
www.ketabton.com تابونو پر لیکه نړۍد پښتو ک 

 

 

 کاروبار

Business 

 
  نیازی داود محمد



  

 

 2 |مخ

Business کاروبا

 ر
 یڅپرک یلومړ

 Human Activities بشري کړنې

لومړي وخت څخه تر اوسه په دې له جوړښت  انسانيد نړۍ 

او که مونږ اوې پوره کړي یتر څو د ټولنې اړت یهڅه  کې د

رچل ته نظر وکړو نو وبه وګورو چې په ټولنه یخپل چاپتاسو 

ه لګې پیبد ،لو کارونو بوخت ديیالبیکې ټول وګړي په ب

 ،روغتیاپالهټۍ والي والتوګه هټۍ 

بوخت  کرنه په ګرښونه ،کروندپه  ي،ښونکاپاليیروغت

هغه ته وي هرکار بوخت  رپه دې نړۍ کې پ دي.انسان که

سان تاسووينئ،چې ننني اني.يوا ا بشري کړنهيانساني 

 څومره نوښت

الوتکې،اورګاډي،بمونه،توپونه،راډيو،انټرنیټ،یکړيد

د همدغو کړنو ان يې داسې نور شیي او توغند،ټلوېزيون،

رامنځته کړي دي.دسترګوپه رپ کې د نړۍ د ها له کې پايپه 

چې بل سر له حاله خبريږي او هان ال له مرګ سره هم جنګیږي. 

اوې په خپل سر ندي ټاکل شوي یبوخت ټولې انساني  دغه

لپاره د تر السه کولو نو ځانګړو موخو یبلکې انسانانو د ځ

و برخ هدو ت کې پهخپل ذاکړنې په د انسانانو دغه   ټاکلي دي

 :دي ېشل شويو

I. رې اقتصادي کړنېیغNon_ Economics Activitiesرې یغ

اتو يچې دهغوموخه دماد ييقتصادي کړنې هغو کړنو ته واا
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Business کاروبا

 ر
ا شتمني السته راوړل نه بلکي د انساني همدردي ي

 وناروغ له بو خلکو سره مرسته ،يغر له ،قرباني،اخالق ،

رې ی.دغو ټولو کړنو ته غوي ېنورخلکو سره مرسته او

ره په ترس و کړنویږي ځکه دې پورتنیل کياقتصادي کړنې و

 نه ورځي. ته ات السيماد انسان تهکولو سره 

II.  اقتصادي کړنېEconomics Activities: خ يمونږ د بشر د تار

زو یزه پر نورو ټولنیاقتصادي لزوم او د هغه اغپه اوږدو 

ځکه  د اقتصاد  شو یدالیل موضوعاتو باندې په څرګند ډول

لپاره کار  او ښېګڼې  نېيد هوساعلم تل د ټولنې 

چې دشتمني  يږیل کياقتصادي کړنې هغو کړنو ته وکوي.

همدارنګه د اقتصادي  ږيیالسته راوړلو لپاره تر سره کد

د ږي یمنځته کرا هم اوېیتوکي او چوپړت لهیکړنو په وس

نکي له وول،ښوک دسوداګر له خوا سوداګريپه ډول لګې یب

نه کول د ترکاڼ له خوا تر کاڼي کول وښو نځي کېوخوا په ښو

وې خوا توکي او  يله  له یچې د دغو ټولو کړنو په وس

ي نکود کار ترسره کوږي له بلې خوا یاوې رامنځته کیچوپړت

ټولې اقتصادي کړنې په دوه برخو  د هم السته ورځي.يعاته 

 ادونه کوو:ي نهې دي چې په الندې ډول تر ېشل شويو

I. رې کاروباري کړنې یغNon_ Business Activities: 

ږي چې موخه د یل کيرې کاروباري کړنې هغو کړنو ته ویغ

د مخکې له مخکې يګټه باا ګټې السته راوړل وي خو د

ږي د ياديروباري کړنو په نوم رې کایوي د غ شوې ځانګړې
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Business کاروبا

 ر
 و سره کار تر سرهیګه له حکومت،شخصي کمپنپه تو لګېیب

 کول. 

II.  کاروباري کړنېBusiness Activities:  کاروباري

چې موخه د ګټې السته راوړل  ويل کیږيکړنې هغو کړونو ته 

لګې په ید ب نه وي ېځانګړې شو ېې له مخکيوي خو ګټه 

د کاروبار، ۍله خوا د صنعتکار انوکارد صنعت ډول

له خوا  سوداګري کول  وسوداګر کرنه کول،کروندګر له خوا 

کې ګټه له مخکې  ېچې په د يد ونه ټول هغه کاروبارچې دا 

ان سره هم يزله  ره کله لږه ګټه او کلهيکله ډ معلومهنه وي 

 .ږيیمخامخ

کاروبار :Definition Of Businessف يد کاروبار تعر

په الندې ډول ادونه ي ېينو یفونه لري چې د ځيل تعریب الیب

 کوو:

 وکو او موخه د ت یاوې چې د هغویټولې هغه بوخت

کاروبار  السته راوړل وي ۍله د شتمنیتاوې په وسيچوپړ

 .ږيیبلل ک

  له انسانان یچې د هغې په وس ييوا کاروبار تههغو کړنو

 دا کوي.یخپله روزي پ

 ي ږید شتمني د السته راوړلو لپاره چې کومې کړنې تر سره ک

 ږي.یکاروبار بلل ک
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Business کاروبا

 ر
  د  یځاويسره  ا څو انسانانيو انسان يټولې هغه کړنې چې

د السته راوړي کاروبار يله الرې عا د او خرڅالویتوکو تول

 ږي.یګڼل ک

و ي ډول  زیټولپه رې قانوني کړنې نه راځي.یپه کاروبار کې غ

 ږي:يد ترالسه کولو لپاره جوړ والندې موخدکاروبار 

  :زه موخه د ګټې السته راوړل یبنسټلومړۍ کاروبار هرد ګټه

لپاره وي  ې لږې مودېريد ډ ونلريهغه کاروبار چې ګټه  .وي

دنړۍ انسانان  ر ژر له منځه ځي،ګټه هغه څه ده چېيډاو

و ن  يدالکه په نړۍ کې ګټې شتون نه درلو کاروبار ته هڅوي

 .یکاروبار به هم نه وا

 دا یمه موخه خلکو ته د کار پيد کاروبار دودا کول:کار پی

 نوازې د کاروبار څښتيل سره یبار په پکول دي ځکه د کارو

کارو خلکو ته هم د کار یب ر نورویو شميته نه بلکې ورسره 

 .ږيينه برابریزم

 :واد کې د پانګونې یو هيموخه په  مهيکاروبار دردپانګونه 

ل سره عامو خلکو ته د ید کاروبار په پ ید ياتواليز

 ږي.یدا کیپ ېپانګونې موق

 :او  دید توکو تول موخه هزیدکاروبار بله بنسټ ټولنې ته چوپړ

ار او یوکي په ښه معمشر ت وې کمپنۍيکله چې د ،یش ديو

وي د ورک بیهې په مناسبه يدوي او ټولنې ته یتول تهیفیباک

 دې ترڅنګ چې ګټه کوي ټولنې ته چوپړ هم ترسره کوي.
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Business کاروبا

 ر
 :ل سره یواد کې د کاروبار له پیو هيپه  اقتصادي پرمختګ

ورسره په  وادیهاو  ږيیاقتصادي پرمختګ هم رامنځته ک

 ږي. یک ياوړیپ ي لحاظاداقتص

ې په يو ير شتون لري چې هرپه نړۍ کې دوه ډوله کاروبا

 سو:یړنې الندې نیول تر څالندې ډ

صنعت کې ټولې هغه کړنې شاملې دي په :Industryصنعت .1

لګې یږي د بید کې تر سره کیو په تولایچې د توکو او چوپړت

 دوه صنعت   .ستليونه،د کانونو راویکرنه،کب ن په توګه 

 ي:لر ونهډول

په لومړني  صنعت کې  :Primary Industryصنعت  لومړنی

د  موادو پورې اړه لري په اومو ټولې هغه کړنې شاملې دي چې

ستل،کرنه کول،کب يرمو راويپه توګه د کاني ز لګېیب

صنعت کې انسان په خپله  لومړني.په ونه،ځنګلونو پرې کولین

له یوسپه لو يو وسانیعت څخه د ځیله طب ېبلک دا کويیڅه نه پ

له یپه وس ېروند ګر د کرنکپه توګه  لګېید ب.يمنځته راوړيې 

ا کب يد کرنې پروسه مخته وړي  ېوازيتوکي السته راوړي چې 

ه خپله توکي ې پروسه کې انسان پپه دسي.یونکي کبان نین

له توکي د کارولو لپاره یلو په وسيد وسا منځته نه راوړي بلکې

 السته راوړي.

ه صنعت هغمنځنی :Secondary Industryصنعتمنځنی 

هغه کې اومه مواد په ال ګټور شکل په  ږي چې یل کيصنعت ته و
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Business کاروبا

 ر
د ږي.يل توکي جوړیال بیمواد څخه ب وانې له اوميږي.یاړول ک

په توګه کله چې کروندګر غنم السته راوړل له غنمو  لګېیب

 و نور عصريیا د ځنګل له لرګيک ،کلچو جوړولو ته یک ،ډوډۍ 

 ږي.یل کيصنعت و منځنیچر جوړلو ته یتوکي لکه فرن

ټولې هغه اقتصادي کړنې چې  :Commerceکامرس  .2

نکو  ته رسوي د کامرس په وه مصرفوځايد له یتوکي د تول

ټولې هغه اقتصادي کړنې چې د  يا ږييادينامه 

نګوي کامرس یکه ټيترمنځ اړ ونکواو مصرفوودونکیتول

 خرڅول،،ستلېوکو اخپه توګه د ت لګېید بږي یبلل ک

 .او نور...کامرسمه یبانکوالي،ب ل،يوساږدېل

ټولې  :یف شويداسې تعر کامرسلخوا ״ن یمز سټفیج״د

وخت او ،کې بشريهغه کړنې چې د توکو د تبادلې په وخت 

 ږي.یواټن خنډونه له منځه وړي کامرس بلل ک

لمنې کامرس له د:Scope of Commerceد کامرس لمن

تر موضوعات دي چې په کامرس کې  څخه موخه ټول هغه 

په عمومي ډول سوداګري او د .ږيیول کیړنې الندې نیڅ

 ږي.یړل کیڅ االن د کامرس تر عنوان الندېیتمرس ۍسوداګر

زمانو کې سوداګرۍ شتون نه  په لرغونو :Tradeسوداګري (1

وازې درې يوه چې  ایدرلود ،د نړۍ انسانان په ځان بس

ې يچې  خوراک  دلیاو اوس:خوراک،لباس ې لرلې ياوې یاړت

 دله پوستکو اووې دوحشي ځناوريد ښکار له الرې،لباس 

و له څمڅدو لپاره يې یاو د اوسلو بوټو له پاڼو څخه وه یالبیب
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کله چې د انسانانو خو .لو بل ته اړنه وي چې ستېڅخه کاراخ

ر رامنځته یتوپکې  اویپه اړت ید دو فکرونو پرمختګ وکړ

و ي چېو بل ته اړ شول يره کولو لپاره او د پوید خپلو اړت شو

 همدلته د سوداګرۍ هنر ل کړهیپ تبادله وتوک ې دي له بل سره

ر په مسلسل د توکو تبادله د ګټې په منظورامنځته شو. هم

 ستل او خرڅولوتهېد توکو اخايږي یډول سوداګري بلل ک

هم  ېشو سوداګري داس یي،همدارنګه کواليوا سوداګري

له ا يله توکو  هغه کړنې چې د توکو تبادلټولې هف کړو:يتعر

سوداګري هم په دوو ږي.یسو سره کوي سوداګري بلل کیپ

 شل شوې ده.يبرخو و

 کورنۍ سوداګريHome Trade:ل يته و ۍهغې سوداګر

ه پ لګېیږي د بیکسره و هېواد د وګړو ترمنځ تريي چې د ږیک

 تونو د وګړو تر منځ د توکويوالد توګه د لغمان او روزګان 

 .سوداګري وايي ۍتبادلې ته کورناو یاو چوپړت

په دوو برخو  او پر اساسینو ځانګړتید ځ سوداګري  ۍکورن

 شوې :شل يو

a) ټول پلوريWhole sale Trade:  کورنۍ  دټول پلوري

 نویله کمپ مانهیه پيچې توکي په لو یسوداګرۍ هغه ډول د

د  ې په ټوک پلورونکو پلورييمانه یوچنۍ پپه کاخلي او 

ه پ وټاکل شي ترڅو توکي ید داسې ځايبالپاره  ۍپلور لټو

ه ت رونکووپل او په اسانۍ ټوکو تر السه یله کمپن ۍاسان
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 رونکيوپل چې د ټوک یدې ته اړ نه د یپلورنک ټول .ورکړي

 .وټاکي یځا ا بازار په منځ کې يدښار ر ېپه څ

b) پلوريک ټوRetail Trade:کورنۍ سوداګرۍ په دې ډول د

 ږي.ټوکیستل او خرڅول کېاخ مانهیپ ۍوچنپه ککې توکي 

ه ا پیڅخه د خلکو د اړت يپلورنک ټولمال له  یرونکوپل

ټول چې د ،ې رسويينکو ته واو مصرفواساس اخلي 

 نګوي.یکه ټيترمنځ اړ ونکواو مصرفو وپلورنک

و يخ په لومړيد تار:Foreign Tradeبهرنۍ سوداګري•

له همدې کبله اوې ساده وې نو یوختونوکې د انسانانو اړت

انو انساندکله چې خو ا و یځان بس ه پردير بريانسان تر ډ

 ياتوالياوو کې زیپه اړتد انسانانو  پرمختګ کوي وفکرون

 چې ه نورو ته اړ شولد پوره کولو لپار اوید خپلو اړت يراځ

بهرنۍ سوداګري ې يکولو لپاره پوره د  ووایاړت دغود

 الیتر بل شوه یو پینسوداګري له کور بهرنۍه. رامنځته کړ

 نوادو سره د انسانيرید وخت په تده یې ورسلو ټبرونو پوریب

چې ټبرونه خو الڅه  یراغل یات والياو کې دومره زیپه اړت

د چې  یکوال يوادنو هم نشېه ير پرمختلليچې اوسمهال ډ

اوو د ید خپلو خلکو د اړتپوره کړي  ېاویخپلو خلکو اړت

ړ شول تر څو له هغو ا هوادنو تیپوره کولو لپاره نور ه

دوي خپل یات تولياو زیله خپلو اړت يتوک وادنو چېیه

 يا بهرنۍ سوداګرياله ويچې همدلته نړ واد ته وارد کړيیه

چې  ته واييۍسوداګر ېواله سوداګري هغينړ.رامنځته شوه
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 اوې تبادلهیوادنو د سوداګرو تر منځ  توکي او چوپړتیدوو ه

 ووادنیل هیالبیب د ۍې د نړاګرۍ کواله سوديا په نړي.یږيک

ار. ״مدارنګه ه.کیږياوې تبادله یتوکي او چوپړت تر منځ

واله  ۍنړده :يف کړيواله سوداګري داسې تعرينړ ״پي.جونز

په وادنو تر منځ  د توکو یلو هیال بید ب ۍد نړ يسوداګر

 پورې اړه لري چې بهرنۍ سوداګريستلو او خرڅولو ېاخ

 :ډولونه لري الندې 

a. صادراتExport:څخه موخه هغه  ۍد صادراتي سوداګر

واد ته د یبل هدات یواد خپل تولیو هيسوداګري ده چې 

 ږدوي.یل لپاره وخرڅال

b. وارداتImport: وارداتي سوداګري هغې سوداګرۍ ته

 ري.یوادنو توکي پیواد له نورو هیو هيږي چې یل کيو

 ۍسوداګرد :Aids to Tradeاالنیمرست ۍسوداګرد2)

څخه  دونکویتولله ل چې توکي يهغه وساول االن ټیمرست

ه او پږي.یاالن بلل کیمرست ۍنکو ته رسوي د سوداګرومصرفو

 ادونه کوو:ينه په لنډه توګه ې الندې ډول تر

  ټرانسپورټTransportation:زمانوکې د  په لرغونې

رې ستونزې لرلې يډ ته یڅخه بل ځا یو ځايږد له ېتوکو ل

 یڅخه بل ځا یو ځايله وکي واناتو تیسوداګرو په وحشي ح

ړۍ وې چې د باد په ینو کې داسې ب وږدول په سمندریل ته

 يې د هوا د ښه والير وخت به يو چې ډاې خوځښت کيله یوس

څنګ چې  د دې تر .سړکونو شتون نه درلود.ظار کاوتلپاره ان
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 ر
نو له همدې  ول سست و ورسره خوندي هم نه ويږد وساید ل

ستونزمن و که په  ته یخه بل ځاڅ یځا ويږد له یتوکو لدکبله 

ه واد خلکوبه ورسریواد کې لوږه راتله نو دبل هیهو ي

اکاروبار چې يهغه عمل چې مرسته ترسره کړي.  ینشوکوال

ږدوي ټرانسپورټ یته ول ځایه بل يځاو يا وګړي له يکي تو

 ږي.یبلل ک

 مه یبinsurance:لومړي ځل په ړۍ دمخه ی( پ22مه شل )یب

 رو په کاروبار کې کارولې ،په لرغونوداګونان او روم سويد

و په يړیونان سوداګرو توکي دبحري بيزمانوکې چې د 

ږدول که د الرو په اوږدوکې توکو یوادنو ته لیله نورو هیوس

 ان ورکاو، ديو به د توکو زیو کمپنيړینو د ب ،دیان رسيته ز

دو سره د بشر د ذهنونو په پرمختګ سره يرېوخت په ت

مې یت کې د بمختګ وکړاوپه دې حالهم پر ۍداګرسو

مې یب ۍدل د ځان او مال په مقابل کې د اوسنیرامنځته ک

کې انسان له کومو  يپه راتلونک مهیبمفهوم رامنځته کړ.

د دې خبرې  وه اداره يا ي يو سړي ږيیانونو سره مخامخيز

انونولګښت به يدونکوزیدپېښورکوي چې ضمانت 

 ورکوي.

 ليتمو Fianace:تونو کې کمپنۍ په کمه وخ رویپه ت

ې د کیقه اسانه وه د توکو په توليد طریدې د تولیمانه چلیپ

وبار د نو له دې کبله د کاریستل کېله انسان څخه کار اخ

په نړۍ کې له صنعتي خوا نه وه، یر اړتيه ډت ليتمولپاره 



  

 

 12 |مخ

Business کاروبا

 ر
ه توکي پ .قه بدله شوهيد طریوروسته د توکو د تولاوښتون 

د  په کاروبار کې انسان ارزښت دل ديدیمانه تولیع پیوس

ر يموادو ډ ه شو،داوم کاروبا پراخه.رپه نسبت کم شویت

او یرول د دغو ټولو اړتينکو د تعداد ډوستل ،د کارکویاخ

ښه شوه او ارزښت یا پیاړت هريته ډ ليتموو لپاره د پوره کول

څخه موخه د پانګې او پور هغه  ليله تمو ر شو.يې ال پسې ډي

 روبار ممکنوي.چې کا يارزښت د

  بانکBank: لو یالبیدبانک دب پوهانوپوهنې اقتصادد

ر نوپ ،ید یړک تعريف بیالبیل په نظرکې نیولوسره دندو 

دې اساس دبانک لپاره ديومشخص تعريف وړاندې کول 

سرته  دندې بیالبیلېداځکه چې بانک ،یستونزمن کارد

له مخې دوخت  وادونواوېده دندېچې دغه  رسوي

 دبانک  دندې ورځ تربلې پیچلې کیږي.او يرلریپتو

شو بانک په الندې ډول تعريف  کوالیډول مونږ په ساده 

 باوريزونک يوه مالي اداره ده چې دباکړو:"

خلکوڅخه له دغه اداره په کم سود .پیسوکاروبارکوي

وګړوته په اړو اخلي اوپه زيات سوديې ډول  پهپورد پیسې 

د بانک ګټه  تفاوتونو ترمنځ سود دواړو چې د،پورورکوي 

 تشکیلوي."

 مخابراتCummuncation :  دمخابراتو موخه د خبر

لو کې ټول هغه يکه ده،د مخابراتو په وسايرسول او اړ
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غام او خبر رسول یله  پیپه وس یل شامل دي چې د هغويوسا

 ږي.یک

 

  سازمانونه

(Organizations) 

ه وه ډله اشخاص د ګډو موخو د تر السيا يو شخص يکله چې  

چې دغه ،ږيیل په کار اچوي سازمان بلل کيکولو لپاره وسا

 سازمانونه په دوه ډوله دي:

رې یغ:Non profitable Organizationرې ګټورسازمانیغ .1

هغو د د ږي چې یل کيګټور سازمان هغه سازمان ته و

  د ټولنې بهبود نه بلکېدو موخه د ګټې السته راوړل يجوړ

 زېیمذهبي ډلې،ټولنډلې، اسيیلګې په توګه سیدب وي،

 .شوراګانې

هغه :Profitable Organizations ونهسازمانمن ګټ .2

 یدهغو چې د ګټې په منظور جوړ شوي وي او سازمانونه

 وړاندېد اویداو چوپړتیده د توکو د تولير بريکه تر ډياړ

 يارینکو ته معوسازمانونه مصرفو ګټمنپورې وي.کولو 

ه اقتصادي ه کوي چې ور سریاوې تهیتوکي او چوپړت

ز ډول ینونه په ټولږي. ګټور سازمایرامنځته ک هم پرمختګ

 :دي يشل شويپه درو برخو و



  

 

 14 |مخ

Business کاروبا

 ر
o شخصي ( کاروبارSole Proprietorship): دا ډول

چې  یڅخه په  ټولنه کې دود د ر لرغوني وختيکاروبار له ډ

و شخص پورې اړه لري،کاروبار په خپله يدا ډول کاروبار 

ې يخپله پالن جوړوي او په خپله  چلوي،د کاروبار لپاره په

ټاکي، خپله پانګه  ځایعملي کوي،د کاروبار لپاره په خپله 

ا په وخت کې له خپلو ملګرو او دوستانو پور یکاروي د اړت

 مت لټوي.د شخصيیې تل ښه قيولپاره اخلي اود خرڅال

 ېف په هکله تامس جيکاروبار د تعر

 ي:يداسې وا (Thomas.J.Adamsمز)ياډ

چې د هغه  یو داسې ډول ديکاروبار د کاروبار  شخصي”

 ”.وه شخص په ولکه کې وييت او پر مخ وړل د یملک

توب او یلاير،د کاروبار دبانيکاروبار د ګټې او زد 

و په داخل کې دا ډول نووادیه.دل ويومسو دوېناکام

 ه.لګه دیې ښه بي ږي چې ټوک پلوريیر ترسره کيکاروبار ډ

 

 اوېیکاروبار ځانګړت د شخصي

  ر ساده وييدې ډول کاروبار جوړښت ډاسانه جوړښت: د 

 .شييې  يهر وخت وغواړي جوړوال چې يې هر څوک

 شو کوالیا نلري بدون له اجازې هم یقانوني پروسې ته اړت

ا یر ته اړتډول کاروبار راجسټ دا ل کړویچې دغه کاروبار پ

 .نلري
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 ر
 هد کاروبار څښتن پ په دې ډول کاروبار کې پانګهه:پانګ 

وبار د پرمخ وړلو رکې د کاه کوي په بعضې وختویخپله ته

لپاره له ملګرو،دوستانو او بانکونو څخه پورونه هم 

 اخلي.

  کاروبار کې د کاروبار د کاروبار انتظام: په دې ډول

 دځان وازې يپه  وي، څښتن رد کاروبارپبوج  دچلونې ټول

عملي سۍ جوړوي او یلپاکاروبار لپاره پروګرامونه،

 ،د کاروبارمشر وي مزدور اوهم هم په کاروبار کې کوي

 وي. وال واک څارن او

 و شخص د يوازې يول کاروبار کې ش: په دې ډيد ګټې و

وه شخص پورې اړه ي په ټول کاروبار .ل ويومسو رکاروبا

 .ا نلريیش ته اړتيچې د ګټې و لري

 لیروبار بت: په دې ډول کاروبار کې د کایشخص يقانون 

ت د کاروبار په څښتن  یکاروبارشخصدت نه وي یشخص

 .لري پورې اړه

 ت: په شخصي کاروبارکې د کاروبار د یلونامحدودمسو

ان په صورت کې يد  ز .نامحدود وي ت یلوڅښتن مسو

کاروبار د څښتن  شخصي شتمنۍ هم  شي چې د یدایک

 .پکې ورکړل شي

 یز ډول کوچنیولکاروبار: شخصي کاروبار په ټ يکوچن 

 یالير بريږي چې ډیلیمانه هم پیه پيه په لووي مګر کله کل

چې په هر  یپه دې کې د یوي،د دې ډول کاروبار ښه وال
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نکو ته ومصرفوکې   ځایکې شتون لري او په هر  ځای

 توکي رسوي.

O (شراکتPartnership):نو یکاروبار د ځ شخصي د

د (تیلو،نامحدود مسوکموالید پانګې ستونزو له کبله )

 شراکت.ييرامنځته شوچې شراکت ورته وا ډول و بليکاروبار 

ډول کاروبارکې چې په دې  بڼه ده ه لرغونېريهم د کاروبار ډ

کار په خپل منځ کان د کاروبار،ير وي اوشريدپانګې مقدارډ

 ت ورکوي.یلوشي او هر چاته مسويکې و

اساس  ه و تړون پير وګړي د يا له دوو څخه ډيدوه کې شراکت 

اساس ه د تړون پ او لويیار پقانوني کاروب ،ږييراغونډ

 ״نټیک ״سوری.پروفخپلې دندې او حقوق خوندي کوي

و څو وګړي سره ياساس  ه و تړون پيي: د ژنیشراکت داسې راپ

ندې کاروبار الس الله کوي تر څو يشر ایوړت او،کار پانګه

 .څخه ګټه تر السه کړي

و يفوي:  شراکت يشراکت داسې تعر ״اسټوري״همدرانګه 

ات  وګړي  يه زا له دوو څخيچې دوه  یتړون د  نداسې خوښم

تر څو له  کوي ځایو يپانګه او کار  په قانوني ډول يې 

خپل منځ کې  پها سوداګرۍ څخه السته راغلې ګټه يکاروبار 

 شي.يوو

 نې دي:يرې اړيو شراکت کې الندې نقطې ډيپه 

 کې يتر منځ د اړ اتو وګړويا له دوو څخه د زيدوو د  شراکت

 .ینوم د
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 و تړون وي.يکه يتر منځ دغه اړ کانويد شر 

 ون د ګډ کاروبار په ګټه کېترمنځ دغه تړ لو وګړویالبید ب 

 .یکت داشر

 شتون ونلري  کې د ګټې شراکت و داسې تړون چې په هغهي

 .یدایتړون نشي ک د شراکت   ډول تړون انو د

 شي چې  یدایبرخه اخلي او ک کانيپه کاروبار کې ټول شر

 وسي.يپرمخ  روبار ټولې چارې د کا و شخصي

 الیشراکت د بچې  يږیخه داسې رامعلومڅو نقطویله پورتن

چې په کاروبار کې د  یو داسې تړون ديترمنځ  لو وګړویب

ږي.ترکومې چې د ګټې یې دترالسه کولو لپاره رامنځته کګټ

و ډول يد ينکي باوکونه نده چې ټول ګډونينو دا اړ خبره ده

ه تړون کې څه پاساس چې  هد تړون پبلکې  ګټه ترالسه کړي

پانګه  هريډ چې شريکخبره ده کوم  يعیکر وي خو طبډول ذ

ه ره ګټير برخه اخلي ډيولو کې ډیا د  کاروبار پرمخ بيولري 

 هم تر السه کوي.

ت نامحدود یلومسو ونکوشراکت کې د ټولو ګډونکو په

ږي نو د یه مخامخان سريله ز که شراکت،دې ماناوي دا په 

ې تر خپلې برخې نه وي بلکې خپله وازيت یلومسو يهغو

 ږي.یان کې ورکول کيز شخصي شتمني هم په
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و شراکت الندې :په ټولیز ډول ياوېیځانګړت د شراکت

 ځانګړتیاوې لري:

 څخه  له تړون ین دين اړل لپاره تړوید پ : د شراکتتړون

ه روبار پتړون کې د کا پهي.لول ناممکن دیرد شراکت پیبغ

کلي یا لي معلومات وي چې دغه تړون په ژبه پړهکله بش

کلي ډول وي ځکه په یتړون په ل وخت  یريډول وي خو ډ

نځ د ستونزو د ګډونکونکو تر م دکې   يراتلونک

 کوي.مرسته  کې منځه وړلوه لاو د هغوپه  والړېدورا

  ه د کم ترکمياروبار کې باپه ک د شراکتر:یکانو شميشرد

شراکت ورته نه شو څخه کم وي  که  له دوو وګړو دوه وګړي

ډول په  ټولیزپه  یصي کاروبار دخبلکې داش .یاليو

  کانيا شلوپورې شريه تر پنځوسو و څخکې له دو شراکت

 ریکانو شميه کاروبار کې د شرپبانک  کوي او د کتاشر

 ر نه وي.يتر لسو ډ

 :د کاروباري تړون موخه د کاروبار چلول دي چې د کاروبار

ش پورې اړه لري د يا د توکو ويد او ید تول کاروبار د توکو

 هغه تړون ته د ،ر چلول نه ويد کاروبا موخه  کوم تړون چې

 .یالينه شو و تړون شراکت

 راوړل دي  اصلي موخه د ګټې السته ان:د شراکتيزګټه او

په خپل منځ کې وېشي او که کاروبار  کانيچې دغه ګټه شر

ان د يزکان ديرخ شي نو د کاروبار ټول شان سره ميله ز

 لري. تیلوورکړې مسو
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 ېان د ورکړيت کې د زان په صوري:دکاروبار د زتیلومسو 

صورت کې ان په ير زيلري چې د ډ تیلومسو کانيټول شر

ان کې يشخصي شتمني هم په ز کانويشي چې د شر یدایک

 ورکړل شي.

