږوي او هيواد لـه اقتصـادي سـتونزو    

سره مخامخيږي ليکن هغه هيوادونـه چـې د نفوسـو شـمير يـې کـم وي  هغـوی نـه         

څخه ګټه پورته کړي  خـو کـه  نفـوس يـې     شي کوپی چې له خپلو طبيعې وسايلو 

ــړي او  ښــه           ــه ک ــه پورت ــو ســرچينو څخــه ښــه ګټ ــه خپل ــوپی شــي چــې ل ــر وي ک ډي

 اقتصادي پرمختګ  وکړي.

 پايله

تر کومه ځايه چې د توکو  او نفوسو د ډيرښـت موضـوع ده هغـه ثابتـه او پـه خپـل       

په مقابل حال ده د نفوسو ډيرښت د توکو د توليد څخه ډير دی د مالتو  د وخت 

کــې کرنــې او صــنعت پــه طريقــو کــې اوښــتو  رامنځتــه شــو  د کــار د ويــع او          

ماشينونو په دورا  کې د ليږد راليږد په وسايلو کې ښه والی او ارزاني رامنځتـه  

شوله نوله د  کبله د توکو  توليد له حده ډير پرمختګ وکړو چې په اوسني وخت 

ړ دی خــو کـه  مــالتو  د خپلــې  کـې د توکــو توليــد د نفوسـو لــه ډيرښــت  څخـه لــو   

نظريې لپاره  دا شرګ ايښی وای چې که د توليد طريقو کې کوم بـدلو  رانـه شـي    

او په د  صورت کې د نفوسو ډيرښت له توکو څخه ډير  وي نو په د  صورت کې 

 د مالتو  نظريه سمه ثابتيده . 

نــو  او  لــه کبلـه يــو  د نفوسـو نــو  نظريـه : د مــالتو   د نظريــې د نيمګړتيـاوو    

ې ته اړتيا پيښه شوه چې پروفيسر کنين او يو شمير نورو اقتصـاد  يټولنيز   نظر
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پوهانو د دغې اړتيا په نظر کې نيولو سره د نفوسو په اړه يوه نو  نظريه وړاند  

ې د معياري نفوسو ينظريه ورته وايي د نفوسو د  نظر کړه چې د نفوسو معياري

س هغه نفوس ته ويل کيږي چې شمير يـې  د نظریې بنسټ کيښودو. معياري نفو

د هيواد د توليد د وسايلو مطابق وي چې دهغه پـه شـتو  کـې د خلکـو سـړي سـر       

عوايد لوړيږي .که نفوس له معياري نفوس څخه کم وي تفريط نفوس ورتـه وايـي   

چې په د  صورت کې د هيواد نفوس له ټولو وسايلو څخه  ښه ګټه نه شـي پورتـه   

بيکاره پراته وي په د  حالت کـې کـورنۍ توليـد کـم وي او      کوپی او ډير وسايل

سړي سر عايـد هـم کـم وي د د  بـرعک  کـه  د نفوسـو شـمير لـه معيـاري نفوسـو           

څخه ډير وي نو د نفوسو افراګ ورته وايي په د  صورت کې د سړي سر عايد کم 

 وي ځکه چې له وسايلو څخه د ګټې پورته کونې لپاره لږو خلکو ته اړتيـا وي خـو  

په د  وخت کـې د خلکـو شـمير ډيـر وي   د معيـاري نفوسـو پيژندنـه پروفيسـور         

کنين په خپل کتاب شتمنۍ کې داسـې کـړ  : پـه يـو معـين وخـت کـې  د ځـانګړو         

حاپتو پند  د يو  کمپنۍ د کارکوونکو ځانګړي شمير څخه موږ ډيـر عايـد تـر    

ي همداســې د پســه کــړو او کــه پــه د  لــږ تغيــر راشــي زمــوږ عوايــد ورســره کميــږ 

نفوســو پــه معاملــه کــې د انســانانو يــو داســې معيــاري شــمير تــه اړتيــا وي چــې د  

هغوی په شتو  کې موږ ډير سړي سر عايد ترپسه کړو که په نفوسو کـې ډيرښـت   

ې د يـ توپير راشي د معياري نفوسو دنظر او يا کمښت راشي زموږ په عايد کې به

دی چې ل  جريبه ځمکه لري چې په وضاحت لپاره يو مثال ورکوو يو کرنيز فارم 

 د  فارم کې د بيالبيلو کارکونکو توليدات په پند  جدول کې توضيح کوو .
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 د ځمکې

 مقدار  

 کارګرو 

 شمير

 اوسط او سړي  ټول توليد

 سر توليد

 ټنه 41 ټنه 41 1 جريبه 11

11 2 111 51 
11 3 181 61 
11 4 211 51 
11 5 211 41 

په پورتني جدول کې څرګنديږي که چيرته په ل  جريبه ځمکه کې يو کار ګر کار   

کوي  نو هغه يې په ښه صورت نه شي کرلی نو له د  کبله په ټول توليد او منځني 

توليد کې کموالی راځي او که د ځمکې په همد  ټوټې دوه کارګرا  واچوو نو په 

خو که چيرته در  کارګرا  په کـار   ټول توليد او منځني توليد کې ډيروالی راځي

واچوو نو منځنی توليد ډيريږي چې په د  ځمکه معياري کارګر بايد در  وي که 

له دريو کارګرانو څخه ډير شي په منځني توليد کې کمښت راځـي اوکـه لـه دريـو     

کم شي بيا هم په منځني توليد کې کمښت راځي .همداسې د يو هيواد نفـوس هـم   

اري شمير څخه کم وي نو  د هيواد له وسايلو کار نه اخيستل وي که نفوس له معي

کيږي چې په پايله کـې پـه ټـول توليـد او منځنـي توليـد کـې کمښـت راځـي او کـه           

نفوس ډير شي او مناسب حد ته ورسيږي نو د توليـد وسـايل پـه ښـه توګـه کـارول       

کـې  کيږي  چې په ټول او منځنـي توليـد کـې ډيرښـت  راځـي .دا خبـره بايـد پـه نظر        

ونيسو چې د معياري نفوسو نظريه د يو ځانګړي مقدار يـا حـد نـوم نـه دی چـې د      

هغه په شمير او حد کې د نوو وسايلو په رامنځته کيدلو سـره بـدلو  راځـي کـه د     
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يو هيواد وسايل کم وي خو ډير کم نفوس وي  بياهم دا نفـوس معيـاري نفـوس نـه     

وســايل هــم ډيــر نــو بيــا هــم   دی کــه چيرتــه د يــو هيــواد نفــوس ډيــر وي او ورســره   

 معياري نفوس دی.

 :ې ځانګړتياو يد نفوسو د معياري نظر

معياري نفوسو کې تغير : د نفوسو معياري نظريه  ثابت او ځانګړی حـد   .1

نه لري د نوو وسـايلو پـه پيـدا کولـو او کـارولو سـره پـه کـې تغيـر راځـي کـه د يـو             

يې ډيـر کـم وي نـو د هغـه     هيواد وسايل کم وي او نفوس يې هم کم وي خو وسايل 

هيواد معياري نفوس نه دی خو که  د يو هيواد نفوس ډير وي خـو وسـايل يـې هـم     

 ډير وي د دغه هيواد نفوس معياري دي.

د نفوسو ډيرښت : د نفوسو په ډيرښت سره تل په   لوږه  افالس او غربت  .2

ه د کې زياتوالی نه رامنځته کيږي بلکې هغه هيوادونـه چـې ډيـر نفـوس لـري هلتـ      

 نفوسو ډيرښت د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور وي. 

د توليد وسايل : د نفوسو د نو  نظريې په وسيله موږ کوپی شو چې دا  .3

پريکړه وکړو چې د هيـواد  د وسـايلو پـه نظـر کـې نيولـو سـره پـه کـوم هيـواد کـې            

 نفوس ډير دی او په کوم کې کم.

 نيوکې

  عملي ژوند کې ډير سـتونزمن  عملي کولو وخت : د د  نظريې تطبيق په

کار دی  د هيواد د معياري کولو لپـاره  ډيـر اعـدادو او ارقـامو تـه اړتيـا وي چـې        
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ډير وخت ونيسي که فرد کړو چې د هيواد معياري نفوس برابر شـو لـه لـږ وخـت     

 وروسته  بيرته بدليږي او اخيستل شوي ارقام او اعداد بې ګټې پاتې کيږي .

 معياري نفوسو نظريه يوه مبومه نظريه ده چـې   د معياري نفوس خيال : د

 موږ پر  پريکړه نه شو کوپی .

 پايله

د نفوسو نو  نظريه د مالتو  له نظريې څخه بوتره ده چې د نفوسو په د ډيرښت 

او کمښت په علمي لحاظ تر څيړنې پند  نيسي مالتو  د نفوس ډيرښـت څخـه   

ب دی چـې دد  نظريـې پـه    ويريدو  خو معيـاري نظريـه کـې د حقيقـت عنصـر غالـ      

اساس د نفوسو ډيرښت او کمښت کوم اهميت نه لري کـه د يـو هيـواد وسـايل  او     

نفوس دواړه ډير  وي بيا هم کوم توپير نه لري او کوپی شي چې خپلو وګـړو تـه د   

ژوند اسانتياو  برابر  کړي اوکه نفوس يې کم وي او وسايل يې هم کوي بيا هم 

د  کبله ويلی شـو چـې د نفوسـو معيـاري نظريـه تـر ډيـره        کومه اغيزه نه لري نوله 

 بريده د قبلولو وړ ده .

 

 :   Capitalپانګه 

په عامه اصطاله پانګه نغد  پيسې يا په بانک کـې  پيسـو )حسـاب ( تـه وايـي       

خــو ديــو کاروبــاري شــخ  لپــاره کاروبــاري وســايل نغــد  پيســې ماشــين اپت    
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  سره توپير لري پانګه د شـتمنۍ هغـه   پانګه ګڼل کيږي چې د پانګې مفووم له د

برخه ده چې د نور  شتمنۍ دپسته راوړلو لپاره کارول کيـږي هغـه شـتمنۍ چـې     

يواز  زموږ غوښتنې پوره کوي او عايد پر  نه ترپسه کيږي پانګه نه بلل کيږي 

: که يو شخ  موټر د خپل ځا  لپاره کاروي دا پانګه نه ده خو که دغـه مـوټر    لکه

ورکړي نو بيا پانګه ده يوه خبره د يادونې وړ ده چې يواز  هغه توکي په په کرايه 

پانګه کې دخيل دي چـې د عايـد د ترپسـه کولـو لپـاره نـه وي واخيسـتل شـي کـه          

څو  زوړ موټر واخلي  هغه په پانګه کې نه راځي او همدرانګه که څو  زوړ کور 

وی نـه دی  يـواز  د   واخلي بيا هم په پانګه کـې نـه راځـي ځکـه  زوړ کـور نـوی شـ       

ملکيت حقوق يې له يوه شخ  څخه  بل شخ  تـه ليـږدول شـوي دي . پـه هيـواد      

کـې نــو  شـتمنۍ نــه ده رامنځتــه شـوی  دپــانګې پــه اړه اقتصـاد پوهــانو نظرونــه     

 ورکړي چې په پند  ډول تر  يادونه کوو : 

     ادم ســمټ : پانګــه د يــو شــخ  د شــتمنۍ هغــه برخــه ده چــې عايــد پــر

 ړي .پسته راو

  اي  .ای. توام  : له ځمکې پرته د افرادو او هيواد د شتمنۍ هغه برخه

 چې د نور  شتمنۍ په ترپسه کولو  کې مرسته کوي .

          الفرد مارشال : ټوله هغه جمـع شـو  شـتمنۍ چـې د يـو توليـدي فعاليـت

 لپاره کارول کيږي پانګه بلل کيږي . 

    ده چــې د شــتمنۍ د  ريکــاردو : پانګــه د يــو هيــواد  شــتمنۍ  هغــه برخــه

 پسته راوړلو لپاره په لګښت رسيږي .
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      چيپ مين : پانګه هغه شی دی چې  د شتمنۍ په پيـدا کولـو کـې مرسـته

 کوي .

 د پانګې ځانګړتياو 

    د پــانګې ډيــر والــی د انســا  د وس خبــره ده د وخــت پــه تيريــدو ســره پــه

د هيــواد  پــانګې کــې زيــاتوالی راځــي او پــه يــو هيــواد کــې د دپــانګې زيــاتوالی   

 اقتصادي پرمختګ بنسټ جوړوي .

   ليږد وړ : پانګه د ليږد وړ ده پانګه له يو ځای څخه بل ځای ته په اسـانۍ

 سره ليږدول کيږي . 

    ــوا  : د کـــار او ځمکـــې د پيدايښـــت قـــوت د پيدايښـــت نامحـــدوده ځـ

 محدود دی خو د پانګې د پيدايښت حد نامحدود.

  برخه ده چې د عوايدو د زيـاتوالي  د شتمنۍ برخه : پانګه د شتمنۍ هغه

 لپاره د توکو په شکل تر پسه کيږی .

 پانګه او نور عناصر

پانګه په عمومي ډول لـه نـورو عناصـرو لکـه شـتمنۍ  پيسـې  ځمکـه او عوايـد         

سره ګ ه په يو مفوـوم کـارول کيـږي  دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې يـو لـه بـل سـتر             

وم ښه پوه شو نو پزمه ده چې له پنـد   توپير لري دد  لپاره چې د پانګې په مفو

 عناصر  تشريح کړو :
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پانګه او شتمنۍ : له شتمنۍ څخـه موخـه ټـول هغـه شـيا  دي چـې زمـوږ          .1

 اړتياو  پر  پوره کيږي او پند  ځانګړتياو  لری :

 افاديت ولري 

  کم پيدا وي 

 د ليږد وړ وي 

ره کـارول کيږي کـه   پانګه د شتمنۍ هغه برخه ده چې د عايد د پسته راوړلو لپـا  

شتمنۍ د غوښتنو د پوره کيدو لپاره وکارول شي پانګه نه بلل کيږي د ساري پـه  

ډول خورا  لباس او نـور .پانګـه د شـتمنۍ هغـه برخـه ده چـې عايـد پـر  پسـته          

 راځي .

پانګــه او پيســې : لــه پيســو څخــه مــراد ټــول هغــه وســايل دي د تبــادلې د  .2

ګـه نـه ده خـو هغـه پيسـې پانګـه ده چـې د        وسيلې په توګه کارول کيږي پيسـې پان 

شتمنۍ د پسته راوړلو لپاره کارول کيږي د ساري په ډول پـه کاروبـار کـې پرتـې     

 پيسې پانګه بلل کيږي .  

پانګــه او عوايــد : پانګــه د شــتمنۍ هغــه برخــه ده چــې عايــد پــر  پســته   .3

راځي برعک  عايد هغه شتمنۍ ده چـې د پـانګې د کـارونې څخـه پسـته راغلـې       

وي د ساري په ډول کله مو چې کور  په کرايه ورکړی وي  کور پانګه او  کرايه يې 

 عايد دی .



 اقتصاد پېژندنه
 

 

114 

پانګه او ځمکه : د پانګې او ځمکې ترمنځ يو شی ګـ  دی چـې دواړه پـه     .4

 توليد کې پس لري او دواړه د توليد عاملين دي خو پند  توپير لري :

 بيـا د انسـا  د هڅـې     ځمکه د انسا  په وسيله نه ده پيدا شوی خو پانګه

 په پايله کې رامنځته شو  .

      په ځمکه کې ډيروالی او کموالی نه راځي خو پـه پانګـه کـې ډيروالـی او

 کموالی راځي او ځمکه څو  لمنځه نه شي وړلی خو پانګه ډير ژر  له منځه ځي .

       ځمکه له يو ځای څخه بل ځای ته نه ليږدول کيـږي خـو پانګـه پـه زرګونـه

 ليږدول کيږي.کيلومټره  لر  

په اقتصادي پرمختګ  کې د پانګې ون ه : د يـو هيـواد پـه اقتصـادي پرمختـګ       

ډيرمومــه ونــ ه لــری  لکــه څرنګــه چــې د انســا  وجــود  لپــاره د وينــې اړتيــا ده          

همداسې د اقتصاد پرمختګ لپاره  پانګه اړينه ده چې په پند  ډول تر  يادونه 

 کوو :

ونه : انسا  تر هغـه وختـه لـه طبيعـي     له طبيعي وسايلو څخه ګټه پورته ک .1

وسايلو څخه ګټه نه شي پورته کوپی ترڅـو چـې  پانګـه تويـه نـه کـړي  د کرنيـزو        

توکو په توليد کې د کانونو په راويستلو کې او د نورو  وسـايلو د کـارولو لپـاره    

 پانګې ته اړتيا ده .
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ره پراخه توليد : د پانګې په وسيله توليـدات ډيريـږي ځکـه کـه څـو  ډيـ       .2

پانګه ولري کوپی شـي ډيـر اومـه مـواد او نـوي ماشـين اپت واخلـي چـې ورسـره          

 توليد ډيريږي.

د توليد د لګښت کموالی : د پـانګې پـه وسـيله يـواز  دا نـه چـې توليـد         .3

ډيريږي ورسره د توليد لګښت هم راټيټيـږي د پـانګې پـه مرسـته د توليـد عمليـه       

 ورسره في واحد لګښت راټيټيږي .تيزيږي ښه او باکيفتيه توکي ژر تياريږي او 

اقتصادي پرمختګ : په اوسـني وخـت کـې د پـانګې ارزښـت دومـره ډيـر         .4

دی چې بې له پانګې يو کوچنی کاروبار هم نه پيليږي دا يواز  د پانګې زور دی 

چې انسا  په خپل ژوند کې په هر برخه کې پرمختګ کړی دی پانګه د هر هيـواد  

د کـې چـې ډيـره پانګـه وي پـه اقتصـادي لحـاظ        اقتصاد حالت ټاکي په کـوم هيـوا  

پرمختللی وي  او په کومو هيوادنو کـې چـې د پـانګې کمښـت شـتو  ولـري هغـه        

هيواد اقتصـادي پرمختـګ نـه شـي کـوپی  د پـانګې پـه وسـيله د وګـړو د ژونـد           

 سطحه لوړيږي .

د توليد عامـل :د توکـو پـه توليـد کـې ځمکـه  کـار  پانګـه او اداره ټـول           .5

دريو کار  ځمکې او ادرا  انحصار په پانګې دی د سـاري پـه ډول    برخه لري چې

ــي         ــه کــوي لکــه څــومره چــې پرمختلل ــه دومــره حاصــل ن ــه هيــواد کــې کرن زمــوږ پ

هيوادونه کوی دا ځکه چې له هغوی سره نوی ماشين اپت او ښې کيمياوي سر  

 شته.

 Entrepreneurمتشبث  
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په پخوانيو زمانو کې  انسانانو خپلې اړتياو  په خپله پوره کولې  کارونه ساده   

وو او بازارونه  محدود له صنعتي اوښتو  وروسته  د توکيو توليد پراخه شو نو 

له د  کبله  يو داسې عامل ته اړتيا پيښه شوه چې د توليد عوامـل سـره يـو ځـای     

مـواد واخلـي  د توليـد پروسـه ترسـره       او د توليد چوپړتياو  تر سره کـړي  اومـه  

کـړي د کاروبــار  ګټـه او زيــا  پـه ځــا  ومنـي چــې داسـې شــخ  تـه متشــبث ويــل       

کيږي . متشبث د کاروبار بنسـټ جـوړوي  د توليـد عوامـل سـره يـو ځـای کـوي د         

توليد د عواملو پيسې ادا کوي  د ګټې په نيت د کاروبار بـوج اخلـي دسـاري پـه     

 ۍ وال کروند ګر ټول متشبثين دي.ډول د کارخانو مالکين هټ

پروفيسور نيو   متشبث داسې تعريفوي : داسې شخ  يـا اشـخاپ چـې ځمکـه     

 کار او پانګـه  تنظيـوي  او داسـې پريکـړه کـوي چـې د توليـد عوامـل څـومره يـو           

 ځای شي او کوم توکي توليد کړي.

 ر ترمنځ توپيريد متشبث او اج

 د متشـبث ګټـه لـه مخکـې      ر ګټه له مخکې څخه ټاکل شو  وي خويد اج

څخه نه وي ټاکل شو  که کاروبار  يې ښه وو ښه ګټه او که ښـه نـه وي نـو کيـدای     

 شي چې زيا  هم وکړي.

 خـو د متشـبث ګټـه     کيـدای نشـي  مـه وي خـو صـفر يـا منفـي      د اجير ګټه ک

 دای شي. يفر او يا هم له زيا  سره مخامخ کص

 په اقتصادي پرمختګ کې د متشبث ون ه
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اوښتو   وروسته د توليد په پروسه کې د ماشين کارول پيـل شـول  او   له صنعتي 

ورسره په توليد کې زياتوالی هم راغلو کاروبار پراختيا پيدا کړه نو لـه د  کبلـه   

ار سـنبال کـړي او کاروبـار د    د يو داسې عامل اړتيا پيښـه شـوه چـې پراخـه کاروبـ     

مليـه کـې لـه نـوو او     توب په لـور بـوځي پـه اوسـني وخـت کـې د توليـد پـه ع        يبريال

مغلقو  ماشينونو کار اخيستل کيږي چې د کاروباري  ادارو ترمنځ سخته سيالي 

توب  لپــاره يوداســې پوه ښــه اخــالق  ينولــه د  کبلــه د کاروبــار د بريــال  روانــه ده

ــار د        ــا ده  چــې د  ک ــه اړتي ــار شــخ  ت ــه ک ــدونکي او ت رب ــع پيژن لرونکي موق

توب او ناکـامۍ کـې ډيـره    يار پـه بريـال  پسـې ډيـر کـړی د کاروبـ    متشبث اهميـت پ 

ون ه لري د وروسته پاتې هيوادنو د وروسته پاتې کيدو  عامل دا هم دی چې ښه 

متشبثين نه لري خو پرمختللي هيوادونه بيا  دد  خالف ښه متشبثين لـري د يـو   

 هيواد په اقتصادي پرمختګ کې متشبث پند  رول تر سره کوي :

لی : د توليد عوامل يـو ځـای نـه وي لـه بـيال      د توليد د عواملو يوځای وا .1
بيلو ځايو او اشخاپ سره وي په خپل منځ کې يې  اړيکه نه وي هـر يـو عامـل پـه     
ــه شــي کــوپی متشــبث  دتوليــد عوامــل ســره يوځــای کــوي او        خپــل ســر توليــد ن

 توليدي پروسه پر  مخ ته بيايي.
سي نـو لـه   پراخه پيمانه توليد : په اوسني وخت کې توليد ډير صورت ني .2

 د  کبله  يو ښه متشبث ته ډيره اړتيا ده څو کاروبار په ښه لور بوځي.
د بــازار پراختيــا : د توليــداتو پــه ډيروالــي ســره بازارونــه  پراخــه شــول د   .3

کاروباري ادارو ترمنځ سيالۍ سختې شو  نو له د  کبله يـو  داسـې متشـبث تـه     
چې کاروبار پراختيا پيـدا  اړتيا ده څو توکي په ښه قيمت وپلوري همدارنګه کله 

 کوي ورسره په هيواد کې خلکو ته د کار زمينه هم برابريږي. 
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دتوليد مغلق نظام : په اوسني وخت کې د توليـد نظـام ډيـر مغلـق دی نـو       .4
دد  لپاره يو داسې شخ  ته اړتيا ده څو په کاروبـار ښـه پـوه شـي د کاروبـار پـه       

بورنۍ او کـورنۍ پيښـې چـې    ګواښونو وپوهيږي او دهغه مسووليت واخلي هغه 
 کاروبار اغيزمنوي له هغوی  څخه کاروبار  په ښه توګه وساتي.
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 د توليد قوانين  يا د حاصل قوانين

Laws of production or Laws of Returns 

توليــد د توليــد د څلــورو عواملــو )ځمکــه کار  متشــبث پانګه ( پــه پايلــه کــې      

رامنځته کيږي که موږ وغواړو چې توليد ډير کړو له  د   څخه موخه دا ده چـې د  

توليــد عوامــل بايــد ډيــر کــړو پــه عملــي ژونــد کــې ځمکــه او متشــبث د خپلواکــو   

ر کـړو نـو بايـد پانګـه او     عواملو په توګه  ګڼل کيږي.که موږ غواړو چې توليد ډيـ 

کار کې زياتوالی راولو خو دا اړينه نه ده چې په کوم نسبت د توليد عوامل زيات 

کړو په هماغه اندازه د  توليد هم ډير شي کله چې مـوږ د توليـد پـه عواملـو کـې      

 زياتوالی راولو نو له پند  دريو حالتو سره مخامخيږو :

I.  يا به يې نسبت ډير وي 

II.  يا به يې نسبت مساوي وي 

III.  يا به يې نسبت کم وي 

چــې پورتنيــو تــه د توليــد در  قــوانين وايــي لــومړي تــه د حاصــل ډيرښــت قــانو    

 دويم ته د حاصل استقرار قانو  او درېيم ته د کمښت قانو  وايي چې په پنـد   

 ډول هر يو تر مطالعې پند  نيسو :
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 و ډيرښت  اويا د لګښت د کمښت قاند  د حاصل 

Law of increasing Return or Diminishing Cost 

ډيرښـت راشـي د     ډيـر  که  په توليد کـې د توليـد د عواملـو د زيـاتوالي پـه نسـبت      

ډيرښت قانو  ورته وايي د ډيرښت په قانو  کې ځمکه او تشبث ثابـت  پانګـه او   

کار متحر  په نظر کې نيول کيږي د پانګې او کار په  ډيرښت  سره په توليد کـې  

(د Benhemزياتوالی راځـي يـا ورسـره نوـايي توليـد ډيريـږي . پروفيسـور بـنوم )        

توليـد د عواملـو پـه م موعـه کـې کـه د يـو        ډيرښت قانو  داسې تعريـف کـړی : د   

عامل په تناسب کې زياتوالی راشي نو ورسره تر يو ځانګړي حد پور  پـه نوـايي   

په نظر که په يو کاروبار کـې د توليـد عامـل    بنوم توليد کې هم ډيرښت راځي.د 

ثابت او د توليد په نورو عواملـو کـې يـو شـا  زيـاتوالی راشـي ورسـره پـه نوـايي          

تر يو  ځانګړي حد پور  ډيرښت راځي  د   ته د ډيرښت قانو  وايي د  توليد کې

ډيرښت قانو  کوپی شو په پند  جدول کـې ښـه تشـريح کـړو :کـه لـه مـوږ سـره د         

ل  جريبه ځمکې لپاره يو  تراکتور شتو  ولري  نو  د پـانګې او کـار د بـيال بيلـو     

 واحدونو له کبله دا ډول  توليدات ترپسه کوو: 

 

 نوايي توليد  ټول توليد ګې او کار مقدار د پان



 اقتصاد پېژندنه
 

 

121 

 ټنه111 ټنه111 1

 211  111-311 ټنه 311 2

 311 311-611 ټنه611 3

 411 611-1111 ټنه1111 4

 511 1111-1511 ټنه1511 5

د پورتني جدول څخه راڅرګنديږي که د ځمکې مقدار ثابت وي او د نورو عواملو 

توليد کې د هغوی په  نسبت ډير زياتوالی راځي په مقدار کې زياتوالی راشي په 

ټنه وي خو کـه  111( وي نو ټول توليد 1دساري په ډول که د پانګې او کار مقدار )

سوه کيږي چې 311پرځای 211د پانګې او کار مقدار دوه برابره شي ټول توليد د 

ې دغه ته د ډيرښت قانو  ويل کيږي .د ډيرښت قانو  کوپی شو په پند  ګراف ک

 هم ښه روښانه کړو:
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نامــه يــاديږي  weاو wtپــه پــورتني ګــراف کــې تاســو دوه مســتقيم خطونــه چــې د  

مستقيم خط د کار او پـانګې  wtپه نقطه کې سره يو بل پر  کوي .د  wوينئ او د 

مستقيم خـط د نوـايي توليـد مقـدار راښـييکله چـې        weواحدونه ښکاره کوي .د 

موږ يو واحد کار او پانګه ولرو نو زموږ ټول توليد سل ټنـه کيـږي خـو کلـه چـې د      

کار او پانګې يو واحد بل وراضافه کړو چې ټول دوه واحده شي نـو ټـول توليـد د    

ې د  پر ځای چې دوه سوه ټنه شي در  سوه کيږي او نوايي توليد دوه سوه ټنه  چ

همداسې ادامه لري لـه ګـراف څخـه هـم راڅرګنـديږي چـې کـه د کـار او پـانګې يـو           
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واحد وي ټول توليد سل ټنه خو کله چې د کار او پانګې واحدونه دوه کيږي د د  

 .پر ځای چې دوه سوه شي در  سوه کيږي 

د لګښتونو د کمښـت د حاصـل د ډيرښـت د قـانو  دويـم نـوم دی ځکـه کلـه چـې د          

ر په مقدار کې ډيرښت راوستل شي ورسره په منځنيو لګښتونو پانګې او کاريګ

او يا نوايي لګښتونو کې کمښت راځي چې کوپی شـو پنـد  جـدول تـه هـم ځيـر       

 شو :

ــانګې او  د پــــ

 کارګر اندازه

 منځنی لګښت ټول لګښت  ټول توليد 

1 111 1111 111/1111 11 

2 311 2111 311/2111 6.67 

3 611 3111 611/3111  5 

4 11111 4111 1111/4111 4  

5 15111 5111 1511/5111 3.33 

منځنـي لګښــتونه   ټــول لګښــتونه/ټول توليــد . منځنــي لګښــتونه مــوږ تــه د ټــول  

 لګښت پر ټول توليد ويشو ورسره موږ ته منځني لګښتونه په پس راځي .

