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د چاپ حق د تخنیکي او مسلکي زده کړو له معینیت رسه خوندي دی





د پوهنې وزارت پېغام

ګرانو زده کوونکو، محصالنو او درنو ښوونکو!

د یوې ټولنې وده او پرمختګ کامالً د همغې ټولنې د پیاوړو کاري کادرونو، برشي قوې او ماهرو فکرونو په کار 

او زیار پورې تړيل دي. همدا برشي قوه او کاري مټې دي چې د هیواد انکشايف اهدافو ته د رسېدو الرې چارې طی 

کوي او د یوه نېکمرغه، مرفه او ودان افغانستان راتلونکی تضمینوي.

انس��ان په خپل وار رسه د الله تعالی له جانبه او هم د خپل انس��اين فطرت له اړخه مؤظف او مکلف دی چی د 

ځمکې په عمران او د یوه س��وکاله ژوند د اس��بابو او ایجاباتو د تکمیل لپاره خپل اغیزمن نقش، همدارنګه ميل او 

اسالمي رسالت ادا کړي.

ل��ه همدې ځایه ده چې د یوه ژوندي او فعال انس��ان نق��ش، د خپل ژوند د چاپېریال او خپلې اړوندې ټولنې په 

اړه، تل مطلوب او په هېڅ حالت کې نه نفي کیږي او نه هم منقطع کیږي.

په ټول کې د پوهنې نظام او په خاصه توګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت مسوولیت او مکلفیت لري چې 

د اس��المي ارزښ��تونو، احکامو او همداراز معقولو او مرشوعو قوانینو ته په ژمنتیا رسه، د افغانس��تان په انکشاف کې 

فعاله، چابکه او موثره ونډه واخيل، ځکه دغه س��ر او س��پېڅيل هدف ته د رس��ېدو په خاطر د انساين ظرفیت وده، د 

حرفوي، مسلکي او تخنیکي کادرونو روزنه او پراختیا یو اړین مقصد دی. همدا په تخنیکي او مسلکي زده کړو مزین 

تنکي ځوانان کولی يش چې په خپلې حرفې او هرن رسه په سیستامتیک ډول د هیواد انکشاف محقق او میرس کړي.

جوته ده چې په افغانستان کې د ژوند تګ الره، دولتداري او ټولنیز نظام د اسالم له سپېڅلو احکامو څخه الهام 

اخیس��تی؛ نو الزمه ده چې زموږ د ټولنې لپاره هر ډول پرمختګ او ترقي باید په علمي معیارونو داس��ې اس��اس او 

بنا يش؛ چې زموږ د کارګر نس��ل مادي او معنوي ودې ته پکې لومړیتوب ورکړ يش. د حرفوي ظرفیت جوړونې تر 

څنګ د ځوانانو سامل تربیت او په سوچه اسالمي روحیې د هغوی پالنه نه یواځې پخپل ذات کې یوه اسايس وجیبه 

ده، بلکې دا پالنه کولی يش چې زموږ وطن پخپلو پښو ودروي، له ضعف څخه یې وژغوري او د نورو له سیايس او 

اقتصادي احتیاج څخه یې آزاد کړي.

زموږ ګران زده کوونکي، محصالن، درانه اس��تادان او مربیون باید په بش��پړه توګه پوه يش، چې د ودان او نېکمرغه 

افغانستان ارمان، یواځې او یواځې د دوی په پیاوړو مټو، ویښ احساس او نه ستړي کېدونکي جد او جهد کې نغښتی 

او د همدغو مسلکي او تخنیکي زده کړو له امله کېدای يش په ډېرو برخو کې د افغانستان انکشايف اهداف تر السه يش.

د دې نص��اب له ټولو لیکواالنو، مولفینو، ژباړونکو، س��موونکو او تدقیق کوونکو څخه د امتنان تر څنګ، په دې 

بهی��ر ک��ې د ټولو کورنیو او بهرنیو همکارانو له مؤثرې ونډې او مرس��تو څخه د زړه له کومې مننه کوم. له درنو او 

پی��اوړو اس��تادانو څخه رجامندانه هیله کوم چې د دې نص��اب په ګټور تدریس او فعاله تدریب رسه دې د زړه په 

ټول خلوص، صمیمي هڅو او وجداين پیکار خپل ميل او اسالمي نقش ادا کړي.

د نېکمرغه، مرفه، پرمختليل او ویاړمن افغانستان په هیله

فاروق وردګ

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د پوهنې وزیر
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 پويل سیاست

رسلیکونه

د پويل سیاست وسایل او ډولونه

 د بودیجې د کرس او اضايف نوټونو د نرش سیاست

 د پیسو د ارزښت ساتل او استقرار

رسچینې او اخیستنې



رسيزه:

هر هېواد او اقتصادي نظامونه ټاكلې اقتصادي موخې لري، چې هغو ته د رسېدو لپاره هڅې 

كوي. د بېلگې په توگه د پرمختيا په حال كې هېوادونه لكه د افغانستان اقتصادي نظامونه چې 

د اقتصادي ودې او پراختيا یي او موخو ته د رسېدو لپاره هلې ځلې كوي. په پرمختللو صنعتي 

هېوادونو كې هم د دولتونو اغلبه موخه د كامل استخدام تامني او له تورم رسه مبارزه ده، ترڅو 

د بيو ثابت ساتلو رسه يو ځاى د هېواد ميل پويل اعتبار د بې كارانو او كم عايد لرونكو له اعراض 

رسه مخ نه يش.  په هره ټولنه كې مركزي  بانك، چې په اوسمهال كې د مهمو مايل موسسو څخه 

گڼل كېږي، د هېواد په دننه او بهر كې د اقتصادي سياست په بشپړتيا او د حجم په كنټرول كې 

مهم رول او اهميت لري. ياد اهميت په مستقيم ډول د ميل پيسو په رول او له بهرنيو اسعارو رسه 

د هغو په ارزښت او ثبات ساتنې پورې تړىل دى، چې د مركزي بانكونو د پام وړ بشپړتيا اسباب يې 

برابر كړي دي. د اقتصادونو په پويل كېدو رسه، د پويل سياستونو رول او اهميت په ميل اقتصادي 

بهري كې د دولت د دخالت له مهمو اشكالو څخه گڼل كېږي. 

د يوه هېواد پويل سياست د پيسو د حجم او مجموعي غوښتنې له مخې ډېر اهميت لري او 

كله چې دولت د اقتصاد موجود وضعيت مطلوب ونه بويل، مطلوب وضعيت ته د رسېدو لپاره، 

د موجود وضعيت ښه واىل او يا ټاكلې شوې موخه ټاكلې الر ځان ته غوره كوي. د يادې مقولې 

اهميت ته په پام رسه د هېواد په اقتصاد، پيسو او اقتصاد د پوهې ترالسه كول نه يوازې د ټولو 

پوهنتونونو له دريس توكو څخه گڼل كېږي، بلكې اقتصادي فعاالن هم د هغو اغېزو له امله چې د 

پويل سياست له اړخه يې منل، د دې ډول پوهې د ترالسه كولو هيله من دي.

خدیجه سادات



ټولیزه موخه: 

له پويل سیاستونو رسه بلدتیا.
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لومړى څپرىك

پويل  سياست
Monetary Policy

د زده كړې موخې:

د دې څپريك په پاى كې به محصالن پر الندې توكو براليس يش:

 - له پويل سياست رسه بلدتيا، الملونه او د هغوى پېژندنه.
تعريفونه،  تصويب،  د هغه  نظره  له  اقتصادپوهانو  د  او  معلومات  اړه  په  بانك  مركزي  د   - 

سوداگريز او اختصايص بانكونه او د هغوى دكړنو څرنگواىل.

 - د پويل سياست اصيل او منځنۍ موخې.
 - د ټولنې په اقتصادي پرمختگ كې د مركزي بانك رول.

د پويل سياست مفهوم

پويل سياست هغه سياست دى، چې د مركزي بانك له خوا د پيسو د وړاندې كولو د كنټرول او 

د اقتصادي عمومي سياست د اصيل موخو د ترالسه كولو لپاره كارول كېږي. 

په بله وينا: پويل سياست د هغو تدبريونو او تصميمونو له ټولگې څخه عبارت دى، چې د ټاكلو 

اقتصادي موخو، په ځانگړې توگه د ثبات د ټينگښت، استقرار او پويل ارزښت په موخه نيول کيږي. 

ټوليزه موخه: 

 د پويل سياست عمومي موضوعگانې، مركزي بانك او دندې يې، د مركزي بانك اصيل او

فرعي دندې
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د پويل سياست عاملني:

بانيك سيستم له درې ډوله بانكونو څخه جوړ دى، چې په الندې ډول دي: 

مركزي بانك:

په اوس وخت كې مركزي بانك د هر خپلواك او مقتدر هيواد لپاره د يوې مهمې مايل موسسې 

رول لري، ځكه دا موسسه د دولت د اقتصادي سياستونو په بشپړتيا، په ځانگړې توگه د پويل او مايل 

سياستونو په چوكاټ كې مهم رول لوبوي او كړنې يې د دولت د سمو اقتصادي او مايل فعاليتونو 

لپاره اړينې دي او د هيواد د پويل چارو مديريت پر غاړه لري. مركزي بانك د بانكونو د بانك په نامه 

هم يادېږي. مركزي بانك په ځينو هېوادونو په ځانگړې توگه مخ پروده هېوادونو كې د حكومت 

تر مستقيمې ادارې الندې خپلې دندې تررسه كوي، خو د هر هېواد مركزي بانك له نورو هېوادونو 

رسه د دندو په برخه كې توپريونه لري. پر دې بنسټ د وخت په اوږدو كې د مركزي بانك د دندو 

د زياتوايل په پام كې نيولو رسه يو لنډ او نه بدلېدونىك تعريف ستونزمن دى. رسه له دې مركزي 

بانك ښايي د مركزي پويل موسسې په توگه چې د سوداگريزو بانكونو د دندو ټاكل، د دولت مايل 

استازيتوب او د هېواد د پويل سيستم رهربي كول پر غاړه لري، هم ياد يش. 

 )Shw ( اقتصاد پوهانو هم مركزي بانك په بېالبېلو ډولونو تعريف كړى، د بېلگې په توگه، شو

مركزي بانك د اعتبارونو د كنټرولوونيك په توگه تعريف كړى دى. همداشان )How Trey( مركزي 

بانك د پور لپاره د وروستنۍ رسچينې په توگه تعريف كړى. يو شمېر پوهان د مركزي بانك عمده 

دندې د پويل بنسټ ساتنه او ثبات بويل او يو شمېر بيا د مركزي بانك له خوا د پيسو د نرشيدو پر 

دنده ټينگار كوي. په هر حال كې سوداگريز بانكونه له خلكو څخه امانتونه نه قبلوي، ډېرى كارونه 

چې سوداگريز بانكونه يې د خلكو پر وړاندې  بايد تررسه كړي، نه يې تررسه كوي. 

مركزي بانك په مخ پر وده هېوادونو كې مستقل طبيعت نه لري، په ځينو هېوادونو كې نيمه 

مستقل طبيعت لري، لكه په كاناډا او انگليستان كې.

په يو شمېر هېوادونو كې مركزي بانك بشپړ واك لري، لكه د امريكا په متحدو ايالتونو كې، 

چې رئيس يې د ولسمرش او مرشانو جرگې په وړانديز ټاكل كیږي او د بانك رئيس يوازې د مرشانو 

جرگې ) سنا ( پر وړاندې مسووليت لري. 

د مركزي بانك موخه د نورو مايل موسسو په څېر دگټې ترالسه كول نه دي، بلكې موخه يې د 

كنټرول له الرې د پيسو د ثبات او ارزښت ساتل او د حجم مراقبت او همداشان د نورو بانكونو 

او مايل موسسو د ناكامۍ مخنيوى دى او په ځينو هېوادونو كې د مركزي بانك پانگه په خصويص 

ملكيت پورې تړلې، خو د عامه موسسو په رديف كې راځي. 
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په نړۍ كې مركزي بانك په دوه ډوله منځ ته راځي:

۱ – د سوداگريزو بانكونو د بشپړتيا او ودې له الرې، لكه د انگليستان مركزي بانك. 

۲ – په ځينو هېوادونو كې مركزي بانك لومړى د حكومت له خوا تاسيس او پانگه يې هم د 

حكومت له خوا برابرېږي. 

۳ – مركزي بانكونه دوې مهمې دندې تررسه كوي، چې يوه يې د پيسو د عرضې كنټرول او بله 

يې د نورو بانكونو د ماتې مخنيوى دى. همداشان ځينې نورې دندې، لكه د ميعادي امانتونو او 

سم اليس امانتونو او ځينو نورو بانيك معاملو تررسه كول. 

په ټوليزه توگه مركزي بانك الندې دندې لري: 

۱ – د بانك نوټونو خپرول.

۲ – د دولت استازى، بانك لرونىك، سالكار او مايل الرښود.

۳ – د سوداگريزو او خصويص بانكونو د نغدو او موجودو زېرمو ساتنه.

۴ – د سوداگريزو بانكونو لپاره د پور چمتو كول. 

۵ – د هېواد د فلزي زېرمو او اسعارو اداره او ساتنه. 

۶ – د اعتبارونو كنټرول او د پويل سياست تررسه كول. 

۷ – د بانكونو ترمنځ د محاسباتو تصفيه كول. 

د اقتصاد په پرمختگ كې د مركزي بانك رول

د سوداگريزو بانكونو او مركزي بانك موخې رسه توپري لري او سوداگريز بانكونه يوازې درې موخې 

لټوي:

۱ – سيايل)رقابت(.

۲ – ساتنه يا محافظت.

۳ – د عايد السته راوړل. 

خو د هر مركزي بانك موخې، د بيو ثبات او اقتصادي وده، د بې كارۍ له منځه وړل او د 

تادياتو د بيالنس د تعادل منځ ته راوړل دي. 

تر ټولو مهم رول چې مركزي بانك يې په اقتصاد كې لوبوي، د بيو ثبات او اقتصادي وده ده، 

ځكه د بيو دثبات نشتواىل، د اقتصاد د بې ثباتۍ او د عايد د وېش د بې عدالتۍ المل كېږي. يادې 

موخې ته د رسېدو لپاره  له ځينو وسايلو څخه گټه اخيستل كېږي، د بېلگې په توگه د بازار د ماركيټ 

له سياست څخه چې د مركزي بانك په وسيله د دولتي پور داسنادو پري او پلور ته رجوع كوي. 

كله چې په اقتصاد كې د بيو سطحې د لوړېدو په حال كې وي، د دې وضعې د كنټرول لپاره 

مركزي بانك د دولتي پور اسناد خرڅوي، چې له مخې يې پيسې له اقتصاد څخه راټولېږي او خپلې 

زېرمې لوړوي. كله چې په اقتصاد كې پيسې كمې يش، له يوې خوا د پيسو د ارزښت پر لوړوايل 
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باندې اغېزه كوي او له بلې خوا پر پانگونې هم اغېزې كوي، يانې پانگونه كمېږي، چې دا كار په 

خپل وار د بيو د لوړېدو مخنيوى كوي. 

په سوداگريزو بانكونو كې د زېرمو د بدلون يا په بانيك نرخ كې د بدلون سياست كوىل يش 

اقتصادي ودې او پرمختگ ته الر هواره كړي. 

د بېلگې په توگه، مركزي بانك موخه لري، چې په مجموع كې اقتصادي ثبات رامنځ ته كړي، 

د سوداگريزو بانكونو له الرې د سوداگريزو بانكونو زېرمې لوړوي، ترڅو پانگوالو ته د پور وركولو 

ځواك پياوړى يش. په دې توگه د ډېرې پانگونې له الرې د بې كارۍ ځواك كمېږي او دا كار د الس 

ته راتلونكو عوايدو پر سطحه مثبتې اغېزې ښيندي او د پانگونې ډېرواىل طبعاً د اقتصاد پر ودې 

باندې مثبته اغېزه لري. 

سوداگريز بانكونه:

سوداگريز بانكونه د سوداگريزو چارو د آسانتيا، دسوداگريزو فعاليتونو دپراختيا او دلنډمهاله 

امانتونو د وركړې دنده لري. دا بانكونه د خلكو دغوښتنو پر بنسټ ميعادي امانتونه قبلوي او 

د دغو بانكونو يو والی د عامه زيان المل گرځي، له همدې امله تل د مركزي بانك تر څارنې او 

كنټرول الندې وي. 

دغه بانكونه په ځينو هېوادونو كې د بيمې په موسسو كې په ځانگړي ډول بيمه كېږي، ترڅو 

د غريبو او منځنيو خلكو د امانتونو د زيامننېدو مخه ونيول يش. د بېلگې په توگه په امريكا كې دا 

دنده د امانتونو د بيمې فډرال موسسه ) Deposit( پر غاړه لري. 

د جاري حساب يا عنداملطالبه امانتونه د دې بانكونو تر ټولو عمده امانتونه دي، چې د دې 

كې  هېوادونو  ځينو  په  ولييك.  مقابل كې چك  په  امانتونو  خپلو  د  كوىل يش  طلباتو څښنت  ډول 

په  توگه  په  بېلگې  د  كېږي.  ليدل  توپري  العاده  فوق  ترمنځ  حسابونو  ميعادي  او  عنداملطالبه  د 

افغانستان كې د سپام امانتونو لپاره له ۵ تر %۶  پورې گټه وركول كېږي، حال دا چې د عنداملطالبه 

امانتونو لپاره هېڅ گټه شتون نه لري، خو په ځينو هېوادونو كې دا توپري له منځه تلىل. د جاري 

امانتونو لپاره گټه وركول كېږي، خو دا فيصدي په مراتبو د سپام امانتونو له گټې څخه كمه ده. 

ټول سوداگريز بانكونه مكلف دي، د قانون مطابق د خپلو امانتونو يوه ټاكلې فيصدي د قانوين 

زېرمو په توگه په مركزي بانك كې كېږدي. د امانتونو ) سپارنو ( بله برخه چې اضايف زېرمې بلل 

كېږي چې د بانيك صندوقونو له موجودۍ رسه يو ځاى، د دې لپاره له نغدوايل څخه نسبت شتمنۍ 

ته ډېره برخمنه ده، كوىل يش د چكونو د نغدولو په موخه چې په مستقيم يا نامستقيم ډول د بانيك 

حسابونو د يوه حساب لپاره ايستل كېږي، وساتل يش.  

او  دولتي  دا  ترالسه كوي، چې  له الرې  د وركړې  اعتبار  د  بانكونه خپلې مهمې گټې  اصوالً 

نادولتي برخې ته د پور په ډول د سوداگريزو بانكونو د شتمنيو يوه فيصدي گڼل كېږي. 
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نن ورځ د بانكوالۍ سيستم پرمختللی دى او د بانكونو ترمنځ اړيكې د كمپيوټر او برېښنايي 

سيستم له الرې ټينگېږي، په ځانگړې توگه زموږ په هېواد افغانستان كې سوداگريز بانكونه په 

بشپړه توگه پرمختليل او انرنېټي شبكې په واك كې لري. لكه د Core Banking Sestem سويفټ، 

د گرځنده ټېلېفون له الرې بانكوايل او نور پرمختليل وسايل، چې په لنډ وخت كې ډېر خدمتونه 

تررسه كوىل يش. 