 پله برخه د نورو خ کيو شريڅ ید حقوق:د کاروبار هږید ل

 .یږدوالیل  نه شي بل چاتهرته پله خوښې  کانويشر

 ه ورکوي.ید خپلې ګټې په اندازه مال کيشر هره:یمال 

 نه نده.يڅارنه:په قانوني ډول د دې ډول کاروبار څارنه اړ 

 نو کې ووادیلپاره په ه قانون: د دې ډول کاروبار دشراکت

 شتون لري. و قانون ي

 :د پرمخ وړلولو لپاره ټول  بارد کارود کاروبار انتظام

کانو په خوښه له ټولو يکن د شریل ،ک وييکان شريشر

و لپاره و شخص د کاروبار د پرمخ وړليڅخه  کانويشر

 د کاروبار د استازي په توګه کانويټاکي چې د نورو شر

 وسي.يکار پرمخ 

 هم ګډون  کيک: په شراکت کې نا بالغ شرينابالغ شر

ان په يد ز شي چې په ګټه کې مکمله برخه لري او کوالی

 ږي.یول کبوج نه اچ انيزد  ت کې پرېصور

  اره لولو لپید کاروبار د پ کانيډول ټول شر ټولیزپانګه: په

ه برابره پانګ کانيشرنه نده چې ټول يکوي خو اړيپانګه شر

شي چې بدون له پانګې خپل  یدایکه کړي بلکې کيشر

 وکړي. په کاروبار کې ګډون هم ربې پر اساستجاقت او یل
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تړون  شراکتد :(Partnership Deedتړون) شراکتد

و ید کورن شراکتو ټولګه ده چې د سرښت هغو قواعدو اود

تړون  هغه  تړون له شراکتا يږي یکارول که د اجرا لپاره پ چارو 

کاروبار کې د ګډونوالو حقوق چې په  یڅخه عبارت د

ې يډول   یکلیل وي چې  ډول يلکیل اي ژبني په تړون .څرګندوي

ول کلي ډیپه ل ېينو ډولونو کې بهتر یورتپه پ .ر هم ويراجسټ

ک پرې هم وي تر څو د ټولو یسلال کانويچې د ټولو شر ید

په  او يکړ ېحقوق خوندي او دندې ځانګړ کانو يشر

د .يوکړ یویمخنوالړيدود را وتونزد س راتلونکي کې 

 :دي ېنياړ ېالندې نقطپه تړون کې  شراکت

 د د کاروبار يندې بال څخه وړاینوم: د کاروبار له پ سازماند

ې يد حکومت لخواو داسې نوم وټاکل شي چې يلپاره 

د په تړون کې ذکر يدغه نوم با او وي ي نهل منع شووښويا

 شي.

 د د کاروبار ډول ذکر شي چې يد کاروبار ډول: په تړون کې با

ش يا د توکو له ويد سره یتول له د توکو دی   کوم ډول کاروبار

 سروکارلري. څه  سره

 د د کاروبار نېټه ذکر شي چې کاروبار د ي: په تړون کې بانېټه

 ږي.یته رس یکله پااول یکله پ ،ید څومره وخت لپاره

  :کل شي چې ید دا وليکې باد کاروبار په تړون  پانګه

د يو پانګه بايز ډول څومره پانګه لري او دهر یپه ټول کانيشر

 معلومه وي.
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 ل کید دا هم وليبا ش:د کاروبار په تړون کېيان ويد ګټې او ز

ل شيان په کوم نسبت  ويترمنځ ګټه او ز کانويشي چې د شر

 ي.کېږ

 کلیول هم د دايستل:په تړون کې باياسو ید پ هله بانک څخ 

د  سویشي چې له کوم بانک سره حساب خالص کړي او د پ

 چک شتون ولري. رک پیالسل کيستلو لپاره د کوم شرېا

 په  نو برخه د کاروبارکايد د شريم: په تړون کې باانتظا

ک د کاروبار په کار کې يمعلومه شي چې کوم شر انتظام کې

 کانيې کومې دي همدارنګه بعضې شرياو دندې  ونډه لري

 ږيیکيا بعضې همداسې سره شریکوي بيوازې پانګه شري

 خپل کار او تجربه په کار اچوي.چې 

 ه هکل په کانويد د ټولو شريپه تړون کې باه: نژندیپ کانويشر

 معلومات شتون ولري.

 د  کيد دا ذکر شي چې که کوم شريکې با: په تړون هاجور

که  ،نههغه ته اجوره ورکړي که  وړلو کار کويکاروبار پرمخ 

 کړي څومره؟ ې وري

 ک يو شريا يکل شي چې ایهم ول د دايپور: په تړون کې با

لپاره له  د حللويدخپلو شخصي مسا شي چې  کوالی

ا به دا پور څه ډول یه کړي که هو وي نو بکاروباره پور ترالس

هم ې يکه سود ولري نو مقدار  ،سود به ولري او که نه ،وي

 ذکر کړي. د يبا



  

 

 22 |مخ

Business کاروبا

 ر
  د دا هم ذکر شي چې يات: په تړون کې بیشمول کيد نوي شر

 لکاروبار ته شام شي  کوالیو طيشرا وپه کوم کيشر ینو

 .شي

 ي چې په د دا هم ذکر شيد کاروبار ختمول:په تړون کې با

 شي. يحاالتو کې کاروبار ختموال وکوم

 ا ید دا هم ذکر شي چې د اړتي: په تړون کې بایرواليد پانګې ډ

 .نو ترالسه کويیکاروبار پانګه له کومو سرچ په وخت کې

 کل شي چې ید دا هم وليډول: په تړون کې با د شراکت

 و معلوم وخت لپاره.ياو که د  یاري دیکاروبار اخت

 چې د دا هم ذکر ويي:د شراکت په تړون کې باکانومرګيشرد 

کانو قانوني وارثان د يکانو له مرګ وروسته د شريد شر

 ؟شي او که نه یابرخه مخته وړ شراکت

 يې قهيد طريرات راولي بایڅه تغ رات: که په تړون کېیتغ 

 ذکر شي.

په شراکت کې د :(Kinds Of Partnersډولونه) کانويشر

 ډول دي: ډولونه په الندې کانويشر

 اساس: ه پ چارو د انتظام د  .1

 کيفعال شر (Active Partner:)چې  کيو داسې شري

ددې  .اخلي رخههم ب کېچارود کار د مخته وړلو په  دکاروبار

د  کيدا ډول شر ترڅنګ چې په کاروبار کې  پانګه لري،

د کاروبار د پرمختګ ضامن وي نو  .ويهم  یکاروبار استاز

 .هم وي ر مهم ير لپاره ډله همدې کبله د کاروبا
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 کيپانګوال شر(Sleeping or Dormant Partner:) و داسې ي

په ګټه او  ،وازې پانګونه کوييپه کاروبار کې چې  کيشر

کې ونډه  چاروم په د کاروبار د انتظا ،ک وييان کې شريز

 ي.يوا کيشر یک ته غلينه اخلي دې ډول شر

 کيد نوم شر(Nominal Partnerپه نړۍ :) ير داسې ډ کې

 يد یالیکې ښه نوم چاروه کاروباري خلک شتون لري چې پ

د ګټې رسونې په  ته دا ډول خلک خپلو ملګرو او دوستانو

چې دا ډول  کوييسره په کاروبار کې ځان شر یه له هغوموخ

کې ونډه چاروه کوي او نه د کاروبار په ینه پانګه ته کيشر

ه ت کيل شرډو ان کې هم ونډه نلري چې داياخلي په ګټه او ز

په کاروبار  د نوم لپاره  نداريز شريک وايي ننداريز شريکن

 کې شرکت کوي.

 کيګر شريکار(Worker partner:)د  کيګر شريکار

کوي په کاروبار کې د خپل علم  هیکاروبار لپاره پانګه نه ته

ا د یخپله وړتږي چې یکياساس شره اقت پیاو ل ېتجرب،

 انځ د کاروبار په ګټه کېوي توب لپاره کاریاليروبار د برکا

 .کوييشر

 کيمه شرین(Quasi Partnerله ن :)ک څخه موخه يم شری

ک و خو له يشر چې مخکې په کاروبار کې يک ديهغه شر

کې د پور  رې کاروباياو خپله ونډه  یجال شو هکاروبار څخ

 اخلي. ېښې او سود پريې اپه ډول پر

 ډولونه:کانويد عمر په لحاظ د شر .2
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 کيبالغ شر(Adult Partnerبالغ شر :)ته  کيک هغه شري

 ږي.یبلل ک کير وي بالغ شريکلو ډ 11ې له ير ي چې عميوا

 کينا بالغ شر (Minor Partnerد دې ډول شر :)ک عمر لهي 

ټه کې وازې د کاوروبار په ګيکم وي چې  څخه اتلس کلو

ږ د شپيبا يږیبلوغ ته رس کيک وي.کله چې نابالغ شريشر

خبر دارې ته د خپل کار په هکله ا وباريکار ې مخکې تاشیم

 ورکړي چې کاروبار ته ادامه ورکوي او که نه.

 ډولونه: کانوياساس د شره د تجربې پ .3

  رسیدلی شريک(Senior Partner:)ک يشر رسیدلی

 ،کې ډيره پانګه لګويچې په کاروبار  ته وايي کيهغه شر

چې  کې ډيره ونډه اخلي چارود کاروبار په  ،تجربه لري هډير

 وي. ريهم ډکانو په نسبت يد نورو شر ېيان يسود او ز

 نارسیدلی شريک(Juninor Partner): کيدا ډول شر 

 کې همچاروپه کاروبار کې کمه پانګه لګوي او د کاروبار په 

ورته د نورو ګډونوالو په ان يل وي چې ګټه  او زیر لږ دخيډ

 ږي.یورکول ک  کم نسبت

 ډولونه: کانوياساس د شره ت پیلود مسو .4

 کيشر محدود المسؤلیت(Limited Partner:)ډول  دا

ې پانګې په اندازه  وازې د خپليان په صورت کې يد ز  کيشر

 کې د الس چارود کاروبار په  کيچې دا ډول شروي  لومسو

 اجازه نلري. وهنې
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 شريک محدود المسؤلیتنا(Un-Limited Partner:)د 

 .دود ويمحر یغپه کاروبار کې  تیلوک مسويډول شردې 

ان يشتمني هم په ز شخصي کيد شران په صورت کې يد ز

 ږي.یکې ورکول ک

 

 

 (Kinds of Partnershipډولونه) د شراکت

 ن شراکتیمع(Partnership of Fixed period :) دا ډول

ته  یه چې دغه وخت پاکل و معلوم وخت لپاره وييد شراکت

 هم له منځه ځي.شراکت  ي،ږیورس

 ري شراکتایاخت(Partnership AT_Will:)ډول  دېد

ک يکه هر شر ن نه ويیوخت له مخکې څخه تع شراکت

د ډول کاروبار  شي دا کوالیې يکړه يوغواړي د ختمولو پر

و وخت لپاره يد ډول کاروبار  اا دي،ن وخت لپاره ويینامع

ا هم کاروبار یب دو سرهیوي مګر د وخت په پوره ک يل شویپ

وي  يل شوینګړي کار لپاره پو ځايا د يدا کړې وي یادامه پ

 دا کړي.یا هم شراکت ادامه پیدو سره بیلید کار په تکم

 شراکت محدود المسؤلیت (Limited Partnership:)  په

نا او بل  محدود المسؤلک يشر ويکې  دې ډول شراکت

راجسټر  چې ددې ډول شراکتوي  کيشر محدود المسؤل

کې  اروچ د کاروبار پهک يشر محدود المسؤل .ین دياړ

محدود  .شي کوالیورته سال کانوينورو شر ل نه ويیدخ
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لپاره اقدام نشي د کاروبار د ختمولو  کيشر المسؤل

 محدود المسؤلو يې ډول کاروبار کې دچې په د ،کوالی

 .ین ديشتون اړ شريک نا محدود المسؤل ودياو  شريک

 

 له منځه وړل شراکت

(Dissolution of Partnership) 

ني ا لمنځه وړل په دې مانا چې د هغه قانويول ختم د شراکت

مواردو هر ډول وي په الندې  شراکتکه  .وړل شييلمنځه  بڼه

 منځه ځي:ه ل کې

 ه د تړون پ(اساسDissolution by Agreement:)  کله

 تیمنځه وړلو صالحه ته د کاروبار د ل کانويچې ټولو شر

ړون منځه وړلو ته د کاروبار د ل یاو هغو وي یورکړل شو

 له منځه ځي. شراکت نو وکړي

  له)یادښت په وسيد (Dissolution by Notice:  په

ورکوي او ورته  ته خبر وک نورياري شراکت کې هر شریاخت

م همدلته يک نه يشر کې رنورو په کاروباد ې چې زه يوا

 ځي. هله منځ هم شراکت

 

   ښدو په وختېښو د راپیپځانګړو: 

  کله چې وخت  يش لیره پن وخت لپایو معيد  که شراکت

 منځه ځي.ه هم ل پوره  شي شراکت
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  ه ت پایکله چې کار وي  يل شویلپاره پ کار دکوم که شراکت

 هم له منځه ځي. ږي شراکتیورس

  له منځه ځي. شي شراکت یونیا ليک مړ يکه کوم شر 

 حکم صادر کړي  يونیکله د لپه ه کيکوم شر د که محکمه

 له منځه ځي. شراکت

   د لهیځته شي چې د هغې په وسښه رامنېسې پوه دايکه 

 منځه ځي.ه ل بې قانونه شي شراکت بڼهي نقانو  شراکت

   واد یله دښمن ه کاروبارکت اشردکه جنګ رامنځته شي او

 منځه ځي.ه ورسره هم ل سره وي نو شراکت

ا مري نو شراکت ورسره هم ي يونیک ليکه کوم شر ادښت:ي   

ځکه منځه نه ځي، ه سره لکن کاروبار ور یله منځه ځي ل

نو پدې  ل کړيیا پیکاروبار ب کانينور شرشي چې  یدایک

 ږي.یک یې نويله منځه نه ځي بلکې جوړښت  ډول کاروبار 

 په خالف په  د کاروبار کيکه شر له:ید محکمې په وس

الندې حاالتو په صورت کې  نو د ،ضه وکړييمحکمه کې عر

 له منځه ځي. شراکت

  اساس کار ونکړي. ه پد تړون  که شراکت 

  ږي.یک ک ته خپل حق نه ورکول يکوم شر که 

 خپله دنده نه تر سره کوي. کيکه کوم شر 

 وي. یذهني توازن خراب شو  شريککوم  د که 

 ان کوي.يکه کاروبار په مسلسل ډول ز 
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O ګډې پانګې کمپنۍ(Joint stock Company): د

ډول داچې  يد یر لرغونيار ډول په نړۍ کې ډکاروب شخصي

 ريلو نفر(  يان ي)پانګې کمښت،ټول زستونزېولړ يکاوربار

 ځایويخلک سره راټول  ېنیل لپاره ځدغو ستونزو د ح او د

م يد کاروبار دوورسره چې ل کړ یکاروبار پې ي

خو شراکت هم د  .ې رامنځته کړي(شراکتډول)

له توګه ک ېپه ځانګړ ینوستونزو په حل کې پاتې راغیپورت

په نړۍ کې  کېپه اخرو ړۍ یالدي پیم لسمې ود اوچې 

د توکو  له دې اوښتون سره  ،صنعتي اوښتون رامنځته شو

نو له همدې کبله د  یراغ یاتواليش کې زيد او ویپه تول

ر او د کاروباشول ه کاروبار دوه پورتني ډولونه ګټور ثابت ن

د ګډې  شو. رامنځته )ګډې پانګې کمپنۍ(م ډولیېدر

د  ډير وګړيچې  یو داسې ډول دي رپانګې کمپنۍ د کاروبا

خپله پانګه د ونډې  ځایو يه سره رګټې د السته راوړلو لپا

په شکل سره راټولوي چې په راټولې شوې پانګې پراخ 

السته راغلې ګټه په خپل له کاروبار څخه لوي یکاروبار پ

ږد ید ګډې پانګې کمپنۍ دلشي.يمنځ کې و

و ینور کمپنمه ،فوالدو کمپنۍ او یږد،بانکوالۍ،بیرال

لو یالبیب ګډې پانګې کمپنۍ د ده کوي.یر پانګه تهيلپاره ډ

 :ېف شويپوهانو لخوا داسې تعر
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وه داسې ټولنه ي ويد ګډې پانګې کمپنۍ د وګړ” الرډ لنډلي:

د ګډې موخې د السته توکي  ته ورته سویپ سې او یده چې پ

 .”لګوي په ګډه پانګه کې راوړلو لپاره

ه و ټولني رو وګړويګې کمپنۍ د ډد ګډې پان״فن:یمز سټیج

سو ته یا پيسې یپاسوداګرۍ په موخه ي د کاروبارده چې 

ه الست کاروبار څخهکوي له يشرناک توکي سره ورته ارزښت

 .״شييراغلې ګټه په خپل منځ کې و

 هم د ګډې پانګې کمپنۍ  داسې چېشو کوالیهمدرانګه 

ي و مشتمله په هغو وګړود ګډې پانګې کمپنۍ  :کړو فيتعر

دخپلې چې په دې موخه په کاروبار کې پانګونه کوي چې 

 .ک شييې شران کيونډې په اندازه د کاروبار په ګټه او ز

ونډه ه کوي یکاروبار لپاره پانګه تههغه خلک چې د 

خلکو را ټوله شوې د ږي.یبلل ک(Share Holderلرونکي)

و ینچې دغه پانګه په کوچ کمپنۍ پانګه جوړوي پانګه د

هرونډه  .ېيې ونډه وايې ته چې هر برخ ېشليبرخو وو یکوچن

بې له کومې  وګړو ته لویالبیچې بمت لري یق یړو ځانګي

د ګډې پانګې کمپنۍ ځان ته قانوني .ږيیږدول کیونزې لست

 وګړود  چارېدکمپنۍ لري.ت(ی)حقوقي شخصتیشخص

مشرتابه پالوی اي( Board of Directorsچې) وه ډلهي

مشرتابه چې دغه پرمخ وړي  ې يورته وا (تیه هئريمد)

 سره مخامخله کاروبار اواستازي وي  ه والود ونډ پالوی
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 هداسریا مړه کيونتوب یوالو په ل د کمپنۍ د ونډهکه لري.ياړ

د ګډې پانګې کمپنۍ غورځي.زه نه یڅ ډول اغیهپه کمپنۍ 

 اوې په الندې ډول دي:ینې ځانګړتينې اړیځ

 بار کې د کارو ک يپه شخصي او شرت:یحقوقي شخص

که کوم  ت جال نه ويیشخص کاروبار او خاوندانو تر منځ 

د کاروبار له څښتن  نو سې اخليیڅخه پ رشخص له کاروبا

کاروبار  خو د ګډې پانګې کمپنۍ  سره معامله ترسره کوي

د  ېي تیصخچې ش ت لريیله ونډه والو څخه جال شخص

ل نوم شي په خپ کوالیاو  وي ي انسان په څېرعمصنو

عوي په د د وکړيکې ګډون   الت ترسره کړي ،تړونونومعام

په ونډه  شي نه کوالیصورت کې شخص په کمپنۍ دعوه 

 .وال

 محدودونډه وال د ګډې پانګې کمپنۍ  : محدود المسؤلیت 

پلې ونډې په اندازه د خت لري د کمپنۍ هر ونډه وال یلومسو

 .ت لريیلومسو

 کوالیوال وکې ونډه ید کمپنیټیپه عامه لمږد:ید ونډې ل 

چې د ږدوي یخپله ونډه بل چاته ته ولسره شي په اسانۍ 

هروخت وغواړي خپله پانګه تر السه  عامه کمپنۍ ونډه وال

ډ کمپنۍ کې ونډه وال په یټیکن په شخصي لمیلشي  کوالی

 ږدوي.یخپله ونډه بل چا ته ول کوالی ډول نشي خپلواک

 نډه والو و کې د ویکمپن دیټیپه عامه لم:رید ونډه والو شم

ه ونډو و پیپنمر د کیشم ور يد ډاو  (7)هواو لږ تر لږه  ریشم
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 کې دو ید کمپنیټیهمدرانګه په شخصي لم،وي تړلیپورې 

اته يات تر زياو ز(2)لږ تر لږه دوه ریکانو شميشر

 .ید( 02)سپنځو

 و يمخته وړلو لپاره د د چارو  د کمپنۍ  :د سازمان چارې

په نامه  شرتابه پالویمد ږي چې یټاکل ک (تیهئپالوی )

او د کمپنۍ لپاره پالنونه ،پروګرامونه جوړوي  ،ږييادي

و مشر لري چې د درو کالو ي مشرتابه پالوی هغه پرمخ وړي

د په ډيره امانت والۍ يدنده با ۍدمشراو ږيیلپاره ټاکل ک

 تر سره کړي. سره 

 :له ونډه والو څخه جال د ګډې پانګې کمپنۍ اوږد عمر

 ږيیک يونیا ليکه کوم ونډه وال مري  يت لریحقوقي شخص

ډول  ېد دنو له دې کبله  زه نلري یاغ په عمرکمپنۍ  د

 عمر اوږد وي. سازمانو

 لو موخه د ګټې السته ود جوړو ید دې ډول کمپنش:يو دګټې

د نو د کمپنۍ د ګټې په صورت کې ټول ونډه وال  راوړل وي

 ټه دګ و مقداريشي بلکې يټوله ګټه په خپلوکې نه وکمپنۍ 

د قبه ستونزو ارې مترید غ تر څوساتي  بڼه په رمې يز

 وکړي. يویدو په وخت کې د ستونزو مخنیښیراپ

 ۍ په اسان د ګډې پانګې کمپنۍ کاروبار ته:لدیليد کار تبد

ږي تل هغه کارونه مخته وړي چې په قانون یر نه ورکول کیتغ

 وي. کړي ذکرې يکې 
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 کوالیر وخت خلک ونډې هو یکمپن هد عام:رودلید ونډو پ 

نډې هر څوک نشي و ویشي واخلي مګر شخصي کمپن

 .ريیچې وپ کوالی

 ي نو قانويځانته  ۍد ګډې پانګې کمپنپلور: وا رېد ځمکو پ

ا وپلوري او ي ريیځمکې وپشي په خپل نامه  کوالیلري  بڼه

له نورو کاروباري ادارو سره په خپل نامه شي چې  یدایک

 وکړي.هم  تړونونه 

 په ګډې پانګې کمپنۍ کې کاروبار په پراخه روبار:پراخه کا

 ږي ځکه دلته د پانګې د نه شتون ستونزه نه وي.یل کیتوګه پ

 و سره د یټید کمپنیټ لميپراوشخصي  لفظ: ټيويد پرا

ن دي خو عامه کمپنۍ له دغه حالت ياړلفظ کارول ټ يپراو

 .څحه مستثنا دي

 څ ینظم کې هد سازمان په  :د کاروبار په چارو کې الس وهنه

ته په کلنۍ غونډه کې بال کوالی ينش و ونډه وال الس وهنهي

په هکله نظر  چې د کاروبار د چاروشي  کوالیونډه وال 

 ورکړي.

 په  وازې تر خپلو ونډويد کمپنۍ ونډه وال ت حقوق:ید ملک

ځکه  کوالی يد ټولې کمپنۍ دعوه نشونډه لري کمپنۍ کې 

شتمنۍ د کمپنۍ ټولې لري  بڼهځانته قانوني کمپنۍ 

ت حقوق نه ید ملک ۍنو ونډه وال ته د شتميڅ یهت وي یملک

 .ږيیور ک
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لکه څرنګه  چې د ګډې :ګډې پانګې کمپنۍ اداري جوړښت

تر جوړښت  ت بڼه لريیو قانوني شخصيپانګې کمپنۍ د 

و ياو د استازيتوب لپاره  ل کويیوروسته په خپل کار پ

 تابه پالویمشردټاکي چې  والو له ونډهاداري مجلس 

(Board of Directors)دغه ټاکنې د ټولو ونډه .ورته وايي 

مشرتابه چې دغه  ږيیه اچولو وروسته تر سره کيله را والو

 ا له باندېي څخه پالويله  توګه و نفر د مشر په ي  پالوی

ټول ونډه وال په  .ييورته وا ((Chief Exective چې ټاکيو

ګډې پانګې کمپنۍ چې پکې د و ځل غونډه کوي يکال کې 

 .سيیړنې الندې نیترڅنه او اړونده راپورنه ،حسابوکړنالره 

د  چې دا کار ټاکي نیلومسوادارواړونده  د ایوروسته ب او

وې يد  وال ونډه هر،ږيیو له اچولو وروسته تر سره کيرا

چې که د چا ونډې لس  دا په دې مانا اچولو حق لريد ې يرا

ږي له کلنۍ یق ورکول کو اچولو حيوي هغه ته د لسو را

 وال کمپنۍ په کارو کې ونډه  ګډې پانګې غونډې وروسته د

په دوه  کمپنۍ پانګېد ګډې څ ډول السوهنه نه کوي یه

 :شي  يحاالتو کې له منځه تلل

 کړه وشي.يد اچې په اداري مجلس کې د له منځه وړلو پر-1

کله چې کمپنۍ له سقوط سره له دې امله مخ شي چې -2

 مت څخه واوړي.یه ټول قپورونه ل

ې د يمنځه وړلو چارې ه چې د لنه ده يپه دواړو حاالتو کې اړ

کمپنۍ د اړونده چارو سمبالښت د ادارې له اجازي وروسته 
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 .یدایک يک پرته دا کار نشیاو له قانوني اجازه لتر سره شي 

د  يډول په داسې حالت کې د حکومت له لور زیټولپه 

الم او د پورړوي تر یموادو ل ونونو او اومیکمپنۍ د ماش

له چې ږي یټاکل ک یپه موخه يو سمبالونک شيمنځ د هغه دو

 .ږيیبلل ک يمنځه وړونک

شرکت او د ګډې پانګې  ر:ید شرکت او کمپنۍ تر منځ توپ

و له بل سره الندې يکمپنۍ د کاروبار دوه ډولونه دي چې 

 ر لري:یتوپ

ډ و شان ګيمنځ ل د ټولو برخه والو تريپه شرکت کې شته وسا -1

ل وي یک له لوري وکيک ېې د بل شرياو هر شرږي یګنل ک

لګې په ید ب .و رنګ وييت یلوټولو مسو يدوهمدراز د 

ن وي نو په ورکولو يد شرکت د کوم پور پرې کول اړ توګه که 

خو کمپنۍ د شرکت برخالف جال و شان مکلف دي يې ټول ي

کمپنۍ  .ږيیلل کجال ب ېيو ونډه وال ياو هر قانوني بڼه لري 

سې داوي  محدود هتر منځ ونډ يد دوکې د ګډونوالو ونډه 

ش يلو ويدوسا شي نو ه )ګړوبه(یواليرته کمپنۍ د یچې که چ

له  .ږيیپه تناسب سره تر سره ک د ونډې د هر ونډه واليبا

 يهم نش شريکوالو يدو دمخه دغه کار یک ه یواليد

 لهوکړي.کمپنۍ االتو کې کوم تصرف دداسې چې ،کوالی

وي او  يد کمپنۍ پوروړ و ونډه واليهمدې امله چې کله 

ې يبه  زینو اغ يوړل شيدهغه برخه په کمپنۍ کې له منځه 

ې په ياسې چې کومه ونډه دوازې د ده تر ونډې محدود وي ي
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د نور څه نه واک کې وي هغه به د پور په بدل کې له منځه ځي 

منځه نه ځي ه هغه للري  مپنۍ په االتو کې چې دا کومه ونډهک

چاته د تصرف ینۍ په االتو کې قانوني ډول هځکه چې د کمپ

 اجازه نشته.

له لوري دعوه وشي  شريکانا هم دي دکار اوکت کې که اپه شر -2

ه وي یعل يپه خپل منځ کې مدعي او مدع شريکاننو ټول 

له او خو کمپنۍ د دې ټولو برخالف جال قانوني بڼه لري 

او ه وي یعل يکمپنۍ مدعي او مدعوازې يپرته  ګډونوالو

 وي. توب  اداري کسيپه محکمه کې د قانوني شخص استاز

شرکت او کمپنۍ هم جال قانوني بڼه لري چې د قانوني  -3

 .ږيياديشخص په نامه 

ر رته تیخپل ګډون فسخه او پانګه ب شريکپه شرکت کې هر  -4

 وازېياو  یدایک يۍ کې داسې نشکمپن په .شي کوالیالسه 

 شي. یډه پلورالله ونخپ

 تر یت د دویلومسو رکت کې په عمومي توګه ګډونوالپه ش  -0

او په کمپنۍ کې لو پورې محدود نه وي يالس الندې وسا

 محدود وي.

او کله چې خلک په کمپنۍ کې ګډون کوي :د کمپنۍ ونډې

 په پنۍ په خپل وار سره د ګډون والوخپله پانګه ورکوي کم

کچه  د ګډون  یې د هغوڅو په کمپنۍ کو سند خپروي ينوم 

کمپنۍ ته چې ي ي( واShareدغه سند ته ونډه ) .ښکاره شي

 .ږيیشل کيا ونډو ويجه ومنل شي هغه په برخو يڅومره بود
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ه کله د ونډې له پاسه یچې دغه به لري یهر ونډه ټاکلې ب

. د ونډو ورته وايي ( face value)وي چې ښکاره ېکلیل

چې د ګډون  يهغه دې يږي لومړي ډول یدوه ډوله ک شيو

ونډه کلې یچې لوي  يکل شوینوم پرې ل يکوونک

(Registered share په نامه )ې يم ډول ياو دوږي يادي

د چا په الس کې چې  ،یکل شویچې نوم پرې نه وي ل يهغه د

 Bearerونډه ) يد ونډې ته السږي یوي د هغه بلل ک

share.وايي ) 

 :ډوله دي د حقوقو پربنسټ په دوه والوونډه ونډې د 

 (Ordinary shareعادي ونډې)-1

 (Preference Shareځانګړې ونډې) -2

ونډې  ېچې دغوره شو یردادید دواړو ونډو تر منځ توپ

 والد عادي ونډه ش کې يدو په ويته د کمپنۍ د عوا يلرونک

توب يړچې د لومږي یپه پرتله د لومړيتوب حق ورکول ک

 :ې په الندې ډول دييصورتونه 

پانګې  يد د هغه اچول شويته عوا وونډه وال ېړد ځانګ-1

ګه لس سلمه پان که په توګه  لګېیدب.ږيیپه تناسب ورکول ک

د هغوي د  ته ونډه وال يځانګړ ديلومړي عوا ،اچولې وي

څه پاتې  وروسته چې کېږي شلياساس و هپانګې دسلمې پ

 ينه ش.او که پاتې يږیته ورکول ک شي هغه عادي ونډه والو

همداراز که  کمپنۍ د کال په  داسې بې برخې ويبه هم یدو

ونډه  ېد ځانګړ ،شي ید تر السه نه کړاير کې څه عوایبه
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داسې چې راتلونکي کال کله ږي یا هم ساتل کید بيعوا والو

 والوونډه  يا عادیته او ب یدو يد ترالسه شي لومړيچې عوا

 .ږيیته ورکول ک

ونډه د عادي  دو کچه يد عوا ونډه وال ېادځانګړیکله ب -2

 .ياته ويز هپه پرتل والو

ه ونډ ېدکمپنۍ په کلنۍ غونډه کې دځانګړ -3

وي  او عادي ونډه والو و ورکولو حق يته د را خاوندانوووال

ې اچولو حق يوې رايته د  یا خو دوياو حق حاصل نه وي ته دا

و يته د دوو را ونډه وال يې حال کې چې د ځانګړپه داسوي 

 حق وي.