په پورتني جدول کې څرګنديږي چې د کار او پانګې د يـو واحـد لـه کبلـه سـل ټنـه       

توليد صورت نيسي چې ټول لګښت پر  زر افغانۍ راځي او منځنی لګښـت يـې   

ل  افغانۍ کيږي .خو کلـه چـې د پـانګې او کـار واحدونـه دوه کيـږي ټـول توليـد         
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راښـکته کيـږی   تـه  6.67در  سوه  ټول لګښت دوه زره افغانۍ او منځنی لګښـت  

چې همداسې ادامه پيدا کوي هر څومره چـې د کـار او پـانګې واحدونـه ډيـر شـي       

 منځنی لګښت ورسه کميږي کوپی شو په پند  ګراف کې هم روښانه کړو .

 

 

ګراف کې موږ او تاسو ګورو چې کلـه چـې د کـار او پـانګې واحـد يـو وي منځنـی        

واحدونـه دوه کيـږي منځنـی    لګښت ل  افغانۍ وي خو کله چې د کـار او پـانګې   

تـه راښـکته کيـږي چـې     6.67لګښت مخ په ښکته راځي منځنی لګښت يا مصـرف  

 همداسې ادامه پيدا کوي .

 د حاصل د ډيرښت او د لګښت د کمښت د قانو   فرضيات :
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    د توليد د عواملو ښه يو ځای کيدل : د د  قانو  د سم ثـابتولو لپـاره دا

سه  د توليد عواملو د يو ځای کيدو ښه حد نه خبره بايد فرد کړای شي چې تر او

دی تير د توليد د عواملو ښه يو ځای کول هغه وخت وي  چې د توکو د توليـد پـه   

 وخت کې لګښتونه کم تر کمه شي .

 چې د توليد متغيرو عواملو   د برخو بڼه : دا قانو  هغه وخت عملي کيږي

 راغلی .و شا  وي او هين ډول بدلو  په کې نه وي يبڼه 

       د توليد طريقه : د د  قانو  د سم ثابتولو لپـاره بايـد د توليـد پـه طريقـه

 کې توپير رانه شي .

I.    :  د اسـتقرار قـانو  د    دحاصل يا د لګښـت د اسـتقرار قـانو

ډيرښت او کمښت قانو  ترمنځ دی دا قانو  هغه وخت پلـي کيـږي چـې د ډيرښـت     

تقرار قـانو  کـوپی شـو داسـې     قانو  ودريږي او د کمښت قانو  پيل نه وي د اسـ 

تعريف کړو : که د توليد په يو عامل کې زياتوالی راشي خو په نوايي توليـد کـې   

زياتوالی را نه شي  د استقرار قانو  ورته وايي .چـې کـوپی شـوپه پنـد  جـدول      

 کې يې ښه روښانه کړو : 

 نوايي توليد  ټول توليد د پانګې او کار مقدار 

 ټنه111 ټنه111  1

 111  111-211 ټنه 211 2

 111 211-311 ټنه 311 3
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 111 311-411 ټنه 411 4

 111 411-511 ټنه 511 5

په پورتني جدول کې موږ ګورو د پانګې او کار پـه يـو واحـد سـره ټـول  او نوـايي       

توليد سل ټنه کيږي خو کله چې د پانګې او کار واحدونـه دوه کيـږي ورسـره ټـول     

کيــږي او نوــايي توليــد يــو ځــل بيــا ســل ټنــه کيــږي چــې     توليــد هــم دوه ســوه ټنــه  

همداسې ادامه پيدا کوي او تر اخره په نوايي توليد کې ډيرښت او يا کمښـت نـه   

 راځي .کوپی شو په پند  ګراف کې هم توضيح کړو:

 

په پورتني ګراف کې تاسو وينئ کله چې د توليد او پانګې واحد يو وي  د نوايي 

توليد اندازه سل ټنه ده خو کله چې د کار او پانګې واحد له يو څخه دوه کـړو  پـه   
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نوايي توليد کې ډير والی نه راځي همداسې د دريو  څلورو او پينځـو واحـدونو   

 سل پاتې کيږي . په زياتوالي سره سره بيا هم نوايي توليد 

د حاصل د استقرار قانو  ته د لګښتونو د استقرار قانو  هـم وايـي  ځکـه د نـوي     

توکو توليد لپاره په لګښت نه ډيرښت او نـه کمښـت راځـي کـوپی شـو پـه پنـد         

 جدول کې ورته ځير شو :

ــانګې او  د پــــــ

 کار اندازه

 منځني لګښتونه ټول لګښت ټول توليد

 11 111/1111 1111 کمپله 111 1

2 211 2111 211/2111 11 

3 311 3111 311/3111 11 

4 411 4111 411/4111 11 

5 511 5111 511/5111  11 

پورتني جدول کې تاسو ګورئ چې د کار او پانګې د واحد په مرسته سل کمپلـې  

توليديږي چې ټول لګښت يې زر افغانۍ کيږي او منځنی لګښت يې ل  افغانۍ 

دی خــو کلــه چــې د کــار او پــانګې واحدونــه دوه کيــږي توليــد دوه ســو کمپلــو تــه   

ا هــم لــ  لــوړيږي ټــول لګښــت يــې دوه زره افغــانۍ کيــږي خــو منځنــی لګښــت بيــ 

افغانۍ کيږي په همد  ترتيب د نورو واحدونو په ډيرښت سره په منځني لګښت 

 کې زياتوالی نه راځي .کوپی شو په پند  ګراف کې هم توضيح کړو :
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په پورتني ګراف کې تاسو ګورئ که هر څومره د پـانګې او کـار پـه واحـدونو کـې      

 کموالی نه راځي .زياتوالی راشي په منځني لګښت کې زياتوالی يا 

 د د  قانو  فرضيات :

       اومو موادو عرضه :  د اومو موادو عرضه بايـد پـه بـازار کـې دومـره وي

 چې که په بازار  د تقاضا په زياتوالي سره سره په قيمت کې تغير رانه شي .
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 داتو د ډيرښت په وجه پانګې او کار ګـر تـه   يد توليد عواملو بدله : د تول

خو د تقاضا په زياتوالي سره سره بايد بدله  يو شـا  وي لکـه   ډيره  اړتيا پيښېږي 

 لګښتونه وجوره او سود نرخ .

     د کار ويع :  د د  قانو  سم ثابتولو لپاره بايد کار دويع پـه نظـام کـې

 توپير رامنځته نشي .

II.     :  کـه مـوږ هـر     د  حاصل د کمښت يـا د لګښـت ډيرښـت قـانو

الی راولو د ځمکې په نوايي توليد کې څومره د کار او پانګې په مقدار کې زياتو

تر يو ځانګړي حد پور  زياتوالی راځي چې دغه حـد تـه معيـاري حـد ويـل کيـږي       

.کله چې دغه حد ته رسيږي نو بيـا کـه د کـار او پـانګې پـه  مقـدار کـې هـر څـومره          

زياتوالی راولو په  نوايي توليد کـې کمښـت راځـي چـې د  قـانو  تـه د حاصـل د        

ــه  توليــد کــې زيــاتوالی د توليــد د عواملــو د       کمښــت قــانو  ويــل    کيــږي .کــه پ

زياتوالي په نسـبت کـم وي نـو د  ډول قـانو  تـه د حاصـل د کمښـت قـانو  وايـي          

.پروفيســور بــنوم د حاصــل د کمښــت قــانو  داســې تعريــف کــړی : کــه د توليــد د    

عواملو په م موعه کې  د يو عامل په تناسب کې زياتوالی راشي لـه يـو  نقطـې    

ه د دغه عامل په نوايي توليـد کـې کمښـت راځـي . همدارنګـه پروفيسـور       وروست

الفرد مارشال د حاصـل د کمښـت قـانو  پـه اړه وايـي : کـه ګرونـد ګـر پـه ځمکـه د           

پانګې او کار واحدونه له يو ځانګړي مقدار څخه زيات کړي نو د ځمکې توليد د 

رانـه شـي چـې    هغوی په نسبت کميږي په د  شرګ چې د کرنې په هنـر کـې بـدلو     

 کوپی شو په پند  جدول کې ښه روښانه کړو :
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 نوايي توليد  ټول توليد د پانګې او کار مقدار 

 ټنه111 ټنه111 1

 81  111-181 ټنه 181 2

 61 181-241 ټنه241 3

 41 241-281 ټنه281 4

  21 281-311 ټنه311 5

په پورتني جدول کې تاسو ګوری چې د کار او پانګې د يـو واحـد توليـد سـل ټنـه      

دی خو کله چې د پانګې او کار په مقدار کې زياتوالی راځي د هغـه پـه نسـبت پـه     

نوايي توليد کې کمښـت راځـي . همدرانګـه کـوپی شـو پـه پنـد  ګـراف کـې هـم           

 روښانه کړو : 
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د کار او پانګې واحد يـو نوـايي توليـد    په پورتنې ګراف کې تاسو ګوری کله چې 

سل ټنه وي خو کله چې د کار او پانګې واحدونه دوه کيږي نوايي توليد اتيـا ټنـه   

کيږي او کمښت پـه کـې راځـي همدارنګـه د نـورو واحـدونو پـه زيـاتوالي سـره پـه           

 نوايي توليد کې کمښت راځي  ګراف مخ ښکته راځي.

ت د ډيرښت قـانو  دی ځکـه کلـه چـې     د حاصل د کمښت د قانو  دويم نوم د لګښ

موږ په توليداتو کې ډيرښت راولـو نـو د کـار او پـانګې  پـه عواملـو کـې ډيرښـت         

راولــو چــې  ورســره پــه منځينــو لګښــتونو کــې ډيروالــی راځــي پنــد  جــدول تــه     

 ځيرشئ :
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ــار  ــانګې او کـ د پـ

 اندازه 

 منځنی لګښت ټول لګښت ټول توليد

1 111 1111 111/1111 11  

2 181 2111 18/2111   11.11 

3 241 3111 241/3111 12.51 

4 281 4111 281/4111 14.29 

5 311 5111 311/5111 16.67 

تاسو په پورتني جدول کې ګورو کله چې د کار او پانګې واحد يو وي ټول توليد 

سل ټنه ټول لګښت يې زر افغانۍ او منځنی لګښـت يـې لـ  افغـانۍ ده خـو کلـه       

ټنـه کيـږي ټـول لګښـت دوه      181پانګې واحدونه دوه شي ټول توليد چې د کار او 

افغـانيو تـه   11.11زره افغانۍ او په منځني لګښت لوړيږي له لسو افغـانيو څخـه   

پوره کيږي په همد  ترتيب د نورو واحدونو په زياتوالي سره پـه منځنـي لګښـت    

 کې زياتوالی راځي چې همداسې ادامه پيدا کوي .
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ف کې ښودل کيږي که د کار او پانګې واحد يو وي منځنی لګښـت  په پورتني ګرا

تـه  11.11ل  افغانۍ خو که د کـار  او پـانګې واحدونـه دوه کـړو منځنـی لګښـت       

لوړيږي همداسې که هر څومره د کار او پانګې واحدونه ډيـر کـړو ورسـره منځنـي     

 لګښتونه ډيريږي .

 په پند  ډول دي : د قانو  فرضيات :د لګښتونو د ډيرښت د قانو  فرضيات

    ټاکــل شــويو عــاملينو پــه مقــدار کــې نــه بدلونــه : د لګښــتونو د ډيرښــت

قانو  هغه سم ثابتيږي چې ټاکل شويو عاملينو په مقدار کـې تغيـر رانـه شـي څـه      

 چې پخوا ول هماغه پاتې شي .
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         د توليد په طريقه کې نـه بـدلو  : د د  قـانو  سـم ثـابتولو لپـاره بايـد دا

 کې ونيول شي چې د توليد په طريقه هين ډول بدلونه رانه شي .خبره په نظر 

         معياري حد تير شـوی وي : د لګښـتونو د ډيرښـت قـانو  هغـه وخـت سـم

ثابتيږي کله چې معياري حـد تيـر شـوی وی معيـاري حـد هغـه حـد تـه ويـل کيـږي           

 چيرته نوايي توليد ډير زيات وي 

 ر راوستل کيږي د ټولو د برخو بڼه : د توليد په کومو عواملو کې چې تغي

برخو بڼه بايد يو شا  وي ځکه د توليداتو د کمښت ارت اعيت له راټوليـدو سـره   

 برخو سره نه وي بلکې توليد معياري حد له تيريدو له وجې وي .

کوپ ی  شو  د حاصل  در  واړه قوانين په يو ګراف او جدول کې هم روښانه کـړو  

: 

ار پيلوو  نو پـه پيـل کـې د پـانګې او کـار د      په عملي ژوند کې چې موږ کله کاروب

واحدونو په اضافوالي سره په نوايي توليد کې ډيرښت راځي چې دلتـه د حاصـل   

د ډيرښت قانو  په عمل کې وي  بيا يو داسـې وخـت را رسـيږي چـې د پـانګې او      

کار د واحدونو په زياتوالي سره نوايي توليد يو شا  کيږي  چې دلتـه د حاصـل د   

نو  په عمل کې وي او بيا يو داسـې حـد رامنځتـه کيـږي کـه د کـار او       مساوات قا

پانګې په واحدونو کې هر څومره زياتوالی راولو نو نوايي توليـد پـه کميـدو وي    

چې دلته د حاصل د کمښت قانو  په عمل کې وي .کوپی شو په پند  جدول کې 

 ښه روښانه کړو :
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ــانګې  ــار او پـــ دکـــ

 واحدونه

 قوانين يدنوايي تول ټول توليد

د حاصل د ډيرښت  ټنه 11 ټنه 11 1

 ټنه 15 11-25 ټنه 25  2 قانو 

 ټنه 21   25-45 ټنه  45 3

د حاصـــــــل د يـــــــو  ټنه 25   45-71 ټنه  71 4

 شانوالي 

 قانو 

 ټنه 25   71 -95 ټنه  95 5

 ټنه 25   95 -121 ټنه 121 6

 21   121  141 ټنه 141 7

 ټنه

د حاصل د کمښـت  

 قانو 

 15   141  155 ټنه 155 8

 ټنه

   155  165 ټنه 165 9

 ټنه11

 

 5   165  171 ټنه 171 11

 ټنه

په پورتني جدول کې ګوری کله چـې د کـار او پـانګې پـه واحـدونو کـې زيـاتوالی        

راځي تر څلورو  واحدونو پور   په نوـايي توليـد کـې ډيرښـت راځـي چـې دلتـه د        

عمل کې وي . له د  وروسته د پنځم او شپږم واحد پـه   حاصل د ډيرښت قانو  په
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زيــاتوالي ســره نوــايي توليــد ســره يــو شــا  وي چــې دلتــه د حاصــل د يــو شــانوالي 

قانو  په عمل کـې وي لـه د  وروسـته چـې د کـار او پـانګې نـور واحدونـه زيـات          

شول نو نوايي توليد په کې کميږي چې دلته د حاصل د کمښت قانو  په عمل کې 

 وپی شو په پند  ګراف کې هم روښانه کړو .وي ک

 

په نقطه  Gوينئ چې د  GHاو   GFپه پورتني ګراف کې تاسو دوه مستقيم خطونه 

د نوايي توليد GH د کار او پانګې واحدونه ښي او GF کې سره يو بل پر  کوي .

مقدار ښي په لومړي سر کې تاسو ګوری چې ګـراف پورتـه خواتـه روا  دی چـې د     

نقطـې تـه ورسـيږي نـو     eد ډيرښت قانو  موږ ته راښي خو ګراف چې کله د حاصل 

لـه نقطـې وروسـته ګـراف      eدا نقطه موږ ته د حاصل د يوشانوالي قـانو  راښـي د   
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در   Nاو  L,eنزولی سـير نيسـي چـې مـوږ تـه د حاصـل د کمښـت قـانو  راښـيي.          

 خطونه موږ ته د حاصل در  قوانين راښيي.

 

 

لګښت در  قوانين هم په يو جدول او ګراف کې روښـانه   همدرانګه کوپی شو د 

 کړو :

ــار او  د کـــــــ

پـــــــــــــانګې 

 واحدونه

ټـــــــــــــــول 

 توليد

 قوانين منځني مصارف ټول مصارف

د لګښـــت د  111  1111/11 افغانۍ  1111 ټنه 11 1

 کمښت

 قانو 

  81  25/ 2111 افغانۍ  2111 ټنه 25  2

 66.67   45/ 3111 افغانۍ  3111 ټنه  45 3

 57.14  4111/71 افغانۍ  4111 ټنه  71 4

 52.63  5111/95 افغانۍ  5111 ټنه  95 5

د لګښـــت د  51  6111/121 افغانۍ  6111 ټنه 121 6

 مساوات

 قانو 

 51   7111/141 افغانۍ  7111 ټنه 141 7
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ــت د  51.61  8111/155 افغانۍ  8111 ټنه 155 8 دلګښــ

 ډيرښت

 قانو 

 54.54  9111/165 افغانۍ  9111 ټنه 165 9

 58.52 11111/171 افغانۍ11111 ټنه 171 11

 

 

دا په پورتني ګراف کې تاسو ګورئ چې ګراف په لومړي سر کې مخ ښـکته راځـي   

ګراف د په د  مانا چې دا د مصارفو کمښت ښي بيا يو داسې ځای رارسيږي چې 
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او لـه د  وروسـته   مستقيم خـط شـکل نيسـي چـې د مصـارفو يـو شـا  والـی ښـي          

 د مصارفو ډيرښت څرګندوي .ګراف بيرته مخ پورته ځي چې 

 

 

 

 دتوليدونکو  او مصرونکو نظريات

 توليدونکو نظريه

د د  لپاره چې توليدونکي ډير توليد په لږ لګښت  ترسـره کـړي د توليـد عوامـل     

ږي  په ګټور يحد ته ورس بايد داسې سره يوځای کړي چې لګښت د کمښت اخري

بازار کې توليدات وپلوري او توليد ادامه پيدا کړي په پايله کې ويلي شو چې د 

توليدونکو ته د توليد لګښت ځانګړی اهميت لري ځکه د عوايدو او  لګښت تـر  

منځ توپير  د توليدونکو ګټه جـوړوي  توليـدونکي بايـد خپـل لګښـت د کمښـت       

 اخري حد ته ورسوي تر څو ډيره ګټه تر پسه کړي .

د هغه پروسه ده چې په هغې کې د توليد عوامـل داسـې سـره يـو ځـای کيـږي       تولي

 چې په توکو او چوپړتياوو تبديل شي.
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هغه اړيکه چې د توليد عوامل او د توليد مقـدار پـه خپـل مـنځ کـې لـري د توليـد        

تابع ورته وايي د توليـد عوامـل کـار  پانګـه او ځمکـه پـه توليـد کـې ونـ ه لـري .           

 ه پند  ډول وليکو :کوپی شو چې تابع پ

Q = F (K, V, L) 

Q = د توليد مقدار 

K = پانګه 

 V =  کار 

L = ځمکه 

د خپل کار د اسانتيا لپاره د ځمکې او پانګې مقدار د توليد په پروسه کې ثابـت  

فرضوو.  غواړم  د توليد پـه پروسـه کـې  يـواز  د کـار مقـدار ارزيـابې کـړم . چـې          

 :زموږ تابع پند  بڼه اختياروي 

Q = F (V) 

 دکار مقدار  توليد مقدار

پــورتنې تــابع مــوږ تــه وايــي کــه د کــار د واحــدونو پــه شــمير کــې زيــاتوالي او يــا    

کموالی راولو نو  په توليد به يې اغيزه څـه وي .فـرد کـړی چـې د ځمکـې مقـدار       
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ثابت او ماشين اپت هم په پس کې لرو . پـه همـد  ځکـه لـومړی يـو کـار ګـر کـار         

کيلو ګرامـه غـنم توليـديږي. خـو کلـه      21معلومې نېټې وروسته ي  کوي چې تر يو

کيلـو ګرامـو تـه پورتـه کيـږي       51چې يو بل کار ګر هم وراضافه کړو نو ټول توليد 

په همد  تر تيب د نورو کار ګرو په اضافه والي سره چې کـوم تغيـرات پـه توليـد     

 کې راځي په پند  جدول کې روښانه شوي :

 

  دکارګرو شمير ټول توليد توليدنوايي  منځنی توليد

21 21 21  1 1 
25 31 51 2 
31 41 91  3 3 
35 51 141 4 
36 41 181 5 
35 31 211 6 
32 21 231 7 
31 11 241 8 

 26 26 5 235 9 

په پورتني جدول کـې تاسـو ګـورئ کلـه چـې پـه ځمکـه يـو کـار ګـر کـار کـوي ټـول               

کيلــو ګرامــه خــو کلــه چــې نــور کــار ګــرا  ور اضــافه کيــږي  ټــول توليــد    21توليــد 

ورسره ډيريږي خو منځنی او نوايي توليـد تـر يـو بريـده لـوړيږي خـو بيـا وروسـته         

ګراف کې هـم روښـانه   بيرته نزولی سير نيسي او کميږي .چې کوپی شو په پند  

 کړو :
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ــابع ګــورئ چــې       د کــار  OVپــه پــورتنې ګــراف کــې تاســو ګــورئ تاســو د توليــد ت

د توليد مقدار ښيي. د توليد تابع لومړی صعودي بڼه اختياروي  OQواحدونه او 

سره WMاو  OWږي او بيا نزولي پر نيسي .همدرانګه يتر نقطې پور  رسMاو د 

ته راښي چې نوايي توليـد د کـار د عواملـو پـه تغيـر       يو شانوالی نه لري چې  موږ

سره د نوايي توليد پـه مقـدار کـې تغيـر راځـي .نوـايي توليـد هغـه توليـد تـه ويـل            

کيږي چې د هر اضافه شوي کارګر څخـه پـه پس راځـي .کـوپی شـو چـې د نوـايي        

 MP= Qn – Qn-nتوليد اړيکه په د  ډول وليکو :
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ولونو تر منځ اړيکه په پنـد  ګـراف کـې روښـانه     همدرانګه د توليد د بيال بيلو ډ

 کړو : 

 

د نوايي توليد سير په لومړيو کې صعودي او بيا وروسـته نزولـي بڼـه اختيـاروي     

چې دا کړنه په کرنه کې ډيره عامه ده چې د  ته د نزولي بور  قانو  هم وايي .کله 

راځـي چـې   چې ټول توليـد د کـار پـه واحـدونو وويشـو نـو منځنـی توليـد پـه پس          

 مقدار يې په څلورمه ستنه کې ښودل شوی .