خصويص بانكونه:

له هغو بانكونو څخه عبارت دي، چې خپلې بانيك كړنې په يوه ټاكلې او مشخصه ساحه پورې 

تړي. د اصولو له مخې اختصايص بانك او بانكوايل داسې تعريفېږي:

) اختصايص بانك له هغې موسسې څخه عبارت دى، چې د يوې ټاكلې او مشخصې ساحې 

د پويل او كرېډېټي معاملو د تررسه كولو په موخه منځ ته راځي او د هغو اسنادو او مالونو په 

خرڅالو او پريودلو او همداشان هغو خدمتونو او تخنييك مشورو چې د اړوندې ساحې له پراختيا 

او ودې رسه تړاو لري، رسوكار لري.( دا ډول بانكونه د خپلو فعاليتونو په ساحه كې جاري حسابونه 

او ميعادي امانتونه منىل يش او همداشان د قانون له مخې په خپله ټاكلې او مشخصه ساحه كې 

د منقولو او نامنقولو مالونو د اخيستلو او خرڅولو واك هم لري. 

د پويل سياست موخې:

د پويل سياست اصيل او معمويل موخې په الندې ډول دي: 

۱ – بشپړ استخدام.

۲ – د بيو ثبات.

۳ – اقتصادي وده او پرمختگ.

۴ – د تادياتو بيالنس.

۵ – د پيسو عرضه كول.

۶ – د كرېډېټونو يا اعتبارونو او ټكټانې نرخ برابرول.

بشپړ استخدام:

د ټولو ملتونو د پويل سياست تر گردو مهمه موخه ده، ځكه: 

الف: كله چې استخدام بشپړ وي، نه يوازې په اقتصاد كې كاري ځواك بې كاره نه پاتېږي، بلكې 

له رسچينو څخه يې هم ښه گټه اخيستل كېږي. 

ب: د بې كارۍ لوړه كچه انسانانو او انساين ټولنې ته بدبختۍ زېږوي، كورنۍ اړ كېږي، چې 

مايل ستونزو ته اوږه وركړي او د بشپړ استخدام نشتواىل ټولنه د باالقوه بهرين المل د ضايعاتو او 

كموايل په لور رهربي كوي او په ټولنه كې فقر ريښې غځوي.
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له بشپړ استخدام څخه موخه دا نه ده، چې د بېكارۍ كچه بايد صفر وي، بلكې بشپړ استخدام 

هغه وضعيت دى، چې په هغه كې د كار عرضه او تقاضا رسه برابر وي. 

اقتصاد پوهان د بشپړ استخدام په رشايطو كې د استخدام نرخ يا كچه د طبيعي بې كارۍ نرخ 

يا كچه بويل. د بې كارۍ كچه ثابته نه وي، بلكې له يوې دورې نه بلې هغې ته توپري كوي. 

د بېلگې په توگه، د ۱۹۶0 لسيزې په اوږدو كې اقتصادپوهانو د بې كارۍ ۴ % نرخ د موخې 

په توگه په پام كې نيوه، چې په همدې دوره كې د ۴% بې كارۍ كچه يا نرخ د طبيعي بې كارۍ 

نرخ بلل كېده او د استخدام رشطونه بشپړ وو. په هر حال د طبيعي بې كارۍ نرخ او كچه له يوه 

هېواده بل هېواد ته توپري لري، د وخت په تېرېدو او د نويو شغيل فُرصتونو په رامنځ ته كېدو 

رسه د هغه كچه يا نرخ پورته كېږي، چې دولتونه يې بايد د كموايل او مخنيوي د سياست په لټه 

كې يش.    

د بيو ثبات:

د پويل سياست بله موخه د بيو ثبات دى، ځكه د بيو نوسانات په اقتصاد كې شك او بې ثبايت 

منځ ته راوړي. د بيو لوړېدل او ټيټېدل دواړه ځينو خلكو ته بې فايدې  او بې مورده يا نامرشوع 

زيان اړوي.

د بېلگې په توگه، كله چې په اقتصاد كې تورم شتون ولري، د مرصفوونكو، توليدوونكو او دولت 

له خوا تصميم نيول له ستونزو رسه مخ كېږي. د بيو د سطحې ساتل د پيسو د اخيستلو قدرت په 

داسې ترتيب رسه چې د پانگونې د هڅونې او د استخدام د سطحې مانع نه يش او د بيو د ټيټوايل 

د اقتصادي نوساناتو او متوجاتو په موخه اغېزمن تدبريونه د دولتونو يا پالييس جوړوونكو له خوا 

طرحه كېږي، ترڅو مولدين او مستهلكني بې موجبه زيامنن نه يش. په ډېرو شديدو تورمونو كې د 

بيو ناثابتواىل پر اقتصادي فعاليتونو اغېزه كوي.

مخ پر وده هېوادنو په ځانگړې توگه په افغانستان كې د بيو د ثبات اصطالح ډېره مهمه ده. 

لكه څنگه چې د افغانستان بانك په قانون كې د بيو ثبات د لومړۍ موخې په توگه او مايل ثبات 

د دوميې موخې په توگه راغيل، ځكه د پويل نظام ثبات او د مايل نظام وده د افغانستان بانك له 

مسووليتونو گڼل كېږي.

)Grose National product( د يوه هېواد په وسيله د توليد شويو خدمتونو او توكو له 

مجموعي ارزښت څخه عبارت دى. ناخالص ميل توليد يا )Grose National Product( ېږي.

اقتصادي وده:

د پويل سياست بله مهمه موخه د اقتصاد متوازنه وده ده. د اقتصاد وده او بشپړ استخدام له 

هغو موخو څخه دي، چې يو له بل رسه نژدې تړاو لري او په الندې ډول تعريفېږي:
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اقتصادي وده په عام ډول د توليداتو او د هغو د عواملو ) مولديت ( د پايلو د كمي او كيفي 

ارزونې او اندازه كولو په مانا ده او په ځانگړي ډول اقتصادي وده د هېواد او سيمې  د ملت د 

قدرت په  لوړوايل كې د ظرفيت او ميل حقيقي محصول له زياتوايل څخه عبارت ده. يا په بله وينا:

اقتصادي وده هغه پړاو يا جريان دى، چې د هغې په وسيله د يوه هېواد حقيقي عايد په 

او  توليد شويو خدمتونو  د  يوه هېواد كې  په  اقتصادي وده  او  ډېرواىل مومي  اوږده وخت كې 

اجناسو له زياتوايل څخه په ګټه اخستو رسه اندازه كېږي. له دې امله په يوه هېواد كې اقتصادي 

وده هغه مهال واقع كېږي، چې توليدي ظرفيتونه ډېر يش، چې له هغو څخه په گټې اخيستلو 

رسه تويك او خدمتونه ډېر توليدېږي. او يا مديران او پانگوال اصوالً هغه مهال د اقتصادي گټې او 

ودې په موخه په وسايلو او ابزارو كې پانگونه كوي، چې د بې كارۍ كچه يا نرخ ټيټ وي، په بل 

تعبري كه د بې كارۍ كچه لوړه وي او كارخونې بېكاره وي، د صاحبانو لپاره د نوې پانگونې او نويو 

كارخونو د جوړولو انگېزه به شتون ونه لري. په هر حال كه څه هم دا دوې موخې يو له بل رسه 

تړلې دي، خو كېداى يش داسې سياست گذاري يش، چې موسسې مستقيامً پانگونې ته وهڅول يش 

او اقتصادي وده لوړه يش، يا دا چې خلك د ډېرو طرفونو د تامني لپاره  د موسسو د مايل تامني لپاره 

سپمونې ته وهڅول يش. د بېلگې په توگه د مالياتو د كموايل او معاماليت انگېزې له الرې پانگوال 

په توليدي ابزراو او وسايلو كې پانگونې ته وهڅول يش، او سپموونيك سپام ته وهڅول يش. 

د تادياتو بيالنس:

د پويل سياست بله موخه د هېواد د تادياتو د بيالنس برابر ساتل دي. د دې موخې ترالسه كول 

دا غواړي چې هېواد په نړيواله سوداگرۍ كې وده وكړي. دا څرگنده ده، چې د تادياتو په بيالنس 

كې كرس نورو موخو ته د رسېدو الره ستونزمنوي او د تادياتو په بيالنس كې كرس دا مانا وركوي، 

چې اسعار يا رسه زره بهر ته روان دي. د تادياتو د بيالنس په اړه د هر هېواد موخه د صادراتو او 

وارداتو مساوي كول دي، پردې بنسټ په عمل كې هغه هېواد چې غري كايف اسعاري زېرمې لري، 

بايد صادرات د تادياتو په بيالنس كې خپله موخه وگرځوي.

كه يو هېواد د ډاډ وړ او مناسبې زېرمې ولري، بايد د هېواد موخه د صادراتو او وارداتو مساوي 

واىل وي. د تادياتو د بيالنس د تعادل ساتل د پويل سياست يو حتمي كار او امر دى، پر دې بنسټ 

پوښتنه مطرح كېږي، چې د تادياتو په بيالنس كې څرنگه تعادل راوړو؟ د تادياتو په بيالنس كې 

كرس دا مانا وركوي، چې په اقتصاد كې د پيسو عرضه زياته ده او د دغو اضايف پيسو لپاره بايد په 

اقتصاد كې اعتبار رامنځ ته يش او تقاضا اضافه يش، يانې د تادياتو د بيالنس كرس په يوه هېواد كې 

د پيسو د عرضې له زياتوايل څخه انعكاس كوي او د تعادل لپاره يې بايد خلك خپلې اضايف پيسې د 

بهرنيو توكو او يا د پور پر اسنادو باندې د يوه ثابت نرخ تر سيستم الندې ولگوي او بانك هم بايد 
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اسعاري زېرمې لوړې كړي او كورنۍ پيسې وپېري، ترڅو د اضافه پيسو عرضه له منځه الړه يش. 

له بله پلوه كه د پيسو عرضه ټيټه وي او پيسو ته تقاضا زياته وي، دا مانا وركوي، چې د 

تادياتو په بيالنس كې زياتواىل راغىل، چې په دې حالت كې خلك بايد كورنۍ پيسې پر بهرنيانو 

باندې د پور اسنادو او يا مالونو د خرڅولو له الرې ترالسه كړي او مركزي بانك هم په خپل وار 

اضايف بهرين اسعار د اقتصاد له جريان نه كم كړي، يانې پريودنې وكړي او په بدل كې يې كورنۍ 

پيسې جريان ته داخلې كړي، چې د همدې پورتنيو الرو په مرسته كېداى يش، د تادياتو د بيالنس 

تعادل وساتل يش. 

د پويل سياست معمويل موخې:

كه د سياست مقتدرين د پويل سياستونو د وضع كولو له الرې خپلو اصيل موخو ) اقتصادي 

ودې، بشپړ استخدام، د بيو ثبات او د تادياتو د بيالنس د تعادل ساتلو ( ته په بشپړه توگه ونه 

رسېږي، يانې پورتنۍ موخې د بدلون وړ وي، په دې حالت كې بايد پويل سياست پر منځنيو يا 

وسطى او يا معمويل موخو تکيه وكړي، چې له هغو څخه په گټه اخيستلو رسه  كوىل يش د زغم 

وړ كنټرول ولرىل يش، چې دا موخې درې ډوله دي:

.Money Supply ۱ – د پيسو يا پويل عرضه

.Availability Credits ۲ – د كرېډېټونو يا اعتبارونو برابرول

.Interest Rate ۳ – د ټکټانې نرخ

1 – د پيسو يا پويل عرضه: په اقتصاد كې پويل عرضه ټول هغه پويل عنارص په ځان كې رانغاړي 

چې په بېالبېلو ډولونو د بانيك سيستم له الرې په دوران كې اچول كېږي.

مركزي بانك پويل عرضه په اقتصاد كې د زېرمو د اندازې د كنټرول له الرې كنټرولوي او په پويل 

عرضه كې بدلونونه د دولت د پويل سياست د تصميمونو له امله صورت مومي، چې د هغو په 

تعقيب د ربحې نرخ په ازاد بازار كې بدلون كوي او د ربحې د نرخ بدلون په خپل وار د پانگونې 

پر حجم او بالخره د اقتصاد پر مجموعي توليد باندې اغېزې اچوي. 

له بل لوري دا چې مركزي بانك نه يش كوىل په مستقيم ډول بيې كنټرول كړي، په دې حالت 

كې د بيو د ټاكلو لپاره مركزي بانك د پويل عرضې د رشد نرخ د منځني يا وسطى هدف په توگه 

ټايك، چې دا انتخاب له عمليايت موخو څخه يوه موخه ده او مركزي بانك كوىل يش چې د پويل 

عرضې د كنټرول له الرې انفالسيوين اغېزې له منځه يويس. 

نوي كالسيكان او د پويل مكتب پلويان پر دې اند وو، چې له نوساين لكه تورم او كسادي رسه  

د مقابلې تر ټولو غوره الر سياست بويل، چې هغه هم اساساً د پيسو د حجم په بدلون رسه د 

اقتصادي فعاليتونو له سطحې رسه متناسب خالصه كېږي.
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د بېلگې په توگه د پيسو د حجم كمېدل يا د پويل عرضې د ودې كمېدل د ربحې د نرخ د 

تورم  تدريج رسه  په  په صورت كې  دوام  د  او  كېږي  د كموايل المل  تقاضا  او مجموعي  لوړوايل 

مهاروي.

د فريدمن په نامه د يوه اقتصادپوه د وړانديز له مخې پويل عرضه په هر كال كې له ۲ تر ۴ 

سلنو اجازه وركوي، چې نرخونه په يوه اقتصاد كې په ثابت ډول وده او رشد وكړي.

د ټکټانې د نرخ د كرېډېټونو برابرول:

د پويل سياست دوې وروستۍ موخې د اعتبارونو او ټکټانې د نرخ برابرول دي او اقتصادپوهان 

ورته د ماركېټ رشطونه هم وايي، چې په بانيك سيستم كې د ټکټانې نرخ ازادو زېرمو ته رجوع 

پر  اخيستلو رسه  په گټې  نرخ څخه  له  ټکټانې  د  پالييس جوړوونيك كوىل يش  اقتصادي  او  كوي 

اقتصادي فعاليتونو او هم پر كرېډېټونو يا اعتبارونو باندې د پام وړ اغېزې واچوي، يانې د اقتصاد 

مقتدرين كوىل يش دوه ډوله پويل سياست وكاروي، چې يو) اسانه يا پراختيايي ( سياست دى، چې 

د ټيټې ټکټانې نرخ په كې وضع كېږي، البته په لنډه دوره كې. او بل پويل ) انقبايض ( سياست دى 

چې په هغه كې په لنډه دوره كې ټکټانه لوړه وضعه كېږي.

د پويل سياست سرتاتېژي:

ومو ليدل چې د پويل سياست د كارونې موخه د اقتصادي سياست يو لړ وروستيو موخو ته 

رسېدنه ده، لكه د بيو ثبات، د بشپړ اشتغال سطحه، د تادياتو د بيالنس تعادل او نور. 

مركزي بانك متايل لري، چې دې ډول موخو ته ورسېږي، اما دغو موخو ته رسېدنه د يو لړ 

وسايلو او ابزارو په وسيله لكه د ازاد بازار عمليات، دسياست تنزيل او قانوين زېرمو له الرې شونې 

كېداى يش. 

د پام وړ ټىك دادى، چې دې ډول موخو ته رسېدنه په مستقيم ډول امكان نه لري او د دې 

لپاره مركزي بانك بېالبېلې سراتېژۍ پر كار اچوي. 

لكه څنگه مو چې وويل مركزي بانك وروستيو موخو ته درسېدنې لپاره د پويل سياست وسايل، 

د عملياتو موخې ) د امانتي موسسو زېرمې، د مجدد تنزيل نرخ او پويل پايې ( خپله موخه ټايك. 

د بېلگې په توگه مركزي بانك ) د پويل سياست له وسايلو څخه د يوې وسيلې په توگه ( د پور 

د پاڼو د پريودنې او خرڅالو له الرې په ازاد بازار كې پويل بنسټ ته بدلون وركوي. پر دې بنسټ 

د پويل پايې يا بنسټ بدلون، د پيسو حجم يا د ربحې نرخ ) د منځنيو موخو په توگه ( تر اغېزې 

الندې راويل او بالخره د ربحې د نرخ يا د پويل زېرمو د ودې د نرخ په بدلون رسه وروستۍ موخې 

ترالسه كېږي. 

په هر حال مركزي بانك وروستيو موخو ته د رسېدنې لپاره كوىل يش، له دوو سراتېژيو كار 
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هغو  د  بانك  مركزي  كې  سراتېژۍ  پړاويزه  يو  په  سراتېژي.  پړاويزه  دوه  او  پړاويزه  يو  واخيل. 

بدلونونو له الرې چې په عمليايت متحولونو كې يې راوړي، د وروستيو موخو لپاره تر ټولو عميل الر 

برابروي او ليدل كېږي، چې په دې سراتېژۍ كې مركزي بانك د عمليايت موخو له الرې مستقيامً 

نهايي موخې په پام كې نييس. 

په دوه پړاويزه سراتېژۍ كې دا مسئله په دوو پړاوونو کې ځانګړې كېږي. په لومړي پړاو كې 

وروسته له دې چې مركزي بانك د خپلو موخو يانې استخدام او د بيو د سطحې په اړه تصميم 

ونييس، د هغو متحولونو مجموعه چې وسطي موخې ) د پيسو حجم، لنډمهاله او اوږدمهاله ربحو 

نرخ ( ېږي او پر بې كارۍ او د بيو پر لوړوايل مستقيم اغېز كوي، انتخابوي. 

په دويم پړاو كې نور متحولونه چې عمليايت موخې ېږي او د پويل سياست د ابزارو ډېرې اغېزې 

 ) M ( مني، انتخابوي. د بېلگې په توگه د دې لپاره چې مركزي بانك وكوىل يش د پيسو د حجم

لپاره د څلور سلنه ودې نرخ السته راوړي، بايد پويل پايه يا بنسټ په كال كې دوه سلنه لوړ كړي. 

په هر حال مركزي بانك دې ته ترجيح وركوي، چې پورتنۍ سراتېژي غوره كړي، ځكه وروستيو 

موخو ته رسېدنه د يو لړ منځنيو موخو او اسانه الرو له مخې اسانه كار دى. په چټكو منځنيو ) 

وسطي ( موخو او عملياتو رسه كوىل يش د پويل سياست د بريا په اړه نظر څرگند كړي. 