 

 ې کمپنۍ ډولونهګډې پانګ

Kind of joint stock companies 
 

(: دا ډول Chartered Company)کمپنۍ کیاجازه ل

د شاه الدي وړاندې یم1144 کې ایانتکمپنۍ په اروپا او بر

چې چارټر بانک اف  اساس جوړېدلې ه د فرمان پ

خو کله  لګې ديیا يې ښې بيند،چارټر بانک اف انډیانګل

و ځل يک کمپنۍ ینو اجازه ل شوو قانون جوړ یچې د کمپن

و وختونو کې د یپه اوسن اساس جوړې شوې ه ا د قانون پیب

و د یځکه اوسمهال د کمپن یر لږ دير ډېنو شمیدا ډول کمپ

 و جال قانون شتون لري.يجوړښت لپاره 

 :اوېیو ځانګړتیک  کمپنید اجازه ل
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 ږي.ياساس جوړ هد ډول کمپنۍ د شاه د فرمان پ 

 د کلمه نه وي ذکر.یټیو سره د لمیله دې ډول کمپن 

 او  وچې د قواعدت لري یر صالحيدا ډول کمپنۍ ډ

 اساس کاروبار چلوي.ه ضوابطو پ

  ږي یشاه لخوا ټاکل ک اساس د  ه شاهي فرمان پ ې ديمشر

 ته وي.یر با صالحيډ چې

 و کاروبار یاساس د دې ډول کمپن ه د شاهي فرمان پ

 ږي.یمعطل ک

 دا ډول (:Statutory Companyقانوني کمپنۍ) 

د ولسمشر د ځانګړي ا يقانوني مرجع  تبرېعوې ميد نۍکمپ

اوې په یو ځانګړتید قانوني کمپنږي.يجوړاساس  ه فرمان پ

 الندې ډول دي:

ځانګړي د ولسمشر د ايمرجع ي و قانونيدا ډول کمپنۍ د  -1

 ږي.ياساس جوړ ه فرمان پ

د هبودا ډول کمپنۍ داسې کارونه سرته رسوي چې د ټولنې ب  -2

 په کې وي.

 دا ډول کمپنۍ د حکومت په ولکه کې وي.  -3

 ل وي.وونډه وال تر خپلې ونډې مسوو کې یپه دې ډول کمپن  -4

 ۍ  د کاروبار په هکله مکمله اجاره داري لري.دا ډول کمپن  -0

 .ږييدا ډول کمپنۍ د ټولنې د ګټو د ساتلو لپاره جوړ  -6

 



  

 

 39 |مخ

Business کاروبا

 ر
دا ډول  :Registered Corporationراجسټرکمپنۍ

له چې د ینو په وسینو کې د شته قوانووادینۍ په هکمپ

او  ږييوي جوړ ېب شويد ولسي جرګو له خوا تصووادنو یه

 دوه ډوله لري:

 کمپنۍ نامحدودالمسؤلیتUnlimited Company: په

ا پورونوپه يان يونډه وال د کمپنۍ د زو کې یدې ډول کمپن

ري دا په دې مانا که کمپنۍ ت لیلومسو محدودناوړاندې 

شخصي شتمني د ونډه والو  ،ږيیان سره مخامخيله ز لهک

 ږي.یهم په پور کې ورکول ک

 کمپنۍ محدود المسؤلیتLimited Company: په دې

تر خپلو ونډو ان په صورت کې يدزو کې ونډه وال یډول کمپن

 :تړل کیږي په دوه ډوله  وې کمپنۍ پوريد ت لري.یلومسو

 اساس  ه د ضمانت پBy Guarantee 

  اساس  ه د ارزښت پد ونډېBy share value 

 ږي:يله په دوه ډوله محدودیوه کمپنۍ د ونډو په وسي

  کمپنۍ  محدود المسؤلیتشخصيPrivate Limited 

Company:ر له یو کې د ونډه والو شمیپه دې ډول کمپن

 ېيشي او نه يدغه کمپنۍ ونډې ووي  پورې دوو تر پنځوسو

چې له دې ډول ،ږيیکخپروي او نه په بازار کې ونډې پلورل 

 ن دي.يکل اړیکلمې ل  ټوييوسره د پرایکمپن
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  کمپنۍ محدود المسؤلیت  عموميPublic Limited 

Company:ر لږ تر ېشم و کې د ونډه والویډول کمپن په دې

او ددې  وي تړلیې په ونډو پورې ياتوالي يه او د زولږه او

لورل ونډې د ونډو په بازار کې په ازاده توګه پو یډول کمپن

 ږي.یرودل کیاو پ

 

 

 

 

 

 

 

 یم څپرکيدو

په لرغونو زمانو کې چې ويد ووايبا : Industryصنعت

پوره  ېنه شو اوېیوالتو د خلکو اړتصمح زویو او کرنيڅارو

 ې ديکه ځنو و اا ته پام واړیاوړتید کرنې پنو خلکو  کوالی

ا له مخې اسبابونه جوړکړل چې همدا د لومړي صنعت یاړت

انسان له کوچیاني ژوند نه د  چې کله دارنګههمالمه وه یپ
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انسان به خپل ټول اړتیاوړ مېشت کېدو خوا ته راغی ،نو 

په السو جوړول.له  خاورينو کټوريو نیولې ان تر کالیو  توکي

 وتوککې له  شته  او جامو پورې ټول شیان به يې په طبیعت

ع د بشر يپه السونو اوبدل او جوړول.هغه وخت السي صنانه 

له رغنده استعدادونو او له نوښتونو ډک ول او هر قوم به  له

رامنځته  توکي اد او وړتیاوو سره سم داړتیا وړخپل استعد

لې به دسیمې چاپېريال یانسانانو هر قوم او قبلرغونو  د کول

د ساري په  رامنځته کول  توکيپل،خپل السي له مخې خ

له چې   ېستلوتوګه طبیعت د سړو سیمو خلک دې ته اړ 

ځانونو ته تودې جامې وګنډي او  موخهسړو نه د بچ کېدو په 

 توکيته کالي او نور  د حیواناتو له پوستینونو څخه ځانو

جوړ کړي . همدغو السي صنايعو د وخت په تېرېدوسره 

دل زده یلې کيخو کله چې انسان د فلزاتو و پرمختګ وکړ،

ن یچې د ماشږي یم پړوا بلل کيچې دا صنعت دوکړل 

خو کله چې په ز صنعت لړۍ روانه وه يد دودختراع پورې ترا

په انګلستان کې کې  په اخرو ړۍیالدي پیم اوولسمې

نو په نړۍ کې ژور بدلو ن  صنعتي اوښتون رامنځته شو

د .رامنځته شول او وسايل توکيعصري کې  نړۍ په  .یراغ

او  تیفیستنې لپاره د توکو استحصال،کېخلکو د ګټې اخ

،چې د اقتصاد د علم له نظره ږيیل کيصنعت وبڼې بدلون ته 

 ېچې له خامو موادو لکه وړۍ،پنبدي پروسه ده یهغه تول

ا د يقوت،ځواک او  ،پوستکي او نورو څخه د انسان د مټ
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په دې کې شک .ږيیستل کېترې کار اخ لهین په وسیماش

واد په اقتصاد کې ستر ارزښت او یع د هينشته چې صنا

کې د صنعت د پرمختګ  سره د وادنو یه ه،پت لريیاهم

نو یپورتله .نا انډولي له منځه ځيبهرنۍ سوداګرۍ 

 دوه ډوله ۍ کېپه نړږي چې یڅرګندونو څخه داسې رامعلوم

 شتون لري: صنعت 

صنعت  په لومړني :Primary Industryصنعت  لومړني -1

موادو پورې اړه  ې ټولې هغه کړنې شاملې دي چې په اوموک

ستل،کرنه يراو رمويد کاني زلګې په توګه یلري د ب

صنعت کې  لومړنيپرې کول.په ه ونه،ځنګلونیکول،کب ن

د يې عت څخه یله طب ېدا کوي بلکیانسان په خپله څه نه پ

لګې په توګه ی.د بيله منځته راوړیوس په لوينو وسایځ

 د ېوازيله توکي السته راوړي چې یپه وس ېروند ګر د کرنک

 سي.په دېینکي کبان نوویا کب نيکرنې پروسه مخ ته وړي 

د  ېبلک ،پروسه کې انسان په خپله توکي منځته نه راوړي

له توکي د کارولو لپاره السته یلو په وسيوسا

 ی صنعت په دوه ډوله دی:نلومړراوړي.

په دې ډول :Extractive industryاستخراجي صنعت -1

ا د ځمکې له سر يټولنې هغه کړني شاملې دي چې صنعت کې 

د بیلګې په توګه د کانونو  راوباسي. مه مواداومنځ څخه 

 او نور.،کب نیونه ځنګلونو وهل راويستل،
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په دې ډول صنعت کې  :Genetics industryجنټکي صنعت -2

 په پالنه واناتو او نباتواتود حیټولې هغه کړنې شاملې دي چې 

ګول نول، قلمې للګې په توګه د نباتاتو کید بی.ږيکې تر سره کی

 او نور. ،چرګانو روزلزلد کبانو رو

صنعت  منځنی:Secondary Industryصنعت منځنی -2

ږي چې  په هغه کې اومه مواد په ال یل کيهغه صنعت ته و

ل یال بیڅخه ب وانې له اومه مواديږي.یګټور شکل اړول ک

لګې په توګه کله چې کروندګر غنم السته یږي.د بيتوکي جوړ

ا د ځنګل يته ک ،کلچو جوړولو یک ،راوړل له غنمو ډوډۍ 

 منځنیچر جوړلو ته یو نور عصري توکي لکه فرنیله لرګ

لو یال بیپه ب ت کې توکيعصن منځنيپه  ږي.یل کيصنعت و

 :دی منځنی صنعت هم په درې ډوله .ږيیبڼو بدل

دې ډول  : پهConstructive industryرغندو صنعت -1

سره  له رغونېصنعت کې ټول هغه کارونه شامل دي چې 

ل رغو رغول،کورونو : سړکونوي د بیلګې په توګهسروکار لر

 ،ساه ګانو جوړه ول او نور.

په دې ډول :Manufacring industyدي صنعت تولی -2

په کار تمامه او نیمه کار تمامه توکو  صنعت کې توکي

و د کالیلو خوړو جوول،د بیالبی دساری په ډول: ږيبدلی

 جوړول او نور.
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دې ډول په :Services industryايي صنعت چوپړتی-3

چې  اوې شاملې دي صنعت کې ټولې مسلکي چوپړتی

ا روغتیلګې په توګه د بیې سرته رسوي انسانان ي

 او نور. او روزنه پالي،ښوونه

 دی چې عبارت دي د جوړيدا په لحاظ هم په دوه ډولهصنعت 

 له:

السي صنعت هغه صنعت ته  :Handcraftالسي صنعت-1

چې عموماَ  ،ږييپه الس جوړ وايي چې په هغه کې ټول توکي

ه واد پیي صنعت د هالس.په شخصي تشبثاتو پورې اړه لري

 کې مهمه ونډه لريه اقتصادي ود و پهیاو د کورناقتصاد 

و شان ارزښت يوادنو یهي يایچې په پرمختللو او پرمخت

د المان او جاپان په  ډلېوادونو له ید پرمختللو ه لري

مونږ او تاسو د نړۍ که  .لري ځای ياقتصاد کې ځانګړ

عو يني صنایماش زړه پورې پهنو ټول  بازارونو ته وګورو

د السي ني صنعت په نسبت ید ماشا هم یڅخه ډک دي خو ب

 .ر ديينه وال ډیعو ميصنا

له ین په وسیچې د ماشټول هغه توکي ني صنعت:یماش-2

چې په کې ټولې درنې  ،ږيیني صنعت بلل کیږي ماشيجوړ

ل شي يد وويخو با .ع شاملې ديياو سپکې صنا ۍ،منځن

ل په يد کار وساراتګ دمخه ټول  تر ني صنعتید ماشچې 

ځل  لپاره کله چې د انګلستان  يد لومړ .دليالس جوړ
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 -نو د نړۍ په اقتصادي ژوند ،صنعتي اوښتون رامنځته شو

ر يتر هغې وروسته ډ .بدلون رامنځته شو يژواک کې لو

واد د خپل ځواک یهر ه اون بدل شول یکارونه په ماش يالس

 .ل کړلیستل پېن االتو څخه کار اخیپه اندازه له ماش

زمونږ په لرغوني :ریخي بهيافغانستان کې د صنعت تارپه 

خ لري او ددې ټولې دورې يواد کې چې د زرګونو کلو تاریه

ر یو شميپه انګو ده ځ تونویپه اوږدو کې د فرهنګ او مدن

رزکه یخانم،م يان، ای،هډه،بامسا ،بګرام یلکه کاپ،مویس

سې السي داله کې يپاندنو په یکې د پلټنو او کو او نور

ر ښه او لوړ هنر ذوق يچې د ډ يع تر السه شويصنا

 ي.استازيتوب کو

د اټکل له مخې  يانوژندویپ خپوهانو او لرغونيتار ونیدځ

چې  ېل شویانا کې د فلزاتو دوره پيمخه په اردکاله  0222

وڅخه د جوړو ګیتد هډوکو او  ګډ مرکب يد مس او قلع

ا له نن نه پنځه زره کاله وړاندې دډول یب اوو یون ځایلو يوسا

ل او يوسا يرو فلزيډکاللي صنعت او ،ډول مسکوکاتو

د  ېيړۍ کې یپ يپه لومړالد یاو وروسته د م يلوښو لرونک

چې  ید یدومره پرمختګ کړله کې يپالو په رو هلو ځيډ

 ېپله پوره کړي او په ښه ډول يپه خيې اوې یخپلې ټولې اړت

پاللي او  ېينه یاو د زړه په مده  ېکړرخپل صنعت ته وده و

لو یالبیاو په بدي  ېښوديښې تجربې پر ېيراتلونکوته 

نې ید قال،زرګري ،اهنګري  يکاللي،ترکاڼڅانګو کې 
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ن ګنډل یاو د نورو اوبدل.پوست ۍ،شړ يمڅیغر،لټ،

ړ نې وياد ست ېينورو کې  ېاو داس يدوز ،خامک

 دي.ي پرمختګونه کړ

ر دوست محمد ید امځل لپاره  ين کې دلومړپه افغانستا

 .ستل شوېواخ ني صنعت څخه کاریه وخت کې له ماشخان پ

زانو سره يمه جګړه له انګريهغه وخت و چې افغانانو دوا د

 ۍوه لومړنيپه کابل کې د وسلو جوړولو  او ته رسولې وه پای

راني يه افغانانو پرته هندي او اچې لوه  ېکه جوړه کړيفابر

ر دوست محمد خان یتر ام .کارپوهانو هم پکې کار کاو

جوړلو  د ټوپککې  ۍخان په واکمن يرعلیرشید اموروسته 

ل شول او تر دې پرته یجوړل هم پر توپونو یوشميد تر څنګ 

چې دشمس النهار اخبار  ن هم کابل ته راوړل شوید چاپ ماش

وستي ټکټونه او دولتي فرمانونه به ر کتابونه ،پېو شمياو 

مې پال جګړې سره يدوزانو له يخو دا هر څه د انګر.ې چاپولي

 .سره مخامخ شول ډمن او له ځننايرزيډ

خان واک ته الدي کې عبدالرحمان یم1112کله چې 

ې ې په کابل کيلو پرته نونو تر فعالویماش د لرغونو،دیسور

ل يوسا يچې عسکر ن خانه جوړه کړهید علم ګنج په نوم ماش

او واړه  یې سل لوياو له دې پرته ې پکې جوړول يبه 

،شمع نېابون جوړوص،چې د چاپنونه درلودل یماش

با يچې تقر نورې چارې به په سرته رسېدلې، اونې جوړو
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 02222او دل یبدلفلزات  په صنعتي محصوالتو ټنه  622

 .تنو په کې کار کاو

صنعت الپسې وده  ينیشماپه دوره کې ب اهلل خان یر حبیدام

که يدڅرمنو او بوټانو فابرالدي کال کې یم 1026په وکړه 

ل یکې هم په کار پيفابرنو منسوجاتو ياو د وړفعاله شوه 

ل وښویکې بنسټ هم کيد فابرښنا يد جبل السراج د بر.وکړ

تنو په  02222ر د یدا وخت د صنعتي کارکوونکو شم شو

واد د ید هاهلل خان  امانریکله چې  غازي ام.شاوخوا کې و

او  ياسي،فرهنګیزو،سید ټولنخپلواکۍ  اعالن وکړ 

ره ياته هم ډیاوړتیصنعت پ دې ياقتصادي چارو تر څنګ 

 کېواکمنۍپه  ده د.کړهمخه و

مطبعو،دسمنټو صنعت ،دیښنادتوليدبر

ښې ی،کاغذ جوړولو،ښو،بورې،ګوګړ

کنسروا کولو او نور  وودې،دمستلو ي،غوړاجوړولو

 .شول راوړلته  وادیاو ه ستلېخاوه نونیماش

اشتې ینهه م  يد سقاوو زو ب اهلل خانیر حبیخو کله چې  ام

او ټول دل يدا هر څه په ټپه ودردوړ دوره جوړه کړه ود اړ

ترهغه وروسته چې  لوالړ و ځایصنعتي کارونه پر 

نوموړي  ،دیر خان واک ته ورسحضرت محمد نادیاعل

حکومت جوړ کړي و ځواکمن يواد کې یپه ه شول يوکړا

رته یته پاتې وې بیټولې هغه صنعتي دستګاوې چې له فعال

واد ته را وارد یې هم هينونه یو څه نوي ماشياو  لې کړيافع
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 دښود،یهم کيې  کې بنسټ يابون  جوړلو د فابرصاود  کړل

ه کيفابر ۍ،د ترکاڼشوههم رامنځته   کهيم فابریموټر د ترم

د ټوکر ه جبل السراج کې او همدارنګه پ ې هم رامنځته کړهي

حضرت محمد یاعلا یسته بوور .ل وکړیکې هم په کار پيفابر

و په یواکمن د سردار محمدداود خان دیاو شهظاهر شاه 

او له  ره پاملرنه وشوهيته ډ دویواد صنعتي کید هکې مهال 

واد ته ینونه هیوادونو څخه سپک او درانه ماشیهلو یالبیب

ې يکې  نوتوينه او والیالزمواد په پیچې د هراوړل شول 

 .ل کړیت پیفعال

د کابل د  ش کې د هند په بې بدله مرستې  ـه 1302په کال 

مه کې صنعتي پارکونوپروژه فعاله شوه یڅرخي پله په س

له  .ره مرسته وکړهيې ډينو سره یچې له خصوصي متشبث

ره ېوادپه دولتي سکټور برسیش پورې ده ـه 1312-1302

تونو اجازه ورکړل شوه یم د صنعتي فعالملي پانګوالو ته ه

نونه یر شرکتونو له بهر څخه سپک او درانه ماشیو شميچې 

چې د دغو خصوصي   ل وکړیې پيواد ته راوړل او په کار یه

چې په دې ډله کې د د یرسته  322ر درې سوه یپروژو شم

،تشناب  يۍ(خشکه شووچلونۍ ) جوړولو،ۍغال

خ جوړولو ياوبدلو ،،ۍکاغذ،کارتن جوړولو ،کشمش پاک

 ېکې شاملير نورې فابریو شمياو  و،بوټ جوړول ۍ،نجار

مه واشتې په اویش کې د ثور د م ـه 1307خو کله چې په وې.

ل یه پپاسي بدل شو ید افغانستان سوې کودتا په تر څ کې يد 
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ر یو شمي وادنو له لوريیه ير کمونسټیمو شيې د يکې 

ې کار هم وکړ خو يو وخته يتر نونه را وارد شول یماش

دو او وژلو له امله یر پانګوالو د زنداني کیو شميوروسته 

. هل شویپ کډوالي .په ټولو چارو کې بدلون رامنځته شو

صنعتي په کې نوتويواد په والید ه .مقاومت داوم وموند

له لحاظه ډير کمښت  تفییاو ک تد کمی و کېداتیتول

ش  ـه1371ر تخوله دې ټولو ستونزو سره سره  رامنځته شو

 ودي موسسیاو تول ي(صنعت074واد کې )یپورې په ه

 ۍښنا د انرژيشتون درلود چې په دغو موسسو کې د بر

ع ياوي صنایمی،ک3،نفت او ګاز 12،د ډبروسکرو 41

ن جوړولو او فلز کارۍ ی،د ماش11ع يساختماني صنا،73

خپرونې ،د چاپ او 3ع يد صناید تولد درملو  02ع يصنا

 فهیفخ،16ع يصناارۍ او کاغذ جوړولو د نج،26ع يصنا

او نورې 124ع يصنا،د ارتزاقي موادو 141ع يصنا

 .شاملې وې موسسې60

واد کې د واک پر سر یش څخه وروسته په ه ـه 1371له کال 

 اترهيموسسې زټولې  ۍل شوې او دا پورتنیپجګړې 

تر هغه چې طالبان ې غال شول ين االت یدې ،ماشيوسوز

خو ته زړه نه ښه کاو  ۍغوي هم پانګواله  .دلیواک ته ورس

واد کې د یپه ه،ر صنعتي کارونه وشولیو شميا هم یب

دو سره دصنعت په برخه کې هم یپه رامنځته کرې ااد ېموقت

د ش کې  ـه1302په کال  .نې پرمختګونه رامنځته شولیځ
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دصنعت د سکتور ونډه د کې یواد په داخلي ناخالص تولیه

د صنعت د ش کې  ـه1311ل او په کا،سلمه وه ٪2113

 هلونیم1001ز ارزښت ید ټولید داخلي تولسکتور 

لونه افغانۍ او په کال یم1040ش کې ـه1310افغانۍ،په 

په اوس مهال  .افغانۍ وهه لونیم12062ش  ـه1302

د صنعتي توکو د  ېسیصنعتي موس211افغانستان کې 

چې  تونه تر سره کويید په برخه کې فعالیتول

مهم صنعتي  واد یاود هل په کې کار کوي وادوایه22222

اوي یکېمتوکي عبارت دي له :

ابستشناب،وړه،غوښه،دارو،مالګه،کاغذسرې،سمنټ،

له ډېرو  همدرانګهرې الکولي مشروبات او نور.یونه،غ

زمانو راهیسې زموږ هېوادوال هم د السي صنايعو لرغونو

 په جوړښت کې رول لري او ځینې تر اوسه ال هم دالسي شیانو

له ډېر پخوا راهیسې زموږ په هېواد . پر جوړښت  اخته دي

کې السي غالۍ، لیمڅي، ټغر، کڼي، الس ماغوان، جرابې... 

 . او نور شیان اوبدل کیږي

همدغسې په هېواد کې کندهارۍ غاړې، غاړکۍ، ګوتې، 

 اوبدل کیږي توکي، مالوستني، بګړۍ... او نورالس بندونه

لکه  توکي ډېر ونوکې له لرګیونهيځانو په ځی.

کړڅۍ)څمڅۍ(، مېزونه، ښاخۍ، راشپېلونه، صندلۍ، 

په هېوادکې له کاڼو او . جوړيږي لمارۍ، کاسې، دروازېا

وسايل  او نور لکه بغرۍ، مېچنې  ن توکيياړر ډبرو نه  هم ډې
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کو توکیو بدل یپه انت توکيجوړېدل چې اوس ځینې 

پورته ډېره ګټه  توکويو مهال ډېرو وګړيو له دغو . شويدي

اوس هم  مخته روان و توکواو ټول ژوند يې په  همدغو  کوله

نو مهمو یځواد د ید هي ادوال ترې ګټه پورته کوځینې هېو

 ادونه په الندې ډول کوو:يعو يالسي صنا

و عيالسي صنا ویالید کاللۍ هنر د افغانستان له نوم کاللي : -1

ت ارزښر يمه کې ډیواد په هره سیه چې د یاو کسبونو څخه د

او بانډو کې  ویپه کلکور  و داسېيمشکله به په لري او 

 .چې هلته د کالل د الس جوړ لوښي شتون ونلري يوموندل ش

 يمعلوم ند خ خو په څرګند ډوليتار ووړوللوښو جد ۍد کالل

 ه واد کې زر ګونیچې په دې ه ده ې څرګندهيخو دا اندازه 

مو یلو سیبالیواد په بید ههم  او اوس خ لريياوږد تار کاله

کې  ومیلو سیبالیواد په بید ه.ږييلوبڼو جوړیالبیکې په ب

 يلمچیهمدا اوس اوس کاسې ،مجسمې ،کوزې ،چ

ځلو او نیلم د جامو میچ ،ټوېک،قنداني ګلدان، د مستو 

بلوونه ،مرتبانونه او رتو سولولو تغارې ،کاشي خښتې،وک

.د ږيیه پلورل کیپه مناسبه ب داسې نور توکي جوړوي او

چې د سختې  ي( جوړوې)خاور ېخټله اومه مواد  ۍلکال

 ولري. وې ایښنانکې ځانګړتينرمې او سر،

و ارزښتمن يعو يد السي صناواد یږ د هغالۍ: غالۍ زمو  -2

 د کې تر نور هر څه ډير رول لريچې په ملي اقتصا ید دیتول

د  .ږيیل کریصادراتي توکو څخه شم ويواد له لویود ها
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 او پهخ لري يتار یو لرغونيان کې په افغانستو اوبدل یغال

و ځانګړي شهرت څخه يله  ۍافغاني غالبهرنۍ نړۍ کې 

مونو کې يموزچې اوس هم د نړۍ په مشهورو  ې ديبرخمن

 ېل شووښوينندارې ته اانو لپاره ید نندارچ افغاني غالۍ 

رنګونو رو يزونو او ډيساواد کې په ډير ویهزموږ په  .دي

خپل او  ېځانګړن ېخپلنې یمې قالیږي چې د هرې سيجوړ

د مهم مرکزونه یو د تولید غال.شهرت او ښکال لري يځانګړ

ماق ياب ،بلخ،قزل ايفار ،،دولت اباد يله اقچې ،اندخو

ال،خماب،مور چاق زمېمنه، قلعه ،،شبرغان

و عمر او ید غالمې دي.ی،بلوچي ،هرات سنویچکش،قرق

 .ريګڼدونکي مهارت پورې اړه ل د ښکال د هغې په تار او

وشوه چې په  ې پورتهي ادونهي مې چې یواد هغه سیزموږ د ه

چې  ر کلي او بانډې دييډ ،و اوبدلو کې شهرت لريیغال

و په اوبدلو کې یلسره د غا ونويرمنې له خپلو ناریهلته م

و په ید غال ېرمنیبا ټولې مياخلي او تقر څنګ په څنګ ونډه

 .لري ایاوبدلو کې ښه وړت

ا وړ مواد د پسونو یلو اساسي اړتن ګنډید پوستن:یپوست -3

ه لن ګنډونکي چې کله پوستکي یپوست .پوستکي جوړوي

 شا ي ته پوستک هغه يلومړکړي  هقصاب څخه تر الس

وربشو او مالګې له مخلوط څخه ااش د اوړو  ورکوي.

 نګه توګه جوړويیظه او ټیچې دا درې واړه په غل يعبارت د

 ېياش  يار شویو تاد ځمکې پر مخ هواروي  یا پوستکیاو ب
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ې يد وړۍ مخ  ،را ټول کړي يکله چې پوستک .پرمخ هواروي

دا کار هره ورځ تر  سره  چې ې لمر ته اچوييا یاو ب ويبهر ته ک

دا  ي.سیون ځاید هغه پر مخ اش  يتر څو هره ورځ نوکوي 

کې چې هوا سړه وي پنځه  ياو په ژمکار لس ورځې دوام لري 

د تراشلو لپاره  يپوستکتر څو کوي شت ورځې دوام يو

و هوار يو تراشي په  يستککله چې غواړي پوچمتو شي 

 يا وازده چې په پوستکيوروي او ټوله غوښه هې ي ځای

و نازک او پوست يتراشي .تر دې چې  نښتې وي ترې

ه یو عمليې هم همداسې يرنګ ورکول .پاتې شي يپوستک

ې سنډې يتر رنګ وروسته  يرنګ ش يغواړي تر څو پوستک

وه يسه بخۍ او یو ليا دوه ډوله یبې هم يچې بخۍ پخوي 

لوي یپوروسته له هغې پرې بخۍ  .پرکاره بخۍ پرې کوي

 يو ښکليکې تر ې  پایاو په  ييچې د قلم وهلو مرحله ورته وا

کې و میواد کې هغه سیشي چې زموږ په ه ن جوړیتود  پوست

ر ين څخه ډیمې دي له پوستیچې ډيره واوره لري او سړې س

 چېن نړيوال شهرت هم لري یپوستکار اخلي او د افغانستان 

نړۍ په بازار کې  نۍږي او د بهرير بهر نړۍ ته صادریر شميډ

توکو څخه  يواد له مهمو صادراتیاو د هښه مقام هم لري 

 ږي.یل کریشم

 ریعو په څيواد کې د نورو صناید زرګرۍ صنعت په ه:زرګري -4

اتره يچې ز ته پاتې وي يزو  هله استاده شاګرد ته له پالر

چې دا صنعت هم  استادان له دوو څخه تر پنځو شاګردان لري
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د زرګرۍ صنعت  .خ لرييواد کې زرګونه کاله تاریزمونږ په ه

. زرګران د ن زر او برنجیسره زر،سپ :ږيیپه درو فلزاتو چل

 یيو ترکي ويچې دا  راط کويیسرو زور تول او اندازه په ق

چې د ګرام  ږيیرو وربشو سره کې له څلويچې معادل  يد

نې تر څنګ ېواد د پالزمید ه برخه جوړوي 1/12

 ر ښه بازارونه لري.يننګرهار،کندهار،بلخ او هرات کې هم ډ

و او او یواد په کلیخامک ګنډل د ټول ه خامک ګنډل:  -0

او په ښځینه طبقه  يڅخه دود درې پخوا يښارونو کې له  ډ

 ږي او د دودیک ت ګنلرې پاملرنې او توجو وړ صنعيکې د ډ

والي کې ستنه او تار یر کوچنيته په ډ ونوله مخې وړو نج

ا خو د يچې په دسمالو کې ګالن و ګنډي او  ږيیورکول ک

 چې شي  کوالیوتر څو  وګنډيه ا نور څه پيرنجو کڅوړې او 

په  .ګنډلوسره بلده شيتر وخته له  ته د شاملیدو نځيوښو

نه او روزنه والرښوله د پخلي په هکم قدم کې ورته يدو

خامک  ڼوپه خپلو لوچې کوي  ېهڅې ندې ډيریمورکوي.