د ټول توليد نوايي توليد او منځني توليد د ګراف تر مـنځ اړيکـه کـوپی شـو پـه      

 څلورو مرحلو کې روښانه کړو :
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په لومړۍ مرحله کې ټول توليد نوايي توليد او منځنی توليد ډيريږي .د  .1

سبت کې زيـاتوالی راځـي پـه د     کار د هر واحد په زياتوالي سره د تير  واحد په ن

 مرحله کې د نوايي توليد مقدار د ډيرښت مقدار حد اکثر ته رسيږي .

مه مرحله کې ټول توليد او منځنی توليد ډيريږي خو نوايي توليد يپه دو .2

کميږي  د د  مرحلې په اخر کې نوايي توليد له منځني توليد سره چې مقدار يـې  

 حد اکثر  ته رسيږي مساوي وي .

دريمه مرحله کې ټول توليد د ډيرښت خپـل اخـري حـد تـه رسـيږي خـو        په .3

منځنی او نوايي توليد کميږي دکـار د بـيال بيلـو واحـدونو د زيـاتوالي سـره سـره        

منځنی توليد کميـږي او د د  مرحلـې پـه اخـر کـې صـفر کيـږي چـې ټـول توليـد د           

 ډيرښت خپل نوايي حد ته رسيږي .

يـږي او نوــايي توليـد منفــي لــوری   پـه څلورمــه مرحلـه کــې ټـول توليــد کم    .4

نيسي يانې د کار د يو واحد په زياتوالي سره ټول توليد د ډيريدو پر ځای کميږي 

 چې منځنی توليد هم په د  مرحله کې کميږي.

 

 Costلګښت 

په تير مبحث کې مو د توليد او د توليد د عواملو ترمنځ په اړيکـې خبـر  وکـړ     

لګښـتونه  تـر څيړنـې پنـد  ونيسـو .پـه توليـد        نو په د  برخه کې غواړم د توليد 

کې لګښت په حقيقت کې د توليد د عواملو قيمت دی چې د توکو او چوپړتياوو 
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په توليد کې کارول کيږي .هغه اړيکه چې د توليد د مقـدار او د توليـد د لګښـت    

ترمنځ  ده د لګښت تابع ورته وايي. د توليد تابع او د لګښت تـابع يـو لـه بـل سـره      

 مخ اړيکه لري .د لګښت تابع پند  بڼه لري :مخا

TC = F (Q) 

 ټول لګښت f= توليد مقدار( (

يانې د لګښت تابع د توليد مقـدار دی.پـه ټـوليز ډول د توليـد لګښـت د ثـابتو او       

 متغيرو لګښتونو باند  وېشو.

ثابت لګښت : هغه لګښت د چې د توليد د مقدار په تغير سره تغير نه  خـوري )تـر   

 ن مقدار پور  ثابت وي( ثابت لګښت ورته وايي .يو معي

متغير لګښت : هغه لګښت ته ويل کيږي چې د توليد مقدار په تغير سـره پـه کـې    

 تغير راځي .د لګښت تابع پند  بڼه لري:

TC = FC + VC 

 متغير لګښتونه + ثابت لګښتونه   ټول لګښت

                   TC = F (Q) +FCاوس کوپی شو چې د لګښت تابع داسې وليکو :
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   ټول توليد  fثابت لګښتونه + )توليد مقدار (

لـه محـور سـره مـوازي  وي چـې پنـد  بڼـه         xد ثابتو لګښتونو  ګـراف خطـي او د   

 لري:

 

 

د متغیـر لګښــت ګــراف د توليــد د ګــراف پــر اســاس رســميږي مــوږ کــوپی شــو د  

 کې د ګراف پر اساس د متغير لګښت ګراف رسم کړو . توليد په برخه
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ټو لګښتونه د ثابت او متغير له ټولګې څخه عبارت دي نو کوپی شـو پـه پنـد     

 ډول يې ګراف رسم کړو :
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ر نور ډولونه هـم لـري چـې    ييرو لګښتونو تر څنګ د لګښت يو شمد ثابتو او متغ

 په پند  ډول دي :

توليــد د اخــري واحــد لګښــت دی .يــانې د نــوي   نوــايي لګښــت : نوــايي لګښــت د

 95واحد د زيـاتوالي لګښـت دی .د مثـال پـه توګـه کـه د دوه واحـدو ټـول لګښـت          

افغانۍ کيـږي چـې    115افغانۍ وي که موږ دريم واحد وراضافه کړو ټول لګښت 

په پس  21کوو چې 95منفي  115د دريم واحد د نوايي لګښت د پيدا کولو لپاره 

افغـانۍ دی . د تعريـف پـر اسـاس     21ي لګښـت  يچې  دريم واحد نوا راځي مانا دا

   MC = TCn – TCn-1کوپی شو تابع په  داسې رسم کړو :

ټول منځني لګښتونه : کله چې ټول لګښتونه د توليد پـه  مقـدار وويشـو نـو ټـول      

منځني لګښتونه په پس راځي چې د توليد د هر واحد لګښت راښي چې تـابع پـه   

 د  ډول ده :

ATC = TC / Q 

 توليد مقدار/ ټول توليد  ټول منځني لګښتونه

متغيــر منځنــي لګښــتونه : کلــه چــې متغيــر لګښــت  د توليــد پــه مقــدار وويشــو     

 منځني متغير لګښتونه په پس راځی :

AVC = VC / Q 
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 توليد مقدار / متغير لګښت   منځني متغير لګښت

توليــد څخــه ثابــت منځنــي  ثابــت منځنــي لګښــت : د ثابــت لګښــت ويــع پــه ټــول   

 لګښت په پس راځي :

AFC = FC/ Q 

 توليد مقدار / ثابت لګښت   ثابت منځني لګښت

نوايي لګښت ټول منځني لګښت  ټول منځني ثابت لګښتونه او منځنـي متغيـر   

 لګښتونه ګرافونه په پند  ډول دي :
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لونـه پـه   قدرمنو لوستونکو د پ ښـې پوهـونې لپـاره کـوپی شـو د لګښـټ ټـول ډو       

 پند  جدول کې هم روښانه کړو :

 

8 7 6 5 4 3 2 1 
MC AC AVC AFC TC VC FC Q 

- 90 30 60 90 30 60 1 
10 50 20 30 100 40 60 2 

5 35 15 20 105 45 60 3 
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10 28.75 13 15 115 55 60 4 
20 27 15 12 135 75 60 5 
45 30 20 10 180 120 60 6 

 

 

ترمنځ اړيکه : په پورتنۍ دستګا کې تاسـو د لګښـت د ټولـو    د لګښت د ګرافونو 

 ګرافو  تر منځ اړيکه وينئ چې پند  څلور ناحيې تر  تشخیصي کيږي :

لومړۍ ناحيه : ټول لګښت ډيريږي خو نوايي لګښت د توليد مقدار په ډيـر والـي   

( را رسيږي چې نوايي لګښت خپل اخري حد تـه  wسره کميږي او يو داسې نقطه )
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( .نوايي لګښت منځنی ټول لګښـت او متغيـر منځنـی لګښـت نزولـی      mږي )رسي

 پر نيسي .

دويمه ناحيه : په دويمه ناحيه کې ټول لګښت زياتوالی مومي او نوـایي لګښـت   

صعودي پر نيسي خو ټول منځني لګښتونه او متغير منځني لګښتونه نزولي پر 

 نيسي .

ښت او منځني متغير  ډيريږي خو ټول دريمه ناحيه : په دريمه ناحيه کې نوايي لګ

 منځني لګښتونه کميږي.

 څلورمه ناحيه : په د  ناحيه کې د ټولو لګښتونو  ګرافونه صعودي پر نيسي .

له پورتنيو څرګندونو څخه رامعلـوميږي چـې څنګـه لګښـت د توليـد د مقـدار پـه        

 تغير سـره تغيـر مـومي . د د  پوښـتنې ځـواب چـې توليـدونکي تـر کـومې توليـد          

کوي او لګښت ورکوي ټ په هغه بازار پور  اړه لري چې دوی په کې کړنې تر سره 

 کوي .

 :د مصرفوونکو نظريه ـ دويم 

افاده : د هر مصرفوونکي غوښتنې نامحـدود  او وسـايل يـې محـدود دي او تـل      

هڅه کې وي تر څو په لـږو وسـايلو ډيـر  غوښـتنې پـوره کـړي او سـکو  تـر پسـه          

ه پسته راغلـی سـکو  کـوپی شـو چـې پـه واحـديا اعـدادو         کړي .له يو توکي څخ
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لي شو چې ييو شخ  دوه ګيالسه شيد  څکي نو ومعلوم کړو . د ساري په ډول 

ــا 5 11 51دا شــخ  چــې پــه اقتصــاد کــې ده تــه مصــرفونکی وايــي     واحــدونو ي

اعدادو په وسيله سکو  ترپسه کړو  په اقتصاد کې له افاد  څخه موخه د توکي 

ده چې د انسا  د يو  غوښتنې د پوره کيدو قابليت ولري. د ساري په  هغه وړتيا

توګه د لوږ  د لر  کولو لپاره ډوډۍ او د دتند  د لر  کولو اوبه ته اړتيا ده چې 

 اوبه او ډوډۍ افاديت لري د افاد  د ښو پيژندلو لپاره پند  توپيرونه اړين دي :

وه مانا کاروي دا پـه داسـې حـال کـې     افاده او ګټه : بعضې خلک افاده او ګټه په ي

و يـ وپير لري ډيری وخـت ليـدل کيـږي چـې     ده چې افاده او ګټه يو له بل سره لوی ت

تــوکی انســا  تــه زيــا  رســوي خــو افاديــت لــري د ســار  پــه توګــه د شــراب څښــل  

ــري         ــوا  ل ــدو ت ــوره کي ــو  غوښــتنې د پ ــا  رســوي خــو د انســا  د ي ــه زي انســا  ت

هرو کې افاديت شتو  غوښتنه پوره کوي ځکه په زهمداسې زهر د انسا  د مرګ 

لي شو چې ټول ګټه لرونکـي تـوکي افاديـت لـري خـو ټـول افاديـت        يلري نو ځکه و

 لرونکي توکي ګټه لرونکي توکي نه دي.

افاده او سکو  : له افاد  څخه موخه د يو توکي هغه خاصيت دی چې د انسـا  د  

چې افاده په توکو کې دخيله ده يو  غوښتنې د سکو  سبب ګرځي دا په د  مانا 

 او سکو  د افاد  تر کارونې وروسته تر پسه کيږي .

 د افاد  بيالبيل ډولونه :
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لومړنۍ افاده : کله چې موږ يو توکی موږ په لږ لږ مقـدار کـارو د تـوکي د لـومړي     

ت ترپسه کوو د  تـه لـومړنۍ افـاده وايـي د     يمقدار په کارونې سره چې کوم افاد

ګــه د ډوډۍ خوړلــو  پــه وخــت چــې د لــومړی مــړۍ څخــه کومــه افــاده   ســاري پــه تو

 حاصليږي د  ته لومونۍ افاده وايي.

نوايي افاده : کله چې په يو وخت کې يو انسـا  د يـو تـوکي څـو برخـې پـه متـواتر        

 ډول کاروي له هر  برخې چې کارونکي افاديت اخلي د  ته نوايي افاديت وايي.

برخو په کارولو سره مصرفوونکو پـه ټـوليز ډول لـه     ټوله افاده : کله چې د توکو د

کوم افاديت ترپسه کـوي د  تـه ټولـه افـاده وايـي. کلـه چـې مصـرفوونکي د کـوم          

توکي له يو  برخې ټول افاديت ترپسـه کـړي  نـو د  تـه د يـو برخـې ټـول افاديـت         

 وايي.

پـوره   مثبته افاده : افاده په هغه صورت کې مثبته وي چې غوښتنه په پـوره توګـه  

شو  نه وي او مکمل سکو  نه وي ترپسه شوی. مکمل سکو  هغه وخت ترپسه 

 کيږي چې نوايي افاديت صفر شي.

صفر افاده : افاده هغه وخت صفر کيږي چې سکو  په مکمله توګه تر پسه شي او 

 د د  توکي د نورو کارولو په وجه سکو  نه ترپسه کيږي .
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کيږي کله چې د يو تـوکي مسلسـل کـارولو لـه      منفي افاده : افاده هغه وخت منفي

کبله سکو  مکمل تر پسه شي او کلـه چـې دا تـوکی نـور کـارول کيـږي انسـا  تـه         

 تکليف رسوي .کوپی شو په پند  جدول کې هم روښانه کړو :

 لومړنۍ افاده نوايي افاده  ټوله افاده مڼه

 لومړنۍ افاده 21             21 لومړی

 مثبته افاده 15 21-35   35 دويمه

 - 11 35-45 45 دريمه

 - 5 45-51 51 څلورمه

 صفر افاده 1 51-51 51 پينځمه

 منفي افاده 5- 51-45 45 شپږمه

 منفي افاده 11- 45-35 35 اوومه

 

له پورتني جدول څخه راڅرګنديږي چې د لومړنۍ کـارونې څخـه شـل سـلنه افـاده      

 35د دويمې مڼې په خـورا  سـره افـاده     حاصليږي چې د  ته لومړنۍ افاده وايي

ته لـوړيږي چـې د  تـه نوـايي افـاده وايـي همداسـې د دريمـې او څلـورمې نوـايي           

ــو پــه مکملــه توګــه ســکو        11او 5افــاده  ده خــو کلــه چــې پينځمــه مڼــه وخــوري ن

 حاصليږي نو دلته افاده صفر کيږي له د  وروسته بيا افاده منفي لور نيسي.
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 قانو  د نوايي افاد  د کمښت

موږ په ورځني ژوند کې وينو کله چې موږ د کوم توکي کارونه پيل کړو په لومړي 

سر کې دا توکي موږ ته ډير سکو  راکوي افاده  يې هم ډيره وي خو کله چـې مـوږ   

دا توکی په مسلسله توګه و کارو نو افاديت يې ور ور کميږي اخر يو داسې وخت 

اقتصــاد کــې د انســا  د  کــړ  تــه د  راځــي چــې مــوږ د د  تــوکي کــارول بنــدو پــه

او اساسـي  ع موـم  يـ وايـي .پـه اقتصـاد کـې د شـتمنۍ د و      افاد  دکمښت قانو  

ــقــانو  دی. دا قــانو  د ا  ــج اي ــه کــال   ي ــه خــوا پ مــيالد  کــال کــې  1854ج ګوســن ل

 وړاند  شو چې وروسته بيا مارشال په ښه انداز وړاند  کړو .

خــې لــه کــارونې وروســته د هغــه پــه کــه نــور عوامــل ثابــت وي د يــو تــوکي د هــر بر

افاديت کې نسـبت وروسـته تـه کمښـت راشـي نـو د افـاد  د کمښـت قـانو  ورتـه           

وايي .ډاکتـر مارشـال پـه د  اړه وايـي : پـه يـو وخـت کـې يـو ډول تـوکي مسلسـل            

 کارول د هغه توکي د نور په کارلو سره د هغه په افاديت کې کمښت راځي .

يــي : کلــه چــې يــو تــوکی لــه مــوږ ســره پــه ډيــره همدارنګــه چيــپ مــين پــه د  اړه وا

 پيمانه شتو  ولري نو موږ يې په ډيره کمه پيمانه د نور غوښتو تمه لرو .

 نوايي افاده ټوله افاده د شربت ګيالس

1 12 12 
2 22 22-12 11 

3 31 31-22 8 



 اقتصاد پېژندنه
 

 

157 

4 36 36-31 6 

5 41 41-36 4 

6 42 42-41 2 

7 43 43-42 1 

موږ او تاسو ګورو د شـربتو د لـومړي ګـيالس لـه کبلـه ټولـه       په پورتني جدول کې 

افاده دول  او نوايي افاده يې هم دول  ده خو کله چې دويم ګيالس و څښو ټوله 

افاده يې دوه ويشت کيږي او نوايي افاده يې کميږي همداسې د دريو  څلورو او 

 نورو ګيالسونو په کارونې سره په نوايي افاده کې کمښت راځي.

 کوپی شو په ګراف کې هم روښانه کړو :
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په پورتني ګراف کې وينو کله چې لومړی ګيالس وکارول شي نوايي افاده دول  

کيږي خو کله چې دويم وکارول شي نوايي افاده لسو ته راښـکته کيـږي او ګـراف    

 نزولي سير نيسي.

نــورو ات :د اقتصــاد پــه علــم کــې هــم د  ينوــايي افــاد  د کمښــت د قــانو  فرضــ  د

قوانيو په څير د يو قانو  د سم ثابتولو لپاره بايد يو څو خبر  فرد کړي چې د  

ته د قانو  مفروضات ويل کيږي . که دا مفروضات وي قانو  سـم ثـابتيږي او کـه    

 نه سم نه ثابتيږي د نوايی افاد  د کمښت قانو  پند  مفروضات لري :

تولو لپـاره بايـد د تـوکي    د برخو مناسب مقدار : د نوايی افاد  د سم ثاب .1

برخې مناسبې وي که چيرته په برخې ډير  کوچنۍ وي نو نوـايی افـاده د کمښـت    

پر ځای نوره هم زياتيږي دساري په توګه کله چې يو انسا  تږی وي د د  پر ځـای  

چــې يــو ګــيالس اوبــه ورکــړل شــي يــو غــړپ ورکــول کيــږي نــو دهغــه تنــده پپســې   

ړپ پر ځای يو ګيالس ورکـړل شـي نـو سمدسـتي     ډيريږي او کميږي نه . او که د غ

 يې نوايي افاديت کميږي .

يو شا  ځانګړتياو  : د د  قـانو  د سـم ثـابتولو لپـاره دا خبـره هـم بايـد         .2

ــو    ــړای شــي د ک ــرد ک ــد      ف ــارول کيــږي باي ــې چــې ک ــا  بڼــه او  يــم تــوکي برخ و ش

ري و شا  وي .د سـا يبرخې وز  بڼه ح م او خوند بايد  ځانګړتياو  ولري د هر 

په توګه کله چې موږ مڼه معيار نيسو ټولې مڼې بايد يو شا  وي داسې نه چې يوه 

 ر وي .يبله غټه وي او يې په خوند کې توپکوچنۍ او 
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مسلسل کارول :  د د  قانو  د سم ثابتولو لپاره دا خبره هم بايد پـه نظـر    .3

ه کې ونيول شي چې توکي بايد په مسلسله توګـه وکـارول شـي او کـه مسلسـل ونـ      

کارول شي دا قانو  سم نه ثابتيږی. د مثال په توګه که يو شخ  يوه مڼه سوار او 

 يوه ماښام وخوري نو د مڼې افاده نه کميږي .

د مصرفوونکو عايد :د د  قانو  سـم ثـابتولو لپـاره يـو شـرګ دا هـم دی        .4

چې د مصرفوونکي پـه عايـد کـې تبـدلي رانشـي ځکـه کلـه چـې يـو انسـا  عـادي            

اسيکل لري خو کله چې د انسا  وزير شي نو سمدستي موټر اخلـي  مامور او يو ب

نو دلته د باسيکل افاده صفر کيږي دا په داسې حال کې ده چې له د  انسا  سـره  

د باسيکلونو په شمير کې زياتوالی نه دی راغلی. همدرانګـه د مصـرفوونکي پـه    

و کلـه چـې   ذهنيت کې تغير هم دا قانو  سم نه ثابتوي ځکه يو شخ  ام خوري خـ 

په ياد شي چې ډاکتر له امه څخه منع کړی سمدستي د ام خوړل دروي نو دلته خو 

 د ام په افاديت کې کمښت نه راځي بلکې د انسا  په ذهن کې تغير راځي .

دود او دستور کـې تـوپير : د د  قـانو  د سـم ثـابتولو لپـاره دا خبـره هـم          .5

ر کـې تـوپير نـه وي راغلـی     بايد په نظر کې ونيول شي چې د خلکـو پـه دود دسـتو   

ځکه کله چې د يو توکي دود پړ شي خلک يـې نـه اخلـي دا پـه داسـې حـال کـې ده        

 چې د توکي په مقدار کې به تغير نه وي راغلی مګر افاديت به يې کم شوی وي .
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 د نوايي افاديت د کمښت د قانو  استثنات يا حدود

اويا د يو څه وخت لپاره  بعضې داسې وختونه وي چې دا قانو  هلته نه تطبيقيږي

معطليږي چې د  حالت ته موږ د قانو  حدود يا استثنات وايی د نوايي افاديت 

 د کمښت قانو  پند  استثنات لري :

o  پوه او هنر : د پوهې او هنر د حاصلولو برخه کې دا قانو  نه تطبيقيږي  د

يـې پ پسـې   پوهې د ترپسه کولو لپاره چې يو انسا  څومره مطالعه کـوي عالقـه   

ډيريږي . که غور وکړو کله چې انسا  يو کتاب څـو څـو ځلـه مطالعـه کـړي نـو زړه       

يـې ور څخــه تـوريږی چــې د پـوهې او هنــر پــه برخـه کــې هـم دا قــانو  تـر يــو بريــده       

 تطبيقيږي .

o            پيسې او شـتمني : د پيسـو او شـتمني پـه برخـه کـې هـم دا قـانو  سـم نـه

  دی کـه پيسـې او شـتمني پـه  ډيـر      ثابتيږي ځکه انسـا  پـه طبيعـي لحـاظ حـري     

مقــدار ولــري نــور  هــم غــواړي  د د  ســبب دا دی چــې د انســا  غوښــتنې نســبت  

وسايلو ته ډير  دي نو ځکه تل د خپلو غوښتنو د پوره کولو په موخه د پيسو او 

 شتمني د ترپسه کولو په موخه هلې ځلې کوي .

o    ډيــر  مرهکــارول او د شــمير ډيرښــت : بعضــې داســې تــوکي شــته چــې څــو

رښت راشي افاديت يې نه کميږي د ساري په توګه يکارول کيږي او په شمير کې ډ

که په يو ښار کې موبايـل ډيـر شـي نـو ډيـر خلـک يـې کـاروي افاديـت يـې نـور هـم             

 ډيريږي .
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o ع : هر انسا  په فطري ډول ځانپالی وي د نورو په وړانـد   ينمود او نما

و نمايع ډير زيار باسـي هغـه د نمـود او    د عزت د ترپسه کولو په موخه په نمود ا

نمــايع وســايل ډيــر کــاروي چــې د د  توکــو پــه ډيــر کــارولو ســره يــې افاديــت نــه  

کميږي نو ځکه په د  توکو دا قانو  تطبيقيږي همدارنګه انسا  تل د اقتـدار او  

وا  په ترپسه کولو پسې ګرځي او هر څومره چې ډير تر پسه کړي افاديت يې نه 

دا قـانو  نـه طبيقيـږي     ې ډيريږي د د  تر څنګ په نشه يـي توکـو هـم   کميږي پپس

ی توکو مسلسل کارول د انسا  عادت ګرځي او تل هڅه کې چې ډير يځکه د نشه 

 تر پسه کړي او افاديت يې نه کميږي .

د نوايي افاد  د کمښت قـانو  لـه مفروضـاتو او اسـتثناتو سـره سـره بيـا هـم ډيـر          

ر هوښــيار انســا  پــوهيږي چــې د يــو تــوکي مسلســل   موــم قــانو  دی او پــه د  هــ 

کــارول د هغــه افاديــت کميــږي .د تقاضــا قــانو  هــم د نوــايي افــاد  د کمښــت پــه   

ر کـارول د  يـ دکمښت قـانو  لـه مخـې د يـو تـوکي ډ      قانو  وپړ دی د نوايي افاد 

هغه په افاديت کې کمښت راځي نو له د  کبله مصرفوونکی غـواړي د يـو تـوکي    

د هغـه قيمـت ټيـت شـي چـې د انسـا  لـه د  رويـې څخـه د تقاضـا            نور وپيري چې

قانو  اخيستل شوی او هغه دا ده چې د قيمت په ټيټوالي سره تقاضا ډيريـږي او  

د قيمــت پــه جګــوالي ســره تقاضــا کميــږي  همدرانګــه مصــرفوونکي تــه پرښــونه 

ه کوي چې هغه بايد دومره توکي وپيري چې نوايي افاده يـې لـه قيمـت سـره برابـر     

وي که نوايي افـاده يـې لـه قيمـت څخـه ډيـره وي نـور اخلـي اوکـه نـه همدرانګـه د            

قيمت په ټاکلو کې هم له مـوږ سـره مرسـته کـوي ځکـه مـوږ هغـه تـوکي پيـرو چـې           

قيمت او افاده يې سره مساوي وي د دتر څنګ د ماليې په ټاکلو کې هم دا قـانو   
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رکـړي ځکـه لـه هغـو سـره      له موږ سره مرسته کـوي ځکـه شـتمن بايـد ډيـره ماليـه و      

شتمني ډير شتو  لري او افاديت يې هم ورته ډير نه وي  او غريب بايد لږ ورکـړي  

 ځکه له هغو سره شتمني کمه کوي او ډير افاديت ورته لري .

 د نوايي افاد  د مساوات قانو 

د نوــايي افــاد  د کمښــت مطــابق د يــو تــوکي مسلســل کــارول د هــر  راتلــونکې   

کميږي او يو داسې ځای را راسيږي چې نوايي افـاده يـې صـفر     برخې نوايي افاده

وي چـې نوـايي افـاده    کيږي. يو هوښيار انسا  يو توکی په دومره مقدار هم نه کار

ږي بلکې د  حالت ته له رسيدو مخکې هغـه بـل تـوکي تـه مخـه      ييې صفر ته ورس

و ځکـه  کوي د ده له کارولو وروسته بل توکي ته مخه کـوي هغـه پـه بيالبيلـو توکـ     

مصارف کوي چې له ټولو توکو نوايي افاده مساوي ترپسه کړي چې پـه اقتصـاد   

 کې د  قانو  ته د نوايي افاد  د مساوات قانو  وايي .

