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 سرمقاله

در اقتصاد بازار و صنایع رول وزارت تجارت  

دولت جمهوری اسالمی افغانستان میباشد در قبال  یکلیدوزارت های وزارت تجارت و صنایع افغانستان که از جمله 

که قانون اساسی دولت پابند میداند  یش رااساسی و ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان خوبراورده شدن اهداف قانون 

و روشن را برای سیستم اقتصادی افغانستان  حجمهوری اسالمی افغانستان و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان مسیر واض

ری اسالمی افغانستان سرمایه گذاری چنین آماده است: ) دولت جمهو کشورتصریح کرده است در ماده دهم قانون اساسی 

بانی یتشبثات و سکتور خصوصی را به اساس اقتصاد مارکیت تشویق و حمایت مینماید و مطابق به احکام قانون از آن پشت

 بعمل میاورد.(

یک  ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان در مورد سیستم اقتصادی افغانستان آمده است: ) افغانستان بر بنیاداهمچنان در 

اقتصاد بازار قوی به رهبری سکتور خصوصی، تساوی اجتماعی و ثبات محیطی یک جامعه مملو از امید و خوشبختی 

: که تصادی افغانستان طوری نظر داردقخواهد بود.( به همین ترتیب وزارت تجارت و صنایع افغانستان در مورد سیستم ا

ه از نظر اجتماعی مسؤلیت پذیر بوده و در آن رشد پایدار و متوازن خواهان یک نظام اقتصاد بازار در افغانستان باشد ک)

ارتقا سطح زندگی مردم و کاهش  ،اعث افزایش زمینه اشتغال، بهبود و ب گردداقتصادی توسط سکتور خصوصی رهبری 

استندرد و فقر در کشور گردد، و رقابت در بازار به هدف منافع مستهلکین بوده تا ایشان از تولیدات و خدمات تحت 

 فعالیتهای ضد رقابتی در امان باشند.(

مقررات مناسب و  ،از طریق طرح و ترتیب پالیسی ها  وزارت تجارت و صنایع افغانستان برای انکشاف اقتصادی کشور

 خویش را مکلف میداند. ،فراهم آوری تسهیالت برای تولیدات و تجارت سکتور خصوصی

کشاف اقتصادی افغانستان میباشد یک سلسله اقدامات را انجام داده و در صدد برای رسیدن به هدف، که همانا ان این

 ،برای بهبود محیط : )ی کرده استئبراورده شدن متباقی اهداف میباشد که  وزارت به همین منظور بعضی نکات را شناسا

بهبود رقابت بین المللی و  ،DBIو ارتقای جایگاه افغانستان در شاخص های تجارت یا  ثتشب ،فضای مساعد برای تجارت 

افزایش تجارت، صنعتی ساختن افغانستان ذریعه تعویض واردات با تولیدات داخلی، اطمینان از فعالیت عادالنه و مساویانه 

گاهی در مورد چگونگی فعالیت سکتور خصوصی، رشد به منظور کاهش فقر، انکشاف اقتصاد بازار و بلند بردن سطح آ

اینکه وزارت تجارت و صنایع از ظرفیت کاری الزم جهت ایفای نقش خویش برخوردار میباشد.(  آن و حصول اطمینان از

آخرین مورد آن که ارتقای ظرفیت کاری  استنموده  ئیورده کردن اهداف آنرا شناساآنکات اساسی که وزارت در بر یندر

همین منظور وزارت تجارت و صنایع افغانستان  کارمندان میباشد شکل حمایوی را داشته که بسیار مهم پنداشته میشود و به 

فقانه در حال به پایان رساندن آن است.وزارت تجارت و اعملی میکند که به شکل مو راپروسه سیستم جدید رتب معاشات 

تنظیم واردات و صادرات به نفع اقتصاد ملی، زمینه رشد و  .عهد میداندتصنایع افغانستان خویش را به وظایف ذیل م

ف تولیدات، صنایع و تدارک بازار برای محصوالت افغانی در خارج از کشور، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری انکشا

های خصوصی داخلی و خارجی بر مبنای نظام اقتصاد بازار، انجام خدمات بندری، مساعد ساختن زمینه انکشاف سکتور 

 ظایف طبق احکام اسناد تقنینی مربوط.خصوصی از طریق طرح و تطبیق پالیسی های مشخص و انجام سایر و