 .ښه زده کړي  یګنډل او پخل

 داکې  مویس (چې ډيرې  پښتنې سیمې دي )ډيروواد په یه د

نو هغه ځان اړ بولې کوژده شي وه نجلۍ يچې کله  ید دود

لګې په توګه ید ب ډير توکي تر واده پورېچې 

سته يوه ښکلي ښاي،څادرونه او ېزي،پردیدسمالونه،سرم

ې د يچې د واده پر مهال  جوړويغاړه د واده د زلمي لپاره 

ې په يوسي او هلته ي ز په نوم د خاوند کور ته له ځان سره یج
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وې خوا يدا له  .شييور او نورو نژدې دوستانو وویسر،لوخ

سر کورواالو ته د خپل واو له بلې خوا د خ د ناوې سوغات

واد په یوې خوا د هيدا صنعت که له  .ندويالس کمال څرګ

ې په بهرنۍ يت او ارزښت لري له بلې خوا یر اهميدننه کې ډ

 .سته کړي ديينندارتونه او سالونونه ښانړۍ کې 

صنعت  ېواد کې د حلبي جوړونیپه ه: فلزي صنعتالسي  -7

چې  ارزښت لريت اویراهمير ډیعوپه څينورو صناواد د ید ه

 یسطل،چا)اړتیاوې ډيرې وادوالو ید ه

ل جوړوي او د يداټول وسا ( چېتشت...جوش،منقل،ابدان،

د حلبي  ا جوړونه هم کويیب يې دو په صورت کېیخراب

واد کې ید مسګرۍ صنعت هم زمونږ په ه تر څنګ ېنجوړو

د   .یکمنۍ له وخته دود دد سلطان محمود غزنوي د وا

اود  ګران شتون لرييې ښه پاخه کاريکې  ځایواد په هر یه

لګې په ډول ین سامانونه جوړوي د بياړ ريکور ډ

چې دا ګ،کاسه،تشت،کوزه،چلمچي،چلم،ابدان او نور يد

 .ر لريیو له بل سره توپله مخې يمو یسامان االت د س

له مشهوروالسي واد کې یهم زمونږ په ه همدرانګه اهنګري

واد کې اوږده سابقه یاو په ه ږيیرل کیصنعتونو څخه شم

وادکې ډير ارزښناکه یه اوپه لري

،لور،څټک،تبر،مارتول،شاول تبۍ، يل،رمبیبل)يوسا

ر ارزښت يته ډ ېواد کرنیچې د ه دسپارې پال ...(جوړوي

 لري.
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ښارونه چې د  يواد لوید ه:مېیواد عمده صنعتي سید ه

 ونهواد اقتصادي مرکزینفوس ،اداري ،کلتوري او ه

له  هجوړوي او صنعت لپاره هم ښې برابرې دي.دغه ښارون

عبارت څخه  :کابل ،کندهار،ننګرهار،هرات،بلخ او کندوز

کلتوري  ،له ادارينه په خپو.د دې تر څنګ چې دغه ښاردي

تونو ته هم يوال ياو اقتصادي مرکزونه دي نور ګاونډ

شو  کوالیدې اساس ه نو پ .ت لريیاقتصادي اهم یځانګړ

 شو:يږو برخو ووپمې په شیواد صنعتي سید ه

 برخو صنعتي عمده له وادیه د ښار کابل د :حوزه کابل د-۱

 کې حوزه دې په ده څخه

 پروان او انیکا،وردګ،بامیکابل،لوګر،غزني،پکت

 .دي شامل تونهيوال

 صنعتي عمده د هم ښار کندهار د:کندهارحوزه د-۲

چې په دې حوزه کې  ید څخه ډلې له مرکزنونو

 .واليتونه راځي زګان او زابلومروز،ریکندهار،ن

س او ی،بادغههرات ښار،فرا له حوزه اد:حوزه تهرا د-۳

 .یواليتونو څخه عبارت د  غور

او نور  یف ښارديوزې مرکز د مزار شرح دې د:حوزه بلخ د-۴

څخه عبارت اب،او سمنګان يې له:جوزجان،فاريتونه يوال

 .دي 
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پلخمري او  حوزه:د کندوزدحوزې مرکزنونه زوکند د-۵

دي ې عبارت يبغالن دي او نور ښارونه 

 څخه.له:کندوز،بغالن،بدخشان او تخار 

 ښارونه اونور ښار اباد مرکزدجالل حوزې ددې:ننګرهار-۶

 نړاو نورستان دي.ولغمان،ک ېي

واد یزمونږ د هنې:یواد کې دصنعتي اومو موادو سرچیه

له  ئېاحصا ېستل شوېاو د اخ یاقتصاد په کرنه والړ د

ي چې له بوخت د ۍاو مالدار په کرنهسلمه وګړي  10مخې 

د صنعتکاران  .مواد برابروي يهمدې الرې خپل خوراک

تو ته دایو کې خپلو تولیکلپه  لهیوس لو پهيساو ورسره وخپل

نو یا وړ اومه مواد له الندې سرچیاړت چې ددوام ورکوي 

 څخه تر السه کوي :

،پوستکي،وژغنې او  ،پت ۍوړ نې:یواني سرچیح-1

 ښم.يعي وریطب

 منسوج، کتان، سنډ او داسې نور. نې: پنبه،ینباتي سرچ -2

متي ین زر،قینې:اوسپنه ،مس،سره زر،سپیسرچ کاني-3

 او نور. (زمرد،رخامروج، یالجورد، ب)ډبرې
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 یم څپرکيدر

 

هغه اقتصادي کړنې چې  ټولې :Commerceکامرس -2

وي د کامرس په رس نکو تهومصرفوه يځاد له یتوکي د تول

ستل،خرڅول،د ېه توګه د توکواخپ لګېید ب .ږييادينامه 

ټولې هغه اقتصادي کړنې ا ي ...مهیبانکوالي،بل،يږد وسایل

نګوي یکه ټيترمنځ اړ واو مصرفونک ودونکیچې د تول

 ي.ږیکامرس بلل ک

ټولې هغه کړنې چې د  ״:ژنيین کامرس داسې راپیمز سټفیج

توکو د تبادلې په وخت کې بشري،د وخت او واټن خنډونه له 

 .״ږيیکامرس بلل کمنځه وړي 

د کامرس له :Scope of Commerceد کامرس لمن

لمنې څخه موخه ټول هغه  موضوعات دي چې په کامرس کې 
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االن یراځي.په عمومي ډول سوداګرۍ او د سوداګرۍ مرست

 ږي.یړل کید کامرس تر عنوان الندې څ

A-سوداګريTrade: او او غوښتنو یلو اړتیالبیانسان له ب

اوې یاو اړت چې دغه غوښتنې یه راغلنړۍ ت ځایو يسره 

و زمانو کې یپه پخوانهڅو ته اړباسي  وريډانسان 

 اید نړۍ انسانان په ځان بس .سوداګرۍ شتون نه درلود

دل یې لرلې :خوراک،لباس او اوسياوې یوازې درې اړتي.لو

 ووحشي ځناورې د يې د ښکار له الرې،لباس يچې  خوراک 

 ودیله پاڼو څخه و او د اوسلو بوټو یالبیبداو  له پوستکو

چې په هغه وخت کې  ستېلپاره يې له څمڅو څخه کار اخ

کله چې د انسانانو فکرونو خول.و بل ته اړ نه ويانسانان 

ر رامنځته شو د یاو کې توپیپه اړت يپرمختګ وکړ ددو

د خپلو  .و بل ته اړ شولياو د پوره کولو لپاره یخپلو اړت

 .و له بل سره توکي تبادله کولي ېيلپاره  واو د پوره کولیاړت

د توکو تبادله د د سوداګرۍ هنر رامنځته شو.چې همدلته 

ا ي ږيیر په مسلسل ډول سوداګري بلل کګټې په منظو

همدارنګه .ييستل او خرڅولو ته واېسوداګري د توکو اخ

ف کړو:ټولې هغه کړنې يهم تعر ېشو سوداګري داس کوالی

سو سره کوي سوداګري بلل یا پيله توکو  هچې د توکو تبادل

 د انسان پانګه او تجربه چېکله دو سره يرید وخت په تږي.یک

 نې توکيیده تر څو ځیې په دې کې ولياته شوه خپله ګټه يز
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ا یاو هغه د نورو اړتد کړي یر تولياو څخه ډیله خپلو اړت

 .سره تبادله کړي وړتوکو

نګړې په ځا و را په دې خوا د سوداګرۍ موضوع يړیله درو پ 

 ۍسید نړۍ د اقتصاد پوهانو او پال يتوګه بهرنۍ سوداګر

په اقتصاد کې  .ده دلېیجوړونکو د بحث او جدل وړ ګرځ

رکنتالستانو یرول په اړوند مطالعه د م ېاو د هغ سوداګري

په .هړۍ پورې رامنځته شویپالدي یم11-10په دوره کې 

ده یدې عق رپوهان پ استیکواالن او سیهغو وختونو کې ل

د  د ملي ګټې د صادراتو په هڅو نه بلکېوایچې د هر ه لو

چې وروسته  ،وارداتو په راکمونه کې نغښتې ده

ازادې  ځایې خپل ينظر ېڅخه نوموړړۍ یپالدي یم11له

 ل سره چې ازاده سوداګريیپه دې دل .ښوديسوداګرۍ ته پر

 .ږيید دواړو خواو په ګټه تمام

او کلکو والوبنسټې د يو د دې نظرډکارياو ر ت یم سميډا

و ډکارياو رت یم سميډد ا .ږيینو له ډلې څخه ګڼل کیمدافع

نظر دې ته چې په  يو توکيواد یو هياساس  که ه ورۍ پیت د

 مت الستهیق مناسبواد څخه په یله بل ه يکړد یې توليخپله 

او خپله  ې را وارد کړييواد څخه یهغه هله د يبا ،راوړي

چې  په ې توکي ولګوي و داسيپانګه او بشري ځواک په 

 له سوداګرۍ څخه .ستونکي ولريیوادنو کې ښه اخینورو ه

وادونو تر منځ یه د هولو سریپه پام کې ن ۍوریت د د ګټې
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ې چ دهيبر دېتر  ، هانږيیاتيسوداګري ورځ تر بلې ز

تر خپل تسلط الندې  نهوادویهه وزلې ب لخوا وادونویهونیځ

ورۍ یو د تمدرانګه د ګمرکي خنډونه شول. راوستل

په  .یل شوې دیزې څخه پیرامنځته کول هم له همدې انګ

په نړۍ ړنو له پرمختګ سره ینړۍ کې د پوهې او اقتصادي څ

وادونه په یترڅو غړي هز بالکونه رامنځته شول يکې سوداګر

سوداګري په .اوې تبادله کړيیازاده توګه توکي اوچوپړت

 نړۍ کې په دوه بڼو شتون لري:

 کورنۍسوداګريHome Trade: کورنۍ سوداګري

ه ريچې له پخوا څخه تر ډداقتصادي کړنو ستره برخه جوړوي 

کورنۍ سوداګري   .ده په خصوصي سکټور پورې اړه لرييبر

دا کولو ی،د کار په پلي کې اد اقتصادي کړنو په پراخو

نو په ووادیاو د هد ژوند سطحې د پورته کولو کې،

ورنۍ ک .پرمختګ کې اساسي ونډه لرياقتصادي 

و بل سره تړلي بلکې ښارونه ي له وازې ښارونهينه  سوداګري

نزې یټول .وند ورکويیو بل سره پيو سره او خلکو ته له یله کل

 لو قومونویالبیکې د بياسي اړی،فرهنګي ،اقتصادي او س

له بلې خوا کورنۍ سوداګري په لو تر منځ پراخوي ياو قبا

ې وازينه  .ه رسويانو ته ګټانسان ه زرګون م ډولیقرې مستیغ

وال ،د ټرانسپورټي  ۍبلکې نور افراد لکه هټ سوداګرو ته

کورنۍ سوداګرۍ څخه ګټه له  هم  ه لو مالکانو ،هوټلونیوس

و و او بانډیله کل ز توکيياګر سوداګرسته راوړي.واړه سودال
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و ښارونو ته يوخت لو ېنیو ښارونو ته او ځیڅخه کوچن

 توکي زيا وړ سوداګریړتوداګر د اات سيواد زید ه .ږدويیل

و یولسوال ،هو ښارونو تینکوچو ښارونو څخه يواد له لوید ه

 وزيسوداګر چېږدوي یو ته لیتو کلرې پرېواد لیته او د ه

اګر اومه ددغه سو .کړنو څخه ګټه پورته کوي

ښارونو ته عرضه   وې،السي مصنوعات او څارويیمواد،م

 مویس ونداړو ز توکييسوداګرکوي او په بدل کې مصرفي 

 .ږدويیته ل

و يږي چې د یل کيته و سوداګري هغې سوداګرۍ کورنۍ

په توګه د لغمان  لګېید ب.ږيید وګړو ترمنځ تر سره ک هېواد

او یتونو د وګړو تر منځ د توکو او چوپړتيوالد او روزګان 

کورنۍ سوداګري ږي.یل کيسوداګري و ۍتبادلې ته کورن

 اوې لري:یالندې ځانګړت

i.  وي. هنو محدودوتر بازار نوووادیه ري دکورنۍ سوداګ 

ii. ږي.یسو کیو پیکې راکړه ورکړه په کورن ۍپه دې سوداګر 

iii.  ډول دغه سوداګري په داخلي توکو راڅرخي خو کله  ټولیزپه

 رانغاړي. م کله بهرني توکي ه

iv. اوې د حکومت له یتو رنګه اسانيواد ټولوسوداګرو ته ید ه

 .ږييبرابر اخو

v. السوهنهره يومت ډکې حک ۍپه کورنۍ سوداګر 

 کې خپلواک وي. ۍخلک په سوداګر،نکوي

 کورنۍ سوداګرۍ ډولونه
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c) پلوري ټولWhole sale Trade:و وختونو کې يپه لومړ

و په خپله توکي یکمپن .دليدیمانه تولیتوکي په لږه پ

ترمنځ استازي شتون نه  ينکو ته ورکول چې د هغوومصرفو

ه برخه کې دو سره دصنعت پيریکن د وخت په تیل .درلود

د په برخه یچې ورسره د توکو د تول ،پرمختګ رامنځته شو

 کوالیشونو یچې اوس نو کمپن یراغ ياتواليکې هم ز

نو له همدې کبله  .نکو ته ورسويووفما توکي مصریمستق

ر څو پلوري ت ،نکوټول پلورو رمانه پیره پيتوکي په ډ ۍنکمپ

ته  نکوووفوپلوري او مصر ،نکوورپلو ټوک رپ ېي يهغو

چې  یسوداګرۍ هغه ډول د ۍد کورن ټول پلوري ورسوي. ېي

انه میکوچنۍ پپه او  ريینو پیمانه له کمپیه پيکي په لوتو

 ایځد داسې يلپاره با ۍد ټول پلور .پلوري ،ې په ټوک پلوري

او په تر السه  ۍله کمپن ۍپه اسان يوټاکل شي ترڅو توک

 یته اړنه ددې  یټول پلور .ته ورکړي و،وک پلورټې ي ۍاسان

 ځای کې منځا بازار په ير د ښار ېپه څ يد ټوک پلور چې

 اوې په الندې ډول دي:یځانګړت يد ټول پلورسي.یون

i. تل سېو اخیمانه  له کمپنیره پيډپه  يکې توک ۍپه ټول پلور

 ږي.یپلورل ک په ټوک پلوروله مخې  اید اړتږي او یک

ii. ېيري ري او پلویو ډول توکي پيپه عمومي ډول  يټول پلور 

لکه دارو  .ا دغه توکي نور ډولونه ولريیشي ب یدایچې ک

 ا خپل ډولونه لري.یب چې دارو
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iii.  زويو سوداګريو لويپه لو ونهيځاټول پلوري په عمومي ډول 

 مرکزونو کې جوړوي.

iv. سې یو ته پیکمپن ر څخه وړاندېېد توکو له پ يټول پلور

 ورکوي.

v.  په وخت ریمت لري چې د پیتوکي معلوم قکې  ۍټول پلورپه 

ع يوخت ضا غوښتنه د يټ والیاو ټ يمت جګ والید ق کې

 . ل ديکو

vi. ه رير وي نو ځکه توکي په ډيل ډيمالي وسا سره له ټول پلوري

 .ريیمانه پیپ

 

d)  ټوک پلوريRetial Trade: د کورنۍ سوداګرۍ په دې

رودل او پلورل یمانه پیپ ۍل کې توکي په کوچنډو

ا یڅخه  دخلکو د اړت توکي له ټول پلورو يټوک پلور.ږيیک

 وې رسوي چې د ټول پلورينکو ته وفواو مصر ريېپله مخې 

ټوک پلوري الندې  نګوي.یکه ټينکي ترمنځ اړواو مصرفو

 اوې لري:یځانګړت

i. وي. کې کهيپه اړ مخامخنکو سره وله مصرفو ي.ټوک پلور 

ii. يهر توک لهل ډولونه پلوري، چې یبالیب د توکو ي.ټوک پلور 

 .مانه شتون لريیپ ورسره په لږهڅخه 

iii. دو سره یعموما خپل مرکز د عامو خلکو د اوس ي.ټوک پلور

 نژدې جوړوي.

iv.  ده ډول وي.غټول کاروبار په ن.ټوک پلورو د 
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v. ځکه ټوک .د له ښو اخالقو کار واخلييبا  ونکیو ټوک پلوري 

 ان سره مخامخ په اړيکه کې وي.ی له مشتريپلورنک

و يپه لومړخ يد تار:ForignTradeبهرنۍ سوداګري •

نو له همدې کبله  .اوې ساده وېیوختونو کې د انسانانو اړت

ا و .کله چې انسان پرمختګ یده پر ځان بسير بريانسان تر ډ

او ید خپلو اړت یراغ یاتوالياو کې زید انسانانو په اړت ،وکړ

ا سوداګري یاړتچې دغې ،د پوره کولو لپاره نورو ته اړ شو

و لیال بیتر ب ېل شویپو ینسوداګري له کور .رامنځته کړه

دو سره د انسانو په يریده د وخت په تیې ورسټبرونو پور

چې ټبرونه خو ال څه چې  یراغل یات والياو کې دومره زیاړت

د خپلو چې  کوالی يهم نش ه وادنیه ير پرمختللياوسمهال ډ

او د پوره ید خپلو خلکو د اړت .پوره کړي ېاویخلکو اړت

وادنو یتر څو له هغو ه ،اړ شول هتوادنو یکولو لپاره نور ه

واد ته یدوي خپل هیتول اتياو زیله خپلو اړت يو توکيچې 

رامنځته  يا بهرنۍ سوداګريواله يهمدلته نړ .يوارد کړ

او  ۍره کوچنيۍ سره ډنننۍ نړ ۍکنالوژیرنې ټوډمږي.یک

کې  په خپلو و ډوليپه  ه د نړۍ ټول ملتون نن .دهې دې کړژن

الو یال بیبهرنۍ سوداګرۍ د ب .وند لريیاقتصادي پ

 ناکتارزښ کې وند ورکولویوادنو د ملتونو او خلکو په پیه

د تر منځ  وادنویلو هیال بید ب يسوداګر هدغ .ت لريیاهم

پرته له عامل او  ،یمبادلې څرنګوال داو یتوکو او چوپړت

،څرنګه سيیولو څخه تر غور الندې نیواسطې په پام کې ن
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نو تر منځ ووادیلو هیال بینړۍ د بل شول د يوو چې وړاندې

و يړیالدي پیم 11او 10پا کې وسوداګرۍ موضوع په ارد

په هغې زمانې .مرکنتالستانو زمانه کې مطرحه شوه دکې 

چې به په دې کې وي واد ګټه یده دا وه چې د هر هیکې عق

واد یهغوي د ه ،ې کم ويير او واردات يې ډيصادرات 

 ونیو لپاره د ګمرکي قوانحالت د ښه کولاقتصادي وضع او 

که ،دا استدالل کاو یهغو لان ويوضع کولو پلواو خنډونو 

ات او يشي چې خپل صادرات ز یاليواد په دې بریو هي

ن زر السته یشي سره زر او سپ کوالیواردات کم کړي نو 

 ویواد اقتصادي وضعه د کورنیکې ده پایاو په  راوړي

دغه ولې  يې ښه کړله الر ياتواليز د داتو د اندازېیتول

ي کې د اقتصاد پوهانو تر يمایړې په نیاست د اتلسمې پیس

ده و که یدې عق روم پیهډيويډ .یوکو الندې راغیسختو ن

ږي یواردول په لنډه موده کې ګټور تمامن زر یسره زر او سپ

انونو سبب يشي د اقتصادي ز یدایکې که او په اوږدې مود

په اقتصاد کې د  يوالاتيد سرو زرو زلګې په ډول ی.د بشي

 ېیله کې د توکو د بيپاښت )راکړې ورکړې( او په ځګرډېر

ږ ورته نن ورځ نهغه څه چې مو،ږيیدو سبب کیاوچت

 .ويواسو پړسوب یا دپي ونیانفالس

 يچې داقتصاد د علم د پالر په نامه مشهور شو تیم سميډا

د  ،يد هم کوالید ملتونو پانګې مشهور کتاب لاو ید

دې  راو پ هولي دیوکو الندې نیتر سختو نې ينظر یهغو
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ګټه  سوداګرۍ څخه لهوادونه یدخله هيټول زده و چې یعق

او د رې کول ېنو لوخنډ يې کاو چې د ګمرکياستد الل  .وړي

وادنو په ګټه یهدخلو ينګول د ټولو زیازادې سوداګرۍ ټ

 .ږيیتمام

نو ترمنځ ازاده ووادیده و چې د هیدې عقرپ تیم سميډا

ه به نووادیاو هش ډول ښه کړي يبه د کار دو سوداګري

وهڅوي تر څو خپل توان اوشته د هغو توکو په 

ارزانه  نو په پرتله ووادیهغه دنورو هچې متمرکز کړي دیتول

 ر دیو ترمنځ توپیب:د توکو ليهمدارنګه هغه به و .ږيیتمام

 .ږي یهغو د وړلو او راوړلو سبب ک

و و د ټاکلید لګښت د بید تولده و چې یدې عق رپت میم سيډا

ه يت(نظري)مطلق مزله همدې امله  .ن عامل جوړويير اړيډ

واد د هغو توکو یو هيرامنځته کړه په دې استدالل سره چې 

دکې یدا کوي چې دهغه په تولید کې تخصص پیپه تول

و د ډکاريرډيوي ډخالف  تیم سميډد ا لري.وا یمطلقه لوړت

د ټولو  واد یو هيکه  ،کاوک اقتصاد پوه استدالل یکالس

  ا هم  ونلريینو مطلقه لوړتووادینورو هله د کې یپه تول توکو

چې  شي له بهرنۍ سوداګرۍ څخه ګټه پورته کړي کوالی

  هې پيد دې نظر .ه رامنځته کړهيو د نسبي ګټې نظرډکارير

نظر نورو د کې یا وړ توکو په تولیواد د اړتیو هيکه  اساس

واد یله دغه ه يش کوالی ت ونلريينو ته مطلق مزووادیه
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ې په لګیدب .سره ګټه پورته کړيولونګیسوداګرۍ په ټدسره 

خپل توان اوشته د هغو  يش کوالیواد یه یتوګه که لومړن

 هد کې لږیتمرکز کړي چې د هغه تولد پورې میتوکو په تول

ګټه  هريواد ته صادر کړي او ډیا ولري او هغه بل هیلوړت

ر لږ بدلون يډو دغه نظر ډکارينن ورځ هم د ر،السته راوړي

 ږي.یګڼل کر مهم نظر ير کې ډیسره د اقتصاد د علم په به

رې لوړې او ژورې يخ په اوږدو کې ډيهرنۍ سوداګرۍ د تارب

واله سوداګرۍ ينو نړووادیر هیات شميز.رې کړي ديیت

وادنو کې د هغو یاتې پانګې د السته راوړلو اوپه نورو هيدز

 وېيد وادونو د الندې کولو یکې د ه پایدو او په ینفوذ پراخ

 په توګه استفاده کړې لېیب کولو د وسیرنې الرې تعقوډم

ت کې یې په کمزوري موقعينو چې ځان ووادیاتو نورو هيز

ې کوله چې په هر ډول چې ممکن وي د مقتدرو يهڅه  ،دیل

نو ازاده ووادیدغو هږي.يوادنو د نفوذ په وړاندې ودریه

 دازادې سوداګرۍ  له بلې خوا بلله ان ويز سوداګرۍ په خپل

نو ووادیرامنځته کړه ځکه د نړۍ صنعتي هالۍ ستونزه یس

رلو ل لويعو او ښو ټرانسپورټي وساينادي صیرنو تولوډپه م

دنړۍ بازارونه تر خپلې ولکې چې دا هڅه کوله سره تل 

دځوان  وادویه ېرته پاتېالندې راولي او د کمزورواوب

 کوالیواله سوداګري ينړړي.ط سخت کيصنعت لپاره شرا

 ف کړو:يشو په الندې ډول تعر
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نو د ووادېدوو هد چې  ،واله سوداګري هغه سوداګري دهينړ

صورت  او تبادلهیاو چوپړتوتوکپکې د سوداګرو تر منځ 

ه نووادیل هیال بیب ۍواله سوداګرۍ کې د نړيا په نړيسي ین

 اوې تبادله کوي.یتوکي او چوپړت

ف يله سوداګري داسې تعرواينز نړار. پي .جو همدارنګه

وادنو تر منځ  یهلو یال بید ب ۍد نړ يواله سوداګر ده:نړۍيکړ

 پورې اړه لري . پلورر او یپ په د توکو 

 ېواليد نړدو سببونه:ید رامنځته ک ۍسوداګر ېواليد نړ

اوې یعامل د انسانانو اړت يدو اصلید رامنځته ک ۍسوداګر

واله يشتون نه درلود نو نړاو یځکه که د انسانانو اړت .دي

واله سوداګري د يدا چې نړ .دهیسوداګري هم نه رامنځته ک

لو نه يسار ویو شميڅنګه پوره کوي د  ېاویانسانانو اړت

په توګه افغانستان ډيره ښه  لګېید ب .کې نووادیشتون په ه

وه نلري له یانه چې وچه موودیهغه ه .وه لريیوچه م

اوې پوره یخپلو خلکو اړتردوي تر څو دواې يافغانسانه 

 توکو کې  په ځانګړو ه نووادیني هیهمدارنګه ځ.کړي

نونه چې نفتي ووادیلکه د عربو ه،عي انحصار لريیطب

وادونه مجبور دي تر څو له عربي یمواد لري د نړۍ نور ه

 .پوره کړيه پ ېاوینو نفت تر السه او خپلې اړتووادیه

 ېبعض ،ز ويینه  کرنوادویه ېهمدرانګه په نړۍ کې بعض

 له تونه لري چې د نړۍیر ښه موقعيډ ېضعکانونه ،ب
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اوې پوره یاو د خپلو خلکو اړت يسیکي ونېنوسره اړووادیه

 وادیو هي کړي.له بلې خوا په نړۍ که داسې توکي هم شته چې

و نسبت نور ،د کړيیتول ېيمت یق مناسب ريپه ډ يش کوالی

بت دې نو نه چې دغه توکي نسووادینو ته هغه هووادیه

 د نه کويیخپله تول ،دويیمت توکي تولیواد ته په لوړ قیه

واله سوداګري په يې واردوي چې نړيواد څخه یله دې ه

واله سوداګري الندې ينړږي.یهمدې شکل هم رامنځته ک

 ډولونه لري:

څخه موخه هغه  ۍسوداګر صادراتيله  :Exportصادرات-1

 د ته د پلوروایدات بل هیخپل تول وادیو هيسوداګري ده چې 

 صادراټی سوداګري په الندې ډول تر سره کیږي:.لپاره لیږدوي

 وخت په خپله خپل  ېصنعت کار: صنعت کار بعض

واد د یتوکي صادوري کله چې صنعت کار د مقابل ه

ک تر السه یغوښتنل ورودلیله لوري د پ ۍسوداګر

ړي سوداګر ته وکړي له هغې وروسته توکي نوم

صنعتي  ېيلو ېيې لواستوي.اوسمهال په نړۍ ک

صادراتي څانګې لري چې د  ېکيفابر

له په یاو،سفري استازو او نورو الرو په وسیخبرت

 دا کوي.یان پينو کې مشترووادیو هینبهر

 وخت  ۍريصادراتي سوداګر:بهرنۍ سوداګرۍ په ډ

له تر سره ید صادراتي سوداګرو په وس

واد کې له صنعت یصادراتي سوداګر په ه.ږيیک
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ې نو کووادیوهیپه بهرن يې ایري او بیي پکارانو توک

 له پلوري.ید استازو په وس

 د بهرني سوداګر په  يږد استازی:د ليږد استازیل

 کاراو پلور رېد پ يږد استازید ل.نه کار کويوالرښو

ر ت وېایږد چوپړتیبلکې د توکو د ل ،سرته نه رسوي

 سره کوي چې په مقابل کې بدله اخلي.

 وخت وارداتي سوداګر په  ېضعد واردونکو دفتر:ب

زي چې د دفتر یواد کې خپل دفتر پرانیصادراتي ه

ري او یپ ينه توکونکي د خپل امر په الرښووکارکو

 ې استوي.يواردونکي سوداګر ته 

سوداګري هغې سوداګرۍ ته  وارداتي :Importواردات -2

او په .ريیوادنو توکي پیواد له نورو هیو هيږي چې یل کيو

 ه کیږي:الندې ډول تر سر

 ما یسوداګر توکي مستق یسوداګر: ټول پلور ټول پلوری

قه د يشي چې دا طر یواد څخه واردوالیله بهرني ه

له یک په وسیصادرونکي او واردونکي تر منځ د ل

 سي.یصورت ن

 وختونه واردونکي  يريدفتر: ډ یرودلو بهرنید پ

زي چې د یواد کې دفتر پرانیسوداګر په صادرونکي ه

 ردوي.اه الرې توکي وهماغه دفتر ل
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سوداګري زموږ په :خچهيپه افغانستان کې د سوداګرۍ تار

کې  زمانوپه ډيرو لرغونو خ لري يواد کې اوږد تاریلرغوني ه

 زیچې خت په اوږدو کې پروت وې الرې يښمو لويافغانستان د ور

 ل.ې سره تړلي وي زيد ياو لو

کې په افغانستان ر عبدالرحمان خان تر دورې پورې یدام

له تر سره یپه وسو)اوښ،اس،خر،کچر(يڅارو يسوداګري د بار

توکو وړل او راوړل واد پراخو دښتو او دنګو غرونو د ید ه .دهیک

و يد لووکې یۍ په وروستړیولې د نولسمې پ ل.ستونزمن کړي و

ا او جوړونه د یولو پراختځو غیل پټلياو د رټرانسپورټي الرو 

انو له خوا د يونايتاو د برې ا کیپه مرکزي اسله یپه وس وروسان

کې د انسانانو او  اب )پاکستان(جمې وچې د پنیهند ن

د سوداګرۍ بڼې ته  اسانه اوزو توکو وړل او راوړل يسوداګر

رې ناوړې يدغه بدلون د افغانستان د خلکو لپاره ډ .بدلون ورکړ

په داسې ډول سره چې افغانستان د روس او  ېلوښويزي پریاغ

دان بدل یپه م Great Game)لوبې) ېيلو د س تر منځیانګل

 تانوي هنديورنډ کرښې افغانستان له بريله کې د ډيپاپه  .شو

تونه او يواد والیت کې دغې کرښې د هیقیپه حق .څخه جال کړ

 ۍکورندې يل ير قبایات شميو بل څخه جال کړل او زيل له يقبا

د  .سوداګرۍ او قاچاق په موخه مصروف وساتل ،ېجګړ

ه بلې ل ״ بېل يې کړه ايل يې کړه.” لګهیاست ښه  بید س یېتانيبر

ې د يلو لپاره يوادنو او قبایې الرې د اړوندو هيخوا دغه لو

 وادید ه .ستنې امکان رامنځته کړیاتې ګټې اخيسوداګرۍ او ز
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ب اهلل خان او ی،حبر عبدالرحمان خانیلکه امو پاچاهانو یپخوان

د افغانستان  ې يغوښتل  سره له دې چېامان اهلل خان شاه غازي 

،مګر د کړيبدل واد باندې یوه متمدن هيسوداګرۍ له الرې په 

ې له يواد یسره چې ه دویل د کرښو له پراخياو د رو الرو يلو

ډډه  واس سره وصل کیانو روس او انګليګاونډاستعمارګرو 

 .کوله

و وزګوړي ته پاتې يافغانستان ل:ير عبدالرحمان خان ویام

 يولیص سترګې نياو خرس دواړو هغه ته د حر يچې زمر ږيیک

 يچې افغانستان د ښو ټرانسپورټ هره د دې سبب شويدا و .دي

حال دا چې و.ل د کرښې له لرلو  څخه بې برخې پاتې شيالرو او د ر

اس ولې تر اوسه پورې دلې وه ینړۍ د تمدن لوړې پوړۍ ته رس

واد په یر د هیلو په څیوس يرو ښو ټرانسپورټي،خر او اوښ د ډ

 .ږيیمو کې ګڼل کیرو سيډ

وې پخې يالدي کلونو کې افغانستان دیم1072-1002په 

ې په چمن ،کندهار او تورخم يوادیچې هحلقوي الرې څښتن شو 

ران سره يکې له پاکستانه سره ،د هرات له الرې ترکمنستان او ا

 رخان بندر لهیراتان بندر او په کندوز کې د شیح داو په بلخ کې 

ندهار ک- د کابل .ه پخواني شوروي  اتحاد سره وصل کړالرې  ل

االتو په مرسته، دسالنګ مشهوره يمتحده ا اکيه الر د امريلو

 هکي مرستیاتحاد په مالي او تخن يه الر د پخواني شورويلو

 ۍـتورغونډې د ننګرهار ـ کابل اوکندهاریروس.ېجوړې شو

و يستان .افغانو الرو په جوړولو کې هم اساسي رول درلوديلو
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چې له بهرنۍ نړۍ سره د  دی وادیپورې تړلې ه ه او په وچ یغرن

ا ینو همکارۍ ته سخته اړتووادیو هيد ګاونډسوداګرۍ  لپاره 

 .لري

واد سوداګرو خپل یالدي کال څخه مخکې د هیم1022 له 

ه يځاښور ته او له هغه ید ننګرهار له الرې پ  ز توکييسوداګر

وادنو ته ینورو هې يله یپه وسړۍ یاو د ب ږدولیته ل ۍکراچ

همکارۍ نه  دې یتانيبرد  کې الدي کالیم1022 .په صادرول

 د خپلې سوداګرۍل افغانستان مجبور شو چې یکولو په دل

په هغه وخت کې  .د پخواني شوروي اتحاد خوا ته بدل کړي يلور

ې یالۍ شو تر څو د سوداګرۍ تړون له روسيافغانستان په دې بر

شي خپل  کوالیواد یاساس دا هه پ ېهغدچې  ک کړيیسره السل

 ګمرکي  محصول څخه د شوروي اتحادله ز توکي پرته يسوداګر

له کې د يپاپه  .ږدويیتونو له الرې بهرنۍ نړۍ ته وليجمهورد

 ۍپه شمال کې د تورغونډالرو د هرات  يټيافغانستان ترانز

ا یترخان بندر په کندوز کې پراخیراتان په بلخ کې او شی،بندر،ح

 له الرې ز توکي د دغو پولويات افغاني سوداګريز او دا کړهیپ

د شوروي  .دلیوپا ته رسراکې اور ګاډو په او دشوروي اتحاد 

وادنو اتحاد یاود ګډو ګټو مستقلو ه دو وروسته یاتحاد له ړنګ

اتو ستونزو يله زکې يزې اړيدغه سوداګردو سره یله رامنځته ک

واد یچې طالبانو د هته له دې دغه ستونزې وروس .سره مخ شوې

د  .جدي شوې ېريډ وستلې رول الندې راټمې تر کنیشمال س

 ۍسوداګر دافغانستان  کې زې په کلونویالدي لسیتمې مېشپ
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 چې د ک کړیواد سره السلیټي تړون د پاکستان له هيټرانزيو 

بندر له الرې د  ۍز توکي د کراچيافغاني سوداګراساس  ه هغه پ

  ېپرته له ګمرکي تعرف و،ديریپه تاو د پاکستان له خاورې څخه 

  يواد صادراتي توکیڅخه افغانستان ته واردات وکړي او ده

 نورې نړۍ ته له همدې الرې صادر کړي.