د لومړي څپريك د مطلبونو لنډيز:

په دې څپريك كې مو د پويل سياست تعريف وكړ، د عاملينو ونه مو ياد كړل، مركزي بانك مو 

تعريف كړ او وليدل شول، چې د مركزي بانك هر تعريف په حقيقت كې د مركزي بانك له دندو 

د يوې دندې بيانوونىك دى. 

او  استازيتوب  دولت  د  خپرول،  نوټونو  د  يې  مهمې  چې  دندې،  بانك  مركزي  د  همداشان 

بانكداري، وروستى پور وركوونىك او د اعتبارونو او نورو بانيك او پويل چارو كنټرول دي تحليل 

او وڅېړلې. همداشان د سوداگريزو او خصويص بانكونو له تعريف او دندو رسه هم بلد شوو. 

همداشان د پويل سياست كارول، چې اقتصادي موخو ته رسېدنه ممكنوي او د دې ترڅنگ نهايي 

موخو ته د رسېدنې څرنگواىل، چې د مركزي بانك له خوا د بېالبېلو سراتېژيو له الرې ممكنېږي، 

وڅېړل شول. په دې برخه كې وليدل شول چې نهايي يا وروستيو موخو ته رسېدنه په نامستقيم 

گټې  په  دغو موخو څخه  له  ده، ځكه  ساده  او  اسانه  له الرې  منځنيو موخو  يا  د وسطي  ډول 

اخيستنې رسه په چټكۍ رسه كېداى يش د پويل سياست د بريا يا نه بريا په اړه نظر څرگند يش او 

همداشان له الزمو اصالحاتو رسه نهايي موخو ته د رسېدو لپاره  الزمې کړنې تررسه يش. 
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د لومړي څپريك پوښتنې

۱ – پويل سياست تعريف او د عاملينو ونه يې واخلئ؟

۲ – اقتصادپوهان مركزي بانك څه ډول تعريفوي؟

۳ – د مركزي بانك او سوداگريزو بانكونو موخې ترشېح كړئ؟

۴ – په كيل توگه د مركزي بانك دندې په گوته كړئ!

۵ – په سوداگريزو بانكونو كې تر ټولو عمده امانتونه ) سپارنې( وليكئ؟

۶ – په كيل توگه سوداگريز بانكونه د قانون له مخې كومې دندې تررسه كوي؟

۷ – اختصايص بانك د پيسو او بانكوالۍ د قانون مطابق تعريف كړئ؟

۸ – د بشپړ استخدام اصطالح او د بيو ثبات واضيح كړئ؟

۹ – اقتصادي وده څه ده او كله واقع كېږي؟

۱0 – د پويل سياست معمويل موخې څو ډوله دي، ونه يې واخلئ او هم د پويل سياست دوې 

وروستۍ موخې رسه پرتله كړئ؟
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دويم څپرىك

د پويل سياستونو وسايل او ډولونه 

ټوليزه موخه:
په يوه هېواد كې د پويل ارزښت او ثبات ساتنې، مساعد اقتصادي حالت او د 

بانكوالۍ نظام د پياوړتيا په موخه د پويل سياست د وسايلو توضيح.

د زده كړې موخې: لوستوال به د دې څپريك تر لوستلو وروسته پر الندې څيزونو براليس يش: 

 - د زېرمو سياست او د پويل سياست د قوي وسايلو په توگه د پيسو د وړاندې كولو د كنټرول 
په  موخه د  بانكونو د زېرمو ټاكل او د تادياتو د بيالنس د توازن په موخه د ارزي سياست 

توضيح.

 - د ټولنې د حاالتو په پام كې نيولو رسه له پويل تورم څخه د مخنيوي په موخه د تنزيل او نوي يا 
مجدد تنزيل عمليه.

 - د هېواد د بانيك او پويل سياست مطابق د پويل او مايل انبساطي او انقبايض سياست.
 - د افغانستان د مركزي بانك ) د افغانستان بانك ( د پويل سياست وسايل يا ابزار. 

د ازاد بازار سياستونه يا د پرانيستي بازار كړنې:

د مركزي بانك تر ټولو گټور ابزار د پرانيستي بازار كړنې ) عمليات ( دي.

دا سياست د دولت له خوا د هر هېواد د مركزي بانك په وسيله، په ټاکيل زمانه كې، نه په 

پرلپسې او مستمر ډول تررسه كېږي، چې په ډېرى مواردو كې دا لنډمهاله سياستونه مقطعي وي. 

مركزي بانك د بيه لرونكو دولتي پاڼو د پري او پلور له الرې كوىل يش په ازاد بازار كې  بانيك زېرمې 

كمې او زياتې كړي. د بېلگې په توگه د تورم په حالت كې مركزي بانك د ارزښت لرونكو اسنادو 

خرڅالو ته په ازاد بازار كې اقدام كوي، چې په دې توگه بيې تر ممكنه بريده راټيټېږي. 
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دلته خلك د دولتي لوړبيو اسنادو د پريودنې په موخه رس بېره پر هغو پيسو چې په الس كې 

يې لري، له خپلو سپاموو څخه چې له بانكونو يا نورو موسسو رسه يې اېښې وي هم يوه برخه 

رااخيل او د ارزښتلرونكو دولتي اسنادو د پريودنې له الرې يې هغه مركزي بانك ته لېږدوي، چې له 

بانكونو څخه د خلكو دا را اخيستنه، د دولتي قرضه اسنادو د پريودنې په موخه ده، چې د دولتي 

پور اسنادو گټه نظر امانتونو او سپام ته ډېره وي او همداشان ترجيح وركوي، چې د سپام په عوض 

چې د نسبتاً كمې ربحې لرونيك دي، دولتي پور اسناد وپريي او له لوړو گټو يې برخمن يش، چې 

د دې تدبريونو عميل كول په اقتصاد كې د پيسو د كموايل المل كېږي او دا كمواىل د دولتي پور د 

اسنادو د پريودونكو د پري ځواك كموي، چې په پايله كې پر اقتصاد د تورم ضد اغېزې لوېږي. له 

همدې امله د ازاد ماركيټ سياست د پويل تورم پر وړاندې د مبارزې په موخه د پويل سياست  د 

مهمې وسيلې په توگه گڼل كېږي. 

هغه مهمه مسئله چې بايد په پام كې ونيول يش داده، چې د دولتي ارزښت لرونكو اسنادو 

خرڅالو د ازاد بازار د سياست له الرې تل د تورم ضد وسيلې په توگه نه وي، ښايي د موجود تورم 

د پياوړتيا المل هم يش. 

بالخره د ربحې د شديد نرخ له بدلونونو څخه د ځان ساتنې لپاره او په ناڅاپي پريوپلور د 

نامساعدو اغېزو د مخنيوي لپاره او په فوق العاده زياته مقايسه اقدام ونه يش، بلكې په تدريجي 

ډول اقدام ويش. 

د زېرمو يا ذخايرو سياست:

قانوين زېرمې عمدتاً قانون د بانيك مكلفيتونو جز گڼىل دى. ټول بانكونه ملكف دي، چې د 

خلكو د حقونو د مالتړ په موخه د خپلې پويل پانگې يوه اندازه په بانك يا موسسه كې چې په 

قانون كې څرگند وي، كېږدي.

په حقيقي زېرمو كې بدلون د امريكا په متحدو ايالتونو كې د لومړي ځل لپاره د بيو د لوړوايل 

د مخنيوي په موخه د يوې پويل كړنالرې يا طرحې په توگه ومنل شو. 

هر بانك نظر قانون ته د ديپوزيتونو يوه ټاكلې فيصدي قبلوي او په مركزي بانك كې يې سايت. 

كه مركزي بانك او سوداگريز بانكونه وغواړي چې بيې د لوړ اقتصاد سطحې ته ورسېږي، په دې 

ډېرې  بانك غوښتنه كوي، چې  يانې سوداگريز  لوړوي،  زېرمې  او حقيقې  ديپوزيتونه  حالت كې 

زېرمې په مركزي بانك كې خوندي كړي. برعكس كه مركزي بانك وغواړي پر اقتصادي فعاليتونو 

او پانگه اچونه باندې مطلوبې اغېزې پرېبايس، په دې حالت كې ديپوزيتونه او حقيقي زېرمې را 

ټيټوي او د سوداگريزو بانكونو زېرمې لوړوي. كه د سوداگريزو بانكونو زېرمې كمواىل ومومي، په 
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دې حالت كې پر اقتصادي فعاليتونو باندې منفي اغېزې اچوي، يانې سوداگريز بانكونه نه يش كوىل 

پانگوالو ته د پام وړ پورونه وركړي. په بله وينا د دې لپاره چې مركزي بانك وكوىل يش د پيسو د 

وركړې ميزان كنټرول كړي، د قانوين زېرمو لوړه كچه په پام كې نيول كېږي. قانوين زېرمه بانك ته دا 

امكان وركوي، چې د ازاد بازار چارې د اقتصادي زېرمو له ثبات څخه په ډاډمنتيا رسه تررسه كړي. 

مركزي بانك د قانوين زېرمو د ميزان په ټاكلو رسه، تر هغه څه ډېر چې بانكونه يې غوښتونيك دي، 

كوىل يش د زېرمو كچه وټايك او په پايله كې په دقيق ډول د پيسو د وړاندې كولو يا عرضې سطحه 

كنټرول كړي. د دې چارې ځانگړې اغېزه د لنډمهاله ربحې پر نرخ د مركزي بانك د كنټرول شدت 

دى. په هر حال مركزي بانك او د يوې ټولنې پويل مقامات كوىل يش د قانوين زېرمې بدلون د قوي 

پويل سياست د يوې وسيلې په توگه د ټولنې د پيسو د عرضې پر ميزان اغېزه وكړي، چې دا نسبت 

به له ۱0 سلنې لږ او له ۳0 سلنې ډېر نه وي. 

اسعاري سياست:

يو شمېر تدبريونه د پيسو د مطلوب بهرين ارزښت په موخه په يوه ټاكيل وخت كې نيول كېږي.

له دې تعريف څخه داسې انګريل کيږي، چې يو كورىن پويل واحد په څه اندازه او مقدار بهرىن 

پويل واحد يا د توكو يو واحد السته راوړىل يش. هغه الملونه چې د پيسو پر بهرين ارزښت اغېزه 

لري، د يوه هېواد د تادياتو د بيالنس وضع او حالت دى. 

د بيالنس تعريف:

له نورو هېوادونو رسه د يوه هېواد د وركړو او السته راوړنو له ټولگې څخه عبارت دى. د يوه 

هېواد د تادياتو د بيالنس د زياتوايل يا كرس څرنگواىل د هغه هېواد پويل ارزښت اغېزمنوي. 

كه د تادياتو په بيالنس كې كرس وليدل يش، د اسعارو په مقابل كې د كورنيو پيسو د كموايل 

المل كېږي، په دې مانا چې د اسعارو لپاره د غوښتنې ډېرواىل د تادياتو د بيالنس د كرس د له 

منځه وړلو په موخه وي او د كورنيو پيسو ارزښت د اسعارو په مقابل كې كموي او د هغه برعكس 

د اسعارو ارزښت ښيي، چې مركزي بانك بايد د پيسو د ارزښت د ټيټوايل د مخنيوي لپاره ټاکيل 

تدبريونه ونييس. د تادياتو د بيالنس د زياتوايل په صورت كې د اسعارو لپاره تقاضا كمه وي، چې 

اسعارو ته د تقاضا كمښت د اسعارو په برخه كې د ارزښت د كموايل مانا وركوي. په درېيم صورت 

كې بيالنس ځانته مثبته بڼه غوره كوي او د اسعارو ورود نظر خروج ته ډېر وي. 

په هر حال د اسعارو ارزښت هغه وخت ډېرېږي، چې تقاضا نظر عرضې ته ډېره وي، كله چې 

تقاضا نسبت عرضې ته كمه وي، ارزښت يې ډېرواىل مومي.
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بايد ووايو چې  يو هېواد هغه وخت د اسعارو د ثابتې بيې د سيستم درلودونىك وي، چې خپل 

پويل سياستونه د نورو هېوادونو له پويل سياستونو رسه همغږي كړي. 

د بېلگې په توگه، كه افغانستان د خپلو دوديزو پيسو او د پاكستان د كلدارو ترمنځ ټينگ تړاو 

رامنځ ته كړي، په ازاد بازار كې به يې خپله پانگه د همغې ربحې نرخ ولري، چې د پاكستان په 

بازارونو كې حاكم وي.

تنزيل او د تنزيل مفهوم:

د تنزيل لغوي مانا: تنزيل په لغت كې ښكته راوړلو، كمولو او ځاى پر ځاى كولو ته وايي او د 

مركزي بانك د پويل سياست له وسايلو څخه يوه وسيله ده. 

په اسالمي متونونوكې تنزيل: ) د دين بيع ( هغه كلمه ده، چې په اسالمي فقه كې له تنزيل 

رسه يو شان ماهيت لري او په اسالمي بانكوالۍ كې له هغې څخه د دين په خرڅالو يا پريودلو 

كې كار اخيستل كېږي.

د دين بيع په كم مبلغ رسه د اوږدمهاله دين د خرڅالو په مانا ده. په څرگند عبارت رسه، دين 

د سوداگريزو پاڼو او اسنادو له تنزيل څخه عبارت دى، چې رسرسيد يې په راتلونيك كې دى. په 

دې ډول چې مثالً د سفتې لرونيك بانك ته په مراجعې رسه تر رسرسيد مخكې خپل طلب نقداً او 

په كم مبلغ رسه ترالسه كوي. 

تنزيل په ساده ډول يوه بانيك چاره يا عمليه بلل شوې، چې د بانكونو له خوا تر كارونې الندې 

نيول كېږي او د تررسه كولو ډول يې، لكه د ارزښت لرونكو اسنادو پر وړاندې د اجرااتو غوندې دى. 

دا چې تنزيل د اوږدې مودې لپاره د نقدي طلب طبيعي پريودل دي، چې د بيې طلب د تنزيل 

په ورځ كې د طلب په سند كې له درج شوي  مبلغ څخه لږ وي او دا واټن هامغه ربحه ده، چې 

له طلب رسه د هغې د وصول تر نېټې پورې تړاو لري. 

اصطالحاً دغه فاضل واحد د پويل محاسبې لپاره د تنزيل د ورځې د قېمت او د وصول د ورځې 

د طلب د قېمت ترمنځ تنزيل بلل كېږي. 

د پانگوالۍ په نظام كې بايد طلب د سوداگريزې راكړې وركړې زېږنده وي، يانې هغه مديونيت 

چې پيدا كېږي، د پريوپلور په پايله كې به وي او دويم دا چې موده بايد له ۹0 ورځو ډېره نه يش. 

دليل يې دادى، چې بانك د وگړو د څرگندو سپارنو ) امانتونو ( پر بنسټ لنډمهاله اعتبار وركوي 

او د طلب لرونيك ته د تنزيل موده د اعتبار د وركړې په ډول بايد له دريو مياشتو څخه، چې د 

لنډمهاله اعتبار حد دى، تجاوز ونه كړي. 
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د بېلگې په توگه، د پرچون پلورنې لپاره له عمده فروشۍ څخه د مايل پريودلو په ډول په 

سوداگريزو راكړو وركړو كې د طلب له ورقو څخه د برآت او سفتې په ډول كار اخيستل كېږي. 

نه يش كوىل د مال قېمت نغداً وركړي. له دې امله عمده پلورنځي  ځكه پرچون پلورنځي غالباً 

ته دنغدو پيسو پر ځاى د طلب ورقې د حجت او برات په ډول وركوي، ترڅو د پرچون پلورنې 

 په پړاو كې د مالونو تر خرڅالو وروسته الزم وجوه راټول او د پرچون پلورونيك رسه يې همغږي

) كارسازي ( كړي. اوس كه عمده پلورونىك وغواړي د اړتيا له امله خپل مدت لرونىك طلب نقد 

كړي، كوىل يش د طلب سند بانك ته يويس او د طلب وجه د نزول تر كرس وروسته نغداً ترالسه 

كړي. د يادونې وړ ټىك دادى، چې د عمده پلورونيك يا څرگند پرچون پلورونيك طلب بايد د مايل 

راكړې وركړې زيږنده وي، همداشان تنزيل د سوداگريزې راكړې وركړې زېږنده نه وي، نو د دې 

حالت تكرار د ناوړه اقتصادي حالتونو المل كېږي. 

مجدد تنزيل:

مجدد تنزيل هغه تنزيل ته ويل كېږي، چې يو ځل بيا د تنزيل د عمليې وړ وگرځي. د مجدد 

تنزيل د نرخ بدلونونه د پويل سياست يو ډول نور وسايل دي، چې مركزي بانك كوىل يش د پويل 

تعادل او ارزښت ساتنې په موخه په بېالبېلو اقتصادي رشايطو او حاالتو كې له هغه څخه گټه 

واخيل. مركزي بانك د ركود او كسادي رشايطو په ترڅ كې چې معاملې په الزم ډول نه تررسه كېږي 

او تويك په گودامونو كې پاتې كېږي او د پيسو حجم او كايف اعتبارونه نه وي، كوىل يش د مجدد 

تنزيل نرخ راټيټ كړي، ترڅو بانكونه وكوىل يش په مناسبو رشايطو كې مركزي بانك ته مراجعه 

وكړي او خپل اوراق تنزيل كړي. د مجدد تنزيل نرخ هغه نرخ دى، چې سوداگريز بانكونه يې 

له مركزي بانك څخه د اعتبارونو د ترالسه كولو لپاره دغه بانك ته سپاري. مركزي بانك ياد شوي 

اعتبارونه د ارزښت لرونكو پاڼو د مجدد تنزيل له الرې بانكونو ته وركوي. 

د مجدد تنزيل د عمليې اسايس ځاى او مرجع سوداگريز بانكونه دي او دا بانكونه د تنزيل 

عمليه تررسه كوي. هغه اسناد چې د ټاكيل مبلغ لرونيك وي له هغه قېمت رسه چې په سند كې 

ذكر دى، تر هغه په كم قېمت رسه د مركزي بانك په واك كې قرار مومي. كه بانك نغدو پيسو ته 

اړتيا ومومي، ياد شوي اسناد مركزي بانك ته وړي او د مجدد تنزيل غوښتنه كوي. 