ل ؤگفته نباید گذاشت که وزارت تجارت و صنایع افغانستان یگانه نهاد نیست که برای انکشاف اقتصاد ملی افغانستان مسنا

ریح بخشد بلکه در پهلوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان نهاد سکه فعالیت های سکتور خصوصی را ت میباشد و باید

ند از جمله وزارت مالیه که در بسیار لیت دارؤنیز موجود است که برای انکشاف اقتصاد ملی افغانستان مسهای دیگر 

گذاری باالی مقدار مالیات و شرایط قرضه داری نفوذ عمده باالی عواید واقعی دولت دارند همچنان کشورها از طریق اثر

وزارت محترم معادن از طریق رشد و انکشاف سکتور  افغانستان کشوریست که از لحاظ معادن بسیار غنی میباشد که

ی در انکشاف ملی افغانستان داشته باشد. برعالوه اهمیت محصوالت زراعتی در سیستم یاستخراج معادن میتواند نقش بسزا

 اقتصادی باعث میگردد تا وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت احیا و انکشاف دهات نقش اساسی و کلیدی را در
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این عرصه ایفا نمایند. اداره حمایه از سرمایه گذاری و اداره ملی استندرد افغانستان از جمله نهاد های تخنیکی دیگری 

هستند که در حصول دریافت دیدگاه وزارت تجارت و صنایع نقش حیاتی را ایفا مینماید. تمامی این نهاد های دولتی به 

قانون اساسی دولت تا اهداف  ی انکشاف ملی افغانستان در تالش اندهر کدام در حصه خود براو شکل همکار بوده 

که وزارت تجارت و صنایع افغانستان  برآورده شود استراتیژی انکشاف ملی افغانستان جمهوری اسالمی افغانستان و

 همیشه با این نهاد ها رابطه نزدیک داشته و دارد.

رین اواخر به این نظر معتقد است که نباید سکتور مواد نفتی تنها به در مورد سکتور مواد نفتی د وزارت تجارت و صنایع 

ی ترین سکتور در یک کشور میباشد و باید دولت سهممسکتور خصوصی واگذار شود چون سکتور مواد نفتی یکی از مه

د ساختن ذخایر در سکتور مواد نفتی در بازار داشته باشد و به همین منظور وزارت تجارت و صنایع افغانستان در صد را

بزرگ استراتیژیک مواد نفتی در حیرتان، هرات و کابل میباشد تا با داشتن سهم در بازار و رقابت سالم با سکتور 

از  جران مواد نفتی را سراخصوصی نرخ مواد نفتی را در بازار کنترول کند. همچنان وزارت در نظر دارد تا جواز کار ت

پروسه وزارت تجارت میخواهد تاجران مواد نفتی را مشخص ساخته و همچنان  ند که با عملی شدن اینتوزیع ک نو 

 واردات مواد نفتی را ازین طریق در کشور کنترول کند. 
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دیموکراسي مانا دا نه ده چې حتمآ دې روشنفکر قدرت ته راشي، دیموکراسي دا مانا چې هر چا ته 

 لحق احدی پروفیسور دوکتور انواراولس رائ ورکړه. 

پوښتنه: هغه سوال چې هر څوک ورته بېالبیل تعبیرونه لري، هغه دا چې لس کلن بهیر په افغانستان کې چې اوس یولس 

کلنۍ ته داخل شو، تاسو په ټوله کې څنګه ارزوئ یانې څومره بریالی و، څومره پاتې راغلی د تاسو له خولې څخه به یې 

 واورو؟

ځواب: زما په عقیده د 

جوړولو له سیستم 

لحاظه یا د نظام 

جوړولو له لحاظه 

زموږ السته راوړنې 

زیاتې دي، په افغانستان 

کې د کرزي صیب د 

حکومت په راتګ 

سیاست کې پوره بدلون 

راغی، تقریبآ ورته 

ویالی شو چې انقالبي 

تغیرات راغلل، په 

اقتصاد کې انقالبي 

تغیرات راغلل یانې د 

نظام له لحاظه زموږ 

سیستم له پخوانه له ټولو سیستمونو څخه فرق درلود، اقتصاد موله پخواني سیستم نه ډېر فرق لري او د  اوسنی سیاسي

 اجتماعي لحاظه هم په همدې ډول دی.