که له يو مصرفوونکي سره يو داسـې تـوکي شـتو  ولـري چـې پـه ډيـرو برخـو کـې          

 کارول کيږي او مصرفوونکی دا توکي داسې وکاروي چې له ټولـو برخـو يـو شـا     

نوايي افاده ترپسه کړي نو د  ته  د نوايي افاد  د مساوات قانو  وايي .ډاکتـر  

 الفرد مارشال د نوايي افاد  د کمښت قانو  داسې تعريف کړی دی :

که له يو شخ  سره يو داسې توکي شتو  ولري چې له يو څخـه پـه ډيـرو کـارونو     

کې کارول کيږي او دا توکي يواز  په هغو کـارونو داسـې وکـاروي چـې لـه ټولـو       
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په پند  جـدول کـې هـم روښـانه      مساوي نوايي افاده ترپسه کړي .کوپی شو چې

 :کړو

 

ټولې شپږ افغـانۍ شـتو     په پورتني جدول کې تاسو ګوری چې له يو شخ  سره

لري هغه غواړي چې غنم غوړي او بوره پر  واخلي .که دا شخ  ټـولې افغـانۍ   

واحده تر پسه کوي او که غوړي پر  واخلي 66په غنمو ورکړي نو ټوله افاده يې 

واحـده کيـږي .کـه     42واحده کيږي او کـه بـوره پـر  واخلـي نـو      54ټول افاديت يې 

ې پيسې به هين وخت هم يواز  په غنمو غوړيو مصرفوونکی هوښيار وي نو ټول

واحـده افـاده تـر     12او يا بوره ونه لګوي .کـه هغـه در  افغـانۍ پـه غنمـو ورکـړي       

واحد افاده تر پسـه کـوي او کـه څلورمـه افغـانۍ پـه        11پسه کوي او که څلور نو 

واحــده نوــايي افــاده ترپســه کــوي همداســې  نوځکــه  14غوړيــو مصــرف کــړي نــو 
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څلورمه افغانۍ په غوړيـو لګـوي او پنځمـه افغـانۍ هـم پـه غوړيـو         مصرفوونکی

لګوي ځکه له غنمو دلته ډيره افاده تر پسه کوي . او شپږمه افغانۍ که په غوړيو 

واحده نوايي افاده ترپسه کوي او که په بور  يـې ولګـوي نـو     11ولګوي نو هغه 

ې افغـانۍ داسـې   واحده نوـايي افـاده تـر پسـه کـوي . کـه مصـرفوونکی دا ټـول        14

بدلې رابدلې ولګوي نو له ټولو لګول شويو پيسو څخه پسته راغلی نوايي افاده 

 سره مساوي وي نو له ټولې افاد  څخه ډيره افاده ترپسه کيږي .

 که در  لومړۍ افغانۍ په غنمو ولګول شي نو ټوله افاده :

 برخې 42 16+14+12

 افاده : څلومه او پنځمه افغانۍ  په غوړيو لګوي ټوله

 برخې26 14+12

 12شپږمه افغانۍ که په بوره ولګوي نو ټوله افاده : 

واحده  81داسې پيسې چې په بيالبيلو پرو چې ولګول شي نو ټوله پسته راغلې 

افاده ترپسه کوي که دا مصرفوونکی خپلې افغانۍ په بلـه طريقـه ولګـوي نـو لـه      

 څخه ډيره نه شي ترپسه کوپی . 81

 په ګراف کې هم وښايو : کوپی شو چې
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په پورتني ګراف کې   زر  د غنمو  نوایي افاد  خط  ډذ د غوړيو  نوايي افـاد   

خط او  ف ق  د بور  د نوايي افاد  خط راښي.که در  افغانۍ په غنمو  دوه پـه  

غوړيو او يوه افغانۍ په بور  مصرف کړي  نـو د پيسـو د هـر واحـد نوـايي افـاده       

ږي . پـه د  ترتيـب د پيسـو    سره مساوي ده لکه څرنګه چې په ګـراف کـې معلـومي   

کارول مصرفوونکو تر ټولو ډيره افاديت تر پسه کـوي  کـه لـه د  پرتـه پـه هـر پر        

وکاروي نـو کـم افاديـت تـر پسـه کـوي  کـه پـه بـور  د يـو  افغـانۍ پـر ځـای دوه              

افغـانۍ ولګــوي نـو س ش او ښ ډيريــږي پـه بــور  د يـو  افغــانۍ د زيـاتولي پــه      

ۍ کميږي په غنمو د يو  افغانۍ کم مصرف سره   و صورت کې د غنمو يوه افغان
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ل ش م   کميـږي . زيـات شـوی مقـدار لـه کـم شـوی مقـدار څخـه لـږ دی نـو ځکـه لـه              

 پورتنې ترتيب څخه بل هر ترتيب کې مصرفوونکو زيا  مومي.

دلته د پيسو د هر واحد نوايي افاده مساوي نه ده او په د  شکل کې هم ښـکاري  

وخت ډير افاديـت ترپسـه کيـږي چـې د هـر واحـد نوـايي        چې مصرفوونکو ته هغه 

 افاده سره مساوي وي .

د نوايي افاد  د مساوات د قـانو  دويـم نـوم د اسـتبدال دی ځکـه مصـرفوونکی       

خپلې پيسې په بيال بيلو پرو لګوي تر څـو لـه ټولـو مسـاوي افـاده تـر پسـه کـړي         

ورتـــه وايـــي چـــې  لی ځکـــهي  قـــانو  دريـــم نـــوم  نـــاپيلی دی نـــاپ.همدرانګـــه د د

مصرفوونکی په يو داسې ځای کې وي چې د ټولو توکو نوايي افاده مسـاوي وي  

نو ځکه توکی يو پر بل د برتري ورکولو څخه ډډه کوي .او د د  قانو  څلورم نوم 

انو  کـــې ســـکو  دی د  قـــانو  تـــه د ســـکو  قـــانو  ځکـــه وايـــي چـــې پـــه د  قـــ

ټوله افـاده تـر ټولـو ډيـره شـي د       لو پرو لګوي تر څويمصرفونکی پيسې په بيال ب

 ډير  افاد  په تر پسه کولو سره مصرفوونکی ډير سکو  تر پسه کوي .

د نوايي افاد  د مساوات د قانو  حدود : د قانو  لپاره حدود په د  مانا کې په 

 همد  حدودو کې قانو  چليږي چې د د  قانو  لپاره په پند  ډول دي :

  مصـرفونکي  د توکـو د نوــايي افـاد  پــر     شـن : بعضــې يدود دسـتور او ف

سي .د ساري په توګه ښځې قيمتي لباس يشن په نظر کې نيی دود دستور او فځا
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سو له لګښـت څخـه مسـاوي افـاده نـه ترپسـه       ياو زيورات کاروي په د  توکو د پ

 کيږي نو ځکه دا قانو  دلته صدق نه کوي .

 معلومـات نـه وي    نې وخت مصرفوونکو تـه د بـازار پـه اړه   يمعلومات : ځ

 نو ځکه د پيسو د مقدار  د لګولو له کبله مساوي افاده نه شي ترپسه کولی .

 ني وخت د پيسو د لګښت په وخت کې بـې  يبې پروايي : مصرفوونکي ځ

پروايي کوي او د توکو افاديت په نظر کې نيسي او د پيسو واحدونـه پـه لګښـت    

 ا قانو  هم دلته نه پلي کيږي .رسوي نو ځکه مساوي افاديت نه ترپسه کوي او د

 ني داسې توکي وي که په وړ برخو وويشـل شـي نـو    يد ويع وړ نه وي : ځ

نه او نور په د  حالـت  يږي د ساري په توګه لکه موټر  قالکارول يې ستونزمن کي

 کې هم مصرفوونکي نوايي افاديت نه شي تر پسه کوپی .

 د نوايي افاد  د مساوات د قانو  اهميت

  شتمنۍ ويع : هر مصـرفوونکی غـواړي خپـل وسـايل داسـې وکـاروي       د

چې ډير افاديت تر پسه کړي نو دا قـانو  ورتـه پرښـونه کـوي چـې پـه هغـو توکـو         

لګښت ونه کړي چې افاديت يې لږ وي بلکـې پـه هغـو توکـو يـې ولګـوي چـې ډيـر         

 افاديت ولري او دتوکو افاديت سره مساوي تر څو ډيرسکو  ترپسه کړي .

 تمنۍ پيدايښت : متشبث له خپلو محدود وسايلو څخه د ډير ګټې د د ش

ترپســه کولــو تمــه لــري متشــبث ډيــره ګټــه هغــه وخــت ترپســه کــوي چــې د توليــد   

لوي وسايل ښه سره ګ  کړي د وسايلو ښه ګ  لپاره متشبث وسايل تبديل راتبـدي 

ې ې ښه وکاروي لـه تبـديلولو سـره متشـبث تـه معلـوميږي دکـوم عامـل چـ         يتر څو 
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نوایي افاديت کم وي د هغه پر ځای يو بل عامل چې ډير افاديت ولري کاروي نو 

له د  کبله متشبث ته دا قانو  ور ښي چـې د توليـد عوامـل داسـې وکـاروي چـې       

 ډيره ګټه تر پسه کړي .

        د شتمنۍ تبادله : د توکو تبادلـه او د ارزښـت او قيمـت پـه ټـاکلو کـې دا

تبـادلې پـه وخـت کـې مصـرفوونکی لـږ افاديـت         قانو  ډيـر اهميـت لـري د توکـو د    

 لرونکي توکو په ډير افاديت لرونکي توکي تبادل کړي ډير سکو  ترپسه کوي .

     د شــتمنۍ ويــع : د ملــي عايــد ويــع د پيدايښــت د هــر عامــل د نوــايي

افاديـت پــر اســاس وي متشــبث د هـر عامــل پــه مقابــل کـې ورکــړه د هغــه د نوــايي    

توليد د عامل بدله د هغه د نوايي افاديت څخه کم  افاديت مطابق کوي ځکه که د

ورکړي نو د توليـد لپـاره د هغـه ترپسـه کـول سـتونزمن کيـږي .د نوـايي افـاد  د          

مسـاوات قــانو  د ملــي عايــد ويــع او  د توليــد د عواملــو د بــدلې پــه ټــاکلو کــې  

 مرسته کوي .
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 درېيم څپرکی

 Demandتقاضا 

انسانا  د خپلو غوښتنو  په پوره کيدا پيسې ګرځي کله چې يو ښه شی ګور   د  

ترپسه کولو په هڅه کې يې شي د انسا  غوښـتنې اړتيـاو  نـه شـي پـوره کـوپی       

ځکـه کـه اړتيـاوو غوښـتنې پـوره کـوپی شــوای نـو لـه مـوږ سـره د اوسـيدو لپــاره            

  لـري خـو مـوږ بيـا هـم      کور د خورا  لپاره خواړه او د اغوستو لپاره کـالي شـتو  

غوښتنې لرو  خو د غوښتنو د پوره کولو لپاره يواز  اړتيا بشپړه نه ده ګڼ شمير 

نور  شـيانو تـه هـم اړتيـا ده  دا خبـره سـمه ده تـر څـو چـې پـه زړه کـې د يـو تـوکي د              

اخيستلو خواهع  شتو  ونه لري  نو  تقاضا نه رامنځته کيږي خو يواز  غوښتنه 

 هغه وخت په تقاضا بدليږي چې پند  شرايط ولري : تقاضا نه ده غوښتنه

د اخيستو ځوا  : دانسا   غوښتنه هغه وخـت پـه تقاضـا بـدليږي چـې د       .1

اخيستو ځوا  يې ولري  يانې د غوښتنې د پوره کيدا لپاره پيسـې لـه ځانـه سـره     

ولــري د ســاري پــه ډول د يــو ښــه مــوټر غوښــتنه  هغــه وخــت تقاضــا کيــږي چــې د     

 اخيســتو ځــوا  يــې ولــري  کــه د اخيســتو ځــوا  يــې ونلــر  دا غوښــتنه يــواز    
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غوښته پاتې کيږي او تقاضـا تـر  نـه جـوړيږي  نـو پـه اقتصـاد کـې غوښـتنه هغـه           

 وخت په تقاضا بدليږي چې د يو توکي د اخيستو ځوا  ولر  .

ــو لپــاره د       .2 ــو شــخ  د شــي د ترپســه کول ــه چــې ي د اخيســتلو اراده :  کل

غوښتنې په تقاضا د بدليدو دويم شرګ اراده ده چې دا شخ  يـې بايـد وکـړي د    

ه ډول د يو شتمن سړي لپاره د يو لوک  موټر اخيسـتل اسـانه کـار دی او    ساري پ

د اخيستلو ځوا  يې هـم لـري خـو کـه داسـړی اراده ونـه کـړي نـو د ده دا غوښـتنه          

 يواز  غوښتنه پاتې کيږي په تقاضا نه بدليږي .

پــه اقتصــاد کــې تقاضــا د يــو شــي د اخيســتو  غوښــتنه  د اخيســتلو ځــوا  او د   

چې در  واړه  په وخت کې  سره يو ځای شي تقاضا تر  جـوړيږي   اخيستلو اراده 

او که يو ځای نه شي تقاضا نه بلل کيږي . پروفيسور بنوم تقاضا داسې تعريفـوي  

ې د يـ قـدار چـې اخيسـتونکي    : په ځانګړي وخت او ځانګړي قيمت د توکو هغـه م 

مسـاوات  اخيستو قدرت ولري تقاضا بلل کيږي . کوپی شو د تقاضا مفوـوم پـه    

 کې هم توضيح کړو : تقاضا  د اخيستلو ځوا +  د اخيستلو اراده .

په تقاضا او غوښتنې کې توپير : د تقاضا د مفووم د ښه پوهيدو لپـاره  اړينـه  ده   

تر څو په د  توپير پوه شوو . په د  نړۍ کې هر شخ  غواړي چې د خا  په څير 

لو  ترپسـه  کـول يـوه غوښـتنه     ژوندتير کړي  د ژوند ښه وسايل ولري چې د د  ټو

ده او دخلکـو لــه د   غوښــتنې څخـه هغــه وخــت تقاضـا جــوړيږي چــې د اخيســتلو     

 ځوا  او اراده يې ولري کنه دا يواز  غوښتنه ده او ب  .
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 په تقاضا او اړتيا کې توپير 

د تقاضا او اړتيـا د تـوپير د معلومولـو لپـاره  يـو مثـال پـه نظـر کـې نيسـو کـه يـو             

دفتر څخه څلور کيلومتره لر  اوسيږي  دد  ستونز  د لر  کولو شخ  له خپل 

لپاره يو بايسکل تـه اړتيـا لـري د ده دا اړتيـا هغـه وخـت تقاضـا کيـږي کلـه چـې د           

 ولري .  اخيستو ځوا  او اراده

له قيمت سره د تقاضا اړيکه : تقاضا له قيمت سره مخامخ اړيکه لري  که مـوږ تـه   

لومـات نـه وي  نـو مـوږ د هغـه تـوکي تقاضـا نـه شـو          د يو توکي د قيمت پـه اړه مع 

معلومولی  له قيمت پرته د تقاضا يادول بې مانا دي د ساري  په ډول موږ نـه شـو   

کوپی چې ووايو د غوړو تقاضا ل  کيلو ګرامه ده ليکن داسې ويلي شو چې اته 

 کيلو غوړو ته تقاضا ده چې د يو کيلو ګرام غوړيو قيمت پنځوس افغانۍ وي  دا

په د  مانا چې هر شخ  د توکو قيمت ته ګوري بيا يې پيري کله چې د توکي په 

قيمت کې تغير راشي په تقاضا کې هم تغيـر راځـي . کـوپی شـو پـه پنـد  جـدول        

 کې هم واضيح کړو :

فـــي کيلـــو ګـــرام قيمـــت )   

 افغانۍ (

ــو                   تقاضــا )کيل

 ګرام (

 کيلو ګرام 4 پنځوس افغانۍ    51

 کيلو ګرام 8 څلويښت افغانۍ 41

 کيلو ګرام 12 ديرش افغانۍ 31
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 کيلو ګرام 16 شل افغانۍ 21 

 کيلو ګرام 21 ل  افغانۍ11

 کيلو ګرام  25 پنځه افغانۍ5

 

تاسو په پورتني جدول کې ګورئ چې کله قيمت لوړيږي تقاضا هم کميږي خو کله 

چـې د مڼـو قيمـت پنځـوس      چې قيمت ټيټيږي تقاضا ډيريږي د ساري په ډول کلـه 

افغانۍ وي نو تقاضـا ورتـه څلـور کيلـو ګرامـه وي خـو کلـه چـې قيمـت څلويښـت           

افغانۍ کيږي تقاضا ورته  اته کيلـو ګرامـه کيـږي .کـوپی شـو چـې پـه ګـراف کـې          

 یې هم توضيح کړو :
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پـه    Oدوه  مسـتقيم  خطونـه ګـوری چـې د     BO او AOپه پـورتني ګـراف کـې تاسـو     

خـط د تقاضـا مقـدار ښـي او د     OAنقطه کې يو بل پر  کوي . پـه د  ګـراف کـې د    

OB       افغـانۍ وي نـو تقاضـا    351خط د قيمت انـدازه ښـي .کلـه چـې د تـوکي قيمـت

افغانيو ته راځـي تقاضـا ورتـه ډيريـږي او دوه کيـږي        311وي خو کله چې  1ورته 

تقاضا کميږي او کله چـې  همداسې تر  اخره  دا په د  مانا چې کله قيمت لوړيږي 

 قيمت ټيټيږي تقاضا  ډيريږي .

ــانو   ــا قـ ــه  Law of Demandد تقاضـ ــرفوونکو هغـ ــانو  د مصـ ــا قـ : د تقاضـ

ارت اعيت ښيي چې د يو توکي د قيمت په تغير سره د هغو پـه تقاضـا کـې  تغيـر     



 اقتصاد پېژندنه
 

 

174 

راځي  په ټوليز ډول داسې څرګنديږي کله چې  د يو توکي قيمت لـوړ شـي تقاضـا    

خــو کلــه چــې قيمــت ټيــټ شــي تقاضــا ډيريــري د قيمــت او تقاضــا د   يــې کميــږي 

اړيکې ته د تقاضا قانو   وايي . پروفيسور مارشال د تقاضا قانو  داسې تعريف 

کړی :  که  نور عوامل ثابت وي د يو تـوکي د قيمـت پـه ټيټـوالي سـره تقاضـا کـې        

 ډيرښت او د قيمت په  جګوالي تقاضا کې کمښت راځي .

دونې وړ ده چې د قيمت او  تقاضا تغير کوم تناسـب نـه لـري د سـاري     يو خبره د يا

په توګه که د يو توکي قيمت دوه برابره شي مومـه نـده چـې تقاضـا لـه پخـوا څخـه        

 نيمه شي .کوپی شو د تقاضا قانو  په پند  جدول کې هم توضيح کړو :

ــرام قيمــت )          ــي کيلــو ګ ف

 افغانۍ (

تقاضا )کيلـو                 

 رام (ګ

 کيلو ګرام 5 ديرش افغانۍ    31

 کيلو ګرام 11 پنځويشت افغانۍ 25

 کيلو ګرام 21 شل  افغانۍ 21

 کيلو ګرام 31 پنځل  افغانۍ15

 کيلو ګرام 41 ل  افغانۍ11

 کيلو ګرام  51 پنځه افغانۍ  5

په پورتني جدول کې ګوری کله چې د بور  قيمت  ديـرش افغـانۍ وي نـو تقاضـا     

کيلو ګرامه وي خو کله چې  قيمت ل  افغانۍ کيږي نو تقاضا هـم ورسـره    5ورته 
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کيلو ګرامـو تـه رسـيږي .د د  خبـر  مطلـب دا چـې کلـه د بـور  پـه          41ډيريږي او 

په قيمت کې ټيـټ   قيمت کې جګوالی راځي تقاضا يې کميږي او کله چې د بور 

 والی راځي تقاضا يې لوړيږي .

 

 

 

ويستلي چې  FMاو FCد تقاضا قانو  د معلومولو لپاره مو دوه مستقيم خطونه  

د قيمـت انـدازه   FMد تقاضـا مقـدار او   FCپه نقطه کې يو بل قطعه کـوي  چـې   Fد 

کې خو  Q1کې وي نو د تقاضا مقدار په  P1راښيي تاسو ګورو کله چې قيمت په 
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تـه لـوړيږي . لـه     Q2ته راټيټيږي  د تقاضـا مقـدار تغيـر خـوري      P2کله چې قيمت 

ګراف څخه معلوميږي کله چې قيمت لوړ وي تقاضا کمه او کلـه چـې قيمـت ټيـت     

 شي تقاضا ډيريږي  چې همد  ته د تقاضا قانو  وايي.

د تقاضا د قانو   فرضيات : کله چې موږ د تقاضـا د قـانو  پـه اړه خبـر  کـوو نـو       

موږ په لومړي سر کې دا روښانه کړه چې د تقاضـا قـانو  هغـه وخـت سـم ثـابتيږي       

کلـه چــې نـور عوامــل ثابـت وټاکــل شـي چــې همـد  عواملــو تـه د تقاضــا د قــانو        

 فرضيات وايي او په پند  توګه تر  يادونه کوو :

o       د مصرفوونکو عوايد :  موږ د تقاضـا د قـانو  پـه وخـت د مصـرفوونکو

نظر کې نيسو ځکه که د مصرونکو په عوايدو کې ډيرښـت راشـي   عوايد ثابت په 

که قيمت پورته هم پړ شي کيدای شي چې خلک په هماغه اندازه تقاضا ولري او 

که د مصرفوونکو په عوايدو کې کمښت راشي د قيمت په ټيټوالي سره سـره بيـا   

 هم  په تقاضا کې ډيرښت رانه شي .

o      ــانو  هغـــه ــن :د تقاضـــا قـ ــادات او فيشـ ــابتيږي چـــې د    عـ ــت ســـم ثـ وخـ

مصــرفوونکو پــه عــادت او فيشــن کــې تغيــر  رانشــي  کــه چيرتــه د مصــرونکو پــه   

عادت او فيشن کې تغير راشي د قيمت په جګوالي سره سره  بيا هـم خلـک ورتـه    

 ډيره تقاضا لري او پيري یې.

o     د متبادلو توکو قيمت :  کله چې د يو توکي  متبادل تـوکي  وجـود ولـري

دلو توکو په قيمت کې تغير راځي ورسره د د  توکي په قيمت کې کله چې د متبا
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هم تغير راځي نو د تقاضا د قانو  د سم والي لپاره د متبـادلو توکـو قيمـت ثابـت     

 نيول کيږي .

o     د توکو بڼه :  د تقاضا د قانو   د سم ثابتوالو لپاره دا هـم اړينـه ده چـې د

پخواني توکي سره په وز    خوند توکو بڼه تغير ونه کړي  ځکه که چيرته توکي د 

او شکل کې تغير ولري  او کم افاديت ولري  د قيمت په جګوالي سره سره بيا هـم  

تقاضا نه ډيريږي  اوکه د خوند  وز  او شکل  په سبب له پخواني توکي ښه وي د 

قيمت په جګوالي بيا هم تقاضا لري  نو له د  کبله د تقاضا قانو  سم نه ثابتيږي 

. 

o فوونکو شمير : د تقاضا د قانو  د سم  والي لپاره اړينـه ده چـې د   د مصر

مصرفوونکو په شمير کې تغير رانه شي  ځکه کله چـې د يوتوکـو د مصـرفوونکو    

په شمير کې ډيرښت راشي نو د قيمت په لوړوالي سره سره بيا هـم پـه تقاضـا کـې     

 توپير نه راځي.

o      د يـو تـوکي د کمښـت     د راتلونکي فکر :  که چيرته دخلکـو پـه ذهـن کـې

ويره شتو  ولري د توکي د قيمت په جګوالي سره سره یـې بيـا خلـک ډيـر اخلـي      

دد  لپاره چې د تقاضا قـانو  سـم ثابـت شـي د راتلـونکي حالـت سـم پـه نظـر کـې           

 نيول کيږی .

o  د تقاضا په بڼه کې تغير : کله چې د خلکو د تقاضا په بڼه کې تغير راشی

ه ثـابتيږي د سـاري پـه ډول يـو سـړی دی کلـه چـې مڼـې         بيا هم د تقاضا قانو  سم ن

کيلو پنځل  افغانۍ شي يـو کيلـو هـم نـه اخلـي خـو ناڅاپـه سـړي  ناروغـه کيـږي           

ډاکتر ورته وايي چې له مڼو پرته نور څه مه خوره نو سړی م بور دی کـه مڼـې هـر    
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 څومره قيمته شي بيا هم مڼې اخلي چې دلته د تقاضا په بڼه کې تغير راځي چې دا

 حالت هم د تقاضا په قانو  کې نه شته د خلکو د تقاضا بڼه بايد تغير ونه خوري .

o  د توکو اعالنول : د تقاضا په قانو  کې داسې هم ويل کيږي چې توکي د

اعال  په وسيله  په زړه راښـکونکي او ښـه انـداز مـه وړانـد  کـوئ ځکـه چـې پـه          

 تقاضا کې یې ډيرښت رانه شي .

o  توکي نوي کارول رامنځته شي د قيمت په جګوالي نوي کارول : که د يو

سره سره بيا هم تقاضا ډيريږي د ساري په ډول کله چې د بريښنا کـارول  رامنځتـه   

شول د قيمت په جګوالي سره سره بيا هم خلک ډير کاروي او تقاضا ورتـه شـتو    

 لري چې دلته هم د تقاضا قانو  سم نه ثابتيږي .

د تقاضــا د قــانو    پــر اســاس کلــه چــې د يــو تــوکي  د تقاضــا د قــانو  اســتثنات:  

ت ټيټ شي تقاضا ورته ډيريـږي  قيمت لوړ شي تقاضا يې کميږي خو کله چې قيم

 ني داسې حالتونه دي چې هلته د تقاضا قانو  نه عملي کيږي .يخو ځ

ارزانه توکي : په ډير کم قيمـت لرونکـو  توکـو دا قـانو  نـه عملـي کيـږي         .1

غنمو پر ځای جوار کاروي خو کله چې جوار  ډير ارزانـه   ځکه يوه غريبه کورنۍ د

شي دا کورنۍ د جوارو تر څنګـه د غنمـو کـارول هـم پيـل وي نـو ځکـه د جـوارو د         

 قيمت له ټيټوالي سره سره بيا هم ورته تقاضا نه ډيريږي .