مركزي بانك له پويل او بانيك سياستونو رسه سم او د پويل حالت په پام كې نيولو رسه د مجدد 

تنزيل د عمليې د تررسه كولو يا نه تررسه كولو اقدام كوي. په دې مانا كه مركزي بانك پر دې پوه 

يش، چې په ټولنه كې د پيسو د عرضې اړتيا ډېره ده، بايد د مناسب او مساعد اقتصادي حالت لپاره 

د پيسو د عرضې مقدار زيات كړي، چې په دې وخت كې مركزي بانك د مجدد تنزيل نرخ راټيټوي 

او بانك د په الس كې ارزښت لرونكو اسنادو مجدد تنزيل ته هڅوي، چې سوداگريز بانكونه خپل 



18

سوداگريز اسناد مركزي بانك ته وړي او مجدد تنزيل وركوي. كه چېرې مركزي بانك دې پايلې ته 

رسېدىل وي، چې په اقتصاد كې د تورم حالت راڅرگندېږي يا انفالنسيون د پراختيا يا غوړېدو په 

حالت كې دى، مركزي بانك د مجدد تنزيل نرخ لوړوي، ترڅو يو مامنعت رامنځ ته كړي، او د 

پيسو د عرضې له ډېروايل څخه مخنيوى ويش. په دې صورت كې مجدد تنزيل د مركزي بانك د پويل 

سياست د وسيلې په توگه د اجرا وړ گرځي. 

نو ويىل شو چې مركزي بانك كوىل يش د مجدد تنزيل د نرخ د لوړوايل يا ټيټوايل له الرې خپلې 

منل شوې ارزښت لرونكې پاڼې د پراختيايي يا انقبايض پويل سياست په الزمو او اړينو برخو كې 

عميل كړي، ترڅو له دې الرې د بيو په استقرار كې خپله ونډه تررسه كړي. رسبېره پر دې دې پايلې 

ته رسېږو، چې په پويل بازار كې د پيسو د اندازې ډېرواىل د پانگونې درجه لوړه بيايي، د توليد د 

سعودي سري المل كېږي او د توليد ډېرواىل د استخدام المل كېږي او كه په ټولنه كې د تورم حالت 

وي، مركزي بانك د ارزښت لرونكو پاڼو د تنزيل نرخ د پاڼو له مجدد تنزيل څخه ژغوري او په 

اقتصاد كې د پيسو اندازه كموي او د بيو د وروستي لوړوايل څخه مخنيوى كوي. 

د ارزښت لرونكو اسنادو رهني سياستونه:
د تضمني سياست يا د ارزښت لرونكو اسنادو او پاڼو رهن ته اېښودل، چې د سياستوال له خوا 

د پويل جرياناتو د تنظيم لپاره تررسه كېږي. 

پاڼې  لرونكې  ارزښت  لپاره،  كولو  ترالسه  د  امكاناتو  پويل  او  پيسو  نغدو  د  بانكونه  معاماليت 
مركزي بانك ته د رهن په توگه سپاري. مركزي بانك د خپلو پراختيايي يا محدودوونكو سياستونو له 
مخې د مركزي بانك كړنالره د دې ډول پويل حركت پر وړاندې تنظيموي. كه چېرې مركزي  بانك 
درك كړي، چې په بازار كې د پيسو اندازه مخ پر كمېدو ده، بانك د ارزښت لرونكو پاڼو نغدولو ته 
هڅوي. د تضمني سياست او د ارزښت لرونكو پاڼو او اسنادو گروول يا رهن ته سپارل، د دې ډول 
سياست يوه الره گڼل كېږي. كله كله بانكونه هم د قېمتي توكو او څيزونو په گرو اېښودلو كې، په 

مركزي بانك كې نغدې پيسې السته راوړي. 

د  ارزښت لرونكو پاڼو د تضمني د ربح نرخ نظر د مجدد تنزيل نرخ ته په عمومي ډول لوړ وي. 

افغانستان د  او همداشان د  اقتصادي ودې په موخه  او  پانگونو  بانك، د ډېرو  افغانستان  د 
تر  قوانني  رهني  اموالو  نامنقولو  د  او  رهني  اموالو  منقولو  د  لپاره  پرمختيا  د  نظام  د  بانكوالۍ 
تصويب الندې نيويل. دا قوانني خصويص او سوداگريزو بانكونو ته د پور اخيستلو زمينه برابروي. 
همداشان د خلكو لپاره د اعتبارونو او نورو بانيك خدمتونو لپاره د الرسسۍ زمينه برابروي، ترڅو 
سوداگر له بانكونو پور واخيل او خپله سوداگري وغوړوي او بانكونه او مايل ادارې هم ډېر ډاډ 

ترالسه كړي، چې رهني پورونه وركړي. 
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پويل انبساطي سياست ) د پيسو په برخه كې ډېرواىل (

دا سياست له ركود رسه د مقابلې او بشپړ استخدام ته د الرسيس په موخه  غوره كېږي.

د بېلگې په توگه، مركزي بانك له خلكو يا دولت څخه د پور د پاڼو د اخيستلو له الرې د پويل 
پايې د ډېروايل او د پيسو د حجم د ډېروايل المل كېږي. د پيسو د حجم ډېرواىل د ربحې د نرخ د 
ټيټوايل او د مجموعي تقاضا د زياتوايل المل كېږي او په اقتصاد كې د خايل ظرفيت په رشايطو كې 
بشپړ استخدام ته د رسېدو يوه وسيله گرځي. په بله وينا ويىل شو، كله چې مركزي بانك تصميم 
ونييس چې د پيسو عرضه د بازار د عملياتو له الرې لوړه كړي او په لومړي گام كې د  بازار عمليات 
نوې زېرمې د سيستم په د ننه كې تزريق كوي، د پيسو د عرضې مقدار لوړوي ) د عرضې منحني 
په ښي لوري تغيري كوي.( اوس د پيسو د عرضې اندازه، نسبت هغه مبلغونو ته چې كورنۍ غواړي 

ويې سايت، ډېروي، چې په پايله كې د ربحې نرخ ټيټېږي. 

د ربحې د نرخ په ټيټېدو رسه د پالن شوې پانگونې لگښتونه ) چې د مجموعي لگښتونو يوه 
برخه ده ( ډېرواىل مومي. دا ډېرواىل په دې مانا دى، چې پالن شوي مجموعي لگښتونه اوس تر 
ته  توليد  او  په زېرمو كې تجربه كوي  ناپالن شوى كمښت  او رشكتونه  توليد لوړ دي  مجموعي 

زياتواىل وركوي. 

د پيسو په برخه كې ډېرواىل د ربحې نرخ را ټيټوي او مجموعي توليد وررسه زياتېږي او د 
توليد لوړه كچه پيسو ته تقضا ډېروي ) پيسو ته د تقضا منحني په ښي لوري تغيري مومي ( او دا 
د دې سبب كېږي، چې د ربحې نرخ راټيټ نه يش. د مركزي بانك له خوا د پور د پاڼو پريودل، چې 
د پويل انبساطي سياست په توگه تلقي كېږي، د ربحې د نرخ د ټيټوايل، پانگونې او توليد د ډېروايل 

او بالخره په اقتصاد كې د لگښتي مخارجو د زياتوايل المل گرځي. 

پويل انقبايض سياست ) د پيسو كمښت (
دا سياست د تورم او د بيو له فشار رسه د مقابلې په موخه تررسه كېږي. د بېلگې په توگه، 
مركزي بانك خلکو ته د پاڼو د پلور يا د نرخ د لوړولو له الرې د پيسو د حجم قانوين زېرمه كموي. 
د معاماليت تقاضا او ميل عايد د كمولو له الرې د پيسو د حجم كمول، استخدام راټيټوي او د تورمي 
فشارونو مخه نييس. په بله وينا پويل انقبايض سياست د مجموعي توليد د كمولو په موخه د پيسو 
په برخه كې يو كمواىل دى. پوهېږو چې د پالن شوې پانگونې سطحه د ربحې له نرخ رسه معكوسه 
اړيكه لري، هرڅومره چې د ربحې نرخ لوړ وي، پالن شوې پانگونې او په همدې ترتيب د توليد د 

تعادل سطحه كمېږي، چې دا كمواىل د پيسو د تقاضا د كموايل المل گرځي. 

لري، چې  اړتيا  ته  او هغو وسايلو  تقاضا رسه مخ دى  له مجموعي  اقتصاد  فرض كړئ، چې 
مجموعي تقاضا محدوده كړي، چې په دې ترتيب مركزي بانك پويل انقبايض سياست غوره كوي، په 

ازاد بازار كې د قرضې د پلورلو اقدام كوي. 
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مايل سياست د سياست او اقتصاد د تاليف له ټكو څخه دى، ځكه سياست د موخې يا موخو 

د ټاكلو په برخه كې مهم رول لري. كله چې دولت له ټولنيزو مسايلو او له هغو څخه د زېږیدلو 

سيايس مسايلو رسه الس او گرېوان وي، داسې الره غوره كوي، چې د هغو په حل يا تخفيف باندې 

متامه يش. د بېلگې په توگه ځينې دولتونه د ټاكنو پر مهال د تورم د كمښت او د عامه سوكالۍ 

او بالعوضه مرستو د ډېروايل سياست غوره كوي. په هغه صورت كې چې د دولت مهمه موخه د 

اقتصادي تړاو كمښت او د خپلواكۍ ساتنه وي، دوي هڅه كوي په خپلو اسعاري لگښتونو كې په 

داسې ډول سپام وكړي، چې تر ډېره بريده بهرنيو هېوادونو ته د تادياتو د بيالنس له كرس رسه 

مخ نه يش او په هغه صورت كې چې بېكاري يوه لويه ستونزه وي، اصيل موخه د استخدام رامنځ 

ته كول او د توليد ډېرول په پام كې نييس او يادو موخو ته د رسېدو لپاره مناسب مايل سياست 

غوره كوي او په هغه صورت كې چې لويه ستونزه تورم وي، مايل سياست تورمي ضد بڼه ځان ته 

غوره كوي. 

نو د پورته ټكو په پام كې نيولو رسه ويىل شو، چې:

الف: د دولتي لگښتونو تغيري: يانې كله چې مجموعي لگښتونه كم يش او دولت له بې ځايه 

لگښتونو ډډه وكړي. د دې حركت په پايله كې د دولت د توقع وړ اجناسو تقاضا كمېږي او ورپسې 

په خپلرسې توگه بيې خپل نزويل سري غوره كوي. 

ب: د مالياتو د مقدار تغيري: بل هغه سياست چې دولت كوىل يش د هغه په مرسته انفالسيون 

كم كړي، د مالياتو ډېرواىل دى، چې په محسوس شكل د عوايدو د لرونكو پر مجموعي تقاضا باندې 

اغېزه كوي او وگړي هڅه كوي، چې د څيزونو او خدمتونو له ډېر اخيستلو څخه ډډه وكړي او د 

دې كړنې په پايله كې هم بيې صعودي سري ځان ته غوره كوي. 

 د انبساطي سياست اغېزې

هر هغه سياست چې موخه يې د مجموعي توليد تحريك كول وي، توسعوي سياست دى. مايل 

توسعوي سياست د دولت په لگښتونو كې ډېرواىل ) G ( يا په خالصو مالياتو كې كمواىل دى، چې 

موخه يې د عايد د مجموعي توليد ) Y ( زياتواىل دى. پويل توسعوي سياست د پيسو د عرضې يو 

ډېرواىل دى، چې موخه يې د مجموعي توليد ډېرواىل دى. انبساطي سياستونه هم د اقتصادي ودې 

په موخه كارول كېږي. 
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د انقبايض سياست اغېزې

د دولت هر سياست چې موخه يې د مجموعي توليد ) عايد ( كمواىل وي، انقبايض سياست 

بلل كېږي. انقبايض سياستونه د اقتصادي فعاليتونو د ورو ) بطي ( كولو لپاره تررسه كېږي. لكه 

څنگه چې پوهېږو د اقتصادي سياست يوه عمده موخه اقتصادي وده ده، مگر ولې دولت دا ډول 

سياست غوره كوي.

كله چې انفالنسيون لوړ وي، دولت ښايي دې ډول سياست ته اقدام وكړي، چې د هغه په 

وسيله اقتصادي سياستونه ورو كړي. 

د افغانستان بانك د پويل سياست وسايل

  
 -  ليالم د افغانستان بانك د پويل سياست له وسايلو څخه يوه وسيله ده، چې د بهرنيو اسعارو
 پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت او ثبات ساتلو لپاره تررسه كېږي. په بازار كې له اړتيا څخه د ډېرو 

افغانيو شتون د بهرنيو اسعارو پر وړاندې خپل ارزښت كموي. د ليالم كار په اونۍ كې دوه ځلې 

تررسه كېږي او د ) MIF ( د نړيوال صندوق د پالوي د الرښوونې مطابق او د افغانستان بانك 

رهربۍ په الرښوونه او د اكشن د كمېټې د پرېكړې د تصميم له مخې تررسه كېږي. 

د حارضو اسعارو ليالم د پويل سياست د وسايلو په توگه د مركزي بانك په واسطه كارول كېږي، 

خو د اوږدې مودې لپاره دا سياست مناسب نه دى، ځكه د بهرنيو پيسو د كموايل يا د بانك د 

اسعاري زېرمو د كمښت المل كېږي او د هېواد اقتصاد ته زيان رسوي. 

- د پويل سياست دوميه وسيله د دولتي ارزښت لرونكو اسنادو ) كاپيټال نوټ ( دى چې د مركزي 
بانك له خوا په اونۍ كې يو ځل كاپيټال نوټ د مزايدې له الرې پر خصويص او سوداگريزو بانكونو 

او  ته  رامنځ  لپاره  ساعتونو  څلورويشتو  د  كې  قدم  لومړي  په  پاڼې  چې رسمايوي  كېږي،  پلورل 

وروسته په ۱۳۸۵ كال كې مركزي بانك رسمايوي پاڼې د هغو تر ارزښت په ټيټه بيه د سوداگريزو 

بانكونو په گټه د ۵۶ ورځو په ميعاد وړاندې كړې. 

 د وخت په تېرېدو رسه همدغه ارزښت لرونيك اسناد په ۲۸ او ۱۸۲ ورځو بدل شول، چې دا كار

 ) د ارزښت لرونكو اسنادو وړاندې كول ( په بازار كې كوىل يش د هر ډول مبادلوي رشايطو په ترڅ 

 كې د پيسو  په ثبات كې غوره رول ولوبوي او د خصويص او نورو بانكونو لپاره اسانتياوې رامنځ

 ته كړي. البته د دې رسمايوي پاڼو اغېزې به پر مركزي بانك وي، چې كوىل يش د يوې ښې وسيلې 

په توگه د بيو د ثبات او د مبادلې د نرخ نوساناتو لپاره له هغه څخه كار واخيستل يش او د دې 

بهري په ودې او پرمختيا رسه د اكشن اندازه او دفعات راټيټ كړي. 
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- وروسته د افغانستان بانك د بهرنيو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات او ارزښت ساتلو په 
موخه د معقولو سياستونو په طرحه كولو الس پورې كړ، ترڅو د سياليت او واقعي اړتيا ساتنې په 

موخه اقتصاد او ماركيټ په نغدو افغانيو اندازه او د موسمي اړتياوو مطابق افغانۍ په جريان 

يا كمېږي، د افغانۍ ارزښت  اندازې څخه زياتې  اړتيا له  كې وسايت. په هغه صورت كې چې د 

اغېزمنېږي. په هغه صورت كې چې د افغانستان بانك د سياليت له لږوايل رسه مخ يش، د نويو 

پيسو د نرش د مخنيوي په موخه د اكشن له الرې ډالر له جريان څخه بايس له يوې خوا د پيسو د 

بې ارزښتوب مخه نييس او له بلې خوا د بانك پويل سياست سايت. 

د دويم څپريك د مطالبو لنډيز

په دې څپريك كې د پويل سياست د وسايلو رول او اهميت، چې د پرانيستي بازار عمليات، د 

تنزيل سياست او د قانون ذخريه په كې شامل وو، ترڅېړنې الندې ونيول شول. 

په دې مطالبو كې مو وليدل چې د تنزيل د سيايس ستونزو او قانوين ذخريې له پلوه د پويل 

سياست تر ټولو مناسب وسايل د پرانيستي بازار عمليات دي.

پورتنيو  د  سياست  انقبايض  او  انبساطي  رهني،  وليدل، چې  مو  كې  برخه  دې  په  همداشان 

د  زمينې  د  پورونو  ټوليزو  او  د وگړنيزو  لپاره  د سوداگرو  بېالبېلو څانگو كې  په  ترڅنگ  وسايلو 

مساعدوايل او د سوداگريزې پانگونې د پراختيا او پرمختيا په موخه هم كارول كېږي. 

وروسته د انبساطي سياستونو په اړوند بحث كې وليدل شول، چې مركزي بانك د ازاد بازار 

له الرې د نويو زېرمو په تزريق رسه د پيسو مقدار زيات او د عرضې منحني په ښي لوري تغيري 

كوي، چې د ربحې د نرخ د كموايل المل كېږي او دا كار د پالن شوې پانگونې د ډېروايل او بالخره 

د توليد او له دې امله پيسو ته د تقاضا د سطحې د لوړوايل المل گرځي او برعكس وموليدل چې 

انقبايض سياست د پيسو د عرضې د كمښت او د مجموعي توليد د كموايل المل كېږي او پيسو ته 

تقاضا كمېږي. 

د څپريك په پاى كې مو مايل سياست وڅېړه او وليدل شول، چې په بېالبېلو حالتونو كې يې پر 

اقتصاد بېالبېلې اغېزې درلودې او د دې سياست په اغيزمنه توگه كارولو رسه په ټولنه كې انفالسيون 

كمېږي. همداشان د پويل سياست له وسايلو رسه چې په افغانستان كې د افغانستان بانك له خوا 

ورڅخه كار اخيستل كېږي بحث وكړ، ترڅو زده كوونيك د دې موضوعگانو په درك رسه وكوىل يش 

په عمل او ټولنيزو چارو كې له هغو څخه گټه واخيل او د اقتصادي موخو د ترالسه كولو په الر 

كې يې وكاروي. 
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د دويم څپريك پوښتنې

۱ – د پيسو د عرضې د كنټرول وسايل عبارت دي له:  الف: د پرانيستي يا ازاد بازار عمليات    

ب: قانوين زېرمې        ج: د تنزيل سياست

دا وسايل د پيسو پر عرضې د چټکتيا د نرمښت ) انعطاف منلو ( او د بېرته نه را گرځېدو ) 

برگشت ناپذيري( له پلوه رسه پرتله كړئ؟

۲ – ځينې وختونه تاسې له ورځپاڼې يا رسنۍ څخه خربېږئ، چې مركزي بانك د نرخ د تنزيل 

د كموايل اقدام كړى او يا يې د اسعارو ليالم ته مخه كړې. ايا د دې وسايلو كوم يو د پويل انبساطي 

سياست المل كېږي، ولې او ولې نه؟

۳ – د نوي كال د ملانځلو لپاره چې خلك ډېرې پيسې ورته سايت، اغېزې يې د پيسو پر حجم څه 

ډول دي او د پويل وسايلو د گټې اخيستلو څرنگواىل تجزيه او تحليل كړئ؟

۴ – كله چې بيې پورته يا  ښكته الړې يش، مركزي او سوداگريز بانكونه بايد كومې كړنالرې 

غوره كړي، منطقي استدالل وكړئ؟

۵ – د اسعارو ارزښت څه وخت ډېرېږي، واضيح يې كړئ؟

۶ – په اسالمي متونو كې د تنزيل په هكله رڼا واچوئ؟

۷ – انبساطي او انقبايض سياست په لنډ ډول يو له بل رسه پرتله كړئ؟

۸ – د مجدد تنزيل عمليه د كومو بانكونو له خوا تررسه كېږي، واضيح يې كړئ؟

۹ – تنزيل تعريف او په بېلگه كې يې وښاياست؟

۱0 – كه د تنزيل عمليه د سوداگريزو راكړو وركړو زېږنده نه وي، تكرار يې څه پايلې لرالى 

يش؟
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دريم څپرىك

د بوديجې د كرس او اضايف نوټونو د نرش سياست

ټوليزه موخه: 
د بوديجې د كرس او اضايف نوټونو د نرش سياست، د تادياتو د بيالنس كرس، د تورم د 

الملونو تشخيص او نااقتصادي الملونه 

د زده كړې موخې: د دې څپريك په لوستلو رسه به لوستوال پر الندې موضوعگانو پوه يش:

- د پور زياتواىل يا بانيك اعتبارونه.
- د پويل تورم د الملونو تشخيص.