ې لوبې يلو د وروسته کله چې والې جګړي څخهيمې نړيله دو

ډيرې و افغانستان له پاکستان سره ی)سړې جګړې( ون ځای

وادنو یله کې د دواړو هيپاپه  ، چېدا کړېیستونزې پ

د پښتونستان او  .کو ښه پرمختګ ونکړيزو اړيسوداګر

ر يله د دې سبب شوه چې افغانستان ډاورنډ د کرښې مسيډ

انو د هند سمندر ګرمو اوبو ته یروس .ه وکړيیې تکیپه روس

لو کې وو الرو په جوړيدو په موخه د افغانستان د لوید رس

 .مرسته وکړه

نفوذ د هندوکش د   انوید روسې يانو چې غوښتل يکايامر

ې يه الريلو ،د کابل ـ کندهارپه حدودو کې وساتيغرونو 

 .جوړه کړه

د واد کې یپه ه چېسردار محمد داود خان غوښتل 

 رېيې ډيپاچاهانو سره له ران ينود اانونفوذ را کم کړي یروس

ران او يکې اکال 1074په .لرامنځته کړ يکېنژدي اړ

ک کړ.دغه یز تړون السليټ د سوداګريتزانزافغانستان د 

و ا م کالاسال په تر څواجازه ورکړه تړون افغاني سوداګرو ته 

وراغو له پولو او بندر عباس له الرې د فارس  دمشهد کې 
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له دې الرې د ز توکي ياو خپل سوداګر ږيیج ته ورسیخل

 .ږدويیوادنو ته ولیج هیخل

ران پاچا له بندر عباس څخه يدي کال کې د االیم 1070 په

ولو په موخه ځد غ ۍپورې د اورګاډي پټلتر کابله 

 لها کرښه ي ۍدغه پټل .ډالرو ژمنه وکړه ييکاي(امرهلونیب2)

 .وې له کابل  سره وصاليران ياو ادله يریت څخه تيغزني وال

 يالدیم1070ځکه  وره نه شوهله پڅ کیدا هغه ژمنه وه چې ه

 دیشه نور نو نه.انو افغانستان اشغال کړیروسکال کې 

ران ياو نه هم د اکې افغانستان په  سردار محمد داود خان

نظام  ۍپاچاهاواکمن پاتې شول. د ايران د  ران کېيپه ا پاچا

نې الندې د اسالمي اوښتون په وني تر الر ښویمد امام خ

له غربي ګاونډي سره  يې له کېيپاپه  .له رانسکور شویوس

ر د جګړو یدغه به .دا نکړیدو امکان پیپراخ ۍسوداګر هم

و زي.په داسې ډول سره چې دسوداګربدلون وکړپه کلونو کې 

ه واد پینور د ه .دا کړیپه بشپړه توګه بدلون پکو انډول ياړ

انو رول هغومره نه و چې له يد شمال ګاونډسوداګرۍ کې 

 پاکستان د .دا کړیپ سره يېنوووادیو هزيديواو لوزیخت

ډوالو ته د کاودې ډوالو په منلو سره کلونو افغان یم

ورکول سره د افغانستان په  تاقتصادي کړنو په اجاز

 هکه څه هم په دغې مود  .دا کړیسوداګرۍ کې اساسي رول پ

د  اوواد تړون مراعت نه کټ سوداګري يزنپاکستان د تراکې 

ې له پاکستان څخه افغانستان ته يتوکو  صادرول   يخوراک
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تل د افغانستان لپاره د واد یا هم دغه هیب ېول ،ع کړهمن

نن ورځ هم چې  .شو ېزې الرې په توګه پاتيسوداګر ۍنيوازي

او د افغانستان حکومت هم تر اوسه ط دومره ښه نه دي يشرا

وړي ایتر څو خپل اقتصادي بنسټونه پ یدلیتوان یپه دې ند

په  انويزو ګاونډيران د دوو سوداګريپاکستان او ا ،کړي

 .کې ستر رول لريه ورکړ-هراکړ زهواد په سواګريیتوګه د ه

 لري واله سوداګريينړ لونهیم6766افغانستان اوسمهال 

واد مهم ید ه .صادرات جوړوي 016او٪ واردات 0414چې ٪

چې مېوې،مساله وصادراتي توکي له تازه او 

عبارت دي  څخه لمیګۍ،،غال ې،پنبۍوړ،پوستکي،وجات

،نفتي وزاتی،تجهون االتیماش له واد وارداتیاو د ه

ي يکاغذ،غذا،و،جوړونې موادواوي موادیمیک،ومواد

 و څخه عبارت دي.او نور و،مشروباتومواد

 ن،یچ ران،يا وستان،دهن افغانستان اوسمهال له پاکستان،

جرمني،انګلستان،  کا،يامر روس،

،سعودي ۍمصر،دوب ه،یترک ستان،ترکمنستان،کتاج

 ېزينوسره سوداګرووادیه ور نوریو شميعربستان او 

  لري. يکېاړ

B-االنیمرست ۍد سوداګرAids to Trade:  د کامرس

ل يانې هغه وساياالن دي یمرست  ۍد سوداګرمه برخه يدو

 یچې د سوداګرۍ په پرمختګ کې پوره ونډه لري اودهغو

 ۍ.د سوداګرږيیله سوداګري اسانه ترسره کیپه وس
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دونکي څخه یتول  لهل چې توکي ياالن ټول هغه وسایمرست

ږي یاالن بلل کیمرست ۍوي د سوداګرنکو ته رسومصرفو

 چې په الندې ډول ترې يادونه کوو:

o ټرانسپورټTransportation :زمانو کې د  په لرغونو

 .رې ستونزې لرلېيډ ته ځایڅخه بل  ځایو يږد له یتوکو ل

 ځایڅخه بل  ځایو يواناتو توکي له یپه وحشي ح وسوداګر

ړۍ وې چې د باد په ینو کې داسې بوه سمندرپ .ږدولیته ل

ې د هوا د ښه يوخت به  يريچې ډواې خوځښت کيله یوس

د دې تر  .سړکونو شتون نه درلود.ظار کاوتلپاره ان يوال

نو له  لخوندي هم نه و ل،ل سست ويږد وسایڅنګ چې د ل

ستونزمن  ته ځایڅخه بل  ځایو يږد له یتوکو لد همدې کبله 

واد خلکو به یاتله نو دبل هواد کې لوږه ریهکوم که په  .و

 په نړۍ کې.مرسته ورسره تر سره کړيچې  کوالینشو  ورسره

ې دکیوکو په تولچې د توازې دايپرمختګونو سره نه  يود نو

لی موندلو هم پرمختګ يږد وساید ل بلکې یراغل یاتواليز

د یوهل کپخوا به چې کوم واټن په څو ورځو کې .دی

و ليوسا ود نوي.ږيیو کې تر سره کيا څو ګړياوسمهال په ورځ 

هغه ستونزې  ،دیپه دې وتوان دو سره انسانیپه رامنځته ک

،له وسييږد په برخه کې وې له منځه یلاږد رید ل چې

ه ک .مصرفونکو ته ورسوي ۍپه اسان يدونکوڅخه توکیتول

په اسانۍ د نړۍ بلې  .د شيیتوکي د نړۍ په هر ګوټ کې تول

نو په صنعتي ووادیل د هيږد وسایلږي.یږدول کیبرخې ته ل
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 د زو پرمختګونو کې اساسي ونډه لري.یز او کرني،سوداګر

 اوې لري:یله الندې ځانګړتیوه ښه وسيږد یل

I. :د ارامه او د سفر لپاره ستړې يله بایږد وسید ل هوسا

 .نه وي وونکېک

II. :ديانې په خوندي ډول بايد خوندي يله بایږد وسید ل خوندي 

 ږدوي.یته ول يڅخه بل ځا  ځایو ينان له توکي او انسا

III. :د ګړندۍ هم وي ځکه اوسمهال د يله بایږد وسید لګړندۍ

تر څود خلکو په وخت کې سپما  یر شويت ال ډیوخت اهم

 رامنځته شي.

IV. توکي په  ريد پراخه وي تر څو ډيله بایږد وسیپراخه:د ل

 او د خلکو ستونزې حل کړي.ږدوي یمت ولیقمناسب 

V. خنډ ونلري تر څو  د هر وخت روانه وييله بایوسږد یروان: د ل

ې يتر السه  ياو هر وخت چې وغواړي نکړ اغیزمنکاروبار 

 .يکړ

درې  ډول ټرانسپورټ په عمومي  :ډولونه ټرانسپورټد 

-3 یناوب-2ځمکنۍ -1:دي له  عبارت نه لري چېوډول

 :سویړنې الندې نیتر څ سره بیې په ترتيو يچې هر  ،ييهوا

 ځایو يمخ له  لې چې توکي د ځمکې پریه وسهغ :ځمکنۍ-1

له  .ږيیټرانسپورټ بلل ک یځمکن،ږدويیته ل ځایڅخه بل 

 ېسیوخت راه ېرې لرغونيله ډ څخه ټرانسپورټ  يځمکن
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د  ږدو کېوخ په ايچې د تار وليهغه وسا .ږيیستل کېکار اخ

 ځمکني ټرانسپورټ دنده تر سره کړې په الندې ډول دي:

A.  ته  ځایه بل يځاو يغه انسان چې توکي له هر ه ا انسان:يبشر

و وختونو يد ژوند په لومړ يجوال .ږيیږدوي جوالي بلل کیل

لو یالبیچې اوس هم د نړۍ په بت لرلو یر اهميکې ډ

ستل یږد کې له جوالي کار اخینوکې د توکو په لووادیه

ستل ېمو کار اخیوخت په هغو س یريله جوالي څخه ډږي.یک

بلې خوا له جوالي څخه  له .ره وييډ چې ګڼه ګوڼه پکېږي یک

ټن لږ ږد وایچې د توکو د  ل يږیستل کېکار اخ هغه وخت هم

 وي.

B. :ږد ینو کې ځناور هم د لووادینو هید نړۍ په ځځناور

په دوو  چې د ځناورو کارولږي،یلې په توګه کارول کیدوس

 د ځناور په شا توکي کې بڼه ۍ:په لومړسيیبڼو صورت ن

 زیڅ ويپه ځناور پسې  يلومړ کې بڼهمه يوپه د .يږل کېږدوېل

ې يته  ځایز کې توکي اچوي او ځانګړي یپه تړل شوي څ تړي

ر يلو ګرامو ډیسلو ک کې ځناور تر بڼهچې په دې  ږدويیل

چې دا ډول ټرانسپورټ په اکثره  کلو بانډو  ږدويیتوکي ل

 .یهم د او ګټور يږير کاريکې ډ

C. پرمختګ السته  نسييو وېګن د ساالرۍ ااو وېګن: الرۍ

دو سره د یګن په رامنځته کيد الرۍ او و .راوړنه ده

دونکو او مصرفونکو تر منځ واټن بېخي له منځه یتول

 رهيشو په ډ کوالیله مونږ یه وسپګن ي،ځکه د الرۍ او والړو
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ه لیږد دغه وسی.د لږدویلوته  ځایه بل يځاويله  يمانه توکیپ

له مونږ یګن په وسيو او ۍله اورګاډي هم بهتره ده ځکه د الر

حال دا چې  وورسو ۍتر هټ پلورنکيشو توکي د  کوالی

 ی.لوپورې وړي يوازې تر خپل تمځيتوکي  يګاډاور

الرۍ او  ږد لپاره یبار لرونکوخلکو دخپلو توکو د لکارو

ږد له یږد رالیوې خوا د ليتر څو له  ،دي ېولیګنې رانيو

ل وخت توکي په خپ له بلې خوااو لګښتونو څخه خالص 

 .ږدويیول

D. یدو سره اورګاډین په رامنځته کیماشبړاسي د :يګاډاور 

و يږد له لویو وختونوکې د لیچې اوسنهم رامنځته شو 

د چلولو لپاره  يرګاډد او.ږيیرل کیلو څخه شمیوس

زو الرو جوړول یچې د دغو اوسپن ا دهیزو الرو ته اړتیاوسپن

ونو کې يځاپه غرونو او جګو  ان دي خوهواره ځمکه اس رپ

 .یډک کار د نه  ر سخت او له خطريډ

E. انې يکو توغازي بلنو اود  نلیکه :(نيپ اليپا) نلیکه

په  ېنلیک له ده ځکه دینه وسيهترږد تر ټولو بیلو د لیس،تیګ

څخه بل  ځایو يع توکي له يله مونږ په اسانۍ سره مایوس

په ،ا نشته یلپاره سړک ته اړت نلیکې د .شو یږدوالیته ل ځای

ه لیو ګړندۍ وسيږد ی، د لسيیږد صورت نینګه هوا کې لهرر

ت یاقتصادي اهم یږد کې ځانکړیع توکو په ليچې د ماده 

 لري.
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F. :نې یږد ځیله هم مونږ د لید پوسټ خونو په وس پوسټ خونې

 له توکي لهیچې د پارسلونو په وساوې تر سره کوو.یچوپړت

 ږدوي.یته توکي ل ځایه بل يځا يوه

o په اوبو کې  يل چې توکيهغه وساټرانسپورټ:نی اوب

په دغه ډول .ږيياديټرانسپورټ په نامه ني ږدوي د اوبیل

و او اوبتلونو څخه يړیو بینکوچ و ،يلو ټرانسپورټ کې له

 څخه ځایو يمانه له یپ هريچې توکي په ډ ږيیستل کېکار اخ

 ږدوي.یمت او خوندي ډول لیپه مناسب قته  ځایبل 

o ورټ چې توکي د هوا په هغه ټرانسپي ټرانسپورټ:يهوا

ي ټرانسپورټ يږدوي د هوایته ل ځایه بل يځايوه له له یوس

وازې يو وختونو کې يد ژوند په لومړ .ږيياديپه نامه 

کن د یست لېي ټرانسپورټ څخه کار اخيانسانانو له هوا

چې د  ږيیږد لپاره هم کارول کید توکو د ل دويریوخت په ت

مت په لحاظ تر ټولو لوړ یقد  .له دهیږد تر ټولو ګړندۍ وسیل

له ینه وسيږد لپاره بهتریو د لمتي توکیکن د قیل يمت لریق

 ده.

نو ووداید هد کامرس په پرمختګ کې د ټرانسپورټ ونډه:

ې پورلو يږد په وسایږد رالیدل پرمختګ او بهبود اقتصادي

ږد پرمختللي یږد رالیچې د ل ه نووادیکوم ه .لري تړاو 

زاو دفاعي لحاظ یاسي ، ټولنی،سل ولري په اقتصادييوسا

 کوالیلو مونږ يږد په ښو وسایږد رالید ل.وي ياوړیمره پوه

د توکو په صادراتو  و.ل په کار واچويکاره وسایشو خپل ب
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نکوپورې و،توکي تر مصرفوکې ترې ګټه پورته کړو

د خلکو  .وارد شوي توکي تر خپلې موخې ورسوو.ږدوویول

واله يپه نړچې له دې سره ، ه تګ راتګ کې ترې ګټه واخلوپ

د لوږې په صورت  .ږيیسوداګرۍ کې پرمختګ رامنځته ک

ې ک ږدید توکو په ژر ل .ږيیکې توکي په اسانۍ سره رسول ک

 .ږيیدوساتل کیله خراب يتوک .ږيید وخت سپما رامنځه ک

 دله یږد په وسیږد رالیاو د ل راځي یپه لګښتونو کې کموال

روي. پورتنۍ يد ډيعاي سر سړ یر واليد کې ډیتوکو په تول

د ږي یله تر سره کیټولې کړنې چې د ټرانسپورټ په وس

 کامرس په پرمختګ کې اساسي ونډه لري.

وي ید افغانستان جغراف په افغانستان کې ټرانسپورټ:

 وچې په مرکز ېيا د لوید اسولو سره یت په نظر کې نیعموق

د  سيیراه زمانو ولرغون وريچې له ډ  یواد دیکې پروت ه

الد یله م ي.نه ونډه لريپه سوداګرۍ کې اړ زيدياو لو زیخت

 ونانيد هند او  ړۍ دمخه د سکندر په وخت کېیور پڅخه څل

 .دهیترمنځ سوداګري د افغانستان له الرې تر سره ک

د شاهانو په وخت کې  يباخترانو اویونانيافغانستان د

بلخ د  .ت درلودیماه يپه برخه کې ځانګړ ۍسوداګر

دغه  اود الرو په مرکز کې پروت و او مساله جاتو  ښمويور

همدرانګه  و هماو هندي توکو د تبادلې مرکز يينایښار د چ

و زموږ له سره نښال زيديې له لويزیختښمو الر چې يد ور

 اور ارزښت درلود يښمو ډيرچې هغه مهال وده يریواده تیه
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و بازارون زيدياو لو زیختدات د یواد تولید هله همدې الرې 

ت د یز اهميافغانستان دغه سوداګرد .دلیږدول کیلته 

نې و روزیجنیښمو د چيد وراروپا کې  ،پهرغل ي زیچنګ

او  ود بحري الرو کشفولپا کې وهمدارنګه په ار ،دود

تر اوسه چې په .زمن کړیاغ ورامنځته کول لويعصري وسا

و عامل ينړۍ کې کوم اقتصادي پرمختګونه رامنځته شوي 

په افغانستان کې تر کال ل دي.يي وساې ټرانسپورټي

واناتو له الرې یږد د حیږد رالید توکو لالدي پورې یم1032

په  دهیته ورسنړۍ د پرمختګ څوکو خو کله چې  ویصورت ن

ر یوشميهم د ټرانسپورټ په برخه کې  افغانستان کې

 ېالرې جوړې شو ېواد لويید ه .لوپرمختګونه وش

 ېره لويلومټیک3363افغانستان اوس مهال 

لومټره یک 0606الرې، ېزیمیلومټره سیک4114الرې،

 .وال سړکونه لريیلومټره کلیک17222تي سړکونه او يوال

ي ټرانسپورټ ته يم قدم کې په افغانستان کې هوايپه دو

ي ټرانسپورټ په يد هوا په افغانستان کې .پاملرنه وشوه

په  مید تنظ ۍوه اداره د هوانورديد لومړي ځل لپاره  برخه کې

و چارو په وزارت کې جوړه شوه چې وروسته یموخه د بهرن

ځواکونو په چوکاټ  يياو د هوا هشو لهت بديريدغه په مد

 ۍپه افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د هوانورد .هکې راغل

ل چې په همدې کال د شوروي یش کې پـ ه1326په کال  ېکړن

ابل اشت کې دوه ځله د کیپه م ېکوچنۍ الوتک ېوياتحاد 
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په افغانستان کې په  .ل کړیپ (پروازالوت )او ترمز تر منځ 

 ييانا افغان هوايش کې د ار ـه1333لومړي ځل په کال

ه کر نور شرکتونه لېو شميس شو چې اوسمهال یشرکت تاس

ي کورني او بهرنکې ر، شرکتونه په افغانستان يصافي،کام ا

يي وال هوايدوه نړ د افغانستان .پروزاونه تر سره کوي

ر نور یو شميواد په کچه یندهار( لري او دهکډګرونه)کابل،

ننګرهار ډګرونه هم شتون لري چې عبارت دي له:هوايي 

هوايي ډګر،بدخشان هوايي ډګر،هرات هوايي ډګر،مزار 

ټرانسپورټ  نیافغانستان اوب ف هوايي ډګر او نور.يشر

چلونې لپاره  ۍړیندونه د بینلري ځکه د افغانستان س

 ندي له بلې خوا افغانستان بحر ته الره هم نلري.مساعد 

لومړي  په ړۍ دمخه ی( پ22شل ) مهیب:insuranceمه یب

په  .کارولېنان او روم سوداګرو په کاروبار کې ويځل د 

و يړید بحري ب ونان سوداګرو توکي يزمانو کې چې د  لرغونو

کې الرو په اوږدوکه د  ږدولینو ته لووادینورو هله یپه وس

ان يبه د توکو ز خاوندانوو يړید نو د بیان رسيته ز وتوک

دو سره د بشر د ذهنونو په پرمختګ يرید وخت په ت ،ورکاو

مې ید بکې  التاوپه دې ح  هم پرمختګ وکړ ۍسره سوداګر

مې یب ۍپه مقابل کې د اوسن دل د ځان او توکویرامنځته ک

کولس یالدي کال کې نیم 1612په  مفهوم رامنځته کړ.

ډله په دې  هويد سوداګرو )Nicholas Barbon)ن باربو

مه کې ګډون یعامه ب او په اورله ده سره  څوخوښمنه کړه تر
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 phoenix)افس) کس انشورنسید فون . دویوکړي

insurance office له  هغې  .په نوم شرکت رامنځته کړ

 sun fireر افس )يالدي کې سن فایم1722وروسته په کال 

office س کمپنۍ)ن(،لندن انشورLondon insurance 

co،) ر چېيو وزيلزبت يا ېوروسته د ملک ېمود ېتر لږچې 

نج یيل انشورنس ايکسچراد د لندن یشن نوميماس ګروت

 ه کړهجوړ(Royal Exchange Insurance Co) ۍکمپن

و يمې یاوس هم د ب مې مرکز شو اویبچې وروسته د بحري 

 .یمهم مرکز د

ا يا یټاليړۍ دمخه په ایور پب له نن څخه څلیپه همدې ترت

مې ید وچې ب .مې کمپنۍ رامنځته شوهیروم کې د بحري ب

ښار کې  ګړۍ کې د المان په هامبوریولسمه پوکمپنۍ په ا

الدي کال کې د فرانسې یم1101په کال   ه.رامنځته شو

د  ېيخلکو ته  يومه دود کړه او تقاعد شویزه بیحکومت ټولن

 مې کمپنۍ رامنځته کړه. یب

ن وايي چې دامن له کلمې سره یژبه تام ۍمې ته په عربیب

ه له لفظ څخه یمیژبې د ب يمې کلمه د  هندیاو دبښه لري ير

مه د دوو خواوو تر یبستل شوې چې د ضمانت مانا لري.ېاخ

او  ۍمې کمپنیو خوا د بيچې په هغه کې  ید ړونتوه يځ نیم

 همیچې هر کله د ب دونکي سره ژمنه کويیمه کیبله خوا ب

ان يز ،ږيیرسوان يز ا ځان ته له کوم سببهيدونکي توکي یک



  

 

 87 |مخ

Business کاروبا

 ر
ه میو ټاکلي وخت کې  بيرکوي چې په مې کمپنۍ ویبه د ب

 چې د سې ورکويیپ ېمې کمپنۍ ته ټاکلیشخص د ب يشو

په کومواصولو چې  ږيياديمې قسط په نامه یا دبيم یميپر

 .ږيیسي بلل کیمې پالیتر سره کوي د ب ړونتدغه 

ف يمه داسې تعریقانون بنوي مې ید ب دافغانستان

دونکي ترمنځ یمه کیمه کوونکي او بیمه د بیب״کړې:

ې ياو پر موجب  کلي توګه صورت موميیپه ل چې ی عقدد

ستلو په وړاندې د ېد اخ مېیحق الب يمه کوونکو د ټاکلیب

ف څخه يمې له تعریدب ״ان د جبران ژمنه دهيمقابل لوري د ز

 نه کوي يوینو مخنوخپله د ګواښ مه پهیږي چې بیداسې جوت

مې یږدوي چې د بیمې کمپنۍ ته لیبلکې ګواښونه د ب

مه تر یپه مقابل کې حق البنوانويا زيکمپنۍ د ګواښونو 

 .السه کوي

ش کال کې د  ـه1334واد )افغانستان( کې  په یپه ګران ه

ادونه شوې يمې یلسمه ماده کې د ب 13سوداګرۍ د قانون په 

مې قانون خپور یده کې د بيپه رسمي جر 1301او په کال 

ا دیز ارزښت هم پيمې سوداګریدو سره بيریشو.د وخت په ت

مې شرکت یځل د افغان ملي ب يکړ.په افغانستان کې د لومړ

 ټهین 31 راشتي پیش د زمري د مـ ه1343خپلې کړنې په کال 

و په کې ونډه انيانويتبر 40سلمه افغانانو او ٪ 01ل چې ٪یپ

وروسته د  نسکوريدوب اهلل د حکومت له ینج کترډا د .لرله
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واد کې د موقتې یدې خو په هيدغه شرکت کړنې په ټپه ودر

و ځل يدو سره دغه شرکت خپلې کړنې یادارې په رامنځته ک

ت د جمهور يد افغانستان د اسالمي جمهور ېل کړیا پیب

ح یقانون توش يمې نویش کال کې د ب ـه1317س لخوایئر

 ېیر نورو شرکتونو هم د افغانستان له مالیو شميچې ورسره 

وزارت څخه د کړنو جوازونه تر السه کړل چې اوسمهال په 

 مېیوادوالو ته د بیشرکتونه ه يمې څلور لویواد کې د بیه

 .ياوې تر سره کویچوپړت

 :مه کې شاملې خواوېیپه ب

 ا اداره ده چې يص خمه وال څخه موخه هغه شیله ب مه وال:یب

 مه کوي.یشتمني با يخپل ژوند 

 هغه اداره ده کمپنۍ څخه موخه له مې یب د مې کمپنۍ:ید ب

ان د ياو د زمه اخلي یچې د خلکو او ادارو ځانونه او توکي ب

 وي.کلو ضمانت ورکو

 اوې:یځانګړت ړونت مې دیب د 

 کلي ډول وي.ید په ليبا ړونت 

  کې دوه خواوې شاملې وي. ړونتپه دې 

 و لپاره وي.سیپ ويد  ځانګړ ړونتمې ید ب 

  ه لمنځ ړونتسې په خپل وخت ادا نکړي یپ ېمه وال خپلیکه ب

 .يځ

  ويړون تړون د زيان ورکولو تدا . 
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 ز اصول:یمې بنسټید ب

i. :دا ده خوندي توب څخه موخه لهد ګټود ګټو خوندي توب 

ان او دهغو په يمه واله ته زیې بيسره  ومنځه تلله چې په ل

په  یو سړيپه توګه  لګېید بهغه  لپاره ګټه وي د اتلو سره س

په خپل خاوند د ګټو د خوندي توب  ېخپلې ښځې او د ښځ

 .يحقوق د

ii. :شخص او  یمه شویب مې د تړون انحصار په باوریدب باور

چې دواړه .کړي دکمپنۍ د دواړو حقوق څرګن ېمه کوونکیب

 یمه شویکه ب .و له بل سره په صداقت چلند وکړييد يبا

مې کمپنۍ د ینو د بالرو کار اخلي  ناسموا اداره له يشخص 

مې کمپنۍ یهمدارنګه که د بتړون د له منځه وړلو حق لري.

مه وال هم د تړون د لمنځه وړلو یباخلي کړنو کار  وهم له ناسم

 .ت لريیصالح

iii. ه د و پیان د رسينو ته د زیقيکله چې فر ان د ورکړې تړون:يد ز

نامه ان د ورکړې د تړون په يان ورکوي د زيصورت کې ز

  ږي.يادي

iv. :اره لپ نېتوکو د ساتد د يبا ومه کوونکیتوکي بد وړ اقدمات

توکو   ۍيمه وال له بې پروایبد که  .وړ اقدامات تر سره کړي

ان د ورکړي څخه انکار يمې کمپنۍ د زید ب ږيیان ورسيته ز

 شي. کوالی

v. ان ورکوي يمې کمپنۍ هغه وخت د توکو زید ب ان ورکړه:يد ز

ا روڼتیا شتون ولري که یتڼوره تړون کې ښې په هکلیچې  پ
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مسووله نه   ېان د ورکړيمې کمپنۍ د زید ب ونشتون ونلري 

 ده .