لوړ قيمت لرونکي توکي : لوړ قيمت لرونکي توکي  چې شا  او شـوکت   .2

و  پـر  نـه کـارول کيـږي لکـه سـره زر  سـپين زر او نـور         لپاره کارول کيږي دا قـان 

 ځکه د سرو قيمت راټيت شي بيا يې هم غريب خلک نه پيري .
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په راتلونکي قيمت : که  په راتلونکي کې د يو توکي د قيمـت د لوړيـدو    .3

امکا  وي بيا هم د تقاضا قانو  سم نه ثابتيږي ځکه د يو توکي قيمت لوړ شـي د  

س تقاضا يې بايد کمه شي مګـر خلـک پـه د  ويـره کـې وي      تقاضا د قانو  پراسا

 چې نور هم لوړيږي بيا يي هم تقاضا کې ډيرښت راځي .

د توکي کمښت : که مصـروفوونکي د يـو تـوکي پـه اړه دا خطـر احسـاس        .4

کړي  چې کيدای شي توکي کم شي نو دقيمت په ډير والي سره سره بيا هـم خلـک    

 بتيږي .پيري دلته د تقاضا قانو  سم نه ثا

: Extension and contraction of demandد تقاضـا راټوليـدل او پراخيـدل    

کله چې په تقاضا کې تغير د قيمت د تغير په سبب رامنځته شـي د  تـه د تقاضـا    

راټوليـدل او پراخيـدل وايـي . کــه قيمـت ټيـت شـي تقاضــا ډيـره شـي د  د تقاضــا         

تقاضا راټوليدل وايي . چـې   پراختيا وايي او که قيمت لوړ شي  تقاضا کمه د  د

 کوپی شو په پند  جدول کې يې هم وښايو :

 د تقاضا راټوليدلد تقاضا پراختيا                                                                 
ــرام   ــو ګــ ــي کيلــ فــ

 قيمت

ــرام   تقاضا ــو ګــ ــي کيلــ فــ

 قيمت

 تقاضا

 کيلو ګرام 8 افغانۍ 1 کيلو ګرام 2 افغانۍ 4

 کيلو ګرام 6 افغانۍ 2 کيلوګرام 4 افغانۍ 3

 کيلو ګرام 4 افغانۍ 3 کيلو ګرام 6 افغانۍ 2

 کيلو ګرام 2 افغانۍ 4 کيلو ګرام 8 افغانۍ 1
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په  پورتني لومړي جدول کې تاسو ګورئ کله چې د توکي قيمـت ټيټيـږي تقاضـا     

ورته ډيريږي دا په د  مانـا چـې تـوکي تقاضـا پراختيـا مـومي او د  تـه د تقاضـا         

پراختيــا وايــي پــه دويــم جــدول کــې  کلــه چــې د تــوکي قيمــت لــوړيږي  تقاضــا يــې 

پند  ګـراف کـې هـم    کميږي چې همد  ته د تقاضا راټوليدل وايي .کوپی شو په 

 وښيو :

 

پـه نقطـه کـې     Oچې د   OXاو OWپه پورتني ګراف کې تاسو دوه مسقيم خطونه  

مسـتقيم خـط قيمـت     OX مستقيم خط د تقاضا مقدار او د  OWسره قطعه کوي  

کې وي د  P1اندازه ښيي   همدارنګه تاسو په ګراف  کې ګوري کله چې قيمت په 

شـي تقاضـا ورسـره راټـوليږي لـه       P3کې وي . کله چې قيمت  Q1تقاضا مقدار په 
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Q1 څخهQ3       ته رالويږي .خـو کلـه چـې قيمـت لـهP1  څخـهP2     تـه راوليـږي تقاضـا

 ته مخه کې تقاضا ورسره پراختيا مومي . Q2څخه  Q1ورسره  پراختيا مومي له 

:  کله چې په قيمت کې Rise and Fall of Demandد تقاضا لوړيدل او ټيټيدل 

غير نه وي راغلی خو په تقاضا کې تغير راشي او يـا قيمـت کـې تغيـر راشـي خـو       ت

 تقاضا کې تغير رانه شي دي د تقاضا لوړيدل او ټيټيدل وايي .

ني عواملو يتوکي قيمت تغير نه وي کړی خو د ځد تقاضا لوړيدل :  کله چې د يو 

ي  او يـا د  لکه د فيشن  د عوايدو ډيرښت په وجه په تقاضا کې ډيرښت راغلـي و 

يو توکي قيمت لوړ شوي وي خو تقاضـا کـې تغيـر نـه وي راغلـی د  تـه د تقاضـا        

 لوړيدل وايي .

 قيمت هماغه وي تقاضا کې ډيرښت راغلی وي .1

 قيمت لوړ شوی وي خو تقاضا پخوانۍ وي . .2

کوپی شوو په پند  جدول کې موضوع ښـه روښـانه کـړو  پـه لـومړي جـدول کـې         

 موږ  قيمت تغير نه وي کړي تقاضا ډير شوي وي روښانوو:

 لومړی جدول 

 تقاضا في کيلو ګرام قيمت 

 کيلو ګرام 5 افغانۍ 31
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 کيلو ګرام 11 افغانۍ 31

 کيلو ګرام  15 افغانۍ 31

 ونـ يافغـانۍ وي د ځ  31کيلـو مڼـو قيمـت     يـو په پورتني جـدول کـې ګـورئ چـې  د     

عواملو له کبله  په تقاضا کې تغير راغلو تقاضا له پنځو کيلـو ګرامـو څخـه لسـو     

کيلوګرامو او له لسو څخه پنځلسو ته پورته شو  همدارنګه کوپی شو په پند  

 ګراف کې هم وښيو :
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 D1په ګراف کې تاسو ګورئ چې کله چې قميت ديرش افغانۍ وي تقاضا خط په 

تـه   D2څخـه   D1عواملو له کبله په همد  قيمت د تقاضا خط له  ونيکوي خو د ځ

 لوړيږي  چې همد  ته د تقاضا لوړيدل وايي .

 دويم جدول 
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 تقاضا في کيلو ګراف قيمت

 کيلو ګرام 11 افغانۍ 31

 ګرامکيلو  11 افغانۍ 41

 کيلو ګرام 11 افغانۍ 51

په پورتني جـدول کـې ګـورئ کلـه قيمـت ديـرش افغـانۍ وي د تقاضـا مقـدار لـ            

کيلو ګرامه وي خو کله چې  قيمت له دريشو افغانيو څخـه څلويښـتو افغـانيو تـه     

لوړ شي بيا هـم پـه تقاضـا کـې تغيـر نـه راځـي تقاضـا پـه پخـوانۍ بڼـه شـتو  لـري              

 ه وي چې کوپی شو په پند  ګراف کې هم وښايو :تقاضا هماغه ل  کيلو ګرام
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رش افغــانۍ وي د يــاف کــې وينــئ کلــه چــې د توکــو قيمــت دتاســو پــه پــورتني ګــر

ې وي خـو کلـه چـې د توکـو     کـ AD1تقاضا مقدار ل  ټنه وي او د تقاضا ګراف پـه  

رشو افغانيو څخه څلويښت افغانيو ته لوړ شي په تقاضـا کـې بيـا هـم     يقيمت له د

 AD2څخه  AD1تغير نه راځي تقاضا په خپل حال پاتې کيږي او د تقاضا خط له 

 ته ليږدول کيږي .

د تقاضا ټيټي ل : کله چې قيمـت پخـوانۍ وي او تقاضـا کمـه شـي او يـا کلـه چـې         

ا ټيټيدل وايي چـې کـوپی شـو    قيمت کم شي خو تقاضا کمه نه شي د  ته د تقاض

 په پند  جدول او ګراف کې يې روښانه کړو :

 تقاضا في کيلو ګرام قيمت 

 کيلو ګرام 15 افغانۍ 31

 کيلو ګرام 11 افغانۍ 31

 کيلو ګرام 5 افغانۍ 31
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په پورتني جدول او شکل کې تاسو ګـورئ چـې قيمـت  پخـوانۍ دی  خـو د ځينـو       

عواملو په وسيله  په تقا ضا کې تغير راغلی له پنځو څخه لسـو او لـه لسـو څخـه     

ورسره تغير خوري  D2ته او  D1څخه  Dپنځلسو ته لوړيږي . چې د تقاضا خط له 

. 

کمښت راغلـی .کـوپی شـو     خو په دويمه برخه کې تقاضا ثابته ده او په قيمت کې

 په پند  جدول او ګراف کې دا هم روښانه کړو :

 تقاضا في کيلو ګراف قيمت
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 کيلو ګرام 11 افغانۍ 31

 کيلو ګرام 11 افغانۍ 21

 کيلو ګرام 11 افغانۍ 11

 

په پورتني ګراف  او جدول کې تاسو ګورئ چې تقاضا تغيـر نـه خـوري خـو قيمـت      

تغير خوري خو تقاضا د بيال بيلو عواملو له کبله تغير خوري کله چې قيمـت شـل   

کــې وي خوکلــه چــې  Dافغــانۍ وي تقاضــا لــ  کيلــو ګرامــه او د تقاضــا خــط پــه  

تغير نه خوري خو د  قيمت له شلو افغانيو څخه دريرشو افغانيو ته لوړيږي تقاضا

 ته ليږدول کيږي .  D1څخه  Dتقاضا خط له 

په تقاضا کې د تغير سببونه :  په تقاضا کې دوه ډوله تغير رامنځته کيږي چې پـه  

 پند  ډول ورته اشاره کوو :
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 په تقاضا کې پراختيا او راټوليدل 

 د تقاضا لوړوالی او ټيټ والی 

 سببونه لري : په تقاضا کې پراختيا او راټوليدل پند 

  د نــوو اخيســتونکو تقاضــا :  کلــه چــې د يــو تــوکي قيمــت ټيــټ شــي هغــه

يي نه اخيستلو نو له د  کبله په تقاضا کې پراختيـا   خلک يې هم اخلي چې پخوا

 رامنځته کيږي .

     د عايد اغيزه :  کله چې د يو توکي قيمت ټيت شي خلک يـې د پخـوا پـه

عوايد يې ډير شوي  چـې پـه تقاضـا کـې     اندازه ډير اخلي او داسې فکر کوي  چې 

پراختيا رامنځته کيږي خو کله چې د توکي قيمت لوړ شي خلک کم اخلي تقاضـا  

 راټوليږي او خلک فکر کوي چې عوايد يې کم شوی دي .

  د متبادلو توکو اغيزه : کله چې د يو توکي د متبادل توکي قيمت کم شي

ارزانه دی خلک يـې ډيـر پيـري    خلک داسې فکر کوي  چې دا توکو له نورو توکو 

په تقاضا کې ډيرښت راځـي د د  بـرعک  کلـه چـې د متبـادلو توکـو  قيمـت لـوړ         

 شي خلک دا توکی هم په کم مقدار اخلي او تقاضا يې راټوليږي .

 د تقاضا لوړ والی او ټيټ والی پند  سببونه لري :

  راشي په عوايدو کې تغير :  کله چې د مصرفوونکو په عوايدو کې تغير

په تقاضا کې هم تغيـر راځـی  دا پـه د  مانـا کلـه چـې د خلکـو عوايـد د پخـوا پـه           

پرتلـه ډيرشــي نـو د خلکــو د اخيســتو قـوت ډيريــږي   مصـرفوونکي پــه پخوانيــو     
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قيمتونو ډيـر تـوکي پيـري  چـې تقاضـا ورسـره لـوړيږي د د  بـرعک  کلـه چـې د           

 قاضا هم ټيټيږي .خلکو عوايد کم شي  د خلکو د اخيستو قوت کميږي ورسره ت

  د شتمنۍ په ويع کې تغير : کله چې په يو هيواد کې د شتمنۍ په ويع

کې مساوات شتو  ولري  نو د ژوند د اړتياوو د پوره کولو توکو  په تقاضـا کـې   

ــو بيــا شــتمنۍ يوازېپــه      لــوړوالی راځــي او کــه د شــتمنۍ ويــع مســاوي نــه وي ن

 اټيټيږي .اسانتياوو لګول کيږي په ټوليزه توکه تقاضا ر

   په نفوسو کې تغير :  هر کله  چې د يو هيواد په نفوس کې ډيرښت راشـي

 تقاضا  لوړيږي خو کله چې کمښت راشي تقاضا ټيټيږي .

   توکـو تقاضـا    ونـ ي:  کلـه چـې فيشـن کـې تغيـر راشـي د ځ      فيشن کې تغيـر

نو توکو تقاضا کميږي  د ساري په توګه د کـوم تـوکي فيشـن چـې     يلوړيږي او د ځ

ــې        اوس   ــه وي تقاضــا ي ــوکي فيشــن چــې اوس ن ــوم ت ــره او د ک ــې ډي وي تقاضــا ي

 ټيټيږي .

          د متبادلو توکو قيمت کـې تغيـر : کلـه چـې د متبـادلو توکـو قيمـت ټيـټ

شي  نو دمتبادل توکي تقاضا ډيريږي خو کله چـې متبـادل تـوکي قيمـت لـوړ شـي       

 خلک متبادل توکي نه کاروي او په تقاضا کې ټيټوالی راځي .

     اقتصادي حالت : کله  چې په يو هيواد کې کاروربـار ښـه پـرمخ روا  وي

د خلکو عوايد ډيريږي  د عوايدو په ډيريدا سره تقاضا لوړيږي خو کـه پـه هيـواد    

کې کاروبـار ښـه پـرمخ نـه وي روا  نـو د خلکـو عوايـد کميـږي ورسـره تقاضـا هـم            

 ټيټيږي .
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 ورسره په تقاضا کـې   د موسم تغير :  هر کله چې په موسم کې تغير راشي

هم تغير راځي. د ساري په ډول د ګرمي په موسم کې يخ ته اړتيا هم داسې د يخنی 

 په موسم کې ګرمو جامو ته تقاضا ډير وي .

         ګ ه تقاضا : د ځینو توکو  د تقاضا پـه ډيـر والـی سـره د يـو شـمير نـورو

ورسره بور  ته توکو تقاضا هم ډيريږي د ساري په ډول د چای ته تقاضا ډيره شي 

 هم تقاضا ډيريږي .

  په سپما کې تغير : که مصرفوونکي د عايد ډيره برخه  سپموي نو تقاضا

 کميږي خو که ډير برخه په لګښت رسوي تقاضا ډيريږي .

دا   :  د تقاضا د ارت اعيت څخه موخهDemand Elasticityد تقاضا ارت اعيت 

هـم تغيـر رامنځتـه کيـږي .پـه       ده چې کله په قيمت کـې تغيـر راشـي پـه تقاضـا کـې      

اقتصاد کې د لومړي ځل لپاره د تقاضا د ارت اعيت په اړه  ډاکتر الفـرد مارشـال   

نظر ورکړی دی : که نـور عوامـل ثابـت ونيـول شـي  کـه د يـو تـوکي پـه قيمـت کـې            

کمښت راشي تقاضا ډيريږي او که ډيرښت راشي تقاضا يـې کميـږي  . کلـه چـې د     

توپير رامنځته شي د  تـه تقاضـا ارت اعيـت وايـي .      قيمت په وجه په تقاضا کې

که په تقاضا کې د ارت اعيت ځانکړتيا شتو  ونه لري کله چې قيمت تغير خوري 

تقاضا تغير نه خوري . ارت اعيت موږ ته وايي چې د يو توکي د قيمت په کمښت 

سره څومره تقاضا کې ډير والی راځي  او دکوم توکي د قيمت په ډيرښـت سـره پـه    

 تقاضا کې څومره کمښت راځي .

 د تقاضا د ارت اعيت ډولونه :
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 ډيره ارت اعيت لرونکې تقاضا 

 کمه ارت اعيت لرونکې تقاضا 

 برابره ارت اعيت لرونکې تقاضا 

 

   ډيره ارت اعيت لرونکـې تقاضـاMore Elastic Demand    کلـه چـې پـه :

اعيــت  قيمــت کــې لــږ تغيــرات راشــي او تقاضــا ډيــره تغيــر وخــوري  د  ډول  ارت 

ډيره ارت اعيت لرونکې تقاضا وايي  .د مثال په توګه کله چې د يو کيلو مڼو بيـه  

ــه          ــو بي ــه چــې د مڼ ــه وي خوکل ــو ګرام ــو تقاضــا پنځــه کيل ــانۍ وي ن پنځــوس افغ

څلويښت افغانۍ کيږي تقاضا پنځل  کيلو ته پورته کيږي . کوپی شو په پند  

 جدول کې موضوع ښه روښانه کړو :

 تقاضا قيمتفي کيلو ګرام 

 کيلو ګرام 5 افغانۍ 51

 کيلو ګرام 15 افغانۍ 41

 کيلو ګرام  21 افغانۍ 35

په پورتني جدول کې ګوري کله چې په قيمت کې ډير لږ تغير رامنځته شي تقاضا 

ورسره په ډيره پيمانه تغير خوري  کله چـې د خوړيـو قيمـت پنځـو افغـاني وي نـو       

تقاضــا ورتــه پنځــه کيلــو ګرامــه وي خــو کلــه چــې قيمــت لــه پنځــو افغــانيو څخــه     

و کيلـو ګرامـو څخـه    څلويښت افغانيو ته راټيټ شي تقاضـا ډيـره لـوړيږي لـه پنځـ     
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ت لرونکـي تقاضـا ده .کـوپی شـو     يـ لو ته پورته کيږي چې ډيره ارت اعپنځل  کي

 په پند  ګراف کې هم روښانه کړو :

 

موږ او تاسو په پورتني ګراف کې وينو چې د قيمت په لږ تغير سره په تقاضا کـې  

قيمـت  کيلو خو کله چې  5افغانۍ وي نو تقاضا 51ډير تغير راځي کله چې قيمت 

کيلو ته پورته کيږي .چې د  ډول ارت اعيت تـه ډيـره    15افغانۍ کيږي تقاضا 41

 ارت اعيت لرونکی ارت اعيت دی.



 اقتصاد پېژندنه
 

 

193 

    کمه ارت اعيـت لرونکـې تقاضـاLess Elastic Demand     کلـه چـې پـه :

قيمت کې ډير تغير راشي خو په تقاضا کې ډير لږ تغيـر راشـي د  ډول تقاضـا تـه     

کمه ارت اعيت لرونکې تقاضا وايي د سـاري پـه ډول کـه د مـالګې  يـو پاکـټ پـه        

يوه افغانۍ وي  او تقاضـا ورتـه لـ  پاکټـه وي خـو کلـه چـې د مـالګې پاکـټ دوه          

ه شوه چې د مالګې قيمـت دوه برابـره   افغانۍ شي تقاضا نوه پاکټه شي نو معلوم

 شو خو تقاضا کې ډير لږ تغير راغلو کوپی  په پند  جدول کې هم روښانه کړو :

 تقاضا في کيلو ګرام قيمت

 کيلو ګرام 11 افغانۍ 1

 کيلو ګرام 9.51 افغانۍ 2

 کيلو ګرام  9 افغانۍ 3

تقاضـا لـ  کيلـو    په پورتني جدول کې تاسو ګورئ چې کله قيمت يو افغانۍ وي 

ګرامه خو کله چې قيمت دوه چنده شي يا دوه افغـانۍ شـي تقاضـا ورسـره ډيـر لـږ       

ته راښکته کيږي چې د  ډول ارت اعيت ته لږه ارت اعيت لرونکی  9.5تغير کوي

 تقاضا ورته وايي کوپی شو پند  ګراف کې هم وښايو 
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تقاضـا لسـو کيلـو    په پورتني ګـراف کـې تاسـو ګـورئ چـې قيمـت يـو افغـانۍ وي         

کيلـو ګرامـه کيـږي يـانې د     9.5ګرامه خـو کلـه چـې قيمـت دوه افغـانۍ شـي تقاضـا       

 قيمت په ډير تغير سره په تقاضا کې لږ تغير راځي.

     برابره ارت اعيت لرونکې تقاضا :  کله چې د يو توکي په تقاضـا پـه هغـه

ضا ته نسبت تغير  وکړي په کوم نسبت چې قيمت تغير خوړلی وي نو د  ډول تقا

برابر ارت اعيت لرونکې تقاضا وايي د ساري پـه ډول کـه قيمـت نـيم شـي تقاضـا       

 دوه برابره شي کوپی شو پند  جدول کې وګورو:

 تقاضا في کيلو ګرام قيمت
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 کيلو ګرام 15 افغانۍ 6

 کيلو ګرام 31 افغانۍ 3

 کيلو ګرام 91 افغانۍ 1

 15په پورتني جدول کې موږ او تاسو وينو چې کله قيمت شپږ افغانۍ وي تقاضا 

کيلـو ګرامـو تـه     31کيلو ګرامه خو کله چې قيمت نيم يا در  افغـانۍ شـي تقاضـا   

کيلـو ګرامـه کيـږي چـې د      91لوړيږي همداسې که قيمت يوه افغانۍ شي تقاضا 

 ګراف ته ځير شي : ډول ارت اعيت ته برابر ارت اعيت لرونکی وايي . پند  

 

مــوږ تاســو ګــراف تــه ځيــر شــو ګــورو چــې کلــه قيمــت شــپږ افغــانۍ وي نــو تقاضــا  

کيلـو ګرامـه کيـږي .     31کيلو ګرامه خو کله قيمـت در  افغـانۍ کيـږي تقاضـا     15
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انې قيمت چې هر څـومره تغيـر خـوري تقاضـا هـم ورسـره پـه هماغـه نسـبت تغيـر           ي

 خوري .

 د تقاضا د ارت اعيت اندازه ګيري

Measurement of Elasticity of Demand 

موږ د  تقاضـا د ارت اعيـت د معلومولـو لپـاره لـه پنـد  دريـو طريقـو څخـه کـار             

 اخلو :

    د ټولو لګښتونو طريقه : دا طريقه د اقتصاد نوميالي عالم ډاکتـر الفـرد

مارشـال وړانـد  کـړ   د د  طريقـې پـه اسـاس د يـو  تـوکي د تقاضـا ارت اعيـت           

 پند  در  حالتونه اختياروي : 

 د يو برابر ارت اعيت 

 له يو څخه کم ارت اعيت 

  له يو څخه ډير ارت اعيت 

ې د يو توکي په تقاضا کې د قيمت د تغير په نسبت د يو  برابر ارت اعيت : کله چ

تغير راشي د  ډول ارت اعيت ته د يو سره برابر ارت اعيت وايي  او کوم لګښت 

 چې  په توکي راځي هر  وار برابر وي کوپی شو په پند  جدول کې وګورو :

 ټول لګښت تقاضا في کيلو ګرام قيمت
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 افغانۍ 121 12 کيلو ګرام 12 افغانۍ 1

 افغانۍ 62 12 کيلو ګرام 6 افغانۍ 2

 افغانۍ 34 12 کيلو ګرام 4 افغانۍ 3

 افغانۍ 43   12 کيلو ګرام  3 افغانۍ 4

 

        له يو څخه کم ارت اعيت : کله چې د يـو تـوکي پـه تقاضـا کـې د قيمـت د

تغير په نسبت  کم وي  او د قيمت په لوړوالي سره چې کوم لګښت په توکي کيږي 

راشي او د قيمت په جګوالي سره په ټولو پيسو کې ډيرښت راشـي    کمښت په کې

 اود تقاضا ارت اعيت له يو څخه  کم شي . لکه په جدول کې :

 ټول لګښت تقاضا في کيلو ګرام قيمت

 افغانۍ 411  41 کيلو ګرام 41 افغانۍ 1

 افغانۍ 352   71 کيلو ګرام 35 افغانۍ 2

 افغانۍ 313   91 کيلو ګرام 31 افغانۍ 3

 افغانۍ 25 4   111 کيلو ګرام 25 افغانۍ 4

 

ډير ارت اعيت : کله چې د يو تـوکي تقاضـا د قيمـت د تغيـر لـه نسـبت       څخه له يو 

څخه لوړ تغير وکړي او د قيمت په جګوالي سـره ټـول لګښـت چـې پـر  راځـي پـه        
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 کې کمښت راشي نو د  ډول ارت اعيت ته د لـه يـو څخـه ډيـر ارت اعيـت وايـي .      

 پند  جدول ته ځير شي :

 ټول لګښت تقاضا في کیلو ګرام قيمت

 افغانۍ 311  31 کيلو ګرام 31 افغانۍ 1

 افغانۍ 122  24 کيلو ګرام 12 افغانۍ 2

 افغانۍ  63  18 کيلو ګرام 6 افغانۍ 3

 

ــو دا طريقــه د ســلنې پــه اســاس چــې      ــدازه کول د ســلنې طريقــه : د ارت اعيــت د ان

څومره تغير په قيمت کې راغلی  وي او څو سلنه تغير په تقاضا کې له د  ميتود 

څخه  کار اخيستل کيږي دد  طريقې په اساس د يو توکي تقاضا پند  حالتونـه   

 اختياروي : 

 قيمت د تغير سلنه د تقاضا د تغير  د يو سره برابر ارت اعيت :  کله چې د

له سلنې سره برابر وي د  ډول ارت اعيت ته د يو سره برابر ارت اعيت ويل کيږي 

 پند  جدول کې کتلی شو :

 په تقاضا کې د سلنې تغير په قيمت کې د سلنې تغير

11٪ 11٪ 
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    له يو څخه کم ارت اعيت : کله چې د تقاضا د تغير سلنه د قيمـت د تغيـر

 سلنې کمه وي د  ډول ارت اعيت  له يو څخه کم ارت اعيت ويل کيږي :له 

 په تقاضا کې د سلنې تغير په قيمت کې د سلنې تغير

11٪ 7٪ 

     له يو څخه ډير ارت اعيت  : کله چې د قيمت د تغير لـه سـلنې د تقاضـا د

 تغير سلنه لوړه وي د  ډول ارت اعيت ته له يو څخه ډير ارت اعيت ويل کيږي :

 په تقاضا کې د سلنې تغير قيمت کې د سلنې تغير په

11٪ 15٪ 

دريمه طريقـه حسـابي فورمـول :  پـه اصـل کـې دا طريقـه لـه پخوانيـو طريقـو سـره            

توپير  لري چې  موږ دلته د تقاضا ارت اعيت  د پند  حسابي فور مول په وسيله 

 تر سره کوو :

د تقاضا ارت اعيت   په تقاضا کې تغير / تقاضا  +قيمت کـې تغيـر /قيمـت  اويـا      

 قيمت / په قيمت کې تغير . تقاضا کې تغير / تقاضا 

 د پورتني فورمول د وضاحت لپاره پند  مثال ته ځير شئ :
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 تقاضا قيمت شمير 

 کيلو ګرام 41 افغانۍ 51 لومړی قيمت

 ګرامکيلو  61 افغانۍ 25 دويم قيمت

 کيلو ګرام 81 افغانۍ 21 دريم قيمت

 کيلو ګرام 111 افغانۍ 11 څلورم قيمت

 5121 /25 41   1لومړي حالت کې : 

 25 21/561   1.67دو يم حالت : 

 21 21  /1181   1.51دريم حالت : 

که پورتنيو جوابو ته وګورو نو ښکاري چې  جواب يـو دی کلـه چـې د ارت اعيـت     

برابر وي د  ته د يو سره برابر حالت وايي . که له يوه لوی وي بيـا ورتـه    له يو سره 

له يو څخه لوړ ارت اعيت ويل کيږي  په دريم حالت کې که يـوه څخـه کـوچني وي    

 نو بيا ورته  له يو څخه کم ارت اعيت ويل کيږي.