- د تادياتو د بيالنس كرس.
- پر پويل تورم باندې د نفوسو د زياتوايل او د پانگونې د پراختيا اغېزې.

- د پويل تورم غرياقتصادي الملونه.
- د تورم په مخنيوي كې د مركزي بانك رول.

كله چې د يوه هېواد لگښتونه نظر عوايدو ته په يوه بوديجوي يا مايل دوره كې ډېر وي، د 

هېواد بوديجه له كرس رسه مخ كېږي. دا كرس د اضايف نوټونو د نرش له الرې متويلېږي او په اقتصاد 

كې د پيسو اندازه ډېرېږي او په آزاد بازار كې د ربحې د نرخ د لوېدو المل كېږي.

ځكه ربحه په پانگونو كې د متام شوي لگښت د مهم قلم په توگه يادېږي، چې لوړېدل يې 

د ټول كار د محصوالتو د بيې د لوړېدو المل كېږي او د امتعې مرصفوونيك زيامننېږي او هم په 

كورنيو او بهرنيو بازارونو كې د سيالۍ د قدرت د كمزورتيا المل كېږي. 
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د اضايف نوټونو د نرش په وسيله د دولت د بوديجې د كرس متويلول ځينې زيانونه هم لري، خو 
بايد وويل يش چې د دولت له خوا د دې ډول سياست كارونه د بېالبېلو موخو د څار او عميل كېدو 

په خاطر وي، چې مهمې موخې يې په الندې ډول دي: 

- د اضايف پيسو د نرش په وسيله د بوديجې د كرس سياست كېداى يش د پريودلو د قدرت د 
لوړتيا په موخه صورت ومومي، چې له همدې امله د بوديجې د كرس سياست د پريودلو د قدرت 
د لوړوونيك سياست په نامه هم يادېږي. په دې ډول سياست كې دولت هڅه كوي، چې د دولتي 
كاركوونكو د پريودلو قدرت مستقيامً لوړ كړي او دا لوړتيا د اقتصاد پر الملونو باندې اغېزې كوي، 

چې د دولتي كاركوونكو د تقاضا لوړېدل، د هغو كسانو عوايد لوړوي چې دا څيزونه خرڅوي. 

له الرې د هغه متويلول د دولت د  نوټونو د نرش  او د اضايف  - د بوديجې د كرس سياست 
د  الرې  له  نرش  د  نوټونو  اضايف  د  توگه  په  بېلگې  د  مومي.  موخه صورت  په  متويل  د  پانگونې 
پراختيايي، پوځي، ودانيزو او نورو پروژو متويلول په اقتصاد كې د پيسو د اندازې د ډېروايل المل 
كېږي، نو له دې امله پر استخدام، د ربحې پر نرخ، د توليد او پانگونې پر ډېروايل او نورو ساحو 

باندې اغېزې كوي. 

پورتنى سياست د دې لپاره څارل کيږي، چې نسبت ماليايت متويل ته، د دولت لپاره ساده دى، 
ځكه ماليايت متويل له تخنييك او اقتصادي پلوه ډېرې ستونزې لري او هم اوږده وخت ته اړتيا لري. 

- كه چېرې دولت خپلې پروژې د مالياتو له الرې متويل كړي، د دولت د لگښتونو زياتواىل په 
اقتصاد كې د پيسو د زياتوايل المل نه كېږي، ځكه د دولت د لگښتونو زياتواىل د مالياتو د ډېروايل 

د ترالسه كولو له الرې د دولت د لگښتونو د ډېروايل د تاثري سبب له منځه وړي. 

- د دولت د بوديجې كرس، كله چې د خصويص سكتور له الرې متويل يش، دوه حالته موجود دي: 

كه خلک دولت ته پور وركړي، چې پيسې يې په توليدي بهري كې شاملې يش، عني اغېزې ښندي.

او كه چېرې خلک دولت ته پور وركړي، چې پيسې يې په اقتصادي دوران كې شاملې نه يش، 
يانې پيسې يې د غري توليدي زېرمو په شان وساتل يش، په دې صورت كې د پيسو د دوران د چټكتيا 

المل كېږي او بيې وررسه لوړېږي. 

د پورونو ډېرواىل يا بانيك اعتبارونه:

د بانيك پورونو ډېرواىل بايد د بانيك سياست مطابق تررسه يش، په دې مانا ، كله چې د بانكونو 

موخه پراختيايي يا توسعوي سياست وي، د قانوين زېرمو اندازه راټيټوي او د هغې مطابق كوىل 

يش ډېركرېډېټونه وركړي، چې د هغو له امله د اعتباري پيسو حجم ډېرېږي او د اقتصاد په دوران 

كې د پيسو حجم ډېرېږي. 



27

له بله پلوه د سوداگريزو بانكونو د زېرمو ډېرواىل هم  په ډېروايل ) د دې موسسو د اعتبار 

وركولو ظرفيت او د پيسو د عرضې ډېروايل منځ ته راوړي( همداشان ارزښت لرونكې پاڼې چې 

نوې خپرېږي، د اعتبارونو د عرضې د ډېروايل المل كېږي. د بېلگې په توگه كه دولت د يو مليون 

ډالرو د خرڅالو په مشاركت الس پورې كړي، په بازار كې لومړنۍ ارزښت لرونكې پاڼې خرڅېږي، 

چې په دې رشايطو كې د اعتبارونو عرضه په همدې ميزان په ټولنه كې ډېرواىل مومي. 

د غري توليدي زېرمو د كارولو له الرې د پيسو د دوران د چټکتيا لوړېدل:

كه د بېالبېلو الملونو له مخې پيسو ته تقاضا زياته يش او زېرمه شوې پيسې نوي دوران ته 

واچول يش، په دوران كې د پيسو حجم د پيسو د دوران د چټکتيا د لوړتيا له الرې لوړ ځي او بل 

مهم المل د اقتصاد په دوراين المل كې د زېرمه شويو پيسو په دوران كې اچول دي. په دې مانا 

چې اقتصادي الملني په راتلونيك كې د پيسو د ارزښت په اړه څه ډول فكر لري. 

كه چېرې اقتصادي الملني د بيو لوړواىل په راتلونيك كې اټكل كړي، په دې صورت كې د خپلو 

زېرمه شويو پيسو په وسيله څيزونه پريي، چې په اقتصاد كې د پيسو د دوران د چټکتيا د ډېروايل 

المل كېږي او په دې توگه بيې وررسه لوړېږي. 

برعكس كه همدا الملني په راتلونيك كې د ټيټو بيو اټكل وكړي، په دې صورت كې څيزونه 

پلوري او پيسې زېرمه كوي، چې د پيسو د دوران چټکتيا كمېږي او بيې ټيټېږي. د پيسو د زېرمو 

زېرمې  يا  سپاموې  غريتوليدي  مالكني  چې  دى،  لوړواىل  بيې  د  ربحې  د  المل  بل  لپاره  كارولو  د 

تشويقوي، ترڅو د ډېرې گټې د ترالسه كولو په موخه خپلې زېرمه شوې پيسې په دروان كې اچوي، 

پور وركوي او د پويل تقاضا ډېرواىل د ربحو د نرخ پر زياتوايل متامېږي او همداشان د ارزښتلرونكو 

اسنادو د بيو په ټيټوايل رسه د ربحې نرخ هم ډېروايل مومي. 

د تادياتو د بيالنس كرس:

مخكې له دې چې د تادياتو د بيالنس د كرس په اړه يو څه زده كړو، الزمه ده د تادياتو د 

بيالنس په اړه يو څه خربې وكړو.

Balance of Payment )BOP( د تادياتو بيالنس

 د تادياتو بيالنس اقتصادي احصايوي لېست يا حساب دى، چې د يوه دولت ټولې اقتصادي 

معاملې له نورې نړۍ رسه په يوه ټاكلې موده كې ثبتوي. همداشان د تادياتو بيالنس د اقتصادي 

پاليسيو په جوړولو او غوره كولو كې مهم رول لري. ځكه د تادياتو بيالنس د دولت له بوديجې 
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جمع د سپاموو او پانگونو بيالنس رسه مساوى دى او د تادياتو د بيالنس جاري حساب د ميل 

توليداتو يوه برخه ده او په عني حال كې د تادياتو د بيالنس مايل حساب او پويل پانگه له پويل 

رسوې رسه اړيكه لري. په دې توگه ويىل شو چې د تادياتو په بيالنس كې اقتصادي اغېزې شته او 

هم د تادياتو د بيالنس بې توازين دوه الملونه تشكيلوي، چې يو يې د تبادلې نرخ او د بيو او د 

مزدونو د سطحې لوړواىل او هم د پيسو د داخيل ارزښت راټيټېدل دي.

اسعارو ته د تقاضا ډېرواىل د پيسو د داخيل ارزښت د ټيټېدو المل كېږي او اسعارو ته د تقاضا 

ډېرواىل د تادياتو د بيالنس د كرس د له منځه تلو سبب گرځي او د اسعارو پر وړاندې د پيسو 

داخيل ارزښت راټيټوي.

لكه څنگه چې په مخكېني بحث كې مو هم وويل، د تادياتو په بيالنس كې كرس دا مانا وركوي، 

چې اسعار يا رسه زر بهر ته جريان پيدا كوي، يانې د تادياتو په بيالنس كې كرس په يوه هېواد كې 

د پيسو د عرضې ډېرواىل څرګندوي او د يوه هېواد د تادياتو د بيالنس كرس هغه وخت منځ ته 

راځي، چې بهرنيو هېوادونو ته د ياد هېواد وركړې ) پرداختونه (، نظر ترالسه كولو ته ډېرې وي.

هغه هېواد چې د تادياتو د بيالنس له كرس رسه مخ وي دې ته اړ او مجبور دى، چې له بهرنيو 

هېوادونو، نړيوالو پويل او مايل موسسو څخه پور يا لنډمهاله اعتبار واخيل، چې په دې رسه بهرنۍ 

پانگونه هېواد ته داخلېږي، چې د تادياتو د بيالنس له كرس رسه متناسب پيسې ډېرېږي. 

انفالنسيون ) پويل تورم (

1 – د پويل تورم يا انفالسيون تشخيص:

انفالسيون يوناين كلمه ده، چې د تورم يا پړسوب مانا وركوي. د تورم كلمه د پړسوب په مانا ده، 

خو په ورځنيو اقتصادي بحثونو كې د يوې اقتصادي اصطالح په توگه بېالبېل تعبريونه لري، لكه د 

پيسو د ارزښت ټيټېدل، د ټولنې په دوران كې د پيسو د حجم زياتواىل، د بيو د سطحې لوړواىل، د 

لگښتونو ډېرواىل او نور. نو پر دې بنسټ د انفالسيون لپاره يو ځانگړى تعريف اسانه كار نه دى.  

خو په ساده ډول په اقتصاد كې د بيو د كچې لوړوايل ته انفالسيون وايي. ډېرى اقتصادپوهانو دا 

تعريف هم وړاندې كړى دى: ) نظر عرضې ته د تقاضا ډېرواىل (.

يا  پېښې  له هغې  انفالسيون  دادى، چې  تعريف  او جامع  لپاره دقيق  انفالسيون  د  نن ورځ 

پديدې څخه عبارت دى، چې نظر عمومي عرضې ته د عمومي تقاضا د ډېروايل له امله اقتصاد د 

بيو په عمومي سطحه كې په صعودي شكل منځ ته راځي. 

په دې تعريف كې مهم ټىك دادى، چې د تورم په حالت كې اړينه او حتمي نه ده، چې د ټولو 
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څيزونو بيې لوړې يش، بلكې دا شونتيا هم شته، چې د ځينو څيزونو بيې ټيټې هم يش، خو اسايس 

څيز دادى، چې د هغه وروستۍ پايله د بيو د سطحې په صعودي شكل راڅرگندېږي.

په انفالسيون كې بنسټيز رشط دادى، چې  د بيو د سطحې لوړواىل آين او لنډمهاله بڼه نه لري، 

بلكې مداومه بڼه لري. د ځينو فوق العاده او غريمرقبه الملونو پر بنسټ بيې په آين ډول لوړېږي 

او تر يوې لنډې مودې وروسته بېرته ښكته كېږي، چې دې حالت ته انفالسيون نه ويل كېږي. د 

تورم فيصدي په بازار كې د بيو د ارزونې په موخه مهم معيار گڼل كېږي، چې دا فيصدي هر كال 

د مركزي بانك او د هر هېواد د اقتصادي مسووالنو له خوا محاسبه او اعالنېږي. 

د انفالسيون په حالت كې كله چې د يوه هېواد ميل پيسې د ارزښت له ټيټوايل رسه مخ يش، 

د ټولنې وگړي كوښښ كوي، چې خپلې پيسې په ارزښتمنو څيزونو يا اسعارو باندې بدلې كړي، په 

دې تصور رسه چې په راتلونيك كې به د پيسو ارزښت نور هم ټيټ يش. چې په دې رسه د څيزونو 

د تقاضا ميزان په شدت رسه ډېرېږي او د دې عمليې په ترڅ كې بيې د لوړوايل په لور ځي. 

پر دې بنسټ پورتنيو څرگندونو ته په پام رسه ډېرى وگړي دا تصور كوي، چې انفالسيون يوه 

اقتصادي بې  او د  اغېزې اچوي  اقتصادي  نا مطلوبې  پر ټولنه  اقتصادي ځانگړنه ده، چې  منفي 

ثباتۍ المل گرځي. خو په حقيقت كې دا كار د يوه اقتصاد پوه له انده تورم تل د يوې نامطلوبې 

اقتصادي اغيزې په توگه نه بلكې ځينې وخت كوىل يش مساعدې اقتصادي اغېزې ولري، لكه د 

پانگونې د كچې لوړواىل، د استخدام د كچې لوړواىل، او د داخيل توليداتو د سطحې لوړواىل. لكه 

څنگه چې وويل شول انفالسيون د ټولنې د چلند پيسو د حجم د زياتوايل او د پيسو د ارزښت د 

ټيټوايل او نورو الملونو په پايله كې منځ ته راځي. يانې كله چې مركزي بانك د پيسو په نرش الس 

پورې كوي، په ټولنه كې د پيسو حجم ډېرېږي او وگړي هڅول كېږي چې د خپلو لگښتونو ميزان 

لوړ كړي. د تقاضا او لگښت تر لوړېدو وروسته په ماركېټ كې بيې هم لوړېږي او د انفالسيون 

حالت منځ ته راځي. 

انفالسيون ډېرې ناوړې او نامطلوبې اقتصادي او ټولنيزې پايلې لري ، كه چېرې پر وخت يې 

پر وړاندې مبارزه ونه يش، د واكمنو سيايس رژميونو د له منځه تگ او نويو سيايس نظامونو د منځ 

ته راتگ المل هم كېداى يش. 

د بېلگې په توگه په ۱۹۸۸  كال كې د رويس روبل د ارزښت د ډېر ټيټوايل له امله يوه راپورټر 

له مسكو څخه خرب وركړ، چې ) په داسې حال كې چې پيسې ال هم ارزښت لري، ډېرى خلك په 

چټكۍ رسه د روبل پر خرڅالو بوخت دي، چې ارزښت يې د له منځه تلو په حال كې دى. (
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د تورم علتونه:

تورم يا پړسوب ډېر علتونه لري، چې هر علت په خپل وار رسه پر بيو باندې بېالبېلې اغېزې 

لري، چې د دې علتونو موضوع په دوو كټگوريو وېشو:

لومړى: د تورم اقتصادي علتونه، چې اقتصادي منشاْ لري او په الندې ډول دي:

د عمومي عرضې پر وړاندې د عمومي تقاضا ډېرواىل:

مجموعي تقاضا څه ىش ده؟ يانې په يوه معلومه موده كې په اقتصاد كې د بېالبېلو څانگو د 

مجموعي لگښت ميزان. 

مجموعي تقاضا )اغلب هغه د AD پر مخففو تورو هم څرګندوي، د دولتونو او سوداگريزو 

بيو له  او مايل سياستونو د  مركزونو د لگښتونو د ميزان مجموعه ده او سطحه يې هم د پويل 

سطحې رسه تړاو لري. په اقتصاد كې د عمومي تقاضا زياتواىل د پويل تورم له مهمو الملونو څخه 

بلل كېداى يش. 

د پيسو د مقدار ډېرواىل

په اقتصاد كې د پيسو د اندازې ډېرواىل، د توليد د حجم او موجود توليد قېمت له مناسب 

ډېروايل پرته، ډېرواىل مومي، يانې د بيو يا قېمتونو د لوړوايل المل كېږي. 

د پيسو د اندازې زياتواىل د دې المل كېږي، چې خلك ډېره لګښټ وكړي او د پيسو ډېر مرصف 

د دې المل كېږي چې كلنى عايد لوړ يش. كه ميل توليد ثابت وي، د پيسو د حجم ډېرواىل پر 

بيو اغېزه كوي او لوړېږي. همداشان د پيسو عرضه ممكن د بېالبېلو داليلو له امله لكه د دولتي 

مخارجو ډېروايل، د بوديجې د كرس د سياست له الرې او د بانيك سيستم په وسيله د بوديجې د 

كرس د تامني له الرې ډېروايل ومومي. خو دا چې ولې د پيسو د عرضې ډېرواىل د بيو د لوړوايل المل 

كېږي، په الندې ډول دليل راوړالي شو.

د پيسو له عرضې څخه د زېږنده انفالسيون لپاره د علاموو ساده توجيه كوىل شو د كالسيكو 

پيسو د مقدار نظريې ته په پام رسه تحليل كړو. د پيسو په برخه كې هر ډول ډېرواىل، په هغو 

رشايطو كې چې واقعي السته راوړنې او عوايد هغو ته مناسب ځواب ونه وايي، د بيو د عمومي 

سطحې د لوړېدو المل كېداى يش او په پايله كې د مجموعي تقاضا د ډېرواىل او انفالسيون حالت 

منځ ته راوړىل يش. 