 مې ډولونه:ید ب

 و مالومهيمې کمپنۍ په یمه کې  د بید ژوند په ب مه:ید ژوند ب 

و معلوم يتر اخلي  م یمې پرمیخص څخه د بو شيله  کې مقرره 

 ېم مقدار د ورکړو معلويد  نوخت وروسته د مړي وارثا

مې کمپنۍ له ی،چې دد غې ژمنې په مقابل کې د بژمنه کوي

سې اخلي یو مقدار پيمه شوي شخص څخه په قسط وار یب

مې اصلي موخه د ید ژوند دبې بولي.يم یمې پرمیچې د ب

راز  یو داسې تړليژوند په خپله ا ده.یټولنې اقتصادي خوښت

هر وخت  او مرګچې تل د مرګ له ګواښ سره مخ وي  ید

کن د ی، لله خزان سره مخ کړي يپسرلژوند  د شي چې کوالی

چې په دې  یتړل سرهلو يمساتل له اقتصادي انسان ژوند 

ر کلکې يلې ډومې منګید ژوند د بکې لو ياقتصادي مسا

وه سلسله يداسې ژوندانه کې  کورني زینزمونږ په ټولدي.

 ساتل په غاړه لري،چې  ۍو شخص د کورنيچې  شتون لري

م نه خوري بلکې غ ۍد کورنوازې د اوس لپاره يهغه شخص 

مه یسي چې همدلته د ژوند بیې هم په نظر کې ني یراتلونک

 ږي.يريې ال پسې ډيت یږي او اهمیځته کنرام

 ې تړون و داسيمې کمپنۍ یمه کې د بید اور په ب مه:ید اور ب

اور واخلي نو  یتوک یمه شویب و مالوم وخت کېيکوي که په 
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مې کمپنۍ په هغه یان ورکوي او د بيز ېيې کمپنۍ به مید ب

ان ور کوي چې په واقعي ډول توکي د اور له امله يوخت کې ز

د ته د معلوم وخت په منځ کې توکو او که  وي يانمن شويز

ان له يمې کمپنۍ د زینو دب ښت ان وانه وياور له کبله ز

 څخه خالصه ده. وورکول

 مې یچې دب ييته وامې یمه هغې بیبحري بمه:یبحري ب

 يدونکیمه کیتړون له ب ورکړېد  انونويز کمپنۍ د هغو ټولو

کله .په سمندر کې اوړي ته وتوک يمه شویسره وکړي  چې ب

مه کړي که په سمندر کې توکو یو سوداګر خپل توکي بيچې 

 يان څخه خالص ديسوداګر له دې زږي نو یان رسيته کوم ز

 وي.ورک مې شرکتیبدان به   يبلکې دا ز

 ه میله بمې کمپنۍ یمه کې د بید حادثې په بمه:ید حادثې ب

وال سره داسې تړون کوي که د حادثې په صورت کې د ځان 

،چې د دې په مقابل کې مې کمپنۍ ورکويیان د بياو توکو ز

 م ورکوي.یمې کمپنۍ ته پرمیوال د بمه یب

 و وختونويد جوړښت په لومړ ویکمپند:financeل يتمو

مانه ید په لږه پیو تولیکمپن .ره ساده ويقه  ډيرد طید تول کې

ر کار يد کې له انساني ځواک څخه ډیپه تول .ترسره کاو

 هريل ته ډينو له دې کبله د کاروبار لپاره تمو ،دیستل کیاخ

د  خو په نړۍ کې له صنعتي اوښتون وروسته .ا نه وهیاړت

مانه یع پیتوکي په وسقه بدله شوه يد طریتوکو د تول

 رکاروبا .ر په نسبت کم شوید انسان ارزښت د ت .دليدیتول
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د کارکونکو د  .ږيیکستل ېر اخيمواد ډه وماپراخ شو،

ه ل تياو د پوره کولو لپاره تمویرول د دغو ټولو اړتيډ ریشم

 ر شو.يې ال پسې ډياو ارزښت  ښه شوهیا پیر اړتيډ

ي ات ورکړيلو پوهانو نظریال بیف په هکله بيل د تعريد تمو

 په الندې ډول کوو: يې ادونهينو یځ چې د

 يو-او-بي(لرB.O.Whealer:)ل له هغو کاروباري يتمو

ز فنډ د یچې د هغو سروکار د پانګ یکړنو څخه عبارت د

 راوړلو او ساتلو سره وي تر څو د کاروباري ادارې السته

 موخې تر السه شي. اوې اویمالي اړت

 کرز -يجوزف ا(Joseph A.Krizz):موخه خه ل څيله تمو

ا یچې کاروبار کې اسانت ید پور هغه ارزښت دهغه پانګه او

 راولي.

 جي-پي-(هسټنګP.G.Hasting)سو دالسته یل دپي:تمو

 .یکارولو هنر د راوړلواو

ف هم يو داسې تعريشو  کوالیل لپاره مونږ تاسو يد تمو

څخه  ليله تمو:یوړاندې کړو چې تر ټولو اسانه اوساده د

 چې کاروبار ممکنوي. یه ارزښت دموخه د پانګې او پور هغ

په (:Objectives of Financeل موخې)يدتمو

ل د الندې موخو د تر السه کولو لپاره يکاروبارکې تمو

 ږي:يکار
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I. رولبکاروباري ادارې ته دمناسبې پانګې برا 

II.  راوستل یاتواليزکې د پانګې ساتل او په هغې 

III. روليله کبله د ګټې ډ نې کارو ېد پانګې د ښ 

 

 

 ل ډولونه:يد تمو

a. يتمو یلنډ مهال(لShort Term Finance:) یلنډ مهال 

تر و کال څخه د کم وخت لپاره يله چې  ل يهغه تمول يتمو

تاو د پوره کولو ياړ ویل د ورځني،چې دغه تموږيیالسه ک

 په الندې ډول دي: اوېیهغه اړت او،ږيیلپاره کارول ک

o د کارکوونکو معاشونه 

o لونو ورکړهید ب 

o م ورکړهیممې د پرید ب 

o ږ د  لګښتونهیږد رالید ل 

 ل:يل د السته راوړلو وسايد لنډ مهاله تمو

:د (Friends and Relativesاوخپلوان) ملګري  

او د پوره یلنډ مهاله اړتد خپلو  کاروباري ادارې مالکان

کولو لپاره له ملګرو او دوستانو څخه پورونه اخلي چې دغه 

ډول دغه  ټولیز په.پورونه په خپل ضمانت تر السه کوي

 پرته وي. پورونه له سود
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ي او يایپه پرمخت:(Trade Creditز پور)يسوداګر 

 چې ږيینو کې سوداګري په پور تر سره کووادیپرمختللو ه

که  .پورې وي ورځو 02ولې تر  یورځو څخه ن3 له دغه پور 

په ا هم یڅه هم دغه ډول معامالت په پور کې نه راځي خو ب

 توکي په پورستونکي ته یخنکي،اوقت کې خرڅویحق

تر وخته هم په  ېستلو وخت څخه د ورکړېد اخ ورکوي

 ل کې راځي.يتمو

ز بانکونه خپلو يسوداګر (:Bank loanبانکي پور)  

نه یزم ېلنډ مهال لپاره د پورونو د ورکړ انو ته ديمشتر

 ددايا د جايچې بانک دغه پور په شخصي ضمانت برابروي 

روان  ېبعض همدرانګه بانک .ضمانت مشتري ته ورکويپه 

اضافه حصول حقوق ورکوي تر څو حساب لرونکو ته هم د 

و معلوم يسو څخه عالوه تر یا په وخت له خپلو پید اړت يهغو

نو وختونو کې بانک یپه ځوباسي. ېسیحده له بانک څخه پ

چې بانک خپل مشتري په پور هم ورکوي  دهغانو ته نيمشتر

هر څومره چې بانک  زيیده حساب پرانغبانک کې د ن

شي  کوالیمشتري  ،ږدويیسې لیده حساب ته پغوغواړي ن

 ایبانکونه د اړتسې وباسي.یده حساب څخه پغچې له خپل ن

 ف همیلونو تخفیصنعت ګرو په ب ،په وخت کې د سوداګرو

 ل دي.يل وسايلګوي چې دا ټول د لنډ مهاله تمو

b. يتمو یمنځمهال(لMedium Term Finance:)یهالمنځم 

و کاله څخه تر پنځو کلو يچې له  ل ته وايييل هغه تمويوتم
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د تر السه کولو  اروباري ادارې د الندې موخوکپورې وي.

 :ل السته راوړي يلپاره دا ډول تمو

 ن االتو د نوي کولو لپارهید ماش 

 ق لپارهید لنډو پالنونو د تطب 

 ا لپارهید کاروبار د پراخت 

 لې:یل د ترالسه کولو وسيتمو يد منځمهال

 خصوصي مالي ادارېSpecialized financial 

institutions: 

روباري کاادارو څخه دي چې  وخصوصي ماليعبارت له هغ

او په مقابل کې سود تر لوي.يتمو ډول منځ مهاله ې په ادار

 السه کوي.

 يسوداګر( ز بانکونهCommercial banks:)ز يسوداګر

ه ورکوي پورنبانکونه هم  صنعتي او کاروباري ادارو ته 

داد په ير منقول جایغ دز بانکونه دغه پورونه يسوداګر

 عوض کې ورکوي.

 ( مشرانDirectors:) ا یمشران د اړت د ګډې پانګې کمپنۍ

چې دغه  ل کوييتمو یمهال لو منځيله خپلو وساپه وخت کې 

ه ځک ره اسانۍ سره ترالسه کوييوه کمپنۍ په ډيل يډول تمو

ا لري یه کوم ضمانت ته اړتل لپاره نيکمپنۍ د دې ډول تمو

 پروسې ته. ېاو نه اوږد

e) يتمو یاوږدمهال(لLong Term Finance:) یهالاوږد م 

د پنځو کلو څخه ې يچې کمپنۍ  ييل ته وايل هغه تمويتمو



  

 

 96 |مخ

Business کاروبا

 ر
ل کمپنۍ د يتمو ی،اوږد مهالر وخت لپاره تر السه کوييد ډ

ار بنصب او د کارو و دن االتیماش يستو ،د نوېد اخ یوشتمن

 .ا لپاره تر السه کويیاختد پر

 ل:يل د السته راوړلو وسايتمو يد اوږد مهال

 ل د تر يتمو يکاروباري ادارې د اوږد مهال:و پلورلیشتمن د

په دې ډول  .پلوري ۍر شتمنکایولو لپاره خپلې بالسه ک

ل سود نه ورکوي او په يپه تموکاروباري اداره  ل کېيتمو

د کاروبار د بهتر والي بلکې  ،کاروبار هم کوم بوج نه راوړي

 وي. ګټمنلپاره 

 خپله ټوله ګټه د ونډوالو ډې پانګې سازمان ګد رمه فنډ:يز

 .ږدويیرمه شوي فنډ ته ليزې يو مقدار يشي يتر منځ نه و

ا په وخت کې کاروي چې دا هم د یړتد ا ډدغه فنسازمان 

 .یل ديتمو یکمپنۍ لپاره اوږد مهال

 ل د تر السه يتمو يد مهالد اوږ ال رامنځته کول:ود نوي ونډ

ونډه وال په کاروبار کې  یکاروباري ادارې نو کولو لپاره

 کېځکه په دې  یوه ښه ډول ديل يدا هم د تمو شاملوي

وازې په ګټه يونډه وال  ینو .سود نه ورکويمې ډلې ته يدر

 کوي.يکې شر

 :له خصوصي مالي  کاروباري ادارېخصوصي مالي ادارې

ل د سود په مقابل کې تر يتمو یلاوږد مهاادارو څخه هم 

 السه کوي.
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ل د يتمو(:Importance of Financeل ارزښت )يد تمو

لکه څومره چې د انسان بدن ،ين ديکاروبار لپاره دومره اړ

ل ته د کاروبار يتموا وي نو له همدې کبله ینې اړتيته د و

 ېپه نړۍ که د نوي.ي( واBlood of Businessنه)يو

نو ترمنځ واټن کم ووادیه سره د نړۍد پرمختګ  ۍټکنالوژ

 هريچې کاروباري ادارو ډ ینړۍ د کلي شکل غوره کړ يشو

ل يکاروباري ادارو ته تمونو له دې کبله  ېدا کړیا پیپراخت

ل ارزښت په کاروبار کې په الندې ډول يد تمو.ین دير اړيډ

 :ید

 :د کاروبار د جوړښت په وخت کې چې  د جوړښت لګښتونه

د ،ولکه د قانوني سندونو جوړولاځي کوم لګښتونه ر

 وه کولین االتو تهی،ماشوستې،د ځمکې اخسیراجستر ف

 ا ده.یر اړتيل ته ډيلپاره تمو

 اومو موادو ته  ارولو لپارهید توکو د ته:ید اومو موادو ته

ل څخه ناممکنه يدون له تمویمواد بچې دغه اومه  ا دهیاړت

رمه يوادو زهمدرانګه د کار تمامو م.چې تر السه شي دي

چې  ې بازار ته وړاندې کړييا په وخت کې یتر څو د اړت کول

 ل پورې اړه لري.يده تمويره بريدا هم تر ډ

 :و لګښتونو د پوره یکاروبار د ورځن دورځني لګښتونه

ه ل څخيدون له تمویځکه با ده یره اړتيل ته ډيکولو لپاره تمو

ر یشم ويې تر څنګ دد ځي.ه چارې پرمخ ن ۍد کاروبار ورځن

ږد ،کارکوونکو یږد رالینور لګښتونه لکه د ل
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 تیا وي.اړ هريل ډيمه او نورو لپاره هم د تمویه،بیاجوره،مال

د یې د واقع کيمخکې څخه له ر نور لګښتونه چې یو شمياو 

 .يو تمه نه و

 کاروباري  په اوسني وخت کې که :نوښتونه او پرمختګونه

نوي ي تر څو مجبور د یښت غواړي نو هغويپاادارې خپل 

وکړي تر څو نوي توکي په  ښه  نوښتونه وکړي پرمختګونه

دون له یچې ب کړي ن بازار ته وړاندېيزايت او ښه ډیفیک

 دي.نا ممکن  کول ل څخه د دغو لګښتونو پورهيتمو

 نوي او د ياتوالي په موخه بايد ګټې د زا:ید کاروبار پراخت

او و ين االت نصب او وکارول شي چې د نویعصري ماش

ن دویا ده بیل ته اړتيولو لپاره تمویران ن االتویعصري ماش

 ېويهمدرانګه په ا نه مومي.یکاروبار پراختل څخه يتموله 

ن االتو په کارولو سره د یماش کمپنۍ کې د نوي او عصري

هم راځي چې دا هم د  ید په لګښتونه کې کموالیتوکو د تول

 وه کمپنۍ کې.يا ده په یوه اړتيل يتمو

 ل ارزښت يپه اوسني وخت کې د تمو دي پرمختګ:اقتصا

شتون  څ کاروباریل څخه هيدون له تمویچې ب یدومره د

 يې انسانانو په ژوند کېچې  يل ديتمو نلري چې همدا

،خلک د یدا کړیې کار پي،خلکو ته یبدلون رامنځته کړ

او اقتصادي د تر السه کوي يکارونو په بدله کې عا

 .ید یکړ یې شونيپرمختګ 
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څخه موخه د  د مخابراتو: communicationابراتمخ

لو کې ټول هغه يپه وسا د مخابراتو .که دهيخبر رسول او اړ

غام او خبر رسول یله  پیپه وس یل شامل دي چې د هغويوسا

 ل په الندې ډول دي:يوسا د مخابراتوږي.یک

I. ږلو یغام د چټک لید پته  ځایڅخه بل  ځایويله ګرام: یلیټ

 یځانګړګرام  یلیټ په کاروباري ژوند کې ږيیلپاره کارول ک

خپله ري شخص او کاروبيله یپه وس ۀځکه د د ،ت لريیاهم

د  .ته په لږ وخت کې رسوي نوويځارو لرو يغام ډیا پيکړه يپر

چې له هر  ږيیفورم کارول ک یو ځانګړيګرام لپاره  یلیټ

غام په یګرام کې د پ یلیپه ټ سره شتون لريخونې  پوسټ

ر روښانه يغام ډیپد دا کوښښ وشي تر څو يکلو کې بایل

په  .ې په اسانۍ ولولييګرام واله  یلیټچې د  يل شکیول

نو له دې کبله وي  ریه شمکې لګښت د الفاظو پګرام  یلیټ

 سي.یر  لګښت مخه ونيکل شي تر څو د ډیلنډولد يبا

II. نډ یړي ځل لپاره د سکاټلفون د لومیلیټ فون:یلیټ

الدي کې یم 1177په کال  ل یبګزنډر ګراهم یلدنکي ایاوس

له  لري ره ګټه يکاروباري ادارو ته ډفون یلی.ټرامنځته کړ

د  .ې ډير پرمختګ وکړير لږ وخت کې يهمدې کبله په ډ

د  .الړوواټن له منځه له د خلکو تر منځ یفون په وسیلیټ

ي ډول لیپه تفصمو خلک یلو سیالبیله د بیفون په وسیلیټ

و سوداګر له خپله يله یپه وس فونیلید ټ .شي کوالیخبرې 

مکمل معلومات تر شي تر څو د بازار په هکله  یکوره کوال
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د  .نه وکړينووستو او خرڅولو تړېد توکو د اخ ،السه کړي

دا یرونه پاتوکو ته نوي باز يش کوالیله یفون په وسیلیټ

 وازې د کاروباريفون یلیټ .ږيیکړي چې کاروبار ورسره پراخ

 ين دير اړيې ټولو دولتي ادارو ته هم ډبلک يند منلپاره ګټ

ا له يدارو ته ادولتي  وشي نور کوالیځکه په اسانۍ سره 

 هلفون نظام یلید ټ ي.دولتي ادارو معلومات ترالسه کړ ونور

و ایفون د الندې ځانګړتیلیځکه ټ یګرام څخه بهتر د یلیټ

 :ید یدرلودونک

 ول یکه نيله بل شخص سره اړ خامخله میفون په وسید ټیل

 ږي.یک

 په الفاظو پابندي نه وي ځکه دلته لګښت د لیفون کې یپه ټ

 .وخت پر اساس وي

 ږي.یږدول کیغام ژر لیفون پیلیټګرام په نسبت  یلید ټ 

 حله بعضې خبرې ښې نه واضیګرام په وس یلیک او ټید ل 

 ي.ږېفون کې په اسانۍ سره خبرې روښانیلیږي مګر په ټیک

غام ژر یله هم پیپه وسکس یلید ټ(:Telexکس)یلیټ -3 

کله  .ږيیکارول کرېڅپه ن یپ ماشيچې د ټاږي یږدول کیل

ږدول ینو د ل ږدویلوغام یته پ ځایچې مونږ وغواړو چې کوم 

د  .غام پرنټ راځيین د پیغاماتو په ماشید پ ځای يشو

ه هغ واد په داخل او بهر کې شتون لريید ها یکس اسانتیلیټ

اد په داخل وید ه بار ولريپراخ کاورزې ادارې چې يسوداګر
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ره ګټه يکس څخه ډیلټیله ولري  بهر پېژندنه څخه وادیاو له ه

 پورته کوي.

له  ېب ېانيم څخه موخه یسیله ب (:Wirelessم)یسیب -4

ته د  ۀداسې الر ده چې د هويغام رسونې یدا د پ ،مهیس

ن یماشده . ددې ا نشته یڅ ډول  تار ته اړتیر هېپه څلیفون یټ

 .ږيیږدول کیغام لیپ لهیپه وس

 ځایڅخه بل  ځایو يله (:Fax Machineن)یفکس ماش-0

له ین په وسیچې ددې ماشقه ده يلونوې طردوږیغام لیته د پ

ن له یفکس ماش .ږيیږدول کیته ورته ل ار)اصل(غام یپ

 ېږدول غواړیغام لیکله چې چاته پکه لري يفون سره اړیلیټ

ه غام پید پسي ین کهيلفون اړیټهغه شخص سره په  ینو لومړ

غام د فکس یله هغې وروسته پهکله ورته خبر ورکوي 

غام د اصلي کاپي په شکل د یچې دغه پن ته داخلوي یماش

 ږي.یږدول کین ته لیفکس بل ماش

فون یلیل فون د ټيموبا(:Mobile Phoneل فون)يموبا-6

 ځکه ږيیل کيفون هم ویلیټته ګرځنده  ېچې د یشکل د ينو

رته چې یچ ،ږيیل کوښويکې نه ا ایځپه کوم ځانګړي 

شي خلکو  کوالیه يځااو له هر  ور سره وي ځای يکارونک

 که کې شي.يسره په اړ
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زه یاو ت ېوه نويټ د مخابراتو یانټرن(:Internetټ)یانټرن-7

 ېزې او صنعتي اداريله سوداګریټ په وسید انټرنله ده یوس

 ونولک،ټ د لکونویانټرن ګټور معلومات تر السه کوال شي

ل په بیوټر،کیل ،کمپيټ د موبایانټرن .له دهيپاورکونو ټین

و يټ کارول نړۍ یپه نړۍ کې د انټرن .ږيیله کارول کیوس

 کلي ته ورته کړېده.

سۍ کې یک چې په انګلیښليبر (:E_Mailک)یښليبر-1

ل في یم116222غام یو پيي يوا (Electronic Mailورته)

ک د یلښيبر .ږدويیته ل ځایڅخه بل  ځایو يه کې له یثان

ک یلښيد بر .له دهیزه وسیږدولو تر ټولو اسانه او تیغام د لیپ

 ۍزیت  ېډير په معلومات ته و بلي ېکاروباري ادارله یپه وس

 ږدوي.ېسره ل

وداسې يدا (:Messanger Serviceچوپړ) استوزګرد-0

ږدولولپاره یغام د لیټ کې د پیرنټچې په ان يپروګرام د

له ده یزه وسیره تيږدولو ډیغام د لیچې د پ ،ږيیکارول ک

 ېاو ټولنیز( Messanger)استوزګر اوسمهال مشهور

په الندې ډول پاڼې 

  Yahoo,MSN,AOL,Trillian,facebook,tiwtter:يد

افغانستان په لومړي ځل په  په افغانسان کې مخابرات:

(کې د ځایدو یل کې د ارګ په ماڼۍ)دشاه د اوسم کا8181

 ۍړکو په نياړ يښناييبرلو سره د وښويافون په یمداره تلیس
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 يوکوچنيفون یلټیکال د 8891خپل ګام پورته کړ. په  کې

دارګ  ،درلوده يې ایوړتتارونو فوني یلټی 52ستم چې د یس

 اویچوپړتګراف  یلیټد  .ته ولګول شوماڼۍ شمال خوا

ا وه چې په یآسانت يسیستم نصب بله هغه مخابرات

منځته شوه او همدارنګه په م په افغانستان کې را8881کال

ن يرالدیچې مغول ظه يخي بڼ ديبابر بڼ )دکابل ښار تار

ره ت سیلو واټه په ظرفیکې د دوه ک (ښخ دی. پکېمحمد بابر

موخو لپاره  يو چې د نظامل شوښویستم کیګراف س یلیټد

 29ستمونه د یل سیالبیفون بیلید ټ 8888د.په کال یکارول ک

رهیونه د شاه دوشمشډورب چينه سويال 899نه او يال
)رح(

په 

 81نه کې نصب شول او په همدغه کال کې وست خوپ

 ليیلي بورسونه افغانستان ته ورکړل شول چې د ټیتحص

 وکړي.  ېزده کړ ېواد څخه دباندیه له ګراف په برخه کې 

وبل يګراف  یلید ټ یکې د انګلستان جوړشو 8859په کال 

ستل ېې کار اخپورې تر 8895ن نصب شو چې تر کال یماش

 یلیاشت کې د ټیکال په اپرېل م 8851افغانستان د کېد.

لیګراف ید ټ .توب ترالسه کړيې غړياتحاد ېواليګراف نړ

کې رامنځته شوه او په کال  8182ه په کال يواله اتحادينړ

ال په کالې ټولنې باندې بدله شوه. ويو نړکې د مخابرات 8895

ګراف د یلیپو ټنونه او د لنډو څیې ماشيپا 7کې 8899

 رودل شولیوي کمپنۍ ده وپیټاليوه ايمارکوني کمپنۍ چې 
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منې او خوست کې نصب او یف، مياو کابل، هرات، مزارشر

 مونتاژ شول.

ستم چې د لوړ ځواک یو بل سيوکې یکال په وروست 8899د 

ستل شو او د ېې درلود له همغې کمپنۍ څخه واخيآنتن 

نصب او مونتاژ شول. لیګراف په مرکزي ودانۍ کې یکابل ټ

فوني یلیت 8999وه دستګاه چې يفون یلټیکې د  8818په کال 

ې د يکال  8829رودل شوه چې په یدرلوده، وپ ېايیمزو وړت

مِنس کمپنۍ يم کې د ز 8829بل شبکه بشپړه شوه.په کال یک

 2999وه دستګاه وپېرودل شوه چې د يفون یلیڅخه د ت

د شبکې له بشپړېدو درلوده، چې  ېا يیفوني مزو وړتیلیت

 .م په کار واچول شوه8827وروسته په کال 

زاتو له برابرولو څخه یمِنس کمپنۍ څخه د فرعي تجهيزله 

م 8828شول چې په کال  یوروسته د مخابراتو وزارت وکړا

 يفونیلټی د کندهار – کابل او کابل –ف يکې د مزار شر

م کې 8888کو له الرې سره ونښلوي، په کال ياړ

واد څخه وپېرودل یا هید چکوسلواک يمز يفونیلټی8299

په همدغه کال کابل او  ل.او په کابل ښار کې نصب شو لشو

د هېواد له شمال سره کندهار او همدارنګه کابل له تورخم او 

همدغه وخت په هېواد کې ونښلول شول.

ستمونو ینله سیچ 85او  9تروپه اوږدوالي د یلومیک81999

والو يد نړ ې.وړاندې کېد اوېیتچوپړپه مرسته مخابراتي 

نو یکو څخه په ځيواړیت په موخه د ځمکنيمخابرو او ترانز
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ه کې ګټه یران، پاکستان او ترکيو هېوادونو لکه ايګاونډ

 .وات يڅخه ز 859نلونو شمېر هم له یستل کېده او د چېاخ

لو واټه یک 59شن چې ټېس یمړنوور لیي ترانسيويد راډ

و له يډل شو چې د راوار کې ودرپه کابل ښ و یځواک لرونک

کال په  8818د س سره ونښلول شو.يکابل له پار ېرال

ي يويو راډي ځواکلوواټو په یک 89و کې د یوروست

ه للِپس یشنونه د فټېستونکي سیاو دوه داخ يږدوونکیل

لي، يس، نوي ډياو د پار ولستل شوي ېڅخه اخ ۍکمپن

کې ياړ ياتتي مرکزونو سره د مخابريلندن او مسکو ترانز

 ييایدپر مخت.وولو په موخه ګټې ته سپارل شوي نګیټ

 8879مه پروژه په يکشن دویونیکم یلیا د تيشبکې پروژه 

ې په يکي اتحادیوالې تخنيشن نړیکیونیکم یلیکال کې د ت

 مشوره کابل ښارکې په الره واچول شوه.

رخانه یمې پروژې له پلي کېدوسره په نوي ښار،خید درې

دستګا وې  ېکیاتومات يانونوکې،فرعيرنه او مکرویم

فون یلیت 89599په مرسته ۍمِنس کمپنيل شوې. د زوودر

کال  8878مزي د کابل په ښار کې فعال شول.افغانستان په 

توب يغړ (APT)ټولنې  يک دمخابراتیا پسفیکې د آس

 ترالسه کړ.

کلونو کې د کابل، جالل آباد، پروان،  8811-8819 په 

کراسبارډوله ز په ښارونو کې وکند ، شبرغان اويپلخمر
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د  زي په اوږدو کې یلس ېمي 79ددستګاوې ودرول شوې.

ډون اساسي مخابراتي ګراف په ګیلیفون او ټیلیت

. که څه هم و په کچه شتون درلودید ولسوال اوېیچوپړت

حکومتي ادارو پورې  اوېیچوپړتمخابراتي  ېريډ

ته لږ  اویچوپړتزو خلکو يمه ایا هم سیخو ب، وې ېمحدود

زو یټولن -سيایزو کې سیمو لسي 89او19په درلود. يالسرس

ې د افغانستان بنسټونه او شتمنۍ له زواينښتو او جګړو نه 

جاړ کړل. يې هم ويستمونو یس يوړې،بلکې مخابراتيمنځه 

 ينو مخابراتياړ ېچ ېن تردهارو برخو کې يواد په ډید ه

 هم شتون نه درلود. اویچوپړت

دو سره سم په يد لنډمهالې ادارې له جوړ م کال کې5998په

 زو پرمختګونویاقتصادي او ټولن -اسيیافغانستان کې س

لې را ژوندۍ کړې. د انتقالي یا د هېوادوالو هیو ځل بي

کال په اوږدوکې  5995دو څخه وروسته د يحکومت له جوړ

کلونو کې د ټاکنو له الرې د  5999-5991او وروسته په 

و مناسب يخصوصي سکتور لپاره دو سره د يحکومت جوړ

له ال را منځته شو ترڅو افغانانوته په رسمي ډول يریچاپ

لو برخو کې ګټه یال بیخصوصي سکتور څخه د ژوند په ب

ت ته په کتو سره چې یموقع ييایواد جغرافید ه.يپورته کړ

ر افغانان چې یر شميو ډيولې دي او یې غرونو نيبرخې  ېريډ

د  چوپړتیاوو يخواره دي د مخابراتد هېواد دننه او بهر کې 

په افغانستان کې تر نه موضوع ده.يوه اړيبرابرول  وایاسانت
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 رهيپه ډ اوېیچوپړتز کال پورې مخابراتي يلمر يهجر 8915

و پوري یکال تر وروست 8989ود، خو دبڼه شتون درل لومړنۍ

تر  اویچوپړتمې د مخابراتي یدو سید اوسه مسل 18واد یده

ونه وګړي یلیم 81واد یمهاله د ه ې.تر دېغلپوښښ الندې را

و یکال تر ورست 8989د اخلي. څخه ګټه چوپړتیاول يد موبا

 اردهیلیم 7.8د مخابراتو په سکتور کې شاوخوا ېپور

کال کې د  8989په ده. ېکايي ډالره پانګونه شويامر

لر د کايي ډايونه امریلیم 882مخابراتو له سکتور څخه 

د مخابراتو اومعلوماتي ي دي.دولت خزانې ته جمع شو

اتو کسانو ته د يڅخه ز89999کنالوجۍ په سکتورکې له یټ

چې مسلکي،  يشو ېبرابر ېاویکار کولو آسانت

ان، کسبه کاران او د مخابراتي يرمسلکي، قراردادیغ

 زاتو پلورونکي پکې شامل دي.یجهلو او تيوسا

لو یالبیدبانک دب پوهانپوهنې اقتصادد :Bankبانک 

ړي ونه کتعريف بیال بیل د بانک په نظرکې نیولوسره دندو 

دې اساس دبانک لپاره ديومشخص تعريف  ه نوپ .دي

 بیالبیلېداځکه چې بانک  .یوړاندې کول ستونزمن کارد

له وخت  د وادونواوېده دندېچې دغه  سرته رسوي دندې

چلې کیږي. ېاودبانک  دندې ورځ تربلې پ يرلریپتومخې 

وړاندې شوي  ړوندځینې مهم تعريفات خوبیاهم دبانک په ا

 :ادونه کوويې په الندې ډول  ينو یځد چې 
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(: په خپل Pro. G. Crotherرجي کروتر)وپروفیس .1

تعريف  اسېدکې بانک  An Outline of Moneyکتاب

چې دعامو وګړو  ،بانک يوه داسې مالي اداره ده:"یکړ

 رخلکوته يې په پو اړو اخلي اوپه ډول  پورد اضافي پیسې 

ورکوي يانې بانک دپورد راکړې ورکړې کاروبارترسره 

 . "کوي

پروفیسور کېنټ  -:(professor Kent)پروفیسورکېنټ  .2

 یهم بانک د پروفیسورکراوتر په څېر تعريفوي،نوموړ

: "بانک يوه مالي اداره ده چې اساسي دنده يې د امانت يواي

په توگه دپیسو ترالسه کول اوبیرته ځینې نورو وگړوته د 

 ورکول دي. " سویل دپپور په ډو

(:  دلندن په Prof. R. S. Sayrsرار.اس.سیرز)وپروفیس .3

 استاد يداقتصاد پوهنځکې پوهنتون 

 Modernپخپل کتاب  (رار.اس.سیرزوپروفیس)

Banking  بانک يوه : "یکړ تعريف دې ډولکې بانک په

يې دعامووګړوترمنځ زېرمې چې ،داسې مالي اداره ده 

داپدې مانا که .وړويمنلو  د،ه ورکړه کې دپورونوپه راکړ

له يوشخص په بانک کې حساب ولري نوکوالی شي چې 

خپل حساب څخه دچک په مرسته بل چاته پورتاديه کړي 

 ټولیزدرلودل  ونډېاويايې واخلي داځکه چې په بانک کې د

 ”لري.باور 
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ډول مونږ (: په ساده Simple definitionساده تعريف ) .4

نک يوه مالي باه الندې ډول تعريف کړو: "شو بانک پ کوالی

دغه اداره په کم .پیسوکاروبارکوي باوريزواداره ده چې د

 اخلي اوپه زيات سودډول  پهپورد خلکوڅخه پیسې له سود 

ونو ترمنځ سود دواړو چې د،وګړوته په پورورکوي اړو يې 

 د بانک ګټه تشکیلوي." تفاوت

 “تعريفوي:  دافغانستان د بانکوالۍ قانون بانک داسې .0

بانک هغه حکمي شخصیت دی چې د اعتباراتود جوړونې 

يا د پانګې اچونې په منظور،خپل حساب ته له ټولو څخه په 

راکړې ورکړې او د پولي سپارنو يا د ورکړې وړ نورو 

 ”وجوهو په ترالسه کولو مشغول وي.