 د تقاضا ارت اعيت  په پند  عناصرو پور   تړاو لري :  

 ي چې زموږ پـه اړتيـاوو پـور  تـړاو لـري  د تقاضـا       د توکي بڼه : کوم توک

ارت اعيت يې کم وي  او هغه توکي چـې پـه اسـانتياوو ا و ت مـل پـور  اړه لـري       

ډير ارت اعيت لري  دد  سبب دا دی که د ژوند د اړتياو  هر څـومره قيمـت لـوړ    
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شي بيا يې هم موږ پيرو  په قيمت کې تغير ډيره اغيـزه پـر  نـه لـري  نـو ځکـه يـې        

رت اعيت کم دی د ساري پـه ډول لکـه مالګـه  غـنم او نـور  او هغـه شـيا  چـې د         ا

ژوند په اسانتياو  پسې تړلي  د قيمت په لږ تغير سره ارت اعيت پيدا کوي لکه 

 ټيلفو   تلويويز  او نور .

        متبادل توکي شتو  : د هغو توکو چې متبـادل شـتو  ولـري هغـه هـم ډيـر

مت لږ تغير وکړي خلک متبادل شي کـاروي او  ارت اعيت لري  ځکه که چيرته قي

دد  توکي ارت اعيـت ډيريـږي د سـاري پـه ډول کـه د رکشـو کرايـه جګـه شـي نـو           

 خلک له بسونو کار اخلي .

        بيالبيل کارول :  هغه توکي چـې د بيالبيلـو موخـو لپـاره کـارول کيـږي د

هغوی تقاضا ډير ارت اعيت لـري  ځکـه کلـه چـې قيمـت ټيـټ شـي خلـک يـې ډيـر           

اروي لکــه د بريښــنا کــارول د د  بــرعک  هغــه تــوکي چــې ديــو  مــوخې لپــاره کــ

 کارول کيږي  تقاضا يې کم ارت اعيت لري.

    د قيمتونو سطحه :  د تقاضا ارت اعيت   په قيمتونو پسې هـم تړلـی دی

د هغو توکو قيمت چې ډير کم  اويا ډير لوړ وي کم ارت اعيت لـري  ځکـه قيمتـي    

ري چې په هغوی د قيمت لوړيدل کوم تاثير نه لري د توکي يواز  شتمن خلک پي

ساري په توکه که د موټر قيمت  څلور سوه زره افغانۍ وي  او ل  زره کم شي بيا 

هم کوم تاثير نه لري همداسې  هغـه تـوکي چـې ډيـر کـم قيمـت لـري کـه د هغـو  پـه           

 قيمت کې تغير راشي تقاضا ډير ارت اعيت نه کوي .



 اقتصاد پېژندنه
 

 

202 

 توکو چې فيشن وي د هغو ارت اعيت هم کـوي    فيشن او عادات : د هغو

ځکه په هر قيمت هغه توکي تر پسه کوي . همداسې عادات که شراب هـر څـومره   

 قيمته يا ارزانه شي شرابي شخ  يې ترپسه کوي.

        ــر وي  د هغــو د تقاضــا ــد ډي ــد ســطحه : د کــوم  خلکــو چــې عواي د عواي

ه دوی اغيزه نـه لـري د د    ارت اعيت کم وي  ځکه چيرته د توکو قيمت لوړ شي پ

برعک  د هغو خلکو چې عوايـد کـم وي تقاضـا يـې ډيـر ارت اعيـت لـري ځکـه د         

 قيمت په ډيرښت سره په تقاضا کې کمښت راځي.
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 Supplyعرضه 

عرضه د توکو هغه مقـدار چـې پـه يـو ځـانګړي قيمـت او ځـانګړي وخـت بـازار تـه           

يو ټن غنمـو قيمـت  شـل زره    وړاند  کيږي عرضه بلل کيږي دساري په توګه که د 

افغانۍ وي که شل ټنه غنم بازار  ته وړاند  شي ما دا چې د غنمو عرضه شل ټنـه  

ده .د عرضې اړيکه له قيمت سره :  د تقاضا په څير عرضه هم له قيمت سره اړيکه 

لـري  تـر هغـه چــې د قيمـت ذکـر نــه وي شـوی تـر هغـې وختــه  د عرضـې مقـدار  نــه           

ګه که وويل شي د غنمو عرضه شل ټنه ده دا خبره بې مانا معلوميږي.د مثال په تو

ده ځکه د قيمت په تغير سره په عرضه کې تغيـر راځـي ځکـه عرضـه تـل لـه قيمـت        

 سره اړيکه لري  بې له قيمته عرضه هين مانا نه لري .

: له زيرمې څخـه موخـه د توکـو هغـه مقـدار       supply and stockعرضه او زيرمه 

ه مناســب وخــت کــې بــازار تــه د خــرڅالو لپــاره  وړانــد   دی چــې پيــدا شــوي او پــ

کيــږي. عرضــه د زيرمــې هغــه مقــدار دی چــې پــه حقيقــي ډول پــه ځــانګړي قيمــت    

بازارته وړاند  کيږي  کـه قيمـت لـوړ شـي نـو پلـورنکی پـه ډيـره پيمانـه بـازار تـه            

توکي وړاند  کوي  او خپلې زيرمـې کمـوي او کـه قيمـت ټيـت شـي نـو پلـورنکی         

ي او عرضه کموي . د ساري پـه توګـه کـه يـو کرونـدګر شـل ټنـو غنمـو          زيرمه ډيرو

زيرمه  لري که په بازار کې د غنمو قيمت لوړ شي  نو کروندګر بـازار تـه  ډيـر غـنم     
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وړانـد  کـوي او کــه قيمـت يـې ټيــټ شـي کرونـد ګــر بازارتـه پـه کمــه پيمانـه غــنم          

 عرضه کوي .عرضه پند  در  ډولونه لري :

:  لـه بـازاري عرضـې څخـه موخـه د يـو       Market Supplyبـازاري عرضـه    .1

توکي هغه مقدار دی چې په يو ځـانګړي قيمـت پـه بـازار کـې شـتو  ولـري . دلتـه         

وخــت ډيــر لــږ وي کــه پــه بــازار کــې د تــوکي قيمــت لــوړ  شــي نــو پــه عرضــې کــې      

زياتوالي  نه راوستل کيږي د ساري په توګه  کـه سـوار  بـازار تـه شـل کونـد  يـخ         

ضه شي که په بازار کې د يـخ قيمـت لـوړ شـي د يـخ پـه عرضـې کـې         خرڅالو ته  عر

زياتوالی نه راوستل کيږي  ځکه د يخ جوړولو لپاره شـل سـاعتو تـه اړتيـا ده چـې      

نور يخ تيار شي له پورتنيو  جملو څخه څرګنديږي  هغه توکي چې ژر له منځه ځي  

 ) يخ  شيد  او ترکاري ( بازاري عرضه لري .

هغې عرضې  : لن  مواله عرضه Short Period Supplyلن  موال عرضه  .2

ته ويل کيږي چې د يو توکي  خاپ  مقدار په ځانګړي قيمت بازار ته د لن  موـال  

لپاره د خرڅالو لپاره وړاند  کيږي  له لن  موال څخه موخه څو اونۍ يا مياشتې 

وده وي . که په لن  موال وخت کې د توکو په قيمـت کـې لـوړوالی راشـي  نـو موجـ      

 کارخانې کوپی شي  په ښه توګه بازارته توکي عرضه کړي .

: اوږد موالـه عرضـه هغـې     Long Period Supplyاوږد موالـه عرضـه    .3

عرضـې تــه ويــل کيــږي چـې د يــو تــوکي هغــه مقـدار چــې پــه راتلــونکي د قيمــت د    

لوړوالي په موخه  نـو  کارخـانې جـوړ  شـي او يـا اوسـنيو کارخـانو تـه پراختيـا          

 .کوپی شو چې عرضه په پند  جدول کې هم واضيح کړو:ورکړل شي 
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 عرضه د في ټن قيمت

 ټنه 211 افغانۍ 11111

 ټنه 181 افغانۍ 9111

 ټنه 161 افغانۍ 8111

 ټنه 141 افغانۍ 7111

 

که موږ او تاسو د عرضې ګراف ته ځير شو نـو بـه وګـور کلـه چـې قيمـت لـوړ شـي         

عرضه هم لوړيږي يانې د قيمت په لوړيدو سره عرضه هم لوړيږي کلـه چـې قيمـت    
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افغـانۍ وي تقاضـا   211ټيت شي عرضه هم ټيټيـږی ګـراف راښـي کلـه چـې قيمـت       

 ږي . ټنو ته لوړي 411سل ټنه وي خو کله چې قيمت زر افغانۍ شي عرضه 

د عرضې د ګراف ارت اعيت :  د عرضې  ګراف کله پورته کله ښکته  لوری نيسي  

چې دا دد  ښکارندوی ده که قيمت لوړ شي عرضه هم لوړيږي او که قيمـت ټيـټ   

 شي عرضه کميږي د عرضې د ګراف ارت اعيت  پند  سببونه لري :

نو د ګټـې پـه   د ګټې کشع :  کله چې د يـو تـوکي قيمـت لـوړ شـي نـو د کاروباريـا       

سلنې کې ډيروالی راځي ځکه هغو د ډير  ګټې په موخه د تـوکي پـه عرضـې کـې     

 ډيروالی راولي  تر څو ډير وپلوري .

د توکــو د توليــد پــه لګښــت کــې ډيــر والــی :  د يــو تــوکي د ډيــر پيــدا کولــو لپــاره   

متشبث د توليد نور عوامل پلـوري چـې د توليـد عوامـل تـه تقاضـا ډيريـږي  چـې         

ورته ډيره شي نو قيمت يې لوړيږي او کوم توکي چې پر  توليديږی قيمت تقاضا 

يې لوړ وي نو دا توکي هغـه وخـت بـازار تـه عرضـه کيـږي چـې قيمـت يـې لـوړ وي           

 ځکه دا په لوړ قيمت توليد شوی وي .

:  پـه عمـومي ډول معلـوميږي کلـه چـې د يـو         Law of Supplyد عرضـې قـانو     

توکي قيمت لوړ شي نو متشبث هڅه کوي تر څو  توکی په ډيره پيمانه بازار تـه د  

خرڅالو لپاره وړاند  کړي او که په بازار کې د توکي قيمت ټيټ شي نو متشـبث  

په لږه پيمانه توکي بازارته د خرڅالو لپاره وړاند  کوي خلک د  ارت اعيت ته 
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ضې قانو  وايي د عرضې قانو  د تقاضا له قانو  سره بلکل بدل دی کـوپی  د عر

 شو د عرضې قانو  داسې تعريف کړو :

که نور عوامل ثابت پاتې شي  که د يو توکي قيمت لوړ شي عرضه يې ډيريـږي او  

 که قيمت يې ټيټ شي عرضې هم کميږي .

تشبث او سوداګر د د قيمت په لوړوالي سره د ګټې په مقدار کې ډيرښت راځي  م

ډير  ګټې د تر پسه کولو په موخه په عرضې کې ډيرښـت راولـي اوکـه پـه قيمـت      

کې ټيټ والی راشي نو متشبث د توليد لګښتونه پـه ډيـره سـتونزمنه توګـه پـوره      

کوي . متشبث د توکو د عرضې په مقدار کې کمښت راولي . کوپی شو د عرضې 

 و :قانو   په پند  جدول کې هم توضيح کړ

 عرضه د في ټن قيمت

 ټنه 211 افغانۍ 11111

 ټنه 181 افغانۍ 9111

 ټنه 161 افغانۍ 8111

 ټنه 141 افغانۍ 7111

 کوپی شو چې د عرضې قانو  په پند  ګراف کې هم روښانه کړو :
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افغانۍ وي د عرضـې مقـدار    711په پورتني ګراف کې تاسو وينئ کله چې قيمت 

لـه   141افغـانۍ کيـږي د عرضـې مقـدار      811چـې قيمـت   افغانۍ وي خو کلـه   141

ټنو ته لوړه شي همداسې ادامه لري کلـه چـې قيمـت لـوړيږي عرضـه      161ټنو څخه 

 هم ورسره زياتيږي .

 د عرضې د قانو  فرضيات

Assumptions of law of supply 
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د عرضې قانو  د تقاضا قانو  په څير هر وخت سمه نه ثابتيږي بلکې هغـه وخـت    

نو  سمه ثابتيږي نور عوامل ثابت وي . چې دا نور عوامل د عرضې د قانو  دا قا

فرضيات دي که په د  فرضياتو کې تغير  راشي د عرضې قانو  سمه نه ثابتيږي 

 .چې د افرضيات په پند  ډول دي :

     د توليد لګښتونه : د عرضې د قانو  د سمه ثابتولو لپـاره بايـد د توليـد

شي ځکه که د توليد لګښت کم شي د  في واحد جـن   په لګښت کې توپير رانه 

کميږي خو په عرضه کې کموالی نه راځي او کـه د توليـد پـه لګښـت کـې ډيرښـت       

 راشي نو دقيمت په لوړوالي سره سره بيا هم په عرضې کې ډيرښت نه راځي .

        د توليد ميتود : د عرضې د قانو  د سـم ثـابتولو لپـاره بايـد د توليـد پـه

غير  رانه شي  ځکه که توکيپه ښې  او عصري طريقې  سـره توليـد   طريقه کې کې ت

شي نو خامخا د توليد په لګښت کې کموالی راځي  چې قيمت ورسره ټيټيږي خو 

 په عرضې کې توپير نه راځي .

        د کانونو مقدار : د عرضې قـانو  د سـم ثـابتووالي لپـاره اړينـه ده چـې د

غير په کې راشي اومه مواد ارزانيـږي   کانونو مقدار کې توپير رانه شي  ځکه که ت

او په قيمت اغيزه غورځوي  چې په د  صورت کې د توکو قيمت ټيټيـږي خـو پـه    

 عرضه کې تغير نه راځي چې په د  سبب د عرضې قانو  سم نه ثابتيږي .

 د عرضې د قانو  استثنات

Exceptions of the law of supply 
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چې د عرضې د قانو  استثنات وايي  د عرضې قانو  ځيني وخت سمه نه ثابتيږي

: 

        د پيسـو اړتيـا :  بعضــې وخـت پلــورنکي تـه د پيسـو اړتيــا وي نـو هغــه د

پيسو د پسته راوړلو لپاره  پـه کـم قيمـت هـم بازارتـه تـوکي عرضـه کـوي  تـر څـو           

 پيسې پسته راوړي  چې د عرضې قانو   سره سمو  نه خوري .

  سره  په راتلونکي کـې د قيمتونـو   د راتلونکي په اړه ويره :  که پلورنکي

 د ټيټوالي ويره وي نو خپل توکي سمدستي پلوري .

 ا  له يو ځایه بل ځای ته ګ ه وکړي او د توکـو  يد ځای ليږد : که کاروبار

د ساتلو لپاره له ځانه سره څو  ونلري نو ټول توکي پلوري چې دلته هم د عرضې 

 قانو  سم نه ثابتيږي.

 ې له خلکو سره د ځا  غـم وي  نـو ځکـه پـه د      جنګ : د جنګ په حالت ک

وخت کې سوداګر د خپلو توکو د خرڅالو په فکر کـې وي  پـه کـم قيمـت هـم خپـل       

 ټول توکي خرڅوي .

له پورتنيو استثناتو سره سره بيا هم دعرضې قانو  د حقيقـت څرګنـدوي چـې کـه     

 قيمت لوړ شي عرضه لوړيږي او که قيمت ټيټ شي عرضه هم کميږي .

 Changes in Supplyضې کې تغير په عر

 Extension and contraction in supplyد عرضې پراختيا او راټوليدل 



 اقتصاد پېژندنه
 

 

211 

د عرضې پراختيا او راټوليدل پـه قيمـت پـور  اړه لـري کلـه چـې قيمـت لـوړ شـي          

ورسره په عرضه کې زياتوالی راځي د  ته د عرضې پراختيـا وايـي او کـه  قيمـت      

ټيټ شي په عرضه کې کموالی راځي چـې د  تـه د عرضـې راټوليـدل وايـي ..چـې       

 کوپی شو په پند  جدول کې هم ذکر کړو : 

 د عرضې راټوليدل                                                                     دعرضې پراختيا 

فــــي کيلــــو ګــــراف 

 قيمت

فــــي کيلــــو ګــــراف  عرضه

 قيمت

 عرضه

کيلــــــــــــو  511 افغانۍ 16 کيلو ګرام 211 افغانۍ  11

 ګرام

کيلــــــــــــو  411 افغانۍ 14  کيلوګرام 311 افغانۍ 12

 ګرام

کيلــــــــــــو  311 افغانۍ 12 کيلو ګرام 411 افغانۍ 14

 ګرام

کيلــــــــــــو  211 افغانۍ 11  کيلو ګرام 511 افغانۍ 16

 ګرام

 

کيلـو  311افغانۍ وي عرضـه   12په پورتني جدول کې تاسو ګورئ کله چې قيمت 

کيلـو ګرامـه   411افغـانيو تـه لـوړ  شـي نـو بيـا عرضـه        14ګرامه خو کله چې قيمـت  
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افغــانۍ وي  14قيمــت کيــږي چــې د  تــه د عرضــې پراختيــا وايــي. خــو کلــه چــې   

کيلـو ګرامـو    311افغانۍ کيـږي عرضـه    12کيلو ګرامه کله چې قيمت 411عرضه 

ته را ټيټيږي چې د  ته د عرضې راټوليدل وايي.کوپی شو پـه پنـد  ګـراف کـې     

 هم روښانه کړو :
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کيلوګرامـه خـو    311افغـانۍ وي عرضـه    12په پورتني ګراف کې کلـه چـې قيمـت    

ګرامه کيږي  چې د  ته  عرضـې  411افغانيو ته عرضه  14 کله چې قيمت لوړ شي

افغـانيو څخـه لسـو افغـانيو تـه راښـکته        12پراختيا  وايي خو کله چـې قيمـت لـه    

 کيلو ګرامه کيږي چې د عرضې راټوليدل ورته وايي. 211کيږي عرضه 

 Rise and fall in Supplyد عرضې لوړيدل او ټيټيدل 

ې کې تغير  راشي او يا په قيمت کې تغير راشـي  که د قيمت له تغير پرته په عرض

خــو پــه عرضــې کــې تغيــر رانــه شــي د  تــه د عرضــې لوړيــدل او ټيټيــدل وايــي پــه  

 عرضه کې لوړيدل پند  دوه بڼې لري :

     قيمت پخوانی وي او په عرضې کې لوړيدا راشي : کوپی شو پـه پنـد

 جدول کې موضوع ښه واضيح کړو :

 عرضه في کيلو ګرام قيمت

 کيلوګرام 111 افغانۍ 21

 کيلوګرام 211 افغانۍ 21

 کيلوګرام 311 افغانۍ  21

کيلـو   111شـل افغـانۍ وي عرضـه     21په پورتني جدول کې ګورئ چې کله قيمت 

څخه 111ګرامه خو د ځينو عواملو له کبله قيمت هماغه پخوانی دی خو عرضه له 
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کـوپی شـو پـه پنـد  ګـراف      ته لوړه شو  چې د  ته د عرضې لوړيدل وايـي   211

 کې روښانه کړو :

 

موږ او تاسو په ګراف کې ګورو چې قيمت ثابت دی خو په عرضه کـې د بيالبيلـو   

عواملو په تغير سره په کې ډيرښت راغلی .په لومړي سر کـې قيمـت شـل افغـانۍ     

کيلو ګرامه  د ځينو عواملو له کبله قيمـت ثابـت دی خـو عرضـه لـه       111ده عرضه 
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تـه   s1s1څخـه  ssدوه سوو کيلوګرامو ته لوړ ه شوی د عرضې ګراف له سلو څخه 

 ته انتقال مومي. s2s2څخه  s1s1تغير خوري په همد  ترتيب له 

      قيمت کم شي او په عرضې کې تغير نه وي راغلی :پنـد  جـدول تـه ځيـر

 شی :

 عرضه في کيلو ګرام قيمت

 کيلوګرام 111 افغانۍ 21

 کيلوګرام 111 افغانۍ 16

 کيلوګرام 111 افغانۍ  12

په پوتني جدول کې ګوری چې په عرضه کې تغير نه دی راغلی خو په قيمـت          

کيلـو ګرامـه خـو کلـه      111کې تغير راغلی کله چې قيمت شل افغـانۍ وي عرضـه   

کيلو ګرامه پاتې کيـږي.  111افغانۍ کيږي عرضه هماغه پخوانۍ  16چې قيمت  

 هم واضيح کړو :کوپی شو په پند  ګراف کې 
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په پورتني ګراف کې تاسو ګورئ چې قيمت تغيـر خـوري خـو عرضـه بيـا ثابتـه ده       

افغانۍ وي نو عرضه سل کيلو ګرامـه او د عرضـې ګـراف     12ځکه کله چې قيمت 

افغانيو ته لوړ شـي نـو عرضـه     16څخه  12کې قرار لري خو کله چې قيمت له  sپه 

ته انتقال مومي  همدارنګه کله  S1څخه   sبيا هم پخوانۍ خو د عرضې ګراف له 

تـه تقـرب    S2افغانۍ کيږي عرضه يو ځل بيا ثابته ده او ګراف يـې   21چې  قيمت 

 مومي .

 د عرضې ټيټيدل پند  دوه بڼې لري :

 : قيمت پخوانی وي او په عرضه کې کمښت راشي 

 عرضه في کيلو ګرام قيمت
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 کيلوګرام 111 افغانۍ 21

 کيلوګرام 81 افغانۍ 21

 کيلوګرام 61 افغانۍ  21

په پورتني جدول کې تاسو ګورئ چې  قيمت ثابت خو د ځينـو عواملـو د تغيـر لـه     

افغـانۍ وي عرضـه     21کبله د عرضې په مقـدار کـې تغيـر راغلـی کلـه چـې قيمـت        

کيلو ګرامـو تـه    61کيلو او وروسته بيا  81کيلو  په همد  قيمت عرضه بيا  111

 راښکته کيږي .
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 111افغـانۍ وي  د عرضـې مقـدار     21په ګراف کـې تاسـو ګـوری کلـه چـې قيمـت       

دی خو کله چې قيمت تغيـر نخـوري عرضـه      S2کيلو ګرامه او د عرضې ګراف په 

تـه ټيتيـږي پـه     s1څخـه   S2کيلو ته لوړيږي چـې د عرضـې ګـراف لـه      81ډيریږي 

 همد  ترتيب مخ ته ځي .

  قيمت لوړ شي او عرضه پخوانۍ وي 

 

 عرضه کيلو ګرام قيمتفي 

 کيلوګرام 111 افغانۍ 21

 کيلوګرام 111 افغانۍ 25

 کيلوګرام 111 افغانۍ  31

په پورتني جدول کې تاسو ګورئ چې  د توکو عرضه ثابته ده او قيمت د تغيـر پـه   

ــه چــې قيمــت     ــو ګرامــه قيمــت   111افغــانۍ وي عرضــه   21حــال کــې ځکــه کل کيل

په همد  ترتیب قيمت لوړيږي خو عرضه ثابته  لوړيږي خو عرضه بيا هم ثابته ده

 ده .
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کيلـو   111افغـانۍ وي عرضـه    21په پورتني ګراف کې تاسو وينئ کله چې قيمت 

کيږي عرضه خـو ثابتـه    25کې وي خو کله چې قيمت  s2ګرامه او د عرضې ګراف 

ته پورته کيږي په همد  ترتیب نـور هـم پورتـه     s1څخه  s2ده د عرضې ګراف له 

 ځي . 

 Causes of Changes in Supplyپه عرضې  کې د تغيراتو سببونه 

په عرضه کې پراختيا او راټوليدل :په عرضه کې پراختيا او راټوليدل په  .1

قيمت پور  اړه لري کلـه چـې د توکوقيمـت لـوړ شـي نـو پـه عرضـه کـې زيـاتوالی           

 راځي چې د  ته د عرضې پراختيا وايي دد  برعک  کله چې د توکو قيمت ټيټ

 شي نو عرضه هم ورسره کميږي چې د  ته د عرضې راټوليدل وايي .
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د عرضــې دلوړيــدلو او ټيټيــدلو ســببونه : د عرضــې لوړيــدل او ټيټيــدل    .2

 پند  سببونه لري :

   توليــد لګښــت : کــه د توکــو د توليــد پــه لګښــت کــې زيــاتوالی راشــي او

توليـد پـه   قيمت پخـوانی وي  نـو عرضـه يـې کميـږي د د  بـرعک  کـه د توکـو د         

لګښت کې کمښت راشي او قيمت پخوانی وي نـو عرضـه يـې ډيريـږي .د توکـو د      

توليد د لګښت د ډيرښت سببونه بيالبيـل دي چـې يـو سـبب يـې د اومـو مـوادو د        

 بيې لوړوالی دی.