همداشان د پيسو د مقداري نظريې پر بنسټ: د هغو پيسو اندازه چې په جريان كې دي او 

د بيو د عمومي سطحې ترمنځ يو اسايس تناسب شتون لري. يانې د پيسو په عرضه كې ۱0 سلنه 

لوړواىل – ټيټواىل د بيو د ۱0 سلنه لوړوايل – ټيټوايل المل كېږي. 
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په دې اړه يوه بله بېلگه هم لرو، چې د جگړې په حالت كې د دولت عوايد كال په كال په ډېره 

پيامنه كمېږي او د دولت د خپلې بوديجې كرس د اضايف نوټونو د چاپ او خپراوي له الرې متويلوي. 

د پيسو د دې ډېروايل په مقابل كې چې په توليداتو كې مطابقت كوونىك ډېرواىل په داخيل توليداتو 

او وارداتو كې شتون ونه لري، د تورم د پياوړتيا المل كېږي. دا چې ولې اقتصادي مسووالن د اضايف 

نوټونو د خپرولو له زيانونو رسه رسه بيا هم په دې كار الس پورې كوي، څرگنده نه ده. البته په 

جگړه ييزو رشايطو كې له نورو رسچينو څخه د دولت د عوايدو لوړول ناشوين دي، له همدې امله 

دولت له دې امكانه گټه اخيل، له دې پرته ماته خوري او له منځه ځي. 

د پيسو د دوران د چټكتيا ډېرواىل:

د پيسو د دوران چټكتيا د تقاضا د ډېروايل يو بل المل دى، چې تورم ته الر پرانيزي. په هېواد 

کې د پيسو د دوران چټكتيا پر راتلونكې اقتصادي وضعې د بې باورۍ پر بنسټ د تورم د تقويې 

المل كېږي، ځكه خلك غواړي خپلې پيسې پر ارزښتمنو څيزونو او همداشان په نامنقولو اموالو او 

نورو اسعارو باندې بدلې كړي، چې دا كار په اقتصاد كې د مجموعي تقاضا د ډېروايل المل كېږي 

او پويل تورم ورځ په ورځ قوي كوي، چې غوره بېلگه يې موږ په افغانستان كې پر ۱۹۹۱ او ۱۹۹۲ 

كلونو كې وليده. 

د اسعارو د تبادلې د نرخ لوړېدل

ټولنې ته د پام وړ بهرنيو اسعارو د وارېدېدو ډېرواىل د تبادلې د نرخ د لوړېدو المل گرځي. 

د اسعارو د تبادلې په نرخ كې مثبت بدلونونه او د افغانۍ د ارزښت لوړېدل مركزي بانك دې ته 

اړبايس، چې د پويل سياست نوې الر ولټوي، ترڅو د هغې پر بنسټ د اسعارو د تبادلې نرخ كنټرول 

كړي. ځكه د افغانۍ پر وړاندې د اسعارو د تبادلې د نرخ لوړېدل د انفالسيون له الملونو څخه 

دي او د وارده پويل تورم په نامه يادېږي. د بېلگې په توگه په ۱۳۶۹ كال كې نظر ۱۳۵۷ كال ته په 

منځنۍ کچه شاوخوا ۲۱ ځله د اسعارو د تبادلې نرخ لوړ تلىل او تر ۱۳۶0 كاله پورې يو ډالر د ۶0 

افغانيو معادل و او تر لنډمهاله ادارې مخكې يو امريكايي ډالر د ۷0000  افغانيو معادل و، چې 

نظر د افغانۍ ارزښت ته فوق العاده لوړواىل ښيي.
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په 13۸5 كال كې د افغانۍ پر وړاندې د امريكايي ډالر د مياشتني نرخ اوسط

په نړيواله كچه د بيو لوړواىل:

د نړۍ په اقتصاد كې د نفتو او خورايك توكو د بيو د لوړوايل منفي اغېزې، تر ډېره د وارداتو 

له الرې په هېواد كې د بيو د لوړوايل المل كېږي. دا ډول پويل تورم د وارد شوي پويل تورم په نامه 

يادېږي، په ځانگړې توگه په مخ پر ودې هېوادونو لكه په افغانستان كې، چې له گاونډيو او نورو 

هېوادونو څخه د توكو د وارېدولو له الرې منځ ته راځي. 

د بانيك كرېډېټونو پراختيا:

بل هغه المل چې په اقتصاد كې د مجموعي تقاضا د لوړوايل المل گرځي، د كرېډېټونو زياتواىل 

دى، چې سوداگرو ته وركول كېږي او تر ډېره بريده مرصيف اړخ لري، چې د توليد او امتعې اندازه 

لوړوىل نه يش او له امله يې بيې لوړېږي. 

د دولت د اضايف لگښتونو پراختيا او ډېرواىل

د لگښتونو ډېرواىل د بېالبېلو داليلو له مخې صورت موندىل يش لكه: د پروگرامونو پراختيا، 

اقتصادي پراختيا، د دولتي موسسو او سازمانونو پراختيا، د ښوونيزو، روغتيايي او نورو لگښتونو 
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د  تقاضا  د مجموعي  کيږي،  پرانستل  د كرس الرې  بوديجې  د  زياتواىل چې  لگښتونو  د  زياتواىل. 

زياتوايل المل كېږي او په ټولنه كې انفالسيون رامنځ ته كوي. 

په يوه ټولنه كې شديد تورم ورځ په ورځ د دولت د لگښتونو د ډېروايل المل گرځي، ځكه 

دولت اړ كېږي، چې د انفالسيون په حالت كې د خپلې اړتيا وړ عني تويك او خدمتونه په ډېرو 

پيسو رسه تهيه او پيدا كړي. د دولت د اضايف لگښتونو په ډېروايل رسه اقتصاد پر دې نه توانېږي، 

چې د دولت د دې مرصيف تقاضا د لوړوايل مطابق توليدات لوړ كړي، له دې امله بيې لوړېږي او 

دا حالت په افغانستان كې وليدل شو.

د بېلگې په توگه د دولت د لگښتونو له جملې نه تر ټولو زيات تورمي اغيزې د دولت نظامي 

لگښتونه لري، ځكه دا ډول لگښتونه له اقتصادي پلوه كامالً غريمولد لگښتونه دي او ظرفيتي اغېزې 

نه لري. همداشان د پويل تورم د تقويې  بل المل دادى، چې د دولت د لگښتونو په تركيب كې 

بدلونونه رامنځ ته كېږي، په دې مانا چې له مجموعي لگښتونو څخه د دولت د عادي لگښتونو 

سهم له يوه كال نه بل كال ته ډېروايل مومي او برعكس د انكشايف لگښتونو سهم كال په كال 

كمېږي او د دولت عادي لگښتونه په لومړي قدم كې يوازې عايدايت اغېزې لري او انكشايف لگښتونه 

څه ناڅه ظرفيتي اغېزې لري. نو په دې توگه د عادي لگښتونو تورمي اغېزې نظر انكشايف لگښتونو 

ته ډېرې وي، چې دا بېلگه په افغانستان او مخ پر وده هېوادونو كې ښه ليدل كېږي.

 

د لگښتونو ډېرواىل:

 په يوه ټولنه كې د لگښتونو زياتواىل په اقتصاد كې د مجموعي تقاضا د ډېروايل المل گرځي 

او په الندې ډول دي: 

لومړى: په پراخه اندازه او د توليداتو د زياتوايل تر اندازې ډېر د مزد، معاشونو او نورو عوايدو 

لوړېدل، چې په دې حالت كې يانې كه د اضايف عايداتو په لوړوايل رسه اضايف توليدات شتون ونه 

لري، چې ډېرى په مخ پر وده هېوادونو كې ليدل كېږي.

دويم: د پاتې شويو پويل وسايلو كارونه، چې د پخوانيو كلونو د پرځاي پاتې غوښتنو له مدركه 

شتون ولري. 

دريم: په مرصيف برخو كې د پخوانيو سپاموو كارونه يا ترې گټه اخيستل.

دواړو  په  رايش  ته  هېواد  ډول  په  پور  يا  مرستو  بالعوضه  د  پانگې  بهرنۍ  چې  كله  څلورم: 

اقتصادي جريان كې  او په  اندازه پيسې هېواد ته راځي  صورتونو كې د واردو شويو اسعارو په 

شاملېږي، چې له امله يې بيې لوړېږي او دې ډول تورم ته وارد شوى تورم هم وايي. 
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د توليد د متام شوي قېمت لوړېدل:

الندې الملونه د متام شوي قېمت د لوړېدو المل گرځي:

لومړى: په پرمختللو صنعتي هېوادونو كې د كار د څښتنانو پر وړاندې د مزدونو لوړېدل او 

كارگرو ټولنو استحكام د دې المل كېږي، چې د كار څښتنان د اقتصادي بحران او ركود په حالتونو 

كې د كارگرانو پر وړاندې نه يش كوىل هغوي معزول كړي يا د هغوى د معاشونو د كموايل المل 

يش. په دې ترتيب له يوې خوا د توليداتو د كموايل نسبت او له بله پلوه د مزدونو د لوړوايل په 

واسطه د پويل تورم په حالت كې د توليداتو متام شوى قېمت لوړېږي، ځكه چې مزدونه په دې 

ډول هېوادونو كې د توليد د متام شوي لگښت عمده برخه جوړوي او احصايوي ارقام ښيي، چې په 

صنعتي هېوادونو كې د كار يا مزد لگښتونه او معاشونه شاوخوا %۷0 متام شوي لگښتونه تشكيلوي. 

دويم: د پانگې د ربحې د نرخ لوړېدل:

معموالً د پانگونې له لويو لگښتونو څخه يو هم د ربحې لگښتونه دي. همداشان هغه وجوه 

چې د يوې پروژې د جوړولو لپاره اړين دي، په عمومي ډول قرض كېږي او د يوې دورې په جريان 

كې وركول كېږي، چې د پروژې واقعي لگښتونه د ربحې په نرخ پورې اړوند وي. 

كله چې د ربحې نرخ لوړواىل مومي، د پور لگښت لوړېږي او كه د ربحې نرخ ټيټواىل ومومي، 

د پور لگښتونه ټيټېږي او پانگونه ډېره پركار لوېږي. له بله پلوه د تورم په حالت كې پور وركوونيك 

هم تورم په خپلو قرضوي معامالتو كې په پام كې نييس او هغه وخت پور وركولو ته حارضېږي، 

چې لوړه ربحه ورته وركړل يش. د دې لوړې ربحې وركول د توليداتو متام شوى لگښت لوړوي او 

په پايله كې د نهايي محصوالتو بيې لوړېږي. 

دريم: د اومو توكو د بيو لوړواىل:

او د توليداتو متام شوى قېمت د كار متامه  د تورم په حالت كې د اومو توكو بيې لوړېږي 

محصوالتو د زياتوايل المل گرځي. 

د ساينس او ټېكنالوژۍ پرمختگ:

په بډايو هېوادونو كې چې صنعت او ټېكنالوژۍ په كې پرمختگ كړى، خورايك توكو ته تقاضا 

په كې زياته وي. بډاى او پرمختليل هېوادونه د انرژۍ د توليد لپاره له خورايك توكو گټه اخيل او 

پر همدې بنسټ د غوره توكو او څيزونو د توليد المل گرځي او دې پرمختگ په خپل وار رسه د 

نويو غوښتنو الرې چارې برابرې كړې او په پايله كې يې بيې لوړې شوې دي. 
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د نفوس ډېرښت او د مرصيف عادتونو تغري:

د بيو د لوړوايل اصل المل د نړۍ د نفوسو ډېرښت دى، يانې دا ډېرښت د مرصيف توكو لپاره 

د تقاضا د ډېروايل المل گرځي او مجموعي تقاضا وررسه لوړېږي او په پايله كې يې بيې هم پورته 

خېژي. په داسې حال كې چې د روانې پېړۍ ترنياميي پورې به د نړۍ نفوس نهه ميلياردو تنو ته 

ورسېږي. همداشان د نفوسو د مرصيف عادتونو بدلونونه او د موډ تغري د مجموعي تقاضا د ډېروايل 

سبب گرځي او له امله يې بيې هم پورته خېژي. 

د پانگونو پراختيا

د پانگونې بنسټيز بدلونونه كوىل يش پر عمومي تقاضا عمده اغېزې ولري. دا بدلونونه پر خپل 

ځاى او په لنډمهاله توگه پر توليد او استخدام اغېزې كوي او په اوږدمهاله توگه د اقتصادي ودې 

المل گرځي. خو تر مطلوب حد د پانگونې زياته پراختيا، هغه كه په دولتي برخه كې وي، كه په 

خصويص برخه كې، په هغه صورت كې چې عايدايت اغېزې يې نظر ظرفيتي اغېزو ته ډېرې وي، د 

بيو د لوړوايل المل گرځي، چې په اقتصادي بنسټونو كې دولتي پانگونې تر ډېره بريده دا خاصيت 

لري، چې په يوه مخ پر وده هېواد كې د پويل تورم له مهمو الملونو څخه وگڼل يش. 

د مجموعي عرضې كمواىل:

كيڼ لوري ته د عرضې د منحني تغيري كوىل يش د لگښتونو د ډېروايل له امله ) د بېلگې په توگه 

د مزدونو په نرخ يا ) انرژۍ ( قېمت كې ډېرواىل طبيعي اقتصادي افتونه راوړي، يانې په اقتصاد 

كې د مجموعي عرضې كمواىل، په هغه صورت كې چې مجموعي تقاضا په هامغه اندازه كمه شوې 

نه وي، د پويل تورم د منځ ته راتلو المل گرځي او د عرضې په منحني كې تغريات، چې د لگښتونو 

د تغرياتو له امله منځ ته راځي، د ) Cost Shock( په نامه يادېږي. 

د توليدي دستگاوو د پرتلیز قابليت نشتواىل:

كه چېرې اقتصادي توليدي دستگاوې د هر وخت له اقتصادي غوښتنو رسه سمون يا مطابقت 

ونه يش لرالى، يانې اقتصادي غوښتنې پوره نه يش كړاى، په دې صورت كې بيې لوړېږي، چې دا 

ډول تورم د اقتصادي جوړښت د كمزورتيا زېږنده ده. په ټولو مخ پر وده هېوادونو كې په ځانگړې 

توگه په افغانستان كې همدا د اقتصادي جوړښت يا ساختامن كمزورتيا ده، چې د له منځه وړلو 

لپاره يې اوږدمهاله تدبريونه نيول كېږي. 
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د وارداتو كمواىل:

د وارداتو كمښت په اقتصاد كې د مجموعي عرضې د كموايل المل گرځي، چې د پويل تورم له 

الملونه څخه گڼل كېږي. د بېلگې په توگه په مخ پر وده هېوادونو کي او هغو هېوادونو كې چې 

په جگړو كې ښكېل دي، سوداگر د سوداگريزو فعاليتونو او د پانگې د خونديتوب په اړوند د باور 

او ډاډ د نشتوايل له امله خپلې پانگې بهرنيو هېوادونو ته لېږدوي، چې د وارداتو د كموايل المل 

كېږي او په ټولنه كې پويل تورم پراختيا او پياوړتيا مومي.

 

كورنۍ جگړې د تورم د علتونو په توگه:

د تورم مهم المل په ټولنه كې كورنۍ جگړې دي، چې له امله يې په ټولو برخو كې مجموعي 

عرضه كمېږي. د بېلگې په ډول: د دوو نيمو لسيزو د جگړو په ترڅ كې د افغانستان په ټولو برخو 

لكه، په كرنه، صنعت، سوداگرۍ، مناقالتو، كانونو، برېښنا او نورو اقتصادي برخو كې كمواىل منځ 

ته راغىل دى. 

د تورم نااقتصادي علتونه:

د تورم عاريض علتونه: هغه علتونه چې په غريمرقبه او نا اټكل شوي ډول د بيو د لوړوايل 

المل گرځي، لكه د اقتصادي ناورينونو رامنځ ته كېدل، د جگړو ډېرېدل، وچكالۍ، قحطۍ، زلزلې، 

سېالوونه، ناروغۍ او نور، چې په دې ټولو حالتونو كې اقتصادي مجموعي عرضه يو دم كمېږي او 

د بيو د لوړوايل المل گرځي. 

سيايس عامل

د اقتصادي حالت او د بيو د ثبات لپاره د يوه قوي مركزي او ولسواك دولت شتون اړين دى، 

خو په افغانستان كې په تېرو دريو لسيزو جگړه ييز حالت كې اقتصادي حالت استقرار نه درلود 

او پويل تورم منځ ته راغىل وو. 

رواين عامل

د اقتصادي استقرار يا نه استقرار په ځانگړې توگه د بيو د سياست د راتلونيك اقتصادي حالت 

په اړه د خلكو د فكر ډول او قضاوت  يو بل المل دى. كله چې اقتصادي الملونه په راتلونيك كې 

د پيسو د ارزښت په اړه بدبينانه نظر ولري، تر حد زياتې پريودنې كوي، چې په ماركېټ كې د 

عمومي عرضې د كموايل المل گرځي او د بيو د لوړېدو شونتيا پيدا كوي. 
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پر اقتصاد باندې د پويل تورم اغېزې:

د عمومي نظرسنجۍ له مخې، خلك تورم  د هېواد لومړىن دښمن بويل، چې پر اقتصاد باندې 

سختې ناوړې اقتصادي او ټولنيزې اغېزې اچوي او هم تورم د شخړو او د خطر د اعالم المل بويل. 

۱ – په هغو هېوادونو كې چې تورم شتون ولري، هغه كسان چې د ثابت عايد لرونيك وي او 

په دولتي سكتور كې فعاليت كوي، زيامننېږي. 

۲ – همداشان د تورم له امله د عايداتو او السته راوړنو حقيقي ارزښت ټيټېږي او د پريودنې 

د قدرت د كموايل المل گرځي او د خلكو د ژوند سطحه ټيټېږي. د تورم اغېزې په مخ پر ودې 

هېوادونو باندې نظر پر مختللو هېوادونو ته زياتې قوې او مرضې وي او له بله پلوه د دې ډول 

هېوادونو ډېرى وگړي په داسې عايدايت سطحه كې ځاى لري، چې په ډېرې سختۍ رسه كوىل يش 

لږترلږه د خپل فزييك ژوندانه سويه تامني كړي. 

۳ – انفالسيون يا تورم د سپام د كموايل المل كېږي، ځكه د پيسو ارزښت د بدلون په حال كې 

وي او په پايله كې سپام خپل ډاډ او باور له السه وركوي. 

۴ – پويل تورم په نړيواله سوداگرۍ كې د توكو او اجناسو د بيو د لوړوايل المل گرځي، چې په 

پايله كې يې صادرات كم او واردات زياتېږي.