کال کې د  م1586په تاريخي لحاظ د نړۍ لومړی بانک په  

ه ايټالیا کې تاسیس شو.وروسته بیا بینک وينس په نامه پ

 1758کې رامینځته شو او په کال  1694اف انګلیند په کال 

کې يې د پیسو د نشرولو اجازه ترالسه کړه. په لومړي سر کې 

په شکل  Joint Stock)ک )اسټواينټ دغه بانک د ج

کې ملي اعالن شو. د 1946په کال  او و يرامنځته شو

 1921ک اف ريزرو(په نامه په کال هندوستان بانک د)بین

 کې تاسیس شو.

 

 بانک الندې ډولونه لري:د بانک ډولونه :
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         Industrial Bankصنعتي بانک .1

   Agricultural Bankکرنیـزبانک        .2

 Exchange Bankتبـادلوي بانک        .3

            Central Bankمرکـزي بانک .4

 Commercial Bankسوداګريز بانک .0

 

 :Industrial Bankعتي بانکصن .1

و پورونو ته اړتیا اوږدمهالدهېوادونو دپرمختګ لپاره 

وي. عام سوداګريز بانکونه اوږدمهاله  پورونه نشي تهیه 

کوالی،ځکه د سوداګريزو بانکونوپورونه د لږ وخت لپاره 

وي. د دې لپاره چې د صنعت د پرمختګ لپاره پورونه تهیه 

جوړ کړي دي.هغه بانکونه شي،هېوادونو صنعتي بانکونه 

په  ونوچې د صنعت د پراختیا لپاره کار کوي د صنعتي بانک

 نامه ياديږي.

 

 :Agricultural Bankکرنیز بانک  .2

له  کرنیز بانک څخه موخه يوداسې بانک دی چې کروند 

کیماوي سرې ه پ یګروته پورونه تهیه کوي، چې هغو

د په وایه ،ماشین االت ،اصالح شوي تخمونه واخلي او

 .کړيو ز ډول پرمختګیکرن

 

 : Mortgage Bankدګروۍ بانک  .3
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ونه د اوږ مهال لپاره په يځااو نور  ېدا ډول بانکونه ځمک

 ګروۍ نیسي.

 

 :Co-Operative Bankمرستندوی بانک  .4

په اصولو جوړ شوي چې  ېدغه بانکونه د مرستو د ورکړ

 لپاره زمینې برابروي. ېعموماً د پورونو د ورکړ

 :Central Bankنکمرکزي با .5

په يو هېواد کې مرکزي بانک تر ټولو مهم بانک وي چې د 

ټولو بانکونو دسردار په نامه هم  ياديږي او په هېواد کې  د 

مالي نظام د پیاوړتیا لپاره کار کوي. پاتې شوه دا چې دې 

مرکزي بانک وايي له دې کبله دا نوم ورکړل  ېبانک  ته ول

مرکزي  کېاو بانکوالي نظام  اقتصادي پهشوی چې د هېواد 

 حیثت لري .

: ))مرکزي بانک يتعريف کړ  داسېمرکزي بانک “ ډي کاک“

چې د  ،لري ځای کې راسپیسو نظام په  داو يد هېواد  بانک

 ((.ملي ګټو لپاره کار کوي د هېواد

ي: )) مرکزي يوا اړه پهمرکزي بانک  د“سیرز“همدارنګه 

و په هېوادکې د پیسو بانک د سوداګريزو بانکونو څارنه ا

 کوي .(( مالتړام نظد 

 : Functions of Central Bankد مرکزي بانک دندې 

مرکزي بانک د هېواد د وګړو د خوښۍ او اقتصادي 

 پرمختګ لپاره الندې دندې سرته رسوي :



  

 

 112 |مخ

Business کاروبا

 ر
i.  د پیسو نشرولIssuance of Money په هغو وختونو کې :

، د پیسو د چې په نړۍ کې مرکزي بانکونو وجود نه درلود

ر یو شمي دې کار  ، چېلرله  نونشرولو اجازه ټولو بانکو

 وې چې په الندې ډول دي: ستونزې  رامنځته کړې

 ،د يو شان پیسو نشتوالی (1)

 ،د پیسو پر کچه )مقدار( د څار نشتوالی (2)

 ،عامو خلکوته د پیسو نه منل (3)

 .پر پیـسوباور نه کـول (4)

 ېيواز دهو دند پورتنیو ستونزو له کبله د پیسو نشرول

وخت کې به  ا پهیوسپارل شوه،چې د اړتمرکزي بانک ته 

 ا له مخېیاړتي او دهېواد صنعتي او کاروباري نشرو ېسیپ

له  چېراولي،  کموالیاو  يد پیسو په مقدار کې ډېروال به

 وه.ونیول شهم پورتنیوستونزو مخه ددې سره 

 

ii.  د حکومت بانکBanker to the state مرکزي بانک د :

سرته رسوي . مرکزي  دندې ېي بانک په توګه ډېرحکومت

بانک هغه دندې سرته رسوي چې سوداګريز بانکونه يې 

خپلو خاوندانو)پانګوالو( ته رسوي. مرکزي بانک د 

 حکومت لپاره الندې چوپړتیاوې وړاندې کوي.

 ،د حکومت ټـول حسابونه همدلته جمع کیـږي (1)

 ،ولد حکومـت لپاره د پورونو اخېستل او تاديه ک (2)

 ،د حکومت لپاره د بهرنیو اسعارو تهـیه کول (3)

 ،د سرو او سپینو زرو په ګډون د حکومتي شتمنۍ ساتل (4)
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 ،ېد حـکومت لپـاره په مالي برخـو کې مشور (0)

 .يتوبازـتـاسد حکومـت  (6)

 

II.  د بانکونو بانکBankers’ bank مرکزي بانک د هېواد :

 .الندې دندې سرته رسوي توګهد ټولو بانکونو د سردار په 

داګريز بانکونه په قانوني د بانکونو د پیسو ساتل:ټول سو .1

چې د ټولو امانتونو يو خاص مقدار  ،دې مجبور ديډول پر

چې مرکزي ،له  مرکزي بانک سره د امانت په ډول کیږدي 

 يکې زياتوال امانتاساس په ساتل شوي  ه پ ایاړتبانک د

 شي. يراوستال کموالیاو 

رکزي بانک د : مClearing Houseسپېځلتون  .2

نکي يا سپېځلتون دنده وبانکونودحساب کو زويسوداګر

په بانکونو پانګه،  زوياو د ټولو سوداګرهم سرته رسوي 

ي. ټول سوداګريز بانکونه د لروجود بانک کې  يمرکز

 تر سره کوي.نه يو له بل سره معامالت ژندیپمرکزي بانک په 

اخري : مرکزي بانک د سوداګريزو بانکونو ځایاناخري پ .3

ا پید ایاړتدی. سوداګريز بانکونو چې کله پور ته  ځایپنا

 پور ورکوي. اسره سمیاړت له کړي  مرکزي بانک 

 

iii. دپیسو پربازار څارController of Money 

Market مرکزي بانک بايد د پیسو بازار په بشپړه توګه تر:

 ېخپل څار الندې راولي)د پیسو له  بازار څخه مراد هغه ادار

ترسره کوي.(نوموړی  ېمعامل ېورکړ ېپور د راکړ ددي چې 
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اقدامات تر سره  ينیلپاره ځڅار سو د بازار د یپ بانک د

 ږي.ياديو په نامه یسیکوي چې د پولي پال

iv. پرتبادلې څارExchange Control دتبادلې د کنټرول:

موخه د يوهېواد کرنسي د بل هېواد د کرنسۍ په تبديلېدو 

ې مرکزي بانک په هېواد کې  چ ،د مرکزي بانک کنټرول دی

 کې لري. واکپه خپل  ېتبادل ېټول

v. نه اداره يره اړيواد کې ډیبانک په ه يرول:مر کز ييایپرمخت

 .ونډه لري هپرمختګ کې مهم يواد په اقتصادیده، چې د ه

 يامکانات برابرو يلو سکتورنو ته مالیال بیواد کې بیپه ه

 .ري څخه ژغو نوبحرانو ياقتصاده له وادونیاو ه

 

 :Commercial Bankسوداګريز بانک 

سوداګريز بانکونه ديو هېواد په اقتصادي پرمختګ کې 

 شتونيوهېوادکې سوداګريز بانکونه  مهمه ونډه لري.که په

ونلري نودهغوهېوادونو اقتصادي پرمختګ له  خنډ سره 

چې خپل  کوالیسره نشي  ۍمخامخېږي؛او په اسان

 .اقتصادي پرمختګ ته ادامه ورکړي

دا چې سوداګريز بانک د پرمختګ يو عامل دی، نو په 

اکثره پرمختیايي هېوادونو کې عام خلک پیسې سپموي، 

 :يې په دوه ډوله دوچې دغه سپما
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چې د بیالبیلو  سپما: عبارت له هغې سپما څخه ده، تولیدي .1

په تمويل کې ترې استفاده کېږي؛ او په  کړنواقتصادي 

 .اقتصادي پر مختګ کې ونډه لري

کې پیسې له   وغیرې تولیدي سپما: په دې ډول سپما .2

اقتصادي جريان څخه وځي، په پیسو کې عدم تعادل را 

منځته کېږي،بانکونه له تادياتي ستونزو سره مخامخېږي، 

او د پیسو د کمبود سبب ګرځي.په دغه ډول سپماو کې، عام 

 خلک پیسې په کورونو کې زېرمه کوي.

 ״:ې تولیدي سپما په هکله واييد غیر ״کېنز״له بله طرفه  

، چې په اقتصاد کې د پیسو د ههمدا غیرې تولیدي سپما د

 ״عدم تعادل سبب ګرځي

همدارنګه د اقتصاد دعلم له نظره پانګه د تولید يو عامل 

اساس را منځته کېږي، چې په دې نقطه  ه دی؛ چې د سپما پ

کې بانکونه اساسي نقش لري، ځکه بانکونه دي چې عام 

ترڅو په کورونوکې زېرمه  هڅويد رسنیو له الرې،  خلک

شوې پیسې بانکونه ته په بیال بیلو حسابونو)جاري 

حساب،معیادي حساب،مضاربت( ورکړي؛ او دغه غیرې 

کړي، چې دغه تبادله د  هتولیدي سپماپه تولیدي سپما بدل

سوداګريزو بانکونوپه واسطه صورت نیسي، ورسره پیسې 

لويږي، او د اقتصاد په بیال بیلو په اقتصادي جريان کې 

څانګو لګول کېږي؛ چې له يو طرفه عامو خلکو ته ګټه 

رسوي او له بله طرفه د پیسو د عدم تعادل مخه نیول کېږي. 
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ډول د  خامخونه هغه بانکونه دي، چې په مسوداګريز بانک

او  د  ديسساتو،سازمانو او عامو خلکوپه چوپړ کې وم

شکیلوي. سوداګريز بانکونه له  بانکي سیستم مهمه حلقه ت

اصلي موخه  کړنولري او د  يکېاړ مشتريانو سره سوداګريز

 اساس رپيې د ګټې السته راوړل دي؛ د بانکي قوانینو 

سوداګريزبانکونه د پیسو کاروبارکوي، د عامو خلکو 

سپما شوې پیسې د امانت په ډول اخلي، اړمنو خلکو ته يې 

ود امانتونه حاصلوي، او په د پور په ډول ورکوي، په کم س

زيات سود يې ورکوي، چې د دواړو سودونو تر منځ تفاوت 

 د بانک ګټه تشکیلوي.

سوداګريزبانکونه په اکثره پرمختللوهېوادونوکې 

مالي اړتیاوې برابروي چې د ګټې په منظور د  مشتريانوته

اضافه پیسې  ېبانک دندې سرته رسوي عام خلک خپل

ول ورکوي؛ او په عوض کې يې سود بانک ته د امانت په ډ

اخلي بانک هم اړمنو خلکوته )صنعت 

کارانو،سوداګرو،کروندګرو( ته پیسې د پور په ډول 

سودونو  وکې سود اخلي چې د دواړ بدلهپه  دوی هم .ورکوي

تر منځ تفاوت د بانک گټه تشکیلوي؛ او له همدې ګټې 

 غوبانک خپل لګښتونه پوره کوي.سوداګريز بانکونه له  ه

خلکو څخه چې پانګه ولري، او د کاروبار جوګه نه وي پانګه 

اخلي کاروباري خلکوته يې ورکوي ،چې پدې برخه کې 

 بانک الندې دندې سرته رسوي
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 :په افغانستان کې دسوادګريزو بانکونو را منځته کېدل

 وړاندېانکونو له  رامنځته کېدو څخه په افغانستان کې د ب

 بڼه کړنود  یته رسوله چې د هغوصرافانو د بانک دنده سر

ډېره ساده وه ،هر هغه چا چې له  صراف سره د پولي راکړې 

ورکړې معاملې تر سره کولې  د خپل سپارل شوي امانت يا د 

 ېسو  په بدل کې سند ترالسه کاو، چې د دغه سند له مخېپ

ترالسه کړي او يا هم يو  ېسېپ ېشول خپل کوالیمالک 

 ېيو ښار کې يو تن صراف ته خپلشول چې په  کوالیشخص 

پیسې  ېخپل ېورکړي اوپه بل ښار کې د سند له مخ ېپیس

کړي چې دغه دنده په کابل واليت کې د شهزاده سرای  ترالسه

او د سیستم  يصرافانو سرته رسوله. د پیسو د حجم زياتوال

چلي کېدو له امله له  يو صراف سره د پیسو ساتل ېپ

س ټول صرافان سره را ټول او اسا ېده ستونزمن شول نو پ

يوه لويه صرافي يې جوړه کړه؛ مامورين يې وټاکل، چې د 

اجوره  ېي عامو خلکود پیسود استولو په مقابل  کې

ش( د عبدالمجیدخان  ـه(1311په کال  ترڅواخېسته.

میلونو  9.6"زابلي"په کوښښونو، د افغان ملي بانک د

 %72ه او د دولت ونډ %28افغانیو پانګې تا سیس ؛چې 

سته و، ورېمود ېتر يو .لرله پکې خصوصي سکتور ونډه

د خصوصي سکتور  ېبیا دا بانک ټول ملي  اعالن شو؛يعن

. یالندې راغ ېوزارت تر څارن ېکلمه له منځه والړه او د مالی
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د افغان ملي بانک له  ملي کېدو سره سم دې ته الره جوړه 

په کال  شوه ،تر څو د دولت لپاره يو بانک جوړ شي،چې

(میلونه  125-120ش( د افغانستان بانک د ) ـه(1318

 په اندازه تاسیس شو. ېپانګ یافغانیو لومړن

واد په سیاسي ېکله چې د هېواد اقتصاد وده وکړه ،د ه

ورسره يو شمیر نور بانکونه هم  ،حاالتو کې بدلون راغی

 له: ل،تاسیس شول چې عبارت و

 پـښـتـني بانک 

 نکګروي او تعمیراتي با 

 کبان يکرنیز پرمختـیاي 

 بانک يګالب الدين شیرزاي 

 د صادراتو د پراختیا بانک 

 دصنعت د پرمختګ بانک 

 وواد کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره، د نورېپه ه

امر و تر څو  نياړسکتور رغول هم  ير د مالېسکتورونو په څ

 ېده سیستم رامنځته شي.نو پ يواد کې يو منظم مالېپه ه

 ينو ۍش  د افغانستان د بانکوال ـه1382په کال اساس 

ول ډ بشپړقانون تصويب شو چې له پخواني قانون سره يې په 

اساس دافغانستان بانک د  ه قانون پ يتوپیر درلود. د نو

خپلواک،  ېي واد مرکزي بانک او په خپلو معامالتو کېېه

ځل بیا پیل کړل. دافغانستان بانک د  ويفعالیتونه  يبانک

اساس هر څوک يا بهرني بانکونه که  ه مادې پ 85قانون  نوي
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 يفعالیتونه پیل کړي؛دبانک يواد کې بانکېوغواړي په ه

 کړنوه  د افغانستان بانک څخه د شرايطو په پوره کولو سر

شي. د نوي قانون له  تصويب سره سم په  کوالیجواز ترالسه 

ه سیستم د پام وړ پرمختګ وکړ. پ ۍواد کې د بانکوالېه

د سیستم ټولیزه  ۍهـ ش د افغانستان د بانکوال1381کال 

میلونه ډالر وه، حال دا چې په اوسني وخت کې  60شتمني 

چې د  ېملیاردو ډالرو ته پورته شو 3څه باندېدغه شتمني 

د افغانستان پرمختګ دی. یسار ېهېواد په تاريخ کې ب

ر یو شميبېدو سره سم يتصو له بانک له خوا د نوي قانون 

ت جوازونه ترالسه کړل چې په یزو بانکونو د فعاليسوداګر

 الندې ډول دي:

  د افغان ملي بانکAfghan Millie Bank 

  پښتني بانکPashtani Bank 

  کابل بانک  ينوNew Kabul Bank 

 عزيزي بانــکAziza Bank 

 میوند بانکMaiwand Bank 

 باختر بانکBakhtar Bank 

 افغان يوناټید بانکAfghan United Bank 

 د افغانستان نړۍ وال بانکAfghanistan 

International Bank 

 اريـن بانـکArian Bank 

  دافغانستان تجارتي بانکAfghanistan commercial bank 
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 یڅلورم څپرک

 هاو صنعت خون يسوداګر

(chamber of commerce and industry) 

ه پارلا یزوګټو د ساتلو او پراختیکاروباري خلک خپلو ټولن

چې دغه  جوړوي او صنعتي سازمانونه زيسوداګر

و يت له مخې یعي موقویدموخو،کړنواو جغرافسازمانونه 

 وه د سوداګرۍيغو سازمانو له ډلې د ر لري او دیتوپ بل سره

چې د  وه داسې اداره دهي . د سوداګرۍ خونهخونه ده

په زې او انفرادي ګټې خوندي کوي،یولنسوداګرو ټ

 وادنوینو هی.په ځنه کويوورته الرښو لو کېيکاروباري مسا

چې د  ييهم وا هعو خونياو صنا ۍدې ته د سوداګر کې

د سوداګرو څخه عالوه د  عو خونهياو صنا ۍسوداګر

او صنعت  ۍسوداګرداستازولي هم کوي.کارانو تصنع

،صنعت کارانو او لو سوداګرویالبید ب مېیې سويد خونه 

 کامرسد وادکېیهو يچې په  ه ټولنه دهمنخوښ دونکویتول

همدارنګه د .ا لپاره کار کويیاوصنعتي کارونودپراخت

 ياو صنعت يزېسوداګر ېوالياره نړکو ساتلو لپيوالو اړينړ

 وخون ياو صنعت زووالو سوداګرييږي چې د نړيخونې جوړ

الدي کې یم1000ه په کال لپارځل ،د لومړي ږيياديپه نامه 

ال همدارنګه په کشوه. خونه جوړه  د سوداګرۍ

الدي کې د یم 1761کا کې يالدي په امریم1773
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چې اوسمهال د نړۍ  ټول ،منځته راغلې ېخون ۍسوداګر

او صنعت  ۍنه د سوداګرووادیه يي او پرمختلليایپرمخت

 خونې لري.

وادنو کې یپه ه خونو دندې:تي اوصنع يزوسوداګرد 

الندې موخو د السته راوړلو   د ېخونتي اوصنع يزېسوداګر

 :ږييلپاره جوړ

 د سوداګرو  په ځانګړې توګه او نوداقتصادي ګټوووادید ه

دندې تر سره  لپاره توب ياو صنعتکارانو د ګټو د خوند

 کوي.

 د پرمختګ  ۍنوکې دکاروبار،صنعت او سوداګرووادیپه ه

 کار کوي. لپاره

 ا راکموليزو خنډونو له منځه وړل يد سوداګر، 

 ونهلو د حل لپاره کوښښيمسا ۍد صنعت او سوداګر، 

 ن په منصفانه ډول عملي کولیقوان  ۍد صنعت او سوداګر، 

  الي هڅېوويد سوداګرو او صنعتګرو ترمنځ د، 

 زو کارونو کې سال يحکومت ته په اقتصادي اوسوداګر

 ،ورکول

 لپاره هڅې کموالید  ېد مالی، 

 نګولیکو ټيد حکومت ،سوداګرو او صنعتګرو ترمنځ د اړ، 

 دا کول او یکاروباري موقې پواد په داخل او بهر کې د ید ه

 ،دونکو ته معلومات ورکولیواد اوسیده
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  د وارداتو لپاره سوداګروته له مرکزي بانکونو څخه بهرني

 ،اسعار دترالسه کولو لپاره هڅې

 نو ووادیلونندراتونوکې ګډون او په هغوکې د هاويپه نړ

 ،توکي نندارې ته وړاندې کول

 ګرۍ په هکله والې سودايدونکو ته د نړیواد اوسید ه

 ،نګولیکي ټيزې اړيمعلومات ورکول اوسوداګر

 رامنځته کول یوشان واليمعامالتو کې  وزيپه سوداګر، 

 ې اویسفرونو کې اسانتوالو کاروباري يه نړید سوداګروته

 رامنځته کول.

 افغانستان دد:خونهغانستان د سوداګرۍ او صنايعو د اف

یالدي م 8898، چې خونې ۍسوداګرۍ او صنايعود پخوان

او يو ډول يې په دولتي چوکاټ کې  هو ېکال کې تاسیس شو

ه ل ېخون ېفغانستان د سوداګرۍ د نړيوالو او د اافعالیت ک

میالدي کال کې دخصوصي پانګوالو  5991ادغامه، چې په 

 رکال د کب د میاشتې پ 8918، د هو ېله خوا تاسیس شو

 مې سره سمون8 لهکال د مارچ  5991مه نېټه، چې د 88

 خوري،ديوغښتلي، اغېزمن اوخصوصي سکټور درښتیني

 خونهد سوداګرۍ ه.د ېګه رامنځته شواستازي بنسټ په تو

د يو اغېزمن اوخصوصي سکټور د مدافع بنسټ په توګه، د 

ړ سره ملي سوداګرو او پانګوالو د الزمې مرستې او مالت

او نړيوال پانګوال هم د د  ویبهرنسره، په افغانستان کې 

الۍ پانګونې لپاره مالتړ او مرسته ور سره کوي، يوې بري
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ور په چوکاټ کې په چې د افغانستان د خصوصي سکټ

 سره خپلو موخو ته ورسېږي.کړنوخپلو

سره سربېره پر  خونهغانستان د سوداګرۍ او صنايعو د اف

 59دې، چې مرکزي دفتر يې په کابل کې موقعیت لري، په 

څانګې  واليتي واليتونو او يوه بله ولسوالۍ کې هم

په بدخشان، بادغیس، بامیان،  خونېلري،چې دا واليتي 

فرا، فارياب، غزني، هرات، جوزجان، کابل، کندهار، 

ز، خوست، مزار شريف، ننګرهار، ونړ، کندوکاپیسا، ک

مروز، پکتیا، پروان، او تخار واليتونو او همدا ډول په ین

صوصي ولسوالۍ کې هم په فعاله توګه د هېواد دخ ياندخو

ره تر س اوېیچوپړت وداګريزې ټولنې پر وړاندېسکټور او س

 ي.کو

څانګې او اړوندې  خونېپه بهرنیو هېوادونو کې د 

 سوداګرېزې ادارې:

 کا د سوداګرۍ ګډه خونهيد افغان او امر 

  ا د سوداګرۍ ګډه خونهیتانيافغان او برد 

    کاناډا سوداګريزه شورا -انستاند افغ 

  کې د افغانستان راتو په عربي متحده اما

 سوداګريزه شورا

  کلیفورنیا سوداګريزه شورا -اند افغ 

 کې د افغانانو سوداګريز مرکز په مسکو 

 اترک سوداګريزه شور -ې د افغانپه کابل او ترکیه ک 



  

 

 124 |مخ

Business کاروبا

 ر
  شورا افغانستان سوداګريزه -ډد هالن 

  ل کې د کرواسي سوداګريزه شوراپه کاب 

  ۍ او صنايعو زاقستان د سوداګرپه کابل کې د ق

 څانګه خونو 

  نو ګډې خونې:ووادید افغانستان او نورو ه

  -  خونهان د سوداګرۍ ا وصنايعو اير –دافغان، 

 - خونهپاکستان د سوداګرۍ  -غان د اف، 

  -خونهه مشهدسوداګريز-دهرات، 

 

 :  مرستندويان  نړېوال

 الندې نړيوالو  له  خونهغانستان دسوداګرۍ او صنايعو د اف

سره د افغانستان د نړېوالې سوداګرۍ د پراختیا  بنسټونو

ټولو هېوادونو سره د افغانستان د  له او پیاوړتیا او سیمې 

والو شريکانو په توګه ياړيکو دپیاوړي کولو په موخه د نړ

 تړونونه السلیک کړي دي:

 خونه. د سوداګرۍ او صنايعو 1

 خونوستان د سوداګرۍ او صنايعو . د پاک2

 ،فدراسیون

 ،د هندوستان د صنعت اتحاديه. 3

 ،خونهزاقستان د سوداګرۍ او صنايعو . د ق4

 ،خونهرغزستان د سوداګرۍ او صنايعو . د ق0

 خونوستان د سوداګرۍ او صنايعو . د هندو6
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 ،فدراسیون

 خونولديش د سوداګرۍ او صنايعو . د بنګ7

 ،یونفدراس

 ،خونهنکا د سوداګرۍ. د سريال1

 ،خونهصنايعو  د بوتان د سوداګرۍ او. 0

 ،خونه. د نیپال د سوداګرۍ او صنايعو 12

 ،خونهمالديف د سوداګرۍ او صنايعو  . د11

 ،خونه. دکروشیا د اقتصاد 12

 ،خونهبلغاريا د سوداګرۍ او صنايعو . د 13

 

 

 

غانستان د سوداګرۍ او همدا ډول د افوال بنسټونه:ينړ

(، د ICCد نړېوالې سوداګرۍ اتاق ) خونهصنايعو

(، د سويلي آسیا د  ICC)خونه ۍمي سوداګراسال

(، د SAARC) خونهمه يیزو سوداګريزو همکاريو سی

( د ټرانسپورټ سازمان، د سويلي آسیا د IRUواټ )

(، د کار د نړېوال SAARCهمکاريو د سازمان)

( اود ايکو يا اقتصادي همکاريو د ILOسازمان)

 ( غړيتوب هم لري.ECOسازمان)
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 زسازمانيسوداګر واليړن

(World Trade Organization-W.T.O:) 

الدي کې د یم1041په کال  م نړيوال جنګ وروسته يله دو

واد کې سره یوباهیپه کوادونه یښت هيپنځه څلو نړۍ

و تړون يې يوالې سوداګرۍ د پرمختګ لپاره يراغونډاودنړ

او  ۍدغه تړون د سوداګرک کړ چې یالسل

 General Agreement on Trade( GATT))يفيتعر

and Tariff ) د چې د دې تړون اصلي موخه وه.په هکله

واله سوداګري پرمختګ يترڅو نړو  نو جوړول یناسې قواد

کسر لمنځه  بیالنساتويوادونو د تادیاو د تړون غړي ه

وروسته دغه اداره په خپلو موخو کې  وخت تر لږوسي.ي
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ښه شوه تر څو یپ ایدې ته اړت نشوه نو له همدې کبله ۍاليبر

و يښار کې د مراکش په رباط الدي کې یم1004په کال 

 Worldسازمان ) ۍوال سوداګريکانفرانس جوړ او د نړ

Trade Organization-W.T.O) کړه وکړه.يدوپريدجوړ 

 نو تر منځووادیلو هیالبیز سازمان د نړۍ د بيوال سوداګرينړ

ن په ز سازمايوال سوداګري،نړن جوړويید سوداګرۍ قوان

وال ينړ د .يالدي کال کې په عملي بڼه منځته راغیم1000

 ټول.ينوا ښارکې دیس په جيسو ز سازمان مرکز ديسوداګر

سي يلونه سویم 162کال  او دتنه کار کوونکي لري 622

ز سازمان يوال سوداګرينړبودجه لري. ۍفرانک کلن

ز يل سوداګراوينړوادونه لري.یغړي ه 102اوسمهال 

د د ې سازمان غړي  .ړې کولو حق نلريکيسازمان د پر

ت يو په اکثريچې د راکړې په خپله کوي يوادونه پریه

وال يد نړحق لري. ېيوې رايواد د یه يهرغړ.سيیصورت ن

ټولو ستره مرجع ولو تر یکړونيد پرز سازمان يسوداګر

چې هرو  (Ministerial Conference)  نسوزارتي کانفرا

م قدم کې جنرل يچې په دو ږييريدو کالو کې کم تر کمه دا

نوا کې شتون لري او د یپه ج (General Councilکونسل)

و يدې تر څنک د .ران په کې ګډون کويیسفنو ووادیغړو ه

 میټې او نورېوګروپونه،خصوصي ککاري  ر نوریشم

 ل کارونه ورته سپارل شوي تر سره کوي.یالبیچې بمیټې وک
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ز يوداګروال سينړ:ز سازمان موخېيوال سوداګريد نړ

و د ترالسه کولو لپاره سازمان  خپلې دندې د الندې موخ

 سرته رسوي.