دغه تغیرات نهادینه شول په دې مانا چې قانوني بڼه یې غوره کړه او په هره ساحه کې ورته موسسات جوړ شول، مثآل په 

و په درېو برخو باندې، دا نهادینه شول، انتخابات مهم شی ده دا نهادینه شول، احزابو تشکیل دا سیاست کې، تقسیم د قواو

نهادینه شول، فردي او سیاسي ازادي ګانې، دا پکې نهادینه شوې په دې مانا چې هم په قانون کې راغلې او هم موسسات 

رۍ په سطح اوسېږي، څه د اسعارو په سطح ورته جوړ شول، همدغسې اقتصاد د بازار نهادینه شو څه که د بانکدا

اوسېږي، څه د قېمتونو په سطح اوسېږي اوڅه که د سرمایه ګذارۍ په سطح اوسېږي. دا ټول چې دي قانوني بڼه یې غوره 

 کړه.

ظه په اجتماعي لحاظ هم مثال د ښځو حقوق، کلتور یا تحمل پذیري دا په کې نهادینه شو او د سیستم یا نظام جوړولو له لحا 

زه فکر کوم، چې د دې حکومت د تېرو لسو کالو السته راړونې ښې زیاتې دي، خو متاسفانه چې بیا د دغه نظام فعالیت په 

 حصه کې لږ څه ستونزې پیدا شوي دي.

ستونزې هم شته او السته راوړنې هم شته، هغه څوک چې حد اقل په دغه برخه کې یې له ځانه کمزوري ښودلې  پوښتنه:

 دي، افغان حکومت او نړیواله ټولنه، تاسو په باور کوم یو په کې ډېر ګرم دي؟  دوه بعده 

ځواب: تر یو اندازې پورې حکومت هم ګرم دی یوڅه نواقص په کې دي،  ډېر زیات په بین المللي ټولنې کې دي اوزماپه 

ې افغانستان کې روزل شوی کدر عقیده یو لوی مشکل چې هغه نه د حکومت دی اونه د بین المللي ټولنې دی، هغه داده چ

په دغه اندازه اوس هم نده او دې تېرو لسو کالونو کې هم نه وه چې د دغه نوي نظام د پلې کېدو لپاره مونږ یواندازه خلک 

ولرو، یانې که هر حکومت وی مونږ به ځینې ستونزې درلودې، مثال په ډول زه تاسو ته ووایمه مثال زمونږ عدلي سیستم 
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ور پنځه زره ښه تربیه شوي حقوق دانا نو ته ضرورت لري، زه چې د مالیې وزارت کې وم په هغه وخت کی الاقل یوڅل

فیصدو څخه زیات زموږ څارنواالن د  دولسم صنف فارغان ؤو، یا  75چی مونږ ارقام ونیول تقریبآ اتیا فیصدو نه یا القل  

تي، د دغسی کدر تربیه کول دا په یو کال ، دوه کاله اوپه درې نې فاکولته د حقوقو یی نه وه لوستې، شرعیات یی نه وه لوس

 کالوکې نه کېږي، ولې زموږ سیستم جوړ شو، بد سیستم  نده او باید چې په همدغه ډول باندې واوسي.

 پوښتنه: یانې په یو ډول سره مالمتیا په دواړه کې شته خو په ټولو کې بیا حاالت ډېر ګرم دي؟

البته مالمتیا په خلکوهم شته، په حکومت هم شته او په بین المللي ټولنې هم شته. ځینې شیان دي  ځواب: په ځینو شیانوکې

مثال، رابطه د پارلمان او حکومت، کیدای شي چې دا په بهتر ډول باندې پرمخ الړ شي دا غټ پرسونل ته ضرورت نلري 

خستې ده، ولې په دغه کې یې برخه نده اخستی یا او په ډېر ساحو کې دونرانو هغوی د موسساتو په پلې کېدو کې برخه ا

ء الاقل دې ته ندي متوجې شوي چې د موسساتو د موثر فعالیت لپاره مونږ کومو شیانو ته ضرورت لرو، دا یواځې په قضا

ان وایې کې نده، دا په اقتصاد کې ده، دا همدغسې په انجینرۍ ساحه کې ده او دا هم حتا په سیاسي ساحو کې ده مثآل،  دونر

مونږه شفاف او ازاد انتخابات غواړو اما بیا دا نشي ویالی چې د دې لپاره چې ریښتیا انتخابات شفاف او ازاد واوسیږي 

ضرورت دی. دوی وایې، کمیسیون مستقل د انتخاباتو. یوخو مستقل په نوم سره اوسیږي بل دا چې په خپله کومو شیانو ته 

وړوې؟ د دې لپاره بیا داسې یو جامع پالن نه اوسیږي چې د ټولو شیانو مخه ونیول کمیسیون کې خرابی وي،  هغه څنګه ج

شي بیا هم زه نه غواړم د منفي خبرو وزن ډېر زیات کړم دغه نظام چې دلته جوړ شوی که سیاسي نظام ده که اقتصادي 

وره دنیا کې هم هغه نظامونه چې ډېر نظام ده او که اجتماعي نظام ده، د دنیا په کچه باندې یې ارزښتونه جیګ دي او په ن

 کامیاب دي همدغه موسسات او همدغه ارزښتونه لري.