 عــي عناصــرو يری وخــت پــه طبيــعــي عناصــر : د کرنيــز توکــو توليــد ډيطب

عي افات شـتو   يبارا  وي  طبپور  انحصار وي که په هيواد کې وخت په وخت 

ونلري  په کرنه کې له ښې کيمياوي سر  ګټه واخيستل شي  نـو کرنيـز توليـدات    

ډيريږي .که په بازار کې د کرنيـزو توکـو قيمـت لـوړ نـه شـي خوبيـا يـي هـم عرضـه           

عــي حالـت ښــه نـه وي نــو د کرنيـزو توکــو توليــد    يډیريـږي . د د  بــرعک  کـه طب  

 په نه تغير سره بيا هم د توکو عرضه کميږي.کميږي .په بازار کې د قيمت 

   بــد امنــي : د بــد امنــی او خرابــو حــاپتو پــه وخــت کــې هــم د توکــو عرضــه

کميږي د مثال په توګه د جنګ په وخت کې د لومړنيو توکو کمښت پـه د  وخـت   

کې ځینې کمپنۍ خپل توليدات بندوي او ځینې کمپنۍ جنګي وسايل جوړ وي  

مت تغير نه خوري خو عرضه يې کميږي د د  تر څنګ په د  وخت کې د توکو قي

 د قيمتونو په لوړو الي سره بيا هم عرضه کميږي .

   د کانونو کشفول : په هيواد کې د نوو کانونو له کشفولو سره د توکو پـه

عرضه کې تغير راځي د ساري په ډول کله چې يو هيواد اومه مواد له بور څخـه را  
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په هيواد کې پيدا کيـږي نـو د توکـو د توليـد پـه       واردوي  خو کله چې همدا مواد

لګښت کې کموالی راځي  په پخواني قيمت ډير توکي توليديږي او عرضه يې هم 

 ډيريږي .

      د ليږد راليږد د عصري وسايلو شتو  : د ليـږد راليـږد د عصـري وسـايلو

په شـتو  سـره د توکـو پـه لګښـت کـې کمښـت راځـي  چـې د توکـو پـه عرضـه کـې              

په د  صورت کې که د توکو قيمت لوړ هم نشي نـو پـه عرضـه کـې       ډيرښت راځي

ډيرښت راځي او  دد برعک  که ښه وسايل ونه لـري نـو  د توکـو لګښـت کـې ډيـر       

 والي راځي او عرضه يې کميږي .

         ماليه : که په هيواد کې  په کورنيو توکـو ماليـه لـوړه شـي نـو عرضـه يـې

 .کميږي او که ماليه ټيټه شي عرضه يې ډيريږي

  توليد طريقه : که چيرته د توليد طريقه سمه وي نو د توکو توليد لګښت

 کې کموالی  راځي  که قيمت لوړ هم نشي نو عرضه يې ډيريږی .

      د ځينو کمپنيو يو ځای والی : ځيني وخت د يو تـوکي د توليـد لپـاره يـو

 څو کمپنۍ سره يو ځای کيږي او دا توکی په يو معـين مقـدار توليـدوي . د توکـو    

 قيمت لوړيږي د قيمت په لوړوالي سره سره بيا هم عرضه نه ډيريږي .

  : سۍ ته تغير يحکومت ځینې وخت خپله وارداتي پالوارداتي پاليسۍ

ورکوي په وارداتو لوړه ماليه وضعه کوي چې ورسره وارداتـي تـوکي کميـږي کـه     

قيمتونــه پخــواني وي خــو بيــا هــم عرضــه کميــږي  د د  بــرعک  کــه حکومــت د     

دۍ سوداګرۍ پاليسۍ وضعه کړي نو واردات لوړيږي که قيمـت پخـوانۍ هـم    ازا

 وي خو عرضه ډيريږي .
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       د هيواد وضعيت : که يو هيواد سياسي ثبات ونلـري هلتـه تـوکي پـه لـږه

پيمانه توليديږي  چې عرضه يې هم کمه وي خو په هيـواد کـې سياسـي ثبـات وي     

 توکو عرضه هم ډيريږي .امن شتو  ولري نو کارګرا  له زړه نه کار کوي د 

: د عرضې د قانو  پـر اسـاس کـه د     Elasticity of Supplyد عرضې ارت اعيت 

يو توکي قيمت لوړ شي عرضه يې هم لوړيږي  او د د  برعک  که قيمت يې ټيت 

شي عرضه يې هـم کميـږي د عرضـې هغـه ځانګړتيـا چـې د قيمـت د تغيـر پـه وجـه           

يي  يا د يو توکي هغه ځانګړتيا چې د اغيزمن کيږي د عرضې ارت اعيت ورته وا

قيمت په تغير سره په عرضې يې کې تغير راشي که د يـو تـوکي د قيمـت پـه تغيـر      

سره په عرضې کې تغيرات راشي نو مـوږ بيـا وايـو چـې دا تـوکی ډيـر ارت اعيـت        

لري او که د کوم توکي په قيمت کې تغير مګر په عرضـې کـې تغيـر رانـه شـي  نـو       

دا تــوکی ارت اعيــت نلــري. د عرضــې ارت اعيــت پنــد  در  مــوږ بيــا وايــو چــې 

 ډولونه لري :

: کلـه چـې پـه    More elsatic supplyډيـره ارت اعيـت لرونکـې عرضـه      .1

قيمت کې ډير لږ تغير راشي او  په عرضې کې زيات تغير راشي  د  ډول عرضـې  

ي ته ډيره ارت اعيت لرونکي عرضه وايي  مانا دا چې که  قيمـت  ډيـر لـږ  ټيـټ شـ     

عرضه  ورسره ډيره زياته کمه شي  اويا  قيمت لږ لوړ شي خـو پـه عرضـې کـې ډيـر      

 زيات ډيروالی راشي . کوپی شو په پند  جدول کې وګورو :
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 عرضه في ټن قيمت

 ټنه 111 افغانۍ 7511

 ټنه 51 افغانۍ 7411

 ټنه 11 افغانۍ 7311

 

ټنـه   111نـو عرضـه    افغانۍ وي 7511په پورتني جدول کې ګورئ  کله چې قيمت 

تـه کيـږي نـو پـه عرضـه       7411څخـه   7511وي خو کله چې قيمت ډير لږ ټيټيږي له 

 ټنو ته راښکته کيږي . 51کې ډير زيات تغيرات راځي او عرضه 
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په ګراف کې تاسو ګورئ چې د قيت په لږ تغير سره په عرضه کې ډير تغيـر راځـي   

لـه چـې قيمـت ډيـر لـږ تغيـر       ټنـه خـو ک   11افغـانۍ وي عرضـه    7311کله چې قيمت 

 ټنو ته لوړيږي . 51ته لوړ شي نو عرضه  7411کوي 

:  کله چې په قيمت Less elastic supplyلږه ارت اعيت لرونکې عرضه  .2

کې ډير تغير  راشي خو په عرضې کې ډير تغير رانشي  نو  د  ډول عرضې ته لـږه  

شي خو  عرضـه   ارت اعيت لرونکې عرضه وايي مانا دا چې قيمت ډير زيات ټيټ

 ډيره لږه کمه شي پند  جدول ته ځير شئ :

 عرضه في ټن قيمت

 ټن 111 افغانۍ 511

 ټن 91 افغانۍ 311

 ټن 81 افغانۍ 111

ټنـه ده   111افغـانۍ وي نـو عرضـه     511پورتني جدول ته ځير شئ کله چې قيمـت   

افغانۍ کيږی عرضه ورسـره ډيـره لـږ     311افغانيو څخه  511خو کله چې قيمت له 

 ته راټيټيږي يانې ډيرلږ تغير خوري . 91څخه  111تغير کوي عرضه يواز  له 



 اقتصاد پېژندنه
 

 

225 

 

کيلـو   81ۍ وي عرضـه  افغـان  11په پورتنې ګراف کې تاسو ګورئ چې کله قيمـت  

افغانيو ته لوړ شي نو عرضه ورسره ډيـر   31خو کله  چې قيمت ډير لوړيږي یانې 

 کيلو ګرامو ته لوړيږي. 91څخه  81لږ تغير کوي له 

برابره ارت اعيت لرونکې عرضه : که په عرضه او قيمت کې په يو نسبت  .3

مانا دا چې   تغير راشي د  ډول عرضې ته برابره ارت اعيت لرونکې عرضه وايي

که په قيمت کې دوه برابره زياتوالی راشي پـه عرضـې کـې هـم دوه برابـره ډيرښـت       

 راشي . 

 پند  جدول ته ځير شئ :
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 عرضه في ټن قيمت

 ټنه 111 افغانۍ 511

 ټنه 211 افغانۍ 1111

 ټنه 611 افغانۍ 3111

کله چې ټنه خو  111افغانۍ وي نو عرضه  511په جدول کې ګورئ چې کله قيمت 

ټنــو تـه لــوړيږي   211افغـانۍ کيــږي عرضـه ورســره مسـاوي لـوړيږي      1111قيمـت  

 يانې قيمت او عرضه په يو نسبت  تغير خوري .
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افغانۍ وي نـو عرضـه    511په همد  ډول په ګراف کې هم تاسو ګورئ چې قيمت 

ټنـو تـه لـوړيږي يـانې د      211افغانۍ شي قیمت عرضـه   1111ټنه او کله چې  111

 عرضې د تغير نسبت سره مساوي وي. قيمت او

 د عرضې د ارت اعيت  اندازه ګيري : 

د له يوسره برابر ارت اعيت : کله چې د يو توکي په عرضه کې  د قيمت د تغير په 

نسبت  تغير راشي د  ډول عرضې  ته د يو سره برابر ارت اعيت وايي د ساري په 

ضــه يــې هــم نيمــه شــو  ده  توګــه  د غــنم قيمــت د پخــوا پــه نســبت نــيم شــوی او عر

 کوپی شو په پند  جدول کې  ښه روښانه کړو :

 

 عرضه د في ټن قيمت

 ټنه 111 افغانۍ 511

 ټنه 211 افغانۍ 1111

 ټنه 611 افغانۍ 3111

افغانۍ وي نو عرضه  511په پورتني جدول کې موږ او تاسو وينو  چې کله قيمت 

ټنـو تـه    211افغـانۍ شـي عرضـه هـم ورسـره       1111ټنه وي خو کله چې قيمت  111

لوړه شي  د د  خبر  مطلب دا چې  په قيمت او عرضه کې يو شا  تغيرات راځي 
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و پـه پنـد  ګـراف    او يا په قيمت او عرضه کې مساوي تغيرات راځـي .کـوپی شـ   

 کې ښه روښانه کړو :

 

        له يوڅخه کم ارت اعيت : کله چې د يـو تـوکي پـه عرضـې کـې د قيمـت د

تغير په نسبت  کم وي يا د يو توکي قيمت لوړ شي خو په عرضـه کـې لـږ ډيروالـی     

 راشي د   ډول عرضې ته له يو څخه کم ارت اعيت. وايي  لکه په جدول کې :

 عرضه د في ټن قيمت

 ټنه 111 افغانۍ 511
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 ټنه 91 افغانۍ 251

 ټنه 81 افغانۍ 151

 111افغـانۍ وي د توکـو عرضـه     511په جدول کې موږ تاسو وينو چې کله قيمت 

افغــانيو تــه  251افغــانيو څخــه  511ټنــه خــو کلــه چــې قيمــت ډيــر تغيــر خــوري لــه  

ټنـو تـه راښـکته     91ټنـو څخـه    111راټيټيږي عرضه ورسره ډير لـږ تغيـر خـوري لـه     

کـم ارت اعـت  وايـي چـې پـه پنـد         څخـه  . چې د  ډول ارت اعيت ته له يوکيږي 

 ګراف کې هم روښانه شوی .
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له يو څخه ډير ارت اعيت : کله چې د يو توکي  عرضـه د قيمـت د تغيـر لـه نسـبت      

څخه لوړه وي  د  ډول ارت اعيت له يو څخه ډير ارت اعيت وايـي  پنـد  جـدول    

 ته ځير شئ :

 عرضه د في ټن قيمت

 ټنه 111 افغانۍ 51

 ټنه 41 افغانۍ 25

 ټنه 21 افغانۍ 15

ټنـه خـو کلـه چـې      111افغانۍ وي عرضـه   51په جدول کې ښکاري کله چې قيمت 
افغانيو ته راښکته کيږي عرضه ورسره ډيره تغير خوري لـه   25قيمت تغير خوري 

 ټنو ته راښکته کيږي . 41ټنو څخه  111
 :  د عرضې د ارت اعيت د اندازه ګيرۍ دويمه طريقه )حسابي فورمول (

 په قيمت کې تغير/قيمت د عرضې ارت اعيت   په عرضې کې تغير/ عرضه 
 او يا

 قيمت/ په قيمت کې تغير  د عرضې ارت اعيت   په عرضې کې تغير / عرضه 
 د پورتنيو فورمولو د وضاحت لپاره پند  جدول ته ځير شئ :

 عرضه في ټن قيمت شميره

 ټنه 111 افغانۍ 51 لومړی قيمت

 ټنه 51 افغانۍ 25 دويم قيمت

 ټنه 25 افغانۍ 21 دريم قيمت

 ټنه 21 افغانۍ 11 څلورم قيمت
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 د فورمول تطبيق  : 

a) 51/111  51/25   1.11 

b) 25/51  25/5   2.51  

c) 5/21 21/11  1.51 

د فــورم  لــه تطبيــق وروســته کــه ځــواب لــه يــوه ســره برابــر راغلــو نــو مانــا دا چــې     

که کوچنې راغلو له يو څخـه کـوچني او کـه لـوړ     ارت اعيت له يو سره برابر دی او 

 شو نو له يوه څخه لوړ دی .

i. په لومړي او دويم قيمت ارت اعيت  له يو سره برابر دی 

ii. په دويم او درېيم قيمت ارت اعيت يو څخه  لوړ دی 

iii. په درېيم او څلورم قيمت ارت اعيت له يو څخه کوچنی دی 

رضـې ارت اعيـت ډيـر وي او د    و د عد عرضې د ارت اعيت عوامل : د ځینو توکـ 

نـو توکـو ارت اعيـت کـم وي د بيالبيلــو توکـو د عرضـې ارت اعيـت پـه پنــد          يځ

 عوامولو پور  تړاو لري :

  د توکي بڼه : هغه توکي چې ژر له منځه ځي د هغوی د عرضې ارت اعيت

کم وي  ځکه که دا توکي خرڅ نه شي له منځه ځی نو که قيمت هر څومره ټيټ شي 

د هغوی خرڅول پکار دي لکـه شـيد   ترکـاري او نـور . دد  پـه مقابـل کـې هغـه         
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قيمـت پـه    توکي چې ژر نه خرابيږي دهغوی د عرضې ارت اعيـت ډيـر وي  ځکـه د   

 ټيت والي سره کوپی شو چې زيرمه يې کړو او په عرضې  کې لږ والی هم راولو .

          د توليد لګښت : که د يو تـوکي پـه توليـد کـې ډيـر لـږ  ډيرښـت راشـي او

لګښت پر  ډير راشي او د قيمت ډيروالی دا لګښت پوره نه کړي نـو دد  تـوکي   

توليـد کـې او لګښـت پـر      ارت اعيت کم دی دد  برعک  که د يو توکي په ډيـر  

 کم راشي او قيمت کې ډير پوره شي نو دد  توکي ارت اعيت لوړ دی.

           د توليد طريقه :  هغـه تـوکي چـې پـه اسـانۍ سـره توليـديږي نـو د هغـوی

ارت اعيت ډير وي  ځکه د قيمت پـه تغيـر سـره پـه عرضـه کـې هـم تغيـر راځـي  او          

 اعيت يې هم کم وي .هغه توکي چې په پيچيده طريقې سره پيدا کيږی ارت 

      د توليد قوانين :  هغه توکي چې د ډيرښت د قانو  پـر اسـاس توليـديږي

د هغوی ارت اعيت ډير وي  ځکه د قيمت په لوړوالي  سره متشبث هڅه کـوي تـر   

څو ډيره ګټه تر پسه کړي نو په ځمکه توليد ډيروي دد  برعک  هغه توکي چـې  

 ا کيږي کم ارت اعيت لري .د لګښتونو ډيرښت د قانو  په وسيله پيد

    د توليد وخت :  هغه توکي چې په لږ وخت توليديږي نو د هغـو د عرضـې

ارت اعيت لوړ وي  او هغه توکي چې توليد يې ډير وي د عرضـې ارت اعيـت يـې    

 هم کوچنی وي  ځکه کله چې قيمت لوړ شي هغه ژر نه توليديږي .

  ې تــه اړتيــا لــري د د پــانګې اړتيــا : د هغــو توکــو توليــد چــې ډيــر  پــانګ

هغوی د عرضې ارت اعيت هـم کـم وي لکـه د الوتکـو جـوړول ځکـه د الوتکـو پـه         

قيمت کې که لوړوالی راشـي تـه م بـور يـې نـو  کارخانـه جـوړه کـړ  چـې ډيـر            

پانګې ته اړتيا ده او همداسي که قيمت يې ټيت شي بيا هم کميدای نه شي ځکـه  
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نو ځکه د عرضې ارت اعيـت هـم کـم     د کارخانې په جوړيدو ډير پانګه لګيدلې ده

ــري د عرضــې        ــه اړتيــا ل ــږ  پــانګې ت ــرعک  هغــه توکــو توليــد چــې ل وي د د   ب

 ارت اعيت يې لوړ دی ځکه که قيمت لوړ شي ډير توکو د توليدو امکا  وي .

 

 

 

 

 

 څلورم څپرکی

 Marketبازار 

پــه ټــوليز ډول بــازار هغــه ځــای تــه ويــل کيــږي چــې خلــک د توکــو د اخيســتلو او    

خرڅولو لپاره پکې سره يو ځای کيږي د ساري پـه ډول لکـه د غلـو بازار ترکـاري     

بازار  ميوو بازار . خو د اقتصـاد  پـه علـم کـې بـازار پـه پراخـه توګـه تـر مطـالعې           

نګړي ځای تـه نـه ويـل کيـږي     پند  نيول کيږي د اقتصاد په علم کې بازار کوم ځا

چې توکي په کې خرڅول يـا اخيسـتل کيـږي  بلکـې پـه د  کـې ټـولې هغـه سـيمې          
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دخيلي دي چې د اخيستونکي او خرڅونکي تر مـنځ پـه مخـامخ ډول اړيکـه نيـول      

کيـږي او د يــو تــوکي قيمــت پــه معــين وخـت کــې ټاکــل  کيــږي دا اړينــه نــه ده چــې   

وري بلکې کوپی شي د تيلفو   ليک اخيستونکی او خرڅونکی د يو بل سره وګ

 او نورو پرو څخه اړيکه ونيسي 

بازار داسې تعريف کړی :له بازار څخه موخه هغه کرناه ”فرانسوي عالم ښاغلي 

ځای نه دی چېرته چې  اخيستونکي او خرڅوونکي سره يـو ځـای کيـږي بلکـې لـه      

پـه ازاده    بازار څخه موخه  ټولې هغه سيمې دي چې اخيستونکي او خرڅـوونکي 

ــه  بــل ســره ګــوري د يــو تــوکي قيمــت ټــاکي . همدرانګــه  پروفيســور      ” توګــه يــو ل

د بازار په اړه وايي : بازار يو داسې ځـای دی چـې ديـو تـوکي قيمـت       ( Clayکلی)

ټاکل کيږي او دهغه د ليږد لګښتونه اضافه وي.دد  تعريف وضاحت موږ داسې 

ل افغـانۍ وي  يو من وري ې بيه سـ  کوو د ساري په ډول که په لغما  وپيت کې د

که له لغما  څخه ننګرهارته   ې په يو سلول  افغانۍ ويياو په ننګرهار کې ور

 ـو وړلــو لپــاره کرايــه لــ  افغــانۍ وي نــو بيــا پــه لغمــا  او ننګرهــار کــې د  يد ور

 وری و قيمت مساوي دی ځکه ل   افغانۍ يې  دليږد لګښت دی.

 د بازار اړتياو  :

د بازار لپاره د توکي شتو  اړيـن دی  تـوکی بايـد شـتو       د توکي شتو  : .1

 ولري خيالي او فرضي نه وي . 
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د اخيستونکي او خرڅوونکي ترمنځ اړيکه : د بازار لپاره دا هم اړينه ده  .2

چــې بايــد د اخيســتونکي او خرڅــوونکي تــرمنځ اړيکــه شــتو  ولــري کــه اړيکــه د 

ليږد لګښت په نظر کـې نيولـو    تيلفو   ليک يا نورو له پر  وي  د دوی ترمنځ د

 سره د  توکي قيمت يو شا  وټاکي.

ــو     .3 د اخيســتونکي او خرڅــوونکي شــتو  : د توکــو داخيســتلو او خرڅول

لپاره د اخيستونکي او خرڅوونکي شتو  اړين دی د اخيستونکي او خرڅـونکي  

لپاره اړينه نه ده چې دواړه يو ځای وي کيدای شي چې يو په افغانستا  او بل پـه  

 هندوستا  کې وي.

د ځای شتو  : د بازار لپاره د ځـای شـتو  اړيـن دی کـه هغـه کلـی  بانـ ه         .4

  ښار که هر ځای وي.

 د بازار ډولونه : د بازار ډولونه د پند  ځانګړتياوو په اساس ويشل شوي دي :

 و خت په لحاظ 

 د ځای په لحاظ 

 د توکو په لحاظ 

 د سودا پر اساس 

 د سيالۍ په سبب 
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 په پند  ډول تر څيړنې پند  نيسو :چې هريو يې 

 د وخت  پر اساس : دو خت په لحاظ بازار در  ډولونه لري :

ورځنی بازار : که د يو توکي قيمت په يوه وري کې د عرضې او تقاضا په  (1

اساس ټاکل کيږي  د  ډول بازار ته ورځنې بازار وايي پـه ورځنـي بـازار کـې چـې      

ماغـه وري  خـرڅ شـي ځکـه کـه چيرتـه تـوکي        هر څومره توکي راوړل شي بايد پـه ه 

دويمې ورځې ته پاتې شي نو بيا له منځه ځي  او يا په ډير ټيټ قيمت خرڅيـږي د  

ساري  په ډول  غوښـې  ترکـاري او نـورو بازارونـه  پـه ورځنـي بـازار کـې د توکـو          

عرضه محدوده وي که تقاضا لوړه شي نو قيمت پورته ځي او که تقاضا کمه شـي  

 ټيټيږي.قيمت ورسره 

لن مواله بـازار : دا ډول بـازار  د څـو اونيـو او مياشـتو لپـاره وي پـه د           (2

ډول بازار کې د توکو عرضه په بيالبيلو پرو کميږي او ډيريږي  په د  ډول بازار 

موالې عرضې او تقاضا په اساس ټاکل کيږي لکه څرنګه  کې د توکو قيمت د لن 

ــم      ــې  وخــت ک ــازار ک ــه د  ډول ب ــوهيږئ پ ــې     چــې پ ــو ک ــه عوامل ــد پ وي او د تولي

 زياتوالی نه شي راتالی نو د تقاضا زياتوالی  په قيمت ډيره اغيزه لري.

اوږد مواله بازار : په د  ډول بازارونو کې د توکو عرضه هر څـومره چـې    (3

وغواړو کمه يا ډيره کړو په د  وخت نو  کارخانې هـم جـوړيږي  نـوي ماشـينونه     

ــه هــم جوړيــدلی    ــوي تعميرون ــازارونو د   او ن شــي چــې د څــو کــالو وي د د  ډول ب

عرضې او تقاضا تـواز  د اوږد وخـت لپـاره وي او کـوم قيمـت چـې وټاکـل شـي د         



 اقتصاد پېژندنه
 

 

237 

ډيروخت لپاره وي په اوږد موالـه بـازار کـې د توکـو عرضـه د قيمـت تعـين بانـد          

 ډيره اغيزه لري.

 د ځای پر اساس د بازار ډولونه 

و ځـای د توليـد پـه ځـای يـا پـه       سيمه ايز بـازار : کـه د يـو تـوکي د خـرڅال      (1

نـژد  ســيمه کــې وي  د  ډول بــازار تـه ســيمه ايــز بــازار وايـي چــې يــو  ځــانګړ     

ــثال    ــور  تړلــی وي م ــور د ســ    ســيمې پ ــاري اون ــز بــازار  يد کبــانو بازار ترک مه اي

 ځانګړتياو  په پند  ډول دي :

       )ــيد  کبا  ترکاري ــوکي )شـ ــونکي تـ ــا  منـ ــې زيـ ــازار کـ ــه د  ډول بـ پـ

 خرڅول کيږی .اخيستل او 

      د داســې توکــو اخيســتل او خرڅــول پــه کــې کيــږي چــې د خلکــو پــه دود

 دستور برابر وي . 

    په د  ډول بازار کې سيمه ايز خلک د توکو اخيستل او خر څول تـر سـره

 کوي د نورو ځايو خلک په کې ګ و  نه کوي .

ره ملي بازار : کـه د يـو تـوکي اخيسـتل او خرڅـول د يـو هيـواد پـه داخـل کـې ترسـ           

 کيږي نو د  ډول بازار ته ملي بازار وايي چې پند  ځانګړتياو  لري : 
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     اخيسـتونکی او خرڅــوونکي دواړه پـه يــوه هيــواد پـور  اړه لــري بورنــي

وګړي په کې ګ و  نه شـي کـوپی اوپـه خپـل مـنځ کـې پـه ازاده توګـه يـو بـل سـره            

 ګوري د قيمت په ټاکلو کې يو له بل سره سيالي کوي .

  بـــازار کـــې داســـې تـــوکي  اخيســـتل او خرڅـــول کيـــږي چـــې  پـــه د  ډول

 مشتريا  يې کورنۍ وي .

نړيوال بازار : که د کوم توکي د اخيستلو او خرڅولو ځای ټوله نړۍ وي او نړيوال 

اخيستونکي او خرڅوونکي  يې پيري د  ډول بازار ته نړيوال بازار وايـي پـه د    

شـتو  لـري د سـاري پـه ډول سـره      ډول بازار کې توکو ته پـه ټولـه نـړۍ کـې تقاضـا      

  سپين زر  تيل او نور نړيوال بازار پند  ځانګړتياو  لري :

 . په نړيوال بازار کې پايداره او قيمتي توکي اخيستل او خرڅول کيږي 

        په نړيوال بازار کې داسې توکي اخيسـتل او خرڅـول کيـږي چـې پـه ټولـه

 نړۍ کې تقاضا ولري . 