 ز سازمان يوال سوداګرينړمرسته: صادراتواووارداتوکې

نکو ونکو او صادرووصنعتکارانو،ورادو نکو،ودویتول

په  سوداګرۍواله ينړ نه کوي تر څو وسره مرسته او الرښو

 ا رامنځته کړي.یراکړه ورکړه کې اسانت

 ز سازمان موخه د يوال سوداګريد نړ ا:یپراخت ۍداګرد سو

ا یسوداګرۍ پراخت ېواليد نړې ازادې سوداګرۍ له الر

 راشي. ياتواليد کې زيقي عایترڅو د خلکو په حقده.

 د یوال سوداګريز سازمان بله موخه په توليد نړ دا کول:یکار پ

ترڅو خلکو ته دي  ا رامنځته کولیکې پراخت ۍاو سوداګر

الړه ودا شي او د خلکو د ژوند سطحه پورته یر پمکمل کا

 شي.

 ز سازمان بله موخه د يوال سوداګريد نړ لو ښه کارول:يد وسا

په ښه  ليعي وسایطبشته انساني او  کې داده چې په نړۍ

نه په اقتصادي لحاظ وادویل شي او هوتوګه وکار

نو په اقتصادي پرمختګ کې ووادیپرمختګ وکړي او ده

 ته کړي.رامنځ پیاوړتیا

ز سازمان يوال سوداګرينړ:ز سازمان دندېيوال سوداګريد نړ

و موخو د تر السه کولو لپاره الندې دندې سرته ید پورتن

 رسوي:



  

 

 129 |مخ

Business کاروبا

 ر
 ز سازمان يوال سوداګرينړ تړونو عمل: وزيسوداګر رپ

نکو ته د وزو تړونوته د عمل جامه اغوندي واردويسوداګر

ته  یاو هغوي اوې رامنځته کویوارداتو په برخه کې اسانت

 کوي. هم نهوالرښو په دې هکله

 ز سازمان د يوال سوداګرينړ:کو پراخولياړ وزيدسوداګر

ا یکو ته پراختيزو اړيسوداګرتر منځ وادونو یو هيغړ

 اصول جوړوي. ېي نګوالي لپارهید ټ اوورکوي 

 ز سازمان د يوال سوداګرينړسوجوړول:یپالزويسوداګر

 جوړوي. ۍسیپال ېوادونو ته نویاساس هه وخت پ

 ز سازمان په يوال سوداګرينړکي:يوالوسازمانوترمنځ اړينړ

ا په موخه د نړيوالو یاوړتیکې د اقتصادي وضعې د پ نړۍ

وال فنډ وروکوونکي يوال بانک،نړيسازمانو ترمنځ ) نړ

و له بل سره همکاري ياو نګوي یکې ټيسازمانونه ...( اړ

 کوي.

 وروسته نه ز سازمانويوال سوداګرينړ کي مرسته:یتخن

دسوداګرۍ په  وادنو تهیي او پرمختللوهيایپاتې، پرمخت

لو برخو کې ورته یالبیاو په ب کې مرستې کويیتخناړه 

 نه کوي.والرښو

 و يغړ زسازمانيسوداګروال ينړسالوې: ېزيسوداګر

 سالوې ورکوي تر څو په خپل منځ ېزيسوداګر ته نوووادیه

 ترسره کړي. معامالت زياګردسو کې
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وال ينړ:ز اصولیز سازمان پنځه بنسټيسوداګر واليد نړ

ز سازمان د الندې اصولو له مخې خپلې دندې يسوداګر

 سرته رسوي:

 و يڅ یز سازمان له هيوال سوداګرينړ سوداګري: هازیبال امت

سره نو ووادیله ټولو غړو هنه کوي  چلندازي یواد سره امتیه

 رپ او کوي چلند اتو او وارداتو په برخه کېو شان د صادري

 قوي.یتطبن یو شان قوانيټولو 

 و یاو کورن يورادت :یوشان والي وو توکیوارداتي او کورن

ه وضعه یو شان ماليپه دواړو  وه سترګه کتليتوکو ته په 

 ح نه ورکول.یترج وتوکوته په بهرنی وتوک وکورنیکول 

 :یو اصول دا ديز سازمان يوال سوداګريد نړ ازاده سوداګري 

د  .ويه ازاد يد سوداګريونو تر منځ باوادیو هيچې د غړ

وادنو تر یو هيد غړزو خنډونو د لرې کولو لپاره يسوداګر

نو ځانګړو حاالتو څخه عالوه په یاو د ځ منځ خبرې کول

 مقداري سوداګري د خڼدونو ختمول.

 :نو ووادیو هيز سازمان د غړيوال سوداګريد نړروڼ عمل

ز يمو سوداګرکو، پرنه صاف او شفاف وينوترمنځ ټول تړو

 ې.يکوي یچې عمل کوي السل ه تړونون

  ز سازمان غړي يوال سوداګرينړ :کموالیپه محصوالت کې

 دې خبره پابندوي چې خپل محصوالت کم کړي. روادنه پیه

د  قه:يستو طرېتوب د اخيز سازمان د غړيوال سوداګريد نړ

کړي  يوادونه چې دغه الندې مراحل طینړۍ ټول خپلواک ه
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توب تر السه يز سازمان غړيوال سوداګرينړ شي د کوالی

 کړي.

 ز يوال سوداګريواد چې غواړي د نړیکوم ه ک:یغوښتنل

ز سازمان يوال سوداګرينو نړتوب تر السه کړي يسازمان غړ

ک کې د یغوښتنل ېک ورکوي چې په دیو غوښتنليته 

په هکله معلومات  ېاقتصادي وضع واد د سوداګرۍ اویه

ک د تر السه کولو یازمان د غوښتنلز سيوال سوداګرينړ .وي

ړي یک څیدغه کاري ډله غوښتنلو کاري ډله لري ي وروسته

 وروسته رپورټ وړاندې کوي. نېړیتر څ

 وال سازمان کاري ډله له نوي يد نړ واد ژمنه:یله نوي غړي ه

( اخلي چې په ټولو Commitmentواد څخه  ژمنه)یه

 ږي.یقیو شان تطبينو ووادیه

 سازمان کاري ډله  له  زيسوداګر واليد نړ ط:يتوب شرايد غړ

توب ياو د غړن معلومات تر السه کوي يواد څخه اړینوي ه

 کوي. يطو مراحل طيشرا

 اد ویهونکي توب د تر السه کويد نوي غړ کړه:يتوب پريد غړ

وال يل د نړيد غه فا .يول جوړيو فايپه هکله د معلوماتو 

انفرانس ته ا وزارتي کيجنرال کونسل ز سازمان يسوداګر

ه مثبته يه اچوي که رايرا ې،جنرال کونسل پروړاندې کوي

وال يد د نړوایه یغړ یږي او نويک منظوریغوښتنلوه 

چې له دې وروسته  ،کويیول السلتوکز سازمان پريسوداګر

 ږي.یګڼل ک یز سازمان غړيوال سوداګريواد د نړیه
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 ز سازمان ديوال سوداګريد نړکال کې  5991په  افغانستان 

 .توب تر الس کړيڅارن په توګه د دغه سازمان غړ

 

 د ونډو بازار

Stock Exchange 

کې  دکمپنۍ په هکله موپه لومړي څپرکی د دې لپاره چې

ې و ونډیښې تر څو د کمپنينه برينو اړ ،ړنه  وکړهیبشپړه څ

ه نيا لپاره اړیږي د موضوع د روڼتیردول او پلورل کیڅنګه پ

 لورېو.کله چې  څوک د ونډو په پژنید ونډو بازار وپ ده چې

خپل  کوالی يا شرکت کوي نشيسره په کمپنۍ کې ګډون 

وسي بلکې تر څو يې زړه وغواړي له منځه يګډون کله چې 

 ېنیخو له دې سره سره ځ یدایک يچې کمپنۍ وي دا کار نش

ا هم غواړي خپله ونډه په نغدو بدله کړي یګډون کوونکي ب

وړاندې د دې خبرې ضمانت  ردونکي ته لهیځکه خو ونډو پ

شي  کوالیڅنګه  يا په وخت دویچې د اړت ين ويورکول اړ

تر څو خپله ونډه په نغدو بدله کړي؟همدرانګه په نړۍ کې له 

ې صنعتي او يصنعتي اوښتون وروسته ډيرې لو

ل يو  تمویرې رامنځته شوې چې د دې کمپنازې اديسوداګر

 تیونډو د بازار اهم او له کبله دیږد د اسانتیاو د پانګې د ل

ې کمپنۍ په يد ونډو د بازار له کبله لو.ال پسې ډير شو

و یشي.د ونډو بازار  کمپن کوالیاسانۍ سره پانګه تر السه 

 ل برابروي.يتمو هته اوږد مهال
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 ونو ونډې او نورید ونډو بازار هغه بازار ته وايي چې د کمپ

 ېته پک و وګړي بل وګړييرل،پلورل له یناک اسنادو پتارزښ

 ږي.یتر سره ک  و چارېولږدیلد

(د ونډو د بازار په هکله  داسې Gorgهمدرانګه ګارګ)

و ټولنه ده چې د اجورې په مقابل يوايي: د ونډو بازار د وګړو

چې د  يري او پلوریکې عامو خلکو ته ونډې او بانډونه پ

 خصوصي قواعدو په داخل کې دغه معاالت تر سره کوي.

تر څو ونډه لرونکي ونډې  يلپاره جوړ شودونډو بازار د دې  

همدارنګه هغه  ،په کمپنۍ کې ګډون ختم ،په نغدو بدلې

 .و کې ګډون وکړيیري په کمپنیخلک چې غواړي ونډې وپ

و ي .ږيیوې کمپنۍ ونډه دوه ډوله پلورکيپه عمومي ډول د 

چې دوه کسان په خپل منځ کې د کومې ادارې  هې هغه ديډول 

چې  يې هغه ديم ډول يپلوري او دويې  له منځګړيتوب پرته

دغې ادارې ته سټاک ،ږيیتوب پلورل کيړد ادارې په منځګ

( وايي کومه چې د ونډو خرڅولو Stock Marketټ )یمارک

توب کوي.د ونډو کومه راکړه ورکړه يې منځګړيياڅارنه او 

 Over The ، هغې تهسيیرون صورت نیبازار څخه بله چې 

Counter Transactions ن نلري یي چې ځانګړي قوانيوا

ا نشته او کومه راکړه ورکړه یزده کولو ته هم اړت ېيځکه خو 

نې اصول لري چې زده یږي ځیچې په بازار کې دننه ترسره  ک

وه شخصي اداره يهغه دا چې د ونډو بازار  ،ن دييې اړيکول 

و یالندې پکې د هغو کمپن ېاو څارن ېوي د حکومت او اجاز
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کومې چې د باور وړ وي  ،ږيیکړه تر سره کدونډو راکړه ور

و یدغه ډول کمپن .او څه ناڅه پشتوانه هم ولري

ي د کومو يکمپنۍ والیست شوې  Companies  Listedته

ډول  ه د دغ .ږيیونډې چې له بازار څخه د باندې هم پلورل ک

و ونډې کله له جوړښت څخه وروسته او کله هم دمخه یکمپن

ې ال د يږي او کله خو یه پلورل کد حکومت له اجازې وروست

ارولو د مخه حکومت کمپنۍ ته د ونډې د پلورلو یونډو د ت

 .(ورته وايي(Provisionalاجازه ورکوي چې موقته اجازه 

و ونډې چې په بازار کې یپلورنکي هم جال وي د کومو کمپن

 Unlisted Companiesهغو ته  یدایپلورل ک يدننه نش

 کمپنۍ وايي.

د ونډو بازار الندې  :اوېیر ځانګړتادونډو د باز

 اوې لري:یځانګړت

توب يټول غړي د غړ .د ونډو د بازار غړي محدود وي .1

د تر السه کولو لپاره د ونډو له بازار سره ځان 

و يته رراجستروي چې د ونډو د بازرا له خواو

ږي او هغې وروسته شخص یژندکارت ورکول کیپ

 .ې وپلورييا ياو  يریشي ونډې وپ کوالی

وه قوي مالي اداره وي چې د يواد ید ونډو بازار د ه .2

 واد د وګړو پانګه او پانګونه په کې شامله وي.یه
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رل او پلورل د یناکو اسنادو پتد ونډو او نورو ارزښ .3

اساس تر سره ه و پیونډو په بازار کې د ځانګړو قوان

 وي. يواد د حکومت لخوا منل شویږي چې د هیک

نډې نه پلوري بلکې خپلو د ونډو بازار په خپله و  .4

 برابروي. ېرودلو موقیرلو او پیو ته د ونډو د پيغړ

نو  ،ره پوهه لرييل کې ډيد ونډو د بازار غړي په تمو .0

 له دې کبله د ونډو په بازار کې پانګونه ناقصه نه وي.

مادونډو یرون خلک مستقید ونډو په بازار کې ب .6

 .کوالیرودل او پلورل نشي یپ

کې د ونډو کاروبار په ډيره د ونډو په بازار  .7

 ږي.یامانتوالۍ سره تر سره ک

واد د اقتصادي ید ونډو بازار د ه د ونډو د بازار دندې:

 پرمختګ لپاره الندې دندې ترسره کوي:

 واد کې خلک پانګونې ته هڅوي.ید ونډو بازار په ه 

  ږد رامنځته یودا کې د پانګې لید ونډو بازار په ه

 کوي.

 و له مخې خپلې دندې نیګړو قوانو بازار د ځانډد ون

نو له دې کبله دلته د جعلي او نورو  ،ه کويرترس

 ږي.یک یویرې قانوني کړنو مخنیغ

 واد کې کورنۍ او بهرنۍ ید ونډو د بازار له کبله په ه

 دا کوي.یپانګونه پراخوالۍ پ
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 و يد ونډو بازار د خلکو وړې وړې سپماوې په لو

و کې یپنزو کميصنعتي او سوداګر منوټو ګيلو

 لګوي.

 و صنعتي او يو لويد ونډو د بازار له کبله د لو

 ږي.ېو جوړول اسانیزو کمپنيسوداګر

 ناکو تد ونډو بازار پانګوالو ته د ونډو او نورو ارزښ

متونو په هکله معلومات ورکوي تر څو یسندونو د ق

اوې یرلو او پلورلو کې اسانتیته د ونډو په پ يهغو

 رامنځته شي.

 

د ونډو په بازار کې هر څوک نشي توب:يزار غړد ونډو د با

ددې کار د ترسره کولولپاره د ونډو د  .ونډې وپلوري کوالی

ا اجورې په ورکولو تر يس یچې د ف ین ديتوب اړيبازار غړ

ر يږي ډیدا ځکه چې هلته کوم کارونه ترسره ک .ږيیالسه ک

د هغه .ږيیترسره که قيغټ ،نازک او په ځانګړې طر

روزي یت یال وي چې  نابلده او کم تجربه سړاصالحات هم ج

ت د ونډو یلودونکو کارونو مسویاو د ونډو په بازار کې د ک

د هر سړي د  کوالید بازار د ادارې پر غاړه وي او هغه نشي 

توب يت په غاړه واخلي ځکه خو د بازار غړیلوکار مسو

 ن دي.يترالسه کول اړ

ر غړي الندې دونډو د بازا و ډولونه:يدونډو د بازار غړ

 ډولونه لري:
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 منځګړی Broker :و يد ونډو د بازار  منځګړی

رونکي او پلورونکي یچې د ونډه پ ید یداسې غړ

راو یترمنځ د استازي په توګه کارکوي چې د ونډو پ

او یپلور د عامو خلکو لپاره کوي او د خپلو چوپړت

کوم ته چې  ،په بدل کې اجوره اخلي

په خپله  منځګړی ي.ي( واBrokerage)منځګړتوب

 رونکو اویر نه ترسره کوي بلکې پید ونډو پلور او پ

ن مالومات ورکوي او په ونډو کې يپلورونکو ته اړ

کله چې ونډو .سالوې هم ورکوياړه د پانګونې په 

ار ورکړي یرودونکي ورته اختیرونکي او ونډه پیپ

 نو هغه ورته د استازي په توګه کار ترسره کوي.

دونډو د بازار غړي د خپل : منځګړتوب کې د ونډو په باراز 

رې په بدل وپه توګه د نورو خلکو لپاره د اجمنځګړي ځان او 

رل غواړي د ده په یکه بل څوک ونډه پ ،کې ونډې اخلي

شي چې دغه غوښتنه   يرالیې له غوښتنې وروسته پيمرسته 

 درې ډوله وي:

 ه یټ بید مارکMarket Order په دې غوښتنه کې:

ږي چې ماته د فالنۍ کمپنۍ یل کيو ته منځګړی

 ه واخله.یټ په بیونډه د مارک

 ځانګړې غوښتنهLimited Order په دې غوښتنه:

دې  رږي چې که ونډه پیل کيته و کې منځګړی
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ه دیدا کیره او که نه پېپيې ده ویداکیمت سره پیق

 ره.ېې پيمه 

 مشروطه غوښتنهStop Order: په دې غوښتنه کې

 ېچې که د ونډ يته واي  د ونډې څښتن منځګړی

ې پلوره او يا پورته شوه نومه يه په خپل حال وه اویب

 ره.یده نو وپيې ولويه یکه ب

 دنده وال Jobber):)قي یدنده وال د ونډو د بازار حق

ناکو اسنادو توي چې د ونډو او نورو ارزښی استاز

رودل او یاسنادو پ ود څښتن په توګه د ونډو او نور

چې د ونډو او نورو اسنادو د ګټې پلورل تر سره کوي 

د استازي او کاروند په توګه  وي او مسوول ان ياو ز

ما یانو سره مسقيکار نه تر سره کوي چې له مشتر

 وانيبلکې د ده او مشتر .که کې نه وييتوګه په اړ

ترمنځ دالل د استازي په توګه کار ترسره کوي او 

 .مت  په هکله ورسره خبرې اترې کويیدونډو دق

رودل او یدنده وال په عمومي ډول د هررنګه ونډو پ

رودل یبلکې د ځانګړو ونډو پ ،پلورل نه ترسره کوي

په هکله تازه تازه  یاو پلورل تر سره کوي او دهغو

  معلومات له ځان سره ساتي.

 یاتواليو کې کمښت او زیدونډو په ب:و ټاکلید ونډودب

س وي ر الينو ډوداديراځي چې په دې کې د کمپنۍ د جا

ې هم یو د لوړوالي سره د ونډو بینو د بوداديداسې چې د جا
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ر الملونه شته چې د ونډو په يږي او له دې پرته نور ډيلوړ

ه توګه د ګټې امکانات،د غوښتلو پلګې یزې لري د بیواغیب

اسي حالت ،هوا حالت او یا،سیاوړتیاورسولو ځواکونو پ

نونه دا چې یرې مادي الملونه لکه اوازې او تخمیهمداسې غ

 ږيیل کيز لري نوځکه ویو اغیباندني توکي هم  د ونډو په ب

ې د کمپنۍ رښتوني حالت استازي توب نشي یچې دونډو ب

ه چې لوړه شي د ونډو دبازار په ید کومو ونډو ب .کوالی

ې چې یي اودکومو بيواBull Marketاصطالح کې 

 وايي. Bear Marketته  یږي هغويراولو

 ږي: یرودل کیو ونډې دوه ډوله پیکمپن : ديرونکیونډه پ

 ت ینې خلک ونډې په کمپنۍ کې د ګډون په نیځ

ې ترالسه يګټه  ۍې ساتي او کلنيري له ځان سره یپ

 ر کم وي.يکوي خو داسې خلک ډ

 ري یا ونډې د سوداګرۍ لپاره پینې نور خلک بیځ

ې يه یري او په لوړه بیه پیداسې چې ونډې کمه ب

ترمنځ تفاوت د شخص ګټه  ویپلوري چې د دواړو ب

د ترالسه يو د لوړوالي له امله کوم عوایجوړوي.د ب

د  ي دا سوداګرۍيواCapital Gainشي هغو ته 

ږي داسې چې په اټکل سره یاټکل له مخې تر سره ک

ې په راتلونکي ید دغو ونډو ب ي.ش یدا معلوموال

ږي د اټکل دغه يې رالویږي او د هغو نورو بيکې لوړ
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ي چې کله سم او کله ناسم يوا Speculationکار ته 

 ي.ږیخ

و داسې منظم يد ونډو بازار :Speculatorسټه باز

د  .ږيیرل او پلورل کیچې په هغه کې ونډې پ ید يمنډو

ا سټه يا پانګوال وي يرودونکي او پلورونکي یونډو پ

ري او سټه باز یپانګوال د ګټې په موخه ونډې پ ،باز

ولو سره ونډه د ژر ګټې یننې په نظر کې يونډې دوړاندو

رسټه بازان وي چې د يري د ونډې په بازار کې ډیلپاره  پ

ل وښوياساس ورته نومونه ا ه او پیلو ځانګړتیالبیب

 ادونه کوو: يشوي چې په الندې ډول ترې 

 سنډا Bull کله چې دونډو  په بازار کې د ونډو :

ل ورته وايي. یا بي مت پورته الړ شي نوسنډایق

ونډو په  چې داز هغه سټه باز ته وايي ل سټه بیب

څخه ګټه  يمت د لوړوالیبازار کې د ونډو دق

مت د لوړوالي په یالسته راوړي دا سټه باز د ق

ري کله یموخه ونډې اونور ارزښنانک اسناد پ

مت پورته الړ شي نو ینې له مخې قيچې د وړاندو

 ره ګټه السته راوړي.يډ يد

 خرس(Bear دا ډول سټه باز ته :) ځکه خرس

ټ والي په موخه یمت د ټیوايي چې دا دونډو د ق

که د خرس .ريیناکه اسناد پتونډې او نور ارزښ
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ر ګټه تر السه ينه سمه ثابته شوه نو ډيدونوړا

 کوي.

 Stagو ونډې په یوکمپني: دا ډول سټه باز د نو

ري تر څو په راتلونکي کې پرې ګټه یدې موخه پ

چې په  له ويیچې د ده دا ه ،تر السه کړي

الړ شي او ومت پورته یراتلونکي کې د ونډو ق

 راوړي. الستهه پګټه 

 ږي:یرل کیونډې درې ډوله پ رل او پلورل:ید ونډو پ

:دغه راکړه ورکړه په ساده Spot saleحاضره سودا .1

ه یږي داسې چې ونډه وپلورل شي اوبیډول ترسره ک

ې تر السه شي په عمومي توګه په دغې سودا کې د ي

 ږي.ینۍ وروسته تر السه کواو ېويله  ونډې سند

:په دې سودا کې Sale on Margin په پورسودا .2

ږي او نوره پور یورکول ک تيه سمدسیو څه بيدونډې 

ې ورکړې پاتې نوي سلمه پور يه یوي لکه لس سلمه ب

اتره د دالالنو په مرسته تر يدغه ډول سوداوې ز .وي

د  ږي چې ماتهیل کيږي داسې چې دالل ته ویسره ک

ډول سره واخله د الل  Marginکمپنۍ ونډه په  ۍفالن

سو سلمه هم ټاکل یردونکي ترمنځ د نغدو پیاو پ

ې نغدې او پاتې نوي يږي داسې چې لس سلمه یک

 .ا پلورنکي ته ورکويیې بيسلمه پور وي او دالل 

رونکو سود یدالل کله په دغه پور باندې له ونډو پ
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ه اسې هم وي چې دوې نه اخلي.او کله دياو کله  اخلي

ورته ټاکي که د دې په منځ کې پور ادا  ېا څو ورځي

ا سود یکړي سود ترې نه اخلي له هغه وروسته ب

رونکي ته وايي یلګې په توګه دالل ونډه پیدب .غواړي

ورځو کې خالص کړ نو سود  وپه در ېکه پور د

 ې.درڅخه نه غواړم او له هغه وروسته به سود راکو

موخه  ۍوازنيورکړه کې د الالنو په دې ډول راکړه 

ا مزد او د خپل کار جاري ساتل وي چې له يشن یکم

 ار وي.یې دالالن پور ورکولو ته هم تيامله 

 

الندې  شي په کوالیو شخص ي ستو الرې چارې:ېدونډو د اخ

 ري:ید ونډو په بازار کې ونډه وپ بڼه

 د  مخامخ کوالیو شخص نشي يکه: يله دالل سره اړ

د له دالل يبا یلومړ .ريیپوازارکې ونډه ونډو په ب

دلو په وریرلواو پیسي.د ونډو د پیکه ونيسره اړ

 ږي.ېول کیکه نيله دالل سره اړ یوخت لومړ

 دالل ټاکي  يلومړ یدونکوریش ورکول: ونډه پيفرما

دالل  .ش ورکوييله ټاکلو وروسته هغه ته خپل فرما

کي.د الل د یش په خپله کتابچه کې ليد ده فرما

 ردول کوي.یرل او پیاساس د ونډې پ ه ش پيرماف

 ش يکه:دالل د خپل مشتري له فرمايدنده وال سره اړ

سي او له هغه یکه نيوازې له دنده وال سره اړيسره 
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مت خبرې کوي او دنده وال ته دا نه یق رسره د ونډو پ

ري نو له دې کبله یڅرګندوي چې هغه بل چاته ونډه پ

و يمتونه وايي چې یوه قدنده وال دالل ته د ونډو د

متونو یرودلو د دواړو قیمت د پلورلو او بل د پیق

له دې وروسته دالل  .ترمنځ تفاوت د دنده وال ګټه وي

مت یسي او د ونډو دقیکه نيله خپل مشتري سره اړ

مت یق رپه هکله ورسره خبرې کوي که مشتري پ

 ه خالڅوي.یي شي نو دالل له دنده وال سره بضرا

 مت له دنده وال سره یې دالل د ونډې قتړون: کله چ

ک یل و تړون جوړوي چې دغه تړونيپرې کړي نو هغه 

وه کاپي مشتري،بله ځان ته يلري چې  انېکاپی ېدر

تړون کې الندې  ۀمه دنده وال ته ورکوي.دغېیاو در

 شامل وي:ټکي 

o  پته د الل نوم او د 

o دالل ته ورکړل شوې اجوره 

o مت او نور معلوماتید ونډې ق 

o پته  دنده وال نوم او د 

o پته  د مشتري نوم او 

o د اجرا وخت ېد معامل 

 رل او یه:د ونډو په بازار کې د ونډو پید معاملي تصف

ږي. که ونډه یده او پور دواړو تر سره کغرودل په نیپ

د يه ورځو کې باوږي په اویپه نغده ډول پلورل ک
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د په يسې ورکړل شي او که د پور په ډول وي نو بایپ

 ه شي.یو کې تصفینوودوه ا

واد په یدونډو بازار د ه دونډو دبازار اقتصادي ارزښت:

واد په اقتصادي یلري چې د ه ځای یاقتصاد کې ځانګړ

 پرمختګ کې الندې رول تر سره کوي:

 د کمپنۍ پانګې یټیلم د پانګې السته راوړل عامه

دالسته راوړلو لپاره ونډې پلوري او پانګه السته 

 راوړي.

 دونډو د بازار په سبب عام یر واليډ پانګونه کې :

و یخلک خپلې وړې سپماوې سره راټولوي د کمپن

واد کې پانګونه یري چې ورسره په هیونډې پ

 ږي.يريډ

  د سپما دودول: د ونډو د بازار له کبله عام خلک

کوي ه پانګونه پ ،يوخپلې وړې وړې سپماوې راټول

واد کې د سپماو رامنځته کول یچې ورسره په ه

 ږي.يددو

  ي ښه شیا پیو شخص پورته اړتيا:که د ید پور اسانت

په اسانۍ له  هريشي ډ کوالینو دونډې په مقابل کې 

 بانک او نورمالي ادارو څخه پور تر السه کړي.

 ه نو تیو کمپيو لوينډو بازار لووصنعتي پرمختګ: د

سره مرسته کوي  يکې له هغو ود پانګې په برابرول
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ي چې ورسر صنعتي کمپنۍ پرمختګ کو ېړونوم

 ږي.یپرمختګ هم رامنځته ک

  ډاډمنه پانګونه: د ونډو په بازار کې  ونډې د

ږي چې یله تر سره کیو په وسنینوځانګړو قوانیځ

ر روڼ وي نو له دې کبله په دې کې يدغه کاروبار ډ

 ره ډاډمنه وي.يپانګونه ډ

 مت ید پانګې ښه کارول: د ونډو په بازار کې د ونډو ق

د ونډو  .ږيیاساس ټاکل ک ه قاضا پد عرضې او ت

ته هره ورځ خلکو  اړه مت په یق د بازار د ونډو

نو له دې کبله پانګوال خپله  ،مالومات ورکوي

ه ره ګټيرته چې ډیو کې لګوي چیپانګه په هغو کمپن

 ږي.ېل هم په ښه توګه کاريوي نوځکه وسا
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ګل خان زوی دی.په يديډګروال ر يد ښاغلی،ازیښاغلی محمد داود ن

 دلیيږينګاري کلي کې زیپه ش ۍنګار ولسوالیل ل،د لغمان ال7631

  دی.

د معلوماتو له مخې، نوموړي په وړکتوب کې له نورو دده او د ملګرو 

کوچنیانو سره جوت توپیر درلود. نورکوچنیان چې ډېر مهال به يې په  

چم ګاونډ کې پر جګړه، وخت نا وخت لوبو او نورو مستیو تېراو 

ې پاملرناو  ۍدګیر هر کار په پوره سنجیازي به ددوی په توپیښاغلي ن

 سره ترسره کاو.

دوه  ېواز.ير کړیېر مهال په لغمان کې ندی تيتوب ډنوموړي دوړک

ګړي پر ي اسي اړیسد واد کې ېخو په ه لوستي يې هلته يدرې ټولګ
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منځنۍ  تونخوا ته کډه شول.ښپ ېوادوالو په شان کوزېمهال د نورو ه

زده کړې يې هلته وکړې او ثانوي زده کړې يې، کابل ته له راستنېدو 

ې. نوموړی له کړ ېبشپړ کې کابل -نهېاحمد شاه بابا م پهوروسته 

 لېسې وروسته د ننګرهار پوهنتون، اقتصاد پوهنځي ته بريالی شو او 

 .فارغ شوکې له ياد پوهنځي څخه  ل ل کال7631په 

ښاغلی نیازی چې زه پېژنم، زړه سواند انسان دی.له انسان سره مینه 

ول لري، پر بې تاوتريخوالې مبارزه باور لري.د لوی افغانستان ټ

توکمونه ورته ګران دي او د ټولو لپاره د يوشان حقونو غوښتوونکی 

 دی او د لوی افغانستان له سوداګرو سره يې نده جوړه. 

نه یزو چارو سره میکې له پوهن يالیوړي په کوچنولکه څنګه چې نوم

 نه کیکتاب ل ،زو هلو ځلوینه پر پوهنیاوس هم په ال بې کچه مدرلوده 

و يپه نامه  ۍې د بانکواليده ماتوي.له دې وړاندې تننه او کتاب چاپو

 م اثر دی.يې دوي (کاروبار) کلی او دا کتابیاثر په پښتو ل

 ويرچې ډ يکتابونو کې راځ يوکاروبارکتاب په پښتو ژبه کې په لومړ

 ېې رودالر ېد کاروبار په برخه کې ډيربه  ا پښتنو تهیر بېخلکو ته په ت

 یي.ور وښ

 ر  عبدالودود پښتونځا

 