پوښتنه: په دې وروستیو کې یو څه تشویشونه زیات شوي دي خصوصآ د بهرنیانو وتلو یا د مرستو کمېدو له امله، پوښتنه 

 یاسي توپانونو به نه لړزېږي؟ دا ده چې دغه کارونه چې شوي دي دابه دوامداره او پایداره واوسېږي اوپه س

ځواب: دا ډېر زیات ارتباط دې پورې لري چې په اینده کې سوله په افغانستان څه ډول ده، که مونږ د سولې خواته الړ شو 

که خدای نا خواسته د ډېر  خو زه په پوره اعتبار سره ویالی شم چې انشا هللا دا ټولې السته راوړنې به پایداره واوسېږي،

اره جنګ دوام وکړي، نو په هر ملک او په هر نقطه د دنیا کې جنګ نظام خرابوي او السته راوړنې له منځه وړي وخت لپ

او نور منفي عواقب لري، زه دومره ویالی شم چې په افغانستان کې د جنګ دوام، د خلکو لپاره بدترین شی دی، زه په 

چې پوره خوشبین هم یمه اما زه چانس د دې زیات وینم چې  خپله دومره چې ځینې خلک بدبین دي نه یم، چې نشم ویالی

انشاهللا اول به سوله راشي په افغانستان کې، ضرور نده چې پدې راتلونکو دوه کالو کې واوسي کیدای شي په راتلونکو 

مندي په پنځه کالو کې سوله په افغانستان کې راشي او که خدای ج نا خواسته باالفرض سوله هم رانغله زه دغه توان

حکومت کې وینم چې بقا وکړي او د مخالفینو په مقابل کې نه یواځې دا چې سقوط ونکړي بلکه باالخره حتا کامیاب هم شي 

او هغه حالت کې دغه ډېرې السته راوړنې چې تر السه کړي مو دي ممکن بعضې ضعیفې شي ولې ډېرې السته راوړنې 

 به په خپل ځای پاتې شي.

ه نیوکه ده، چې په اقتصادي برخه کې مو ښه فرصتونه اوچانسونه له السه ورکړي دي او بل دا چې معموال یو پوښتنه :

کارونه شوي دي، السته راوړنې لرو خو بنسټیزې پروژې چې هیله منتیا ورته پیدا شي هغسې نه دي شوي معموآل د برق 

 ستئ؟یا ځینو مواردو ته ډېره اشاره کېږي دغه ټکي سره تاسو څومره موافق یا

زه چې مالیې وزارت کې وم څو ځله مې ویلې ده زه فکر کوم نورو وزیر صیبانو هم ویلې ده متاسفانه مطبوعات  ځواب :

په هغه اندازه ورته انعکاس نه ورکوي چې باید ورته ور یې کړي. په افغانستان کې حتا له پنځمې برخې څخه هم کمتره 

د حکومت لخوا شوي دي، دا تکرار تکرار مونږ وایو خو بیا هم خلک  فیصده دغه ټول کومکونه چې شوي دي ۱۸یواځې 

وایې چې دلته په ملیاردو ډالر راغلي دي، دغه میلیاردو ډالرو څخه یو فقط نهه تر لس میلیاردو افغان دولت ته ورکړل 

امونه شوي دي او حکومت حاضر دی چی ځواب ورکړي، دوهم هغه پیسی یې چې حکومت ته هم ورکړي دي،  پروګر

ټول د حکومت له خوا نه دي تهیه شوي د مثال په ډول ووایم، معارف ضرور دی، دوی د معارف سره کومک کوي مونږ 

یې مالتړ کوو، صحت ضرور دی دوی د صحت سره کومک کوي مونږ یی مالتړ کو، شکل د کومک کی بیا دوی خپل 
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نې قراردادنه وشي، په داسې حال کې که زمونږ پیسې نظر لري دوی دې ته ترجیع ورکوي چې د ) ان جي او( له الرې ځی

 واوسېږي زه ترجیح ورکوم  چې خپله د دولت د دایمي ظرفیت څخه ولګول شی.