 يلو هيوادونـو اخيسـتونکي او خرڅـوونکي د    په نړيوال بازار کې د بيالب

 قيمت په ټاکلو کې سيالی تر سره کوي .

 د توکو په اساس د بازار ډولونه :

عمومي بازار : داسې بازار چې بيالبيل توکي په کې اخيستل او خرڅول کيـږي د  

 ساری په ډول زموږ په هيواد کې د ولسواليو بازار ونه .
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ر کــې داســې تــوکي خرڅــول کيــږي چــې يــو ډول  ځــانګړی بــازار : پــه ځــانګړي بــازا

 نوعيت ولري د ساري په ډول د ميو  بازار غلې بازار او نور.

ي بازار : په د  ډول بازار کې د د  پر ځای چې ټول توکي بـازار تـه راوړل   ينمونه 

شي يواز  د توکو نمـوني راوړي پـه د  ډول بـازار کـې کرنيـز او اومـه مـواد ډيـر         

 ي. اخيستل او خرڅول کيږ

درجه بندۍ بازار : دا ډول بازار د نمونه يـي بـازار پرمختللـی ډول دی چـې پـه د       

ډول بازار کې د توکو نمونې ته هم اړتيا نه شته بلکې د توکو درجه بنـدي کـوي د   

 ساري په ډول پا  يا ناپاکه غنم غټې يا نرۍ وري ې .

 د سوداګرۍ په لحاظ د بازار ډولونه :

 چې توکي په پراخه پيمانه اخلي او خرڅوي يې .ټول پلوري: داسې بازار 

ټو  پلوري : په دا ډول بازار کې تـوکي پـه لـږه پيمانـه اخلـي او خرڅـوی چـې ښـه          

 بيلګه يې زموږ او ستاسو شاوخوا هټۍ دي .

 د سيالۍ پر اساس د بازار ډولونه په پند  ډول دي:

خرڅونکـو شـمير    د مکملې سيالۍ بازار : په د  ډول بازار کې د اخيستونکي او

ډيــر وي  د بــازار پــه هکلــه پــوره معلومــات لــري  پــه بــازار کــې پــه مکملــه توګــه    

سيالۍ شتو  لري نو له د  کبله د يو تـوکي قيمـت پـه يـو وخـت کـې ټاکـل کيـږي         

 چې پند  ځانګړتياو  لري :
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  په د  ډول بازارکې د اخيستونکو او خرڅونکو شمير ډير وي 

  بازار په هکله مکمل معلومات وي . اخيستونکي او خرڅوونکي ته د 

 . په د  ډول بازارکې يو ډول توکي اخيستل او خرڅول کيږي 

     اخيستونکي او خرڅوونکي په اخيستلو او خرڅوولو کې يو لـه بـل سـره

 سيالۍ کوي .

 . په د  ډول بازا ر کې د يوشي قيمت په يو وخت کې يو شا  ټاکل کيږي 

  نيسي چې د نوو کمپنيـو داخليـدل   ازاده مداخله : سيالۍ هغه وخت زور

وال زيـات قيمـت نـه    يـ هين ډول پابندي نه وي او هين هټ بازار ته او د زړو په وتلو

 شي اخيستالی. 

           د توليد د وسايلو ليـږد : پـه سـيالۍ کـې اړينـه ده چـې توليـد عوامـل پـه

 مکمله توګه د ليږد وړ وي د پانګې ليږد له يو ځايه بل ځای ته د مزدور ليږد له يو

ځايه څخه بل ځای ته که په هر ځای کې ګټه وي موږ پـه اسـانۍ سـره وکـوپی شـو      

چې ګټې ځای ته د توليد عوامل وليږدوو زموږ په عملـي ژونـد کـې مکمـل بـازار      

 شتو  نه لري ځکه ددغه ټول شرايط په يو وخت کې  شتو  ناممکنه دي.

ســتونکو او نامکملــه بــازار : غيرمکمــل بــازار هغــه وخــت پيــدا کيــږي چــې د اخي  

خرڅوونکو شمير لږ وي په خپل منځ کې د ليـدو ازادي ونـه لـري او نـه د بـازار بـه       

اړه  بشـــپړ معلومـــات لـــري  د توکـــو پـــه ليـــږ راليـــږد کـــې خن ونـــه شـــتو  ولـــري   
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اخيستونکی  د توکو اخيستو په وخت کې معيار په نظر کې نه نيسي . نـو لـه د    

 . کبله د توکو قيمت په يو وخت کې بيالبيل وي

 د نامکمل بازار ځانګړتياو  : 

 . په د  ډول بازار کې د اخيستونکو او خرڅوونکو شمير کم وي 

 . اخيستونکو او خرڅوونکو ته د بازار په اړه پوره معلومات نه لري 

 . په د  بازار کې د يو توکي قيمت په يو وخت کې بيالبيل وي 

    حکومــت د  د توليــد د عواملــو پــه ليــږد بنــديز : پــه بعضــې وختونــو کــې

توليد په عواملو بنديز لګوي چې دهغوی تبادله په ازاده توګه نـه ترسـره کيـږي د    

 نامکمل بازار ډولونه په پند  ډول دي :

I. ( دوجارهDuopoly   کله چې د توکو عرضه ددو کمپنيـو پـه پس وي دا : )

ډول بازار ته دوجاره وايي  هره کمپنۍ د عرضې يوه لويه برخه تويه کوي که هغـه  

ه عرضـه کـې کمـوالي راولـي نـو قيمـت لـوړيږي او کـه عرضـه ډيـره کـړي  قيمـت             پ

ورسره ټيټيږي .که دواړو کمپنيو د توليد شوی توکو نوعيت يـو شـا  وي نـو د     

 ته خالصه دوجاره وايي او که توپير ولري نو د  ته توپيري اجاره وايي . 

II. ( څو جارهOligopoly      کله چې د يـو تـوکي عرضـه د دريـو څخـه : )  تـر اوو

کمپنۍ تر سره کوي نو د  ډول بـازار تـه څـو جـاره وايـي پـه څـو جـاره کـې د يـو            

کمپنۍ حيثيت نسبت دوجار  ته ضعيفه وي ليکن بيا هم که په عرضه کـې تغيـر   
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راشي قېمت حتمآ اغيزمن کيږي .که ټولې کمپنۍ يو توکی توليـدوي نـو هغـه تـه     

ري نو هغې ته توپير څو جاره خالصه څوجاره وايي او که د توکو نوعيت توپير ول

 وايي . 

III.    اجــاره دارانــه ســيالۍ : کــه چيرتــه د توليــدونکو او خرڅوونکــو کمپنيــو

شمير ډير وي او هر کمپنـۍ د خپـل سـوداګريز نښـا  سـره بـازار تـه تـوکي عرضـه          

کوي او د ټولو کمپنيو توکي يو له بل سره په مکمله توګه توپير لري چې د  ډول 

 ۍ وايي . ته اجاره دارانه سيال

اجاره داري : که په يو بازار کې توليدونکې او پلورنکې يوه کمپنـۍ وي د  ډول  

بازار ته  اجاره داري وايي د ساري په ډول په افغانستا  کې بريښنا د افغانستا   

بريښنا شرکت په خلکو وويشي او هغه بل سيال نه لري . .چې پند  ځانګړتياو  

 لري : 

 و خرڅونکې يوه کمپنۍ وي .د توکو پيدا کوونکې ا 

 .کوم شي چې پلورنکي د هغه په وړاند  سيالۍ شتو  نه لري 

 . د اجاره دار  په خپله خوښه د توکي قيمت ټاکي 

 د اجار  ډولونه په پند  ډول دي :
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طبيعي اجاره : پـه طبيعـي لحـاظ يـوه سـيمه د يـو تـوکي پـه پيـد کولـو کـې اجـاره             

ا  انـار چـې نـوره نـړۍ د افغانسـتا  پـه څيـر        ولري د ساري په ډول لکه د افغانست

 انار نه لري .

قانوني اجاره : که د يو هيواد قانو  يو شـخ  يـا ادار  تـه د يـو تـوکي د اجـار        

صالحيت ورکړی وي تر څو په هغه برخه کـې پرمختـګ وکـړي د سـاري پـه ډول د      

 لري .يو کتاب ليکونکي لپاره  د هغه دليکلو حقوق د کتاب ليکونکي پور  اړه 

وخت د ټولنې د پرمختګ لپاره د يو توکي د توليد او ويع  ېنيټولنيزه اجاره : ځ

 اختيار يو  ادار  ته ورکول کيږي .

وختونه يو شـمير متشـبثين سـره راټـوليږي د اجـار  يـو        ېنېجوړه شوی اجاره : ځ

ډول جــوړوي چــې د  ډول اجــار  تــه جــوړه شــو  اجــاره وايــي د ســاري پــه ډول د   

ګرمې په موسم کې د يـخ فـابريکو تـرمنځ ډيـره سـيالۍ  او پـه دغـې سـيالې کـې د          

دوی زيا  وي نو ټول سره راټوليږي او يو څو کارخاني چلوي .جوړ  شو  اجار  

 ډولونه لري :  پند 

(:کله چې متشبثين يـا صـنعتکارا  د تـوکي د ترپسـه کولـو قيمـت يـو        poolپول )

 ټاکي  پول ورته وايي .

( : که صنعت کارا  يا متشبثين بازار په خپل منځ کـې وويشـي او   Kartelکارټل )

 هر متشبث خپل د اخيستلو او خرڅولو حد وټاکي .
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وړي  ۍ خپـل انفـرادي حيثيـت لمنځـه    ( :په د  ډول کې ټـولې کمپنـ  Trustترسټ )

 مدغموي او هغه لويه اداره ټول کار مخ ته وړي . خپل ځانونه په لويه اداره 

ــوکي          ــې د ت ــه ســيمه ده چ ــه هغ ــا څخــه موخ ــه پراختي ــازار ل ــا : د ب ــازار پراختي د ب

اخيستل او خرڅول په کې ترسره کيږي  د ټولو توکو د بازار پراختيـا يـو شـا  نـه     

بازار پراخه او د ځینـو محـدود وي د بـيال بيلـو توکـو د بـازار       وي د بعضې توکو 

 پراختيا په پند  عناصرو په پور  تړلې ده :

      توکي نوعيت : هغه توکي چې ډير پايښـت او قيمتـي وي د هغـوی بـازار

هم پراخه وي دساري په ډول تيل  ګاز سره او سپين زر دد  بـرعک  هغـه تـوکي    

 ود وي د ساري په ډول ترکاري  کبا  او نور .چې ژر خرابيږي د هغوی بازار محد

           د تقاضـا نوعيـت :کومـو تــوکي تـه چـې تقاضـا ډيــره وي نـو بـازار يـې هــم

پراخه وي لکه تيل اوکه د کوم توکي تقاضا يـو  سـيمې پـور  اړه لـري نـو بـازار       

 يې محدود وي .

        عرضې نوعيت : د کوم توکي عرضـه چـې د تقاضـا پـه اسـاس پورتـه پړه

بازار هم پراخيږي او کـه عرضـه د تقاضـا مطـابق پړه نـه شـي د هغـه         شي نو د هغه

 بازار محدود وي .

           د ليږد راليږد وسـايل : د بـازار پراختيـا تـر ډيـره بريـده د ليـږد راليـږد پـه

وسايلو پور  اړه  لري که د يـو هيـواد دليـږد راليـږد وسـايل نـوي عصـري وي پـه         
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ځـای تـه وليـږدوي چـې ورسـره د      اسانۍ سره کوپی شي توکي له يو ځای څخه بل 

 توکو بازار پراختيا  مومي .

  امنيت : که په يو هيواد کې  امنيت ښه وي د جنګ خطر نه وي نو د توکو

 اخيستل او خرڅول پراخه توګه ترسره کيږي چې ورسره بازار هم پراختيا مومي .

       د حکومت پاليسۍ : که حکومـت د ازاد  سـوداګرۍ پالسـۍ څخـه کـار

و پـه صـادرولو او واردولـو  پابنـدي نـه وي پـه د  وخـت کـې  بـازار          واخلي د توکـ 

پراختيا مومي او که حکومت په سوداګرۍ بنديز لګوي نو بيـا بـازار پراختيـا نـه     

 مومی .

       خبرتياو  : په تيلويزيو   ورځپاڼو او نـورو کـې د توکـو د خبرتيـاوو پـه

 خپره ولو سره د توکو بازار پراختيا مومي .

  کوم توکي چې په نوو او ښه وسايلو توليد شي د هغوی د توليد طريقه :

 بازار هم  پراختيا مومي .

        ــديږي د هغــوی ــه تولي ــره پيمان ــه ډي ــوکي چــې پ ــوم ت ــدازه : ک ــد ان د تولي

مصارف هم کوي او توليد ډير وي چې د ډيـر توليـد لپـاره د بـازار لټـول کيـږي او       

 ورسره بازار پراختيا مومي .

 

 د بازار تواز 
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 Market Equilibrium 

تواز  هغه حالت ته ويل کيږي چې په هغې کې مخالف او موافـق ځواکونـه برابـر     

وي او هغه عوامل چې تغير راولي هغه بې اغيز  وي .پـه اقتصـاد کـې تـواز  پـه      

ــواز  دی چــې عرضــه او تقاضــا ســره        ــازار کــې د قيمــت ټاکــل دي قيمــت هغــه ت ب

اوتقاضا مرکزي رول ترسره کوي  برابريږي د يو توکي د قيمت په ټاکلو کې عرضه

ــاتوالي ســره تقاضــا      ــه زي ــه دي  د قيمــت پ .عرضــه او تقاضــا دوه مخــالف ځواکون

کميږي او عرضه ډيريږي  د قيمت په ټيټوالي  عرضـه کميـږي او تقاضـا ډيريـږي      

کله چې د يو توکي عرضه او تقاضا سره برابره شي نو دبازار تواز  يا د عرضې او 

ي د د  تــواز  لــه کبلــه چــې کــوم قيمــت ټاکــل کيــږي د  تــه تقاضـا تــواز  يــې بــول 

 ( وايي .Equilibrium Priceمتواز  قيمت )

د عرضې او تقاضـا تـواز  يـا د قيمـت ټاکـل : د قيمـت ټاکـل نظريـه د لـومړي ځـل           

لپاره مشوور اقتصاد پوه ډاکتر الفرډ مارشل وړاند  کړه  د د  نظريې پر اساس 

کيږي چې د توکي  عرضه او تقاضا سـره برابـره    د يو توکي قيمت هغه وخت ټاکل 

شي د عرضې او تقاضا په برابريدو سره قيمت ټاکل کيږي  ډاکتر الفرد مارشـل د  

پند  مثال په وسيله دا واضيح کړي دي  لکه څرنګه چې د يو توکي د پر  کولو 

لپاره د قيچې د دواړو خواوو تر مـنځ تـواز  اړيـن دی همداسـې د قيمـت د ټـاکلو       

اره هم  د توکي عرضې او تقاضا بايد برابره شي . د تقاضا د قانو  پر اساس که لپ

قيمت لوړ شي تقاضا کميږي او د قيمت پـه ټيـټ والـي سـره تقاضـا ډيريـږي  او د       

عرضې د قانو  پراساس که قيمت لوړ شي عرضـه هـم ډيريـږي او کـه قيمـت ټيـټ       
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ه دي چــې يــو د بــل شــي عرضــه هــم کميــږي  . عرضــه او تقاضــا دوه متضــاد قوتونــ 

خالف کړنه تر سره کوي  د قيمت په تغيـر سـره چـې پـه عرضـه او تقاضـا کـې کـوم         

تغير راځي دواړه قوتونه هڅه کوي چې يو له بل سره هم اهنګ شي کله چې دواړه 

قوتونه  په يوه نقطه کې يـو شـا  فشـار ولـري د  نقطـې تـه د تـواز  نقطـه وايـي .          

 وښانه کړو :کوپی شو په پند  جدول کې ښه ر

 د غوړيو عرضه د غوړويو تقاضا في کيلو ګرام قيمت

 کيلو ګرام 2 کيلو ګرام 6 افغانۍ 31

 کيلو ګرام 3 کيلو ګرام 5 افغانۍ 35

 کيلو ګرام 4 کيلو ګرام 4 افغانۍ 41

 کيلو ګرام 5 کيلو ګرام 3 افغانۍ 45
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افغـاني وي نـو    35په پورتني جدول او ګراف کې تاسو ګورئ چې کله چـې قيمـت   

کيلو ګرامه وي چې دلته عرضه تقاضـا پـر يـو     5عرضه در  کيلو ګرامه او تقاضا 

 41بل فشارونه واردوي  متضاد قوتونه نه سره مساوي کيږي خو کله چـې قيمـت   

کيلو څخـه څلـور تـه راښـکته کيـږي او عرضـه لـه         5افغانۍ شي د توکي تقاضا له 

دواړه څلور کيږي  دوه متضاد قوتونـه   دريو کيلو څخه څلور کيلو ته لوړيږي  چې

سره مساوي کيږي چې دلته د توکي قيمت ټاکل کيـږي او د  حالـت د عرضـې او    

 تقاضا تواز  وايي.

 په تواز  د عرضې او تقاضاد تغير اغيز  :

د يو توکي قيمت د عرضې او تقاضا د برابريدو په وجه   ټاکـل کيـږي او کلـه چـې     

دا تواز   بر قرار نه شي نو د عرضې او تقاضا قوتونه خپلې اغيز  ښي او يو ځل 
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بيا توزا  ټاکي لـيکن ځينـي وخـت د عرضـې او تقاضـا قوتونـه د تيـر  نقطـې پـر          

تـواز  د عرضـې او تقاضـا    ځای نو  نقطـه ټـاکي او نـوی قيمـت ټاکـل کيـږي . پـه        

 اغيز  په پند  ډول دي :

د تقاضا د تغير اغيز  : کله چې په عرضـه کـې تغيـر رانـه شـي او تقاضـا        .1

تغير وخوري ورسره متواز  قيمت تغير خوري د تقاضا په زياتوالي سره د تقاضا 

کرښه پورته ځي د تقاضا په زيـاتوالي سـره متـواز  قيمـت لـوړيږي  خـو کلـه چـې         

ه شي متواز  قيمـت او خـرڅالو کميـږي چـې کـوپی شـو پـه ګـراف کـې          تقاضا کم

 روښانه کړو : 
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د  wxګــورئ چــې  xyاو  wxتاســو پــه پــورتني ګــراف کــې دوه مســتقيم خطونــه د   

ــدار او   ــدار ښــي .  xyعرضــې مق ــدار او  DDد تقاضــا مق د عرضــې ssد تقاضــا مق

په نقطه کې سره يو بل پـر  کـوي .چـې همـدا متـواز  قيمـت        fمقدار چې دواړه د 

ته رسيږي د  EFدی .خو کله چې  عرضه پخوانۍ وي خو تقاضا کې ډيرښت راځي 

کې سره پر  کوي چې لـه د  معلـوميږي چـې قيمـت لـوړيږي لـه        cعرضې خط په 

fQ  څخـهc M        تـه ځـي او خـر څـالو لـهxQ   څخـهxM      لـوړيږي .اوس کـه تقاضـا د

ته راښکته شي او   GHڅخه  DDپر ځای کمه شي نو د تقاضا خط به له زياتوپي 

څخه  QXکې  پر  کوي چې تقاضا د کموالي سره خرڅال هم له  vد عرضې خط په 

NX . ته راښکته کيږي 

د عرضــې د تغيــر اغيــز  : کــه تقاضــا تغيــر ونــه خــوري او پــه عرضــه کــې   .2

 -۲ږيټيټيـــــــ قيمـــــــت -۱زيـــــــاتوالی راشـــــــي  نـــــــو دوه ډولـــــــه اغيـــــــز لـــــــري : 

 لــــوړيږي قيمــــت شــــي کمــــه عرضــــه کــــه بــــرعک  دد .  خرڅالومقــــدارلوړيږي

 ر کميږي .پند  ګراف ته ځير شئ :اودخرڅالومقدا
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د عرضې خـط چـې     SSد تقاضا خط او DDپه پورتني ګراف کې تاسو ګوری چې 

په نقطه کې یو بـل پـر  کـوي او  متـواز   قيمـت دی. اوس کـه تقاضـا         Pدواړه د 

نقطـه کـې پـر      mتـه ورسـيږي نـو د تقاضـا      GHپخوانۍ وي او عرضه لـوړه شـي   

څخـه کـم دی خـو خـرڅالو لـه      Pټاکل کيږي چې له  mکوي چې نوی متواز  قيمت 

OQ  څخهON  ته لوړيږي .اوس که عرضه کمه شي نو خط لهss څخهEF   نقطې تـه

تــه  kڅخـه    pنقطــه کـې پـر  کـوي چـې قيمــت لـه       kوړيږي نـو د تقاضـا خـط پـه     لـ 

 ته راټيټيږي.  OLڅخه  OQلوړيږي خو خرڅالو له 

په يو وخت کـې د عرضـې او تقاضـا تغيـر او پـه متـواز  قيمـت يـې  اغيـز : ځينـي           

وختونه  عرضه او تقاضا په يو وخـت کـې تغيـر غـوري چـې اوس مـوږ ګـورو دغـه         

 قيمت څومره اغيز لري چې دا اغيز  بيالبيلې بڼې لري :  تغير په متواز  
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o    دعرضې په نسبت تقاضا کې ډيرښت : که چيرته په عرضه او تقاضـا کـې

په يو وخت کې ډيرښت راشي او خو دا ډيرښت د عرضې په نسبت تقاضا کې ډيـر  

 وي نو قيمت ورسره لوړيږي او خرڅالو هم ورسره ډيرښت پيدا کوي :

 

د عرضـې خـط دی    SSد تقاضا خـط او   DDګراف کې ګورئ چې  تاسو په پورتني

پــه نقطــه کــې پــر  کــوي چــې متــواز  قيمــت ورتــه وايــي اوس د   Pداوړه يــو بــل د 

په نقطه کې يو بل پـر  کـوي چـې      kدی چې د  eeاو د تقاضا  ttعرضې نوی خط 

تاسو ګورئ چې د عرضې په نسبت په تقاضا کې ډير زياتوالی راغلی چـې قيمـت   

تـه    OLڅخـه   OQتـه پورتـه کيـږي او د خـر څـالو مقـدار لـه         kڅخـه لـوړيږي   P لـه  

 لوړيږي .
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o            دعرضې  په نسـبت تقاضـا کـې کـم  کمښـت : پـه د  برخـه کـې پـه عرضـه

ضې نسبت تقاضا لـوړوي چـې متـواز     تقاضا کې ډيرښت راځي خو دا ډېرښت عر

 مت کميږي او د خرڅالو مقدار ډيریږي :يق

 

د عرضې خط چې دواړه د  ssد تقاضا خط او  DDچې  په پورتني ګراف کې وينی

p       په نقطه کې یو بل پر  کوي چې متواز  قيمت دی .خـو کلـه چـې د عرضـې پـه

ته رسيږي چې  kڅخه را ټيټږي Pنسبت تقاضا کې کم کمښت راشي چې قيمت له 

 ته لوړيږي .  LOڅخه  OQخر څالو له 
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o    او تقاضــا  پــه عرضــې او تقاضــا کــې مســاوي ډيرښــت : کلــه چــې عرضــه

مساوي ډيرښت وکړي څومره چـې د عرضـې پـه ګـراف کـې تغيـر راځـي پـه همـد           

مقدار  د تقاضا په مقدار کې هم ډيرښت راځي او پسته راغلی قيمت په پخواني 

 معيار وي پند  ګراف ته ځير شی :

 

په پورتني ګراف کې تاسو ګورئ چې عرضـه او تقاضـا کـې یـو مسـاوي ډيرښـت       

ليـږد مـومي خـو پـه       kڅخـه     Pراغلی چې قيمت په پخـواني معيـار ټاکـل کيـږي     

 ته لوړيږي. OLڅخه  OQعرضه ا و تقاضا کې ډيرښت راځي 

o      د عرضې په نسبت په تقاضا کې ډير کمښت :  که د يـو تـوکي پـه عرضـې

راشي خو دا تغير د عرضې په نسبت تقاضا کې ډير کـم وي پـه    او تقاضا کې تغير



 اقتصاد پېژندنه
 

 

255 

د  وخت کـې نـود تـوکي قيمـت ټيټيـږي او د خـر څـالو مقـدار هـم کميـږي پنـد             

 ګراف ته ځير شئ :

 

يې يو بل   Pد عرضې خط په  ssد تقاضا خط او DDپه ګراف کې تاسو وينئ چې 

ه نسـبت تقاضـا کـې    پر  کوي او متواز  قيمت ټاکي .له د  وروسته د عرضـې پـ  

تــه راښــکته کيــږي چــې ورســره د خــرڅالو   Kډيــر کمښــت راځــي چــې نــوی قيمــت   

 ته راښکته کيږي . LOڅخه  OQمقدار له 

o   د عرضې په نسبت تقاضا کې ډير کمښت : که په تقاضا کې د عرضې پـه

نسبت ډير کمښت راشي قيمـت ټيټيـږي او د عرضـې او تقاضـا پـه مقـدار کـې هـم         

 کموالی راځي .
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په پورتنی ګراف کې ګورئ چې د عرضې پـه نسـبت تقاضـا کـې لـږ کمښـت راځـي        

DD  د تقاضا مقدارss  د عرضې مقدار دواړه دP        په نقطه کې يـو بـل پـر  کـوي

 kچې متواز  قيمت دی خو کله چې په عرضه کې کمښت راشي نو قيمت لوړيږي 

 ته را ټيټيږي. OLڅخه  OQته رسيږي او خر څالو له  

o و تقاضا کې مساوي کمښت : په عرضه اوتقاضا کې مساوي په عرضې ا

کمښت لکه څرنګه په ګراف کې ښکاري په عرضه او تقاضا کـې مسـاوي کمښـت    

راشي قيمت په پخواني معيار ټاکل کيږي خو د عرضـې او تقاضـا پـه مقـدار کـې      

 کمښت راځي .
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په پورتني ګراف کې ښکاري کله چې په عرضه او تقاضا کې مساوي کمښت 
متواز  قيمت تغير خوري دا قيمت د پخواني قيمت په معيار ټاکل کيږي راشي 
په مقدار کمښت  عرضه او تقاضا خو دپه معيار ټاکل کيږي  aقيمت د  bيانې 

  رامنځته کيږي .
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