۵ – پر اقتصاد باندې د تورم بله اغېزه د خدمتونو او توكو د توليد كمواىل دى. كه چېرې اقتصاد 

له ټولو بيو او مقاديرو لكه، ميل عايد، د پيسو حجم او نورو له تورم رسه مخ نه وي، په دې صورت 

كې احتامالً په اقتصاد كې واقعي توليد د معاماليت لگښتونو د ډېروايل مخه نيوىل يش. 

۶ – په ټولنه كې تورم، هغه اوږدمهاله قراردادونه چې په راتلونيك كې تړل كېږي ناشوين او 

محدودوي. ځكه اوږدمهاله تورم د پيسو د ارزښت د ټيټوايل المل گرځي او په دې كار رسه د دواړو 

اړخونو يو لورى زيامننېږي. همداشان پويل تورم پور وركوونيك هم زيامننوي او په هامغه اندازه 

پوروړي گټه ترالسه كوي. 

۷ – د السته راوړنو په توزيع كې او همداشان د اقتصاد په اغېزمنتوب باندې ناوړې اغېزې 

اچوي، ځكه د بيو نښانې گډوډوي. هغه اقتصاد چې ټيټ تورم لري، كه چېرې د يوه تويك بيه 

په بازار كې پورته يش هم پريودونيك او هم پلورونيك پوهېږي، چې د ياد تويك د عرضې او تقاضا 

په رشايطو كې بدلون رامنځ ته شوى او په نتيجه كې كوىل يش غربگون وښيي. همداشان د السته 

راوړنې يا حاصل، ثروت د دويم ځيل توزيع له الرې تورم او د كارنده توب كمښت هم اقتصاد ته 

رضبه رسوي او تورم د مالياتو د بيو او د ربحې د حقيقي نرخونو د نسبي گډوډۍ المل گرځي. 

۸ – د تادياتو پر بيالنس باندې د تورم اغېزې.
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د تورم په مخنيوي كې د مركزي بانك رول:
مركزي بانك په هر هېواد كې اقتصادي عامل گڼل كېږي. د پويل تورم مخنيوى نظر د هر هېواد 
حاالتو، اوضاع او د تورم ډول ته توپري لري، چې په عمومي ډول په مخ پر وده هېوادونو كې په 

لنډه توگه د هغه ځينې عمده ټيك په الندې ډول وړاندې كېږي. 

د پيسو د حجم د ډېروايل مخنيوى، د تورم نرخ مهاروىل يش، چې دولتونه بايد د انقبايض - 
په  اسعارو  په  چې  معاملې  هغه  بايد  بانك  مركزي  او  دولت  وي.  ژمن  ته  اليحې  بوديجې 
ځانگړې توگه په ډالرو تررسه كېږي، ودروي او د هر ډول پويل حجم د زياتوايل مخنيوى وكړي 
او انقبايض سياست غوره كړي. بله مهمه موضوع د اقتصاد مستقل كول دي، چې په هېواد 
كې بايد دا رشايط برابر يش او په دې كار رسه د خصويص سكتور له الرې توليد ته وده وركړل 
يش او په دې رسه ) د عرضې او توليد ډېروايل ( د بيو د لوړېدو مخه نيول كېږي او ورو ورو 

بېرته ټيټېږي.

په هېوادونو كې د تورم بل ځانګړي دليل د جاري لگښتونو لپاره له اسعاري حساب څخه د 
دولت د اخيستنې ميزان دى، چې له سل فيصده څخه يې ډېرواىل موندىل وي، چې د اخيستنې دا 
ميزان پر پويل بنسټ او نقدي ودې او په نهايت كې د تورم پر نرخ باندې بدليږي، چې د سبسايډيو 
په زياتوايل او د بې ځايه غوښتنو په رامنځ ته كېدو رسه د تقاضا سطحه لوړېږي، يانې د تعرفو د 
نرخ د ټيټوايل او يا د ارزان بيو وارداتو له الرې د كورين تورم نرخ كنټرول يش او پانگونو او توليد 
ته ډېرواىل وركړل يش. همداشان د مشاركت يا رسمايوي پاڼو انتشار او د توليد د الملونو د بيو 
د لوړوايل مخنيوى، د ثبات رامنځ ته كول، د بازار ارامتيا، په خلكو كې د ډاډ رامنځ ته كول، په 
تصميمونو كې روڼتيا او له ژر ژر بدلونونو څخه ځان ساتل، د تورم په مخنيوي كې غوره رول لري. 

د افغانستان د مركزي بانك په وسيله د پويل تورم كنټرول
د افغانستان بانك له ۲00۳ زېږديز كال را په دې خوا د افغانستان بانك د نوي قانون مطابق د 
مركزي بانك موډرن فعاليتونه تجربه كړي او په دې برخه کې يې د پام وړ برياوې ترالسه كړې دي، 
چې د منونې په ډول كوىل شو د افغانستان د ټولنې د عيني رشايطو مطابق د مناسبې او معقولې 
طرحې د تطبيق او پويل سياستونو د ارزونې يادونه وكړو، چې د پويل تورم نرخ يې د نړيوالو منل 

شويو كړنالرو او مېتودونو له مخې سنجوىل دى. 

د پويل تورم په نرخ كې  بدلونونه په كلنۍ او ربعوار ډول، د پويل تورم د نرخ اوسط او اسايس 
انفالسيونه محاسبه او سنجول كېږي. 

بله وينا د هېواد تر رسحدونو اخوا  په  يا  يو واردايت هېواد دى،  افغانستان  له دې چې  رسه 
توليدي توكو ته د افغانستان تقاضا ډېره ده، چې دا چاره د عمومي پويل تورم، چې داخيل پويل 
تورم او هم واردايت پويل تورم رانغاړي، د مركزي بانك د پام وړ الس ته راوړنو څخه گڼل كېداى يش.

 په ۱ شكل كې له ۱۳۸۳ تر ۱۳۸۶ كال پورې د تورم په نرخ كې بدلونونه ښودل شوي دي.
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لكه څنگه چې په شكل كې ليدل كېږي د تورم منحني د ۱۳۸۳ كال له لومړيو څخه د ۱۳۸۶ 
يانې يو رقمي عدد ۸/۱ سطحې ته رسېدىل، چې پخپله د پويل  تر لومړيو پورې په حداقل  كال 
سياست بريا په گوته كوي. په دې شكل كې ليدل كېږي چې انفالسيون يو ځل بيا خپل صعودي 
سري غوره كړى. د ۱۳۸۶ له لومړيو د ۱۳۸۷ كال د غويي تر مياشتې د انفالسيون نرخ اعظمي حد 

ته ۲/۴۲ ته رسېدىل چې دا ډېرواىل عمدتاً په نړيواله كچه د بيو د بدلون له امله دى. 

نفتي او خورايك تويك د هغو توكو له جملې څخه دي، چې بيې په نړيواله كچه په بې ساري 
ډول لوړې شوې وي، چې اغېزې يې نه يوازې پر افغانستان بلكې د نړۍ په ټولو هېوادونو كې ليدل 
كېږي. په ۲ شكل كې د يادو اغېزو رول د سيمې په هېوادونو لكه پاكستان، ايران، هندوستان، چې 

افغانستان ته له لويو صادروونكو هېوادونو څخه  دي، ليدل كېږي.

د ښار د مرصفوونكو د بيو د شاخص له مخې د تورم د نرخ د بدلونونو بهري – ۱ شكل

د گاونډيو هېوادونو د پويل تورم په نرخ كې د بدلونونو بهري – ۲ شكل
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د شكل له پرتلنې څرگندېږي، چې په افغانستان كې د پيسو نرخ نظر پاكستان او ايران ته په 

ښه وضعيت كې قرار لري. 

رسچينې: د پاكستان، ايران او هندوستان مركزي بانكونه

د افغانستان بانك د معقولو پويل سياستو په كارولو رسه پر دې توانېدىل، چې د واردايت انفالسيون 

پر وړاندې يو قوي دفاعي دېوال رامنځ ته كړي او د امكان تر بريده يې د هېواد په اقتصادي ساحه 

كې د صادروونكو هېوادنو د تورم د نفوذ مخه نيولې ده، چې دا دفاعي دېوال د بهرنيو اسعارو پر 

وړاندې د افغانۍ د مبادلې د نرخ د ثبات تامني دى. 

د دريم څپريك د مطلبونو لنډيز

په دې څپريك كې د بوديجې د كرس سياست او د دولت له خوا د دغه سياست مهمې موخې 

وڅېړل شوې، چې د اضايف نوټونو د نرش په واسطه د بوديجې د كرس متويل ښېگڼې او نيمگړتياوې 

درلودې. همداشان د اعتبارونو د زياتوايل او هغه رول چې بانكونه د توسعوي سياست په تعقيب 

او برعكس يې يانې د  بانكونو د زېرمو ډېرواىل او كمواىل، چې په دواړو حاالتو كې د اعتباروركولو 

ظرفيت لوړوي، د پيسو حجم ډېروىل يش. 

د تادياتو بيالنس، د تادياتو د بيالنس رول چې د اقتصادي پاليسيو په غوره كولو او د تادياتو د 

بيالنس د كرس، چې پر اقتصاد منفي اغېزې اچوي، تر بحث او تجزيې الندې ونيول شول. 

د دې څپريك په جريان كې د اوسني عرص مهمه اقتصادي معضله يانې پويل تورم تر بحث الندې 

ونيول شو، چې په رس كې د اقتصادي كارپوهانو او نورو وگړو نظرونه، مساعد اقتصادي اثرات او 

د هغو نامطلوبې اقتصادي او ټولنيزې پايلې، د پويل تورم بېالبېل الملونه، لكه د مرصف زياتواىل، د 

پيسو اندازه، بانيك كرېډېټونه، د پانگونې پراختيا، نظر عمومي عرضې ته د عمومي تقاضا زياتواىل 

او برعكس د وارداتو كمواىل، اقتصادي الملونه او نور تر بحث او څېړنې الندې ونيول شول. 

بالخره د دې څپريك په پاى كې د ټولنې پر اقتصاد د پويل تورم اغېزې، د سپام د كموايل اسباب، 

صادرات، د توكو او خدمتونو توليد او د وارداتو ډېرواىل او په ځانگړې توگه مداوم تورم، چې د پويل 

ارزښت د كمېدو المل كېږي، تر څېړنې او بحث الندې ونيول شول. همداشان د تورم په كنټرول او 

مخنيوي كې د مركزي بانك رول او د هغه مهم ټيك، په مخ پروده هېوادونو او په ځانگړې توگه په 

افغانستان كې وڅېړل شول. د افغانستان بانك د پويل سياست عمومي مديريت د پويل تورم نرخ د 

منلو شويو نړيوالو مېتودونو په كارولو رسه د پويل تورم د نرخ بدلونونه په كلني او ربعوار ډول د 

پويل تورم د نرخ اوسط محاسبه او سنجول كېږي. 
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د دريم څپريك پوښتنې

۱ – په كورنيو او بهرنيو بازارونو كې د پانگوالو د سيالۍ او رقابت د قدرت د كمزورتيا المل 

په څه يش كې دى؟

۲ – د بوديجې د كرس سياست يې په څه نامه ياد كړى او دولت په دې برخه كې څه رول 

تررسه كوي؟

۳ – كله چې د دولت د بوديجې كرس د خصويص سكتور له خوا متويل يش، كوم حالت رانغاړي، 

توضېح يې كړئ؟

۴ – د كوم سياست او كړنالرو څارل په بانكونو كې د اعتبار وركولو د ظرفيت د لوړوايل المل 

كېږي؟

۵ – څو عوامل د پيسو د دوران د چټكتيا المل گرځي؟

۶ – د تادياتو بيالنس له اقتصادي پلوه تعريف كړئ؟

۷ – د ننني انفالسيون دقيق او جامع تعريف له څه قراره دى او په دې تعريف كې مهم ټىك 

څه دى؟

۸ – انفالسيون د يوه اقتصاد پوه له ليدلوري څه ته وايي؟

۹ – په اقتصاد كې د پيسو د مقدار د زياتوايل اغېزې رشحه كړئ؟

۱0 – د پيسو له عرضې څخه د زېږنده انفالسيون لپاره د علاموو توجيه چې د پول كالسيكونو 

مقداري نظريې ته په پام رسه يې تحليل كړې، بيان كړئ؟

۱۲ – د اسعارو د تبادلې د نرخونو لوړېدل يا ټيټېدل په يوه هېواد كې څه ډول بدلونونه منځ 

ته راوړي. 

۱۳ – د هغو مهمو عواملو  واخلئ، چې د بيو په لوړوايل كې سر رول لري؟

۱۴ – هغه بېالبېل داليل چې د دولت لگښتونه لوړوي كوم دي؟

۱۵ – پويل تورم د يوه هېواد پر اقتصاد څه ډول اغېزې كوي، واضيح يې كړئ؟

۱۶ – د Cost shock اصطالح د څه له امله منځ ته راځي؟

۱۷ – هغه مهم ټيك چې په مخ پر وده هېوادونو كې د تورم په كنټرول او مخنيوي كې رول 

لري كوم دي؟
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۱۸ – د افغانستان بانك د پويل تورم نرخ څه ډول محاسبه او سنجوي؟

۱۹ – دوه هغه مهم تويك، چې په دې وروستيو كې يې د هېواد پر اقتصاد او په ځانگړې توگه 

پر نړيوال اقتصاد منفي اغېزې كړي، كوم دي، نومونه يې واخلئ؟
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څلورم څپرىك

د پيسو د ارزښت استقرار

ټوليزه موخه: 

د پيسو د ارزښت يا ثبات د استقرار توضيح او د ټولنې په اقتصاد كې يې اهميت، 

د بيو په استقرار كې د پويل سياست اغېزې، د بيو مطلوبه سطحه، د بيو د لوړوايل 

الملونه

د زده كړې موخې: لوستوال به د دې څپريك تر لوستلو وروسته الندې موضوعگانې تعريف او 
ترشېح كړاى يش:

  - د پيسو د ارزښت ثبات يا استقرار.
  - د پيسو داخيل ارزښت.
  - د بيسو بهرىن ارزښت.
  - د بيو مطلوبه سطحه.

  - پويل سياست او پر بيو يې اغېزې.
  - د بيو د لوړېدو الملونه او د بيو د لوړېدو پويل الملونه. 

پيسې هغه وخت ارزښت لري، چې وكوىل شو پر هغو يو څيز واخلو. د پيسو د ارزښت او 
دهغو مالونو د اندازو ترمنځ چې پر هغو باندې اخيستل كېږي، مستقيمه اړيكه موجوده ده، خو 
د پيسو د ارزښت او د وركړل شويو پيسو د اندازې د گرځيدو ترمنځ معكوسه رابطه شتون لري. 
په اقتصاد كې د پيسو ارزښت كوىل يش، پر اقتصادي بهري هم ښې اغېزې وكړي او د هغو نوساناتو 
مخه ونييس، چې پر سوداگرۍ او پانگونه او په عمومي توگه پر اقتصادي منفي اغېزې غورځوي، 
دا چې د پيسو د ارزښت تثبيت او د كارونې طرز يې د پويل سياستونو له څرگندو مسايلو څخه 

دي، نو د پيسو ارزښت يې له دوو اړخونو څېړىل دى. يو بهرىن ارزښت دى او بل كورىن ارزښت.
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1 – د پيسو كورىن ارزښت:

د پيسو كورىن ارزښت چې په يوه هېواد كې د توليد د قدرت زېږنده ده يا په واقعيت كې د 

هېواد په دننه كې د پيسو د اخيستلو قدرت دى، چې د بيو د سطحې له لوړېدو رسه كمواىل مومي. 

په كورين ارزښت كې دوه عامله مطالعه كېږي، چې يو د پيسو عمومي اندازه او بل د توكو 

عمومي اندازه ده. د پيسو په كورين تثبيت كې يوازې د پيسو عمومي اندازه بسنه نه يش كوىل.

د عرضه شويو پيسو د اندازې او عرضه شويو توكو ترمنځ تناسب معكوساً متناسب دى، يانې 

په هغه صورت كې چې د پيسو ارزښت ډېرواىل ومومي، بيې نزويل حالت غوره كوي او په هغه 

صورت كې چې د پيسو ارزښت نزويل حالت غوره كړي بيې لوړېږي. كه د پيسو عمومي اندازه په 

 )M.V=P.T ،رسه وښيوT د توكو اندازه په P د بيو سطحه په ،V او د پيسو د دوران چټکتيا په M

.P=M/T :دى، كه د بيو د كچې فورمول ومومو M=P.T له بله طرفه .( 

د پيسو بهرىن ارزښت

د پيسو د كورين ارزښت انعكاس دى او مستقيام د تادياتو د بيالنس له تعادل رسه اړه لري.  

په دې ارزښت كې پشتوانه په پام كې نيول كېږي او هره پيسه له ځانه طاليي تعريف لري، چې 

د پويل سياست په اصطالح كې د رسمي ارزښت ) د اخيستلو د قدرت پرته په پام كې نيول كېږي( 

په نامه يادېږي. 

د پيسو رسمي ارزښت له هغه مقدار رسوزرو څخه عبارت دى، چې هر هېواد يې د خپل 

اقتصادي سياست او توان له مخې په نړيوال وجهي صندوق ) I.M.F( ثبت كړي وي. 

د پيسو حقيقي ارزښت د پيسو د اخيستلو د قدرت په پام كې نيولو رسه سنجول كېږي. د 

نړيوال وجهي صندوق هر غړى هېواد د قانون له مخې د خپلو پيسو له واحد رسه د رسو زرو 

مساوي وزن ټايك.

د پيسو طاليي تعريف عبارت له هغه مقدار رسو زرو څخه دى، چې په نړيوال وجهي صندوق 

كې ثبت شوې وي. د دو پيسو دطاليي تعريف پر وړاندې كوىل شو د يوې پيسې ارزښت د دوميې 

په مقابل كې السته راوړو. 

لكه څنگه چې ډالر د )0.۱۸۸۸۶۷۱( گرام طاليي تعريف لرونىك دى او افغانۍ د )0.000۲۲۲( 

گرام طال لرونىك دى.

د تادياتو بيالنس د پيسو په بهرين ارزښت كې خپلې اغېزې لري. كه بيالنس مثبته بڼه غوره 

كړي، په دې مانا چې ډېره طال او اسعار هېواد ته راوړل شوي چې د هغو په وسيله د پيسو كورىن 
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ارزښت تقويه او د پانگونې رشايط برابرېږي. پويل سياستوايل بايد د فرعي وسيلو په توگه د پيسو د 

ارزښت په ټاكلو كې اقتصادي، ټولنيز حركت او سيايس او نظامي اوضاع اغېزناكه وبويل. كه څه هم  

صعودي يا نزويل حركتونه كوىل يش د توكو او پيسو په عمومي مقدار كې د بدلونونو په رامنځ ته 

كولو او هغه هم يو د بل په مقابل كې د هغو په قرار وركولو رسه د پيسو ارزښت متغري كړي، خو 

په ډېرى مواردو كې ممكن په دې مقدارونو ) پيسو او توكو ( كې د پام وړ كوم بدلون رانه يش.