 یانې د دوی دغه تګالره، فکرکوئ چې په افغانستان کې په داسې حاالتو کې  بریالي نه وه؟ پوښتنه :

یصدو څخه زیاتې پیسی دوی په خپله مصرفوي او د هغو زه هم همدې ته راځم چې اول خو دا دی چې اتیا ف ځواب :

مسوولیت د حکومت سره ندی، یانې تاسو وویلې چې حکومت  چانسونه له السه ورکړل، حکومت سره چې دا پیسی نه 

اوسي نو چانس به له کومه شي  هغه څه چې راکړي یې هم دي په دې کې یو زیات مقدار دوی یې په خپل شکل د استعمال 

( یا همبستګي ملي ده او همبستګي ملي خو یو زیربنایې NSPلګوي. مثال زمونږ غټه پروژه انکشافی پروژه )باندی 

پروژه نده ولې که مونږ ورته ووایو چې یو زیربنایې پروژه جوړه ؤو دوی یې پیسې نه مني، بانګ جهانی یی نه مني څو 

ازه کې په دغه ساحه کې مصرف وکړو، غواړو چې یو ځلی ما دا خبرې ورسره کړي دي چې مونږ نه غواړو په دغه اند

څه په نورو ساحو کې مصرف کړو، نه یې منی، بعضې ساحو کې یې موږ سره کومک کړی دی خصوصآ د اسیایې بانک 

کومکونه، هغه زیربنایې دي، یایې سړک جوړ کړی دی یا یی برق جوړ کړی دی اما که زیربنایی کارونه ډېر زیات نه 

دلیل یی زیات له دونرسره دی، د دې ترڅنګ د حکومت هغه هم باید سړی واویې، دغه افغانستان ته د  دي شوي هغه هم

نوي ریژیم راتګ د یوپالن ګذارۍ پر اساس نه وو، مونږ پروژې مشخصې کړې چې دغه دي او داسې پالن پنج ساله یا 

مکن زمونږهم یو څه قصور واوسېږي خو که سه ساله په دی نه وو، چې ټول یو له بل سره مرتبط واوسېږي په دې کې م

پالن مو هم جوړ کړی وای او تمویل د دونرانو په الس کې وی بیا کیدای شو چې زمونږ پالن یې راته نه وای منلی، بیا 

هم ځینې زیربنایې کارونه شوي دي، سړکونه جوړ شوي دي، د برق پایې نصب شوي دي خو په هغه اندازه نه چې باید 

ډېر کم، او داسې هم نه ده چې مونږ دغه پیشنهادونه نه دي کړي، اکثره د دونرانو لخوا رد شوي دي. د  شوي وو یانې

شکر درې بند په هکله شپږ کاله مخکې د جرمنیانو سره په ډېر شدت سره په جرمني کې وغږېدم، دوی غوښتل چې پنځلس 

کاري مه کوئ پنځلس میلیون دالره به د حکومت له  میلیونه ډالره مصرف کړي په جغل کارۍ باندې، ما ورته وویل، جغل

بودیجې څخه وي او پنځلس به د تاسو وي د شکر دری بند به پرې جوړ کړو دوی موافقه ونکړه او دوی د چغل کارۍ 

 خواته الړل.

الیسي ده تر دې وړاندې هم دا مشکل موجود ؤو چې نړیوالو بنسټیزو پروژو ته توجه نه کوله دا د دوی خاصه پ پوښتنه :

 یا تاسې کوم بل المل په کې ګورئ؟

کېدای شي یو اندازه ایدلوژیکي بحث واوسېږي په کې، مثال د هغوی په نظر خصوصآ دغه لیبرال طرز تفکر د  ځواب :

او بانک جهاني لخوا پر مخ ځي هغوی په دې نظر دي چې حکومت دغسې زیربنایي پروژو لکه برق   IMFاقتصاد چې 

سوولیت لري ولې په نورو زراعتي پروژو او صنعتي پروژو برخه کې هغوی دا وایې چې دا د او سړک، دې کې م

خصوصي سکتور کار دی، دا د دولت کار ندی، دولت دې معارف پرمخ بوځي قوانین دې جوړ کړي، برق دې تیار کړي 

هغه دې پرمخ بوځی. بل د  چې هر یو ارزانه وو که په داخل کې ارزانه وو او که د خارج څخه یې راوړل ارزانه وي

دوی دا هغه وو چې که په داخل کې برق تولید شي نو امکان لري شپږ تر اوو کالو پورې وخت ونیسي او د خارج څخه 

راوړل یې ارزانه وو په دې اساس باندې یو څه عملي مشکالت وو، یو څه ایدیالوژیک وو او کېدای شي ځینې نور 

 مشکالت هم په کې وي.