خو پورتنۍ ياده شوې اوضاع كوىل يش د پيسو په ارزښت كې جدي بدلونونه را منځ ته كړي. 

په مخ پر وده هېوادونو كې سيايس او ټولنيز بدلونونه كوىل يش په لوړه سطحه د پيسو د ارزښت 

د نه استقرار په برخه جدي بدلونونه رامنځ ته كړي، چې دا عوامل د پيسو په بهرين ارزښت كې په 

پام كې نيول كېږي، له هغه پرته وركړل شوي سياستونه به غريواقعي وي. 

ټول هېوادونه د پيسو د ارزښت د ټيټوايل د مخنيوي لپاره يوه اغېزناكه وسيله كاروي، چې هغه 

پويل ريفورم دى او په افغانستان كې هم له همدې وسيلې كار اخيستل كېږي. 

د بيو مطلوبه سطحه:

په ميل اقتصاد كې يوه مهمه مسئله د  بيو د عمومي سطحې ټاكل دي او په دې برخه كې 

انفالسيون د اقتصاد پوهانو او سياستوالو د اندېښنې مهم ټىك گڼل كېږي. پر هغو الملونو پوهېدنه 

چې د بيو سطحه اغېزمنوي، د ميل اقتصاد د پوهېدو لپاره اړينه ده. البته د بيو سطحه د پيسو د 

عرضې او تقاضا په وسيله ټاكل كېږي، چې د مبادلې له معادلې څخه گټه اخيستنه او د هغه د 

.mv=py .فيرش رابطه كوىل شو په اسانۍ رسه وښيو

 p ثابت او د استخدام په سطحه بشپړ دى، په دې صورت كې y كه دا په پام كې ونيسو چې

د m مقدار ) د پيسو عرضه ( په وسيله او v ) هغه عامل چې پيسو ته تقاضا ښيي ( ټاكل كېږي.

مجموعي تقاضا:

په اقتصاد كې د جنسونو او خدمتونو د تقاضا مجموعه ده، چې ډېرى وخت له AD مخففو 

تورو رسه د مبادلې معادلې پر بنسټ ټاكل كېږي. 

نوي اقتصاد پوهان پر دې آند دي، چې د بيو د سطحې او كالسيك تورم ټاكل ډېر ساده دي، 

نو بايد د بيو د سطحې تيوري د مجموعي عرضې او تقاضا له الرې، چې نژدې په پراخه توگه منل 

شوې، وركړل يش.
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مجموعي عرضه:
د توكو او خدمتونو د عمومي مقدار په مانا ده، چې د يوه هېواد سوداگريز مركزونه يې په 
يوه معلومه موده كې توليدوي او خرڅوي يې او د AS په مخففو تورو رسه ښودل كېږي او د بيې 
له سطحې رسه تړاو لري. نو د پويل سياستوال لپاره هره بيه چې وكوىل يش په معقول ډول يې پويل 
موخه برابره كړي، مطلوبه بيه گڼل كېږي. لوړې بيې هم په ځينو برخو كې د مستهلكينو له نظره 
ناوړه او بدې وي، خو د پويل اقتصادي سياستوال لپاره په يوه ټاكلې زمانه كې مطلوبې او په زړه 
پورې گڼل كېږي. برعكس د بيو ټيټواىل د يو شمېر وگړو لپاره په زړه پورې او غوره وي او د پويل 
سياستوال لپاره اقتصادي معقوليت دى، چې نظر حاالتو او رشايطو ته منځ ته راځي. له بله پلوه په 
اقتصاد كې لوړې بيې مولد او توليدوونيك او ټيټې بيې مستهلك څېړي، چې پويل سياستوال بيو ته 
د لوري د وركولو د كړنالرې په كارولو رسه يو له دغو يا دواړه رسه تركيب او گډوي، چې دا انتخاب 

په بشپړه توگه په اقتصادي حالت پورې تړىل دى.   

دا چې د پويل سياستوال لپاره هم د مولد طبقه  او هم مستهلك مهم دي، نو له دې امله بايد 
خلك د طبقه بندۍ له كټگوريو خرب يش، چې په يوه سياست كې له پويل سياستوال څخه موخه 
په ځانگړې توگه كومې كټگورۍ د خلكو دي او د خلكو كومې كټگورۍ د سياست د عامل او 

تطبيقوونيك په توگه بويل، چې دا يو جدي اصل دى او بايد پاملرنه ورته ويش. 

پويل سياست او پر بيو باندې يې اغېزې
د بيو نوسانات په ظاهري توگه د بيو د لوړېدو او ټيټېدو چاره ده، چې په ډېرى نننيو اقتصادي 

تحليلونو كې د بيو د لوړېدو دنوساناتو په اړه بحث كېږي.

په ډېرى تيوري گانو كې اقتصادپوهان د بيو لوړېدل له ۲-%۳ پورې مجاز بويل او هغه اقتصادي 
پراختيا بويل. خو په دې وروستيو كې په ځانگړې توگه د شلمې پېړۍ په پاى او د يوويشتمې په 
لومړيو كې تيوري بشپړه شوې ده، ځينې پوهان په دې اند دي چې د بيو لوړېدل نه يوازې د 

اقتصادي ركود المل نه گرځي، بلكې د اقتصادي ودې او پرمختگ زمينه برابروي. 

فريډمن په دې اړه وايي، د بيو د لوړېدو په صورت كې پانگوال د ډېرې گټې د ترالسه كولو 
لپاره او د بيو له لوړوايل څخه د ډېرې گټې اخيستنې لپاره ډېرې پانگونې ته مخه كوي، چې د 
توليد د ډېروايل المل كېږي، او استخدام ته الر پرانيزي او د استخدام د ډېروايل له امله عوايد لوړ 
ځي، چې د عوايدو په لوړېدو رسه تقاضا او پانگونه ډېروي او بالخره د اقتصادي ودې او پراختيا 

المل گرځي. 

بايد وويل يش چې د بيو لوړېدل د لگام په بڼه پاشىل مطلب نه دي، بلكې په مطلوبه اندازه 

د بيو لوړېدل مقصد دى، له دې پرته يې پايله برعكس ده.
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ځينې كسان د دې عقيدې مخالف دي او داسې نظر څرگندوي، چې د بيو د لوړېدو په صورت 

کې د بيو جدي شكل د توليد عوامل لوړوي او پانگوال اړ كېږي چې د بيو د لوړېدو په صورت كې 

يوه اندازه خپلې گټې له السه وركړي يا د خپل توليد بيه لوړه كړي، چې له امله يې د هېواد پر 

ميل اقتصاد ناوړه اغېزې پرېوځي. د بيو د لوړېدو يا ټيټېدو د مخنيوي او د هغو د وروستيو ناوړه 

اغېزو د كنټرول په موخه دولتونه جدي تدبريونه او اقدامات غوره كوي. د بيو نوسانات په مخ پر 

وده هېوادونو كې نظر پرمختللو هېوادونو ته زيات ليدل كېږي، ځكه د پانگې د كمښت په صورت 

كې د بيو لوړېدل ناوړې پايلې له ځانه رسه لري. 

د بيو د لوړوايل الملونه:

په دې بحث كې له اوږدو خربو تېرېږو او د اصيل الملونو په اړه لنډ بحث كوو. د بيو د لوړېدو 

اصيل المل د نړۍ د نفوسو او ټولنو زياتواىل دى، چې د خاورو، نفتو او غذايي توكو پر رسچينو 

يې زيات فشار راوړى دى. بل المل چې د بيو په لوړېدو كې رول لري او هغه ته اقتصادي معجزه 

وايي، چې په يو شمېر هېوادونو لكه هند او چني كې د اقتصادي حركت موتور دى. په ساده عبارت 

بډايان تر بې وزلو ډېر مرصف كوي او دا اقتصادي وده د متوسطې طبقې له مرصفوونكو څخه 

يوه نوې ډله جوړوي، چې غوښه او تيار شوي خواړه ډېر مرصفوي. د بيو د لوړېدو بل المل  د 

چاپېريايل ژوند فشار دى، چې د نړۍ پر مخ پر زياتېدو دى، همداشان د نړۍ د اوبو او هوا بدلون 

او گرمېدا د بيو پر لوړوايل تاثري ښندي او همداشان د كرنيزو ځمكو له منځه تگ او كمېدل هم 

لويې اغېزې لري.    

د بيو د لوړوايل پويل الملونه

د بوديجې د كرس سياست
د دولت د بوديجې كرس د تورم له مهمو الملونو څخه گڼل كېږي، چې دولت د خپلو لگښتونو 
د پراختيا په پايله كې د بوديجې له كرس رسه مخ كېږي. په دې صورت كې دولت په دې لټه كې 
كېږي، چې د بوديجې كرس د اضايف نوټونو د نرش له الرې متويل كړي يا بله  داسې الر رامنځ ته 
كړي چې د پيسو مجموعه له بدلونونو پرته د توكو په مقدار كې زياته كړي، په دې صورت كې د 

پيسو د اندازې له زياتوايل رسه متناسب باالقوه تقاضا ډېرېږي او بيې لوړېږي. 

د دولتي لگښتونو په ساختامن كې بدلونونه:
په هغه صورت كې چې د دولت د لگښتونو ساختامن منفي بدلون وليد، دا لگښتونه به د توكو 
او توليد د رامنځته كولو په موخه نه، بلكې د عادي استهاليك لگښتونو د امتام په موخه وكارول يش 

او دا ډول كړنې د بيو د لوړوايل المل گرځي. 
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په دولتي برخه كې د استخدام ډېرواىل:

لومړنۍ موخه چې دولت يې لټوي او ډيري پر انفالسيون بدليږي، د لوړ استخدام موخې دي، 

چې د لوړ استخدام موخه بايد د ثابتو بيو له سطحې رسه همغږې وي او لوړ استخدام بايد د 

خپلو انفالسيوين سياستونو عواقبو ته په پام رسه ولټوي، له دې پرته د بالقوه تقاضا د بدلون المل 

كېږي او بيې لوړې ځي. دا چې بيې د بېالبېلو الملونو له امله لوړې ځي، نو په دې صورت كې 

خلك او سپموونيك د خپلو لگښتونو د پوره كولو لپاره د خپلو سپاموو له رسچينوو څخه گټه اخيل 

او د بالقوه متقاضيانو په توگه په بازار كې راڅرگندېږي، چې د دې كار په پايله كې بيې لوړېږي. 

د ثابتو پريودنو په موخه استفادې:

په اقتصادي حالتونو كې چې د پيسو درلودونيك احساس كړي، چې پويل ارزښت له ټييټدو رسه 

مخ دى، خپلې پيسې پر ثابتو مالونو او اسعارو باندې وركوي، چې په دې رسه ثابتو شتمنيو ته 

تقاضا لوړېږي او بيې پورته خېژي. 

د څلورم څپريك د مطلبونو لنډيز:

په دې څپريك كې په اقتصاد كې د پيسو د رول او اهميت په پام كې نيولو او پر وگړييز او 

ټولنيز ژوندانه باندې د هغو د اغېزو په اړه بحث وشو.

همداشان د پيسو د ارزښت ثبات او استقرار، د مالونو له اندازې رسه يې اړيكې او د هغو د 

ګرځيدو چټکتيا وڅېړل شو د پيسو كورىن او بهرىن ارزښت او د پيسو او توكو د مجموعي مقدار 

ترمنځ تناسب او د بيو د نرخ فورمول ترالسه او بحث پرې وشو. 

وروسته په دې څپريك كې د فريډمن نظريه چې د بيو د سطحې د لوړوايل په اړه وه او د 

پانگوالو، د تشويق، د توليد د زياتوايل، استخدام او بالخره تقاضا د زياتوايل المل كېده او د هغه 

مخالف نظرونه وڅېړل شول. همداراز په دې څپريك كې د بيو د سطحې دټاكلو څرنگواىل د فيرش 

د مبادلې د معادلې په واسطه رامنځ ته شو او په دې برخه كې د نويو او كالسيكو اقتصادپوهانو 

نظرونه تحليل او تجزيه شول او همداشان د بيو مطلوبه سطحه چې د پويل سياستوال هدف يې  

برابراوه او د اقتصادي حالتونو په پام كې نيولو رسه مو مطلوب قېمت تحليل كړ.

بالخره د دې څپريك په پاى كې مو د بيو د لوړوايل الملونه او هغه پويل الملونه چې په اقتصاد 

كې مهمه موضوع گڼل كېږي او په ټولنه كې انفالسيون رامنځ ته كوي، وڅېړل. هيله كېږي چې 

لوستوال له موضوع څخه ښه نتيجه او اخځ وكړاى يش په پيسو او پويل سياست پورې اړوند مسايل 

او ستونزې په سمه توگه تحليل او تجزيه كړاى يش او په ورځنيو چارو كې يې عميل كړي. 
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د څلورم څپريك پوښتنې

۱ – د پيسو شتون په يوه ټولنه كې ولې په كايف اندازه اړين دى؟

۲ – د پيسو د ارزښت، د پيسو د مقدار او د توكو د مقدار ترمنځ اړيكې څه ډول دي، ترشېح 

يې كړئ؟

۳ – د پيسوكورىن او بهرىن ارزښت رسه پرتله كړئ؟

۴ – د بيو د نرخ فورمول استخراج كړئ؟

۵ – كوم عوامل په مخ پر وده هېوادونو كې د پويل ارزښت د بې ثباتۍ او نه استقرار المل 

كېږي او د مخنيوي لپاره يې له كومې وسيلې كار اخلئ؟

۶ – د بيو د لوړوايل په اړه د فريدمن نظريه او د هغه مخالفې نظريې تحليل كړئ؟

۷ – مجموعي عرضه او مجموعي تقاضا تعريف كړئ؟

۸ – د مطلوبو بيو سياست د پويل سياستوال له نظره څه دى، ترشېح يې كړئ؟

۹ – كه د ځينو توكو يا موادو بيې لوړې يش، ايا دا نتيجه اخيستىل شو، چې د پيسو ارزښت 

ټيټ شوى، رشحه يې كړئ؟

۱0 – د بيو د لوړوايل پويل الملونه كوم دي، رشحه يې كړئ؟
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رسچينې او اخځليکونه

۱- پل سامؤيلسن ونورد هاوس }اصول علم اقتصاد)جلددوم({تهران ۱۳۸۴

 ۲- داکر ويم کوسرس }اقتصادوسياست هاي پويل{کابل ۱۳۸۵

۳- پول، ارزو بانکداري )مؤلف داکريوسف فرجي(۱۳۸۷

۴- پول،ارز بانکداري)فريدريک ميشکني(

۵- پول و کريدت )سيد مسعود(۱۳۸۷

۶- سياست پويل و انفالسيون نويسنده گان: کارل اي - کيس وري يس- فيز)مرجم جاويد شعيبي 

۷- مرجم احمد جاويد شعيبي

۸- استاد پوهنحي اقتصاد پوهنتون کابل

۹- نورد هاوس پل ساموئلسن )اصول علم اقتصاد جلد دوم( محل نرش: انتشارات علمي و فرهنگي 

کتيه صحايف: چهر تهران ۱۳۸۴.

۱0- کوسرس داکر ويم )اقتصاد و سياست هاي پويل( کابل ۱۳۸۵

به  وابسته  بازرگاين  نرش  و  چاپ  نارش: رشکت  بانکداري(  و  ارز  )پول،  يوسف  فرجي  داکر   -۱۱

موسسات مطالعات و پژوهش هاي بازرگاين تهران ۱۳۸۷

۱۲- ميثکيني فريدريک )پول، ارز و بانکداري( نارش اطالعات تهران ۱۳۷۸

۱۳- سيد مسعود )پول و کرديت( پوهنتون کابل ۱۳۸۷

۱۴- کيس وري يس-فري-کارل اي مرجم احمد جاويد شعيبي” پوهنځي اقتصاد پوهنتون کابل نارش 

انتشارات سعيد ۱۳۸۸

۱۵- مجله بانک )د افغانستان بانک( سال دوم شامره چهاردهم ماه اسد ۱۳۸۷

Magazine@centralbank.gov.at ۱۶- پست الکرونيکي

                                                      WWW.centralbankgov.at ۱۷- صفحه الکرونيکي



51

د ښوونیز نصاب د پراختیا د ریاست پیغام

د  پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د ښوونیز نصاب د انکشاف ریاست د 

ټولنې د عیني او ښکاره رضورت په درک کولو رسه چې د محصلینو او شاګردانو د دريس کتابونو په 

برخه کې یې تخنیکي او مسلکي رشتې درلودې او لري یې، په لومړي رس کې یې تصمیم ونیو، چې 

په ښ��وونیزو پالنونو او دريس مفرداتو باندې بیا کتنه وکړي او ورپس��ې بیا د شاګردانو او محصلینو 

د دريس کتابونو د تالیف لپاره مبادرت او کوښ��ښ وکړي. د خدای)ج( په فضل او مرحمت رسه او 

د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د ښ��وونکو په میړانې او همت رسه د ادارې او حس��ابدارۍ دريس 

کتابونه تالیف شول تر څو په وړیا ډول د شاګردانو او محصلینو په واک او اختیار کې ورکړل يش. 

د علم او معرفت له ټولو لوس��تونکو، عالقمندانو، د ادارې او حسابدارۍ د مکاتبو له ښوونکو، 

ګرانو ش��اګردانو او د تخنیکي او مس��لکي زده کړو د چارو له متخصصینو او همدا ش��ان له ټولو 

څېړونکو او شنونکو څخه صمیامنه هیله کیږي، چې د دې کتابونو په مطالعې رسه چې په لومړي 

ځل د ښ��وونکو او د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د مس��لکي غړو له لوري تالیف او تدوین شوي 

دي. د مس��لکي، تخنیک��ي او علمي مطالب��و او مفاهیمو د څرنګوايل په هکل��ه خصوصاً د هغوی 

امالیي او انش��ایي اش��تباهاتو په اړه مونږ ته الرښوونه وکړي، ترڅو په راتلونکي کې وکړای شو، په 

همدې او نورو برخو کې ګرانو ش��اګردانو ته له دې څخه ښه، غوره، ګټور او ارزښتناکه موضوعات 

وړاندې کړو. 

همدا ش��ان له ګرانو ش��اګردانو او محصلینو څخه هیله کوو ترڅو د دې کتابونو د مطالعې او 

اس��تفادې پر مهال د هیواد اقتصادي س��تونزې، فقر او وروس��ته پاتې والی په نظر کې ونیيس او د 

کتابونو په ساتنه کې کوښښ او زیار وبايس، ترڅو د ډېرو شاګردانو او محصلینو د ګټې وړ وګرځي.

پته: د پوهنې وزارت- د مسلکي او تخنیکي زده کړو معینیت

 د تعلیمي نصاب د پراختیا ریاست

د دريس کتابونو د چمتو کولو عمومي مدیریت