دې لس کالونو کې په افغانستان کې ډېرې نورې ډلې چې دیموکراتې او روشنفکرې نه دي ډېر مخکښ دي خو  په پوښتنه :

روشنفکره یا دیموکراته طبقه دومره راوتلې نه ده یایې چانس نه ده پیدا کړی یا بریالي شوي ندي المل یې په څه کې 

 ګورئ؟

درت ته راشي، دیموکراسي دا مانا چې هر چا ته ولس رائ دیموکراسي مانا دا نه ده چې حتمآ دې روشنفکر ق ځواب :

ورکړه. زمونږ ټینګار هم په دې وخت کې په دیموکراسۍ باندې اوسېږي د ولس په خوښه باندې اوسېږي. انتخابات باید 

ا شفاف واوسېږي، یو ځل یا دوه ځلې که روشنفکر الړ نشو او د روشنفکر موقف رښتیا د جامعې په ګټه وو باالخره د
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درک به کوي. دا چې ولی روشنفکر پخوا نه دي تللي، اول روشنفکران هم سره په یو قطب نه دي راټول شوي، دا هم یو 

 تشطت دی او که دوی وکوالی شي سره په یوه ځای راټول شي امکان لري وزن  یې لدینه هم زیات واوسېږي.

په موسساتو کې د روشنفکرانو موقف زیات دی، په پالیسي کې د روشنفکرانو نقش اوس هم زیات دی په حکومت او 

پارلمان کې ممکن په هغه اندازه سره نه اوسېږي مګر څو محدود خلک دي چې بیا د هغوی وزن زیات دی په بحث کې، 

په هر حال په ټولو ټولنو کې دا حال دی په دیموکراسۍ کې یې کله روشنفکر وړي کله یې غیر روشنفکر وړي، زموږه 

دا واوسېږي چې دیموکراسي جعلي ونه اوسېږي، په شفاف ډول باندې واوسېږي خلکو چې په هر چا اعتماد غوښتنه باید 

وکړ مونږه باید هغه ومنو ولو که د روشنفکر له موقف سره د هغوی قضاوت فرق ولري، پروا نلري، بااالخره امکان لري 

 چې بیرته په همدې خوا راشی.

نظام یو اصل همدغه سیاسي خوځښتونه، سیاسي حرکتونه او سیاسي ګوندونه دي. په  د یو دیموکرات او ولسواکپوښتنه : 

افغانستان کې یې په لس کلونو کې بې سارې وده کړې ده، خو بیا هم نیوکې پرې موجودې دي، په افغانستان کې ځینې 

زیان ورسوي دغه سیاسي سیاسي ګوندونه، سیاسي جبهې، ډلې او ټپلې، داسې ویل کېږي چې ګواکې سیاسي ثبات ته به 

 ګوندونه اوجبهې چې ځینې منفي جهت ته او ځینې خپل سیاسي ثبات کې دایم پاتې دي په دې هکله د تاسو نظر څه دی؟

په هغه ټولنه کې چې پر اساساتو باندې موافقه موجوده واوسېږي هلته سیاسي ډلې باعث د عدم استقرار نه کېږي  ځواب :

اساساتو باندې موافقه نه اوسېږي په ډېرو اساسي ملي خبرو باندې موافقه نه وي شوې هلته بیا او په هغه ټولنه کې چې په 

سیاسي ډلې کېدای شي باعث د تفرقې یا باعث عدم استقرار شي. اساسي خبرې په قانون اساسي کې مطرحه کېږي د دولت 

نون کې مطرح کېږي. زموږ هیله دا وه چې په هویت، د دولت رابطه، مختلفې قواوې، د ملت هویت و امثالهم. په اساسي قا

دغه ارتباط باندې به ډېر سوالونه موجود نه اوسېږي ولې د نظام په شکل باندې که ریاستی واوسېږي یا پارلماني واوسېږي 

هتر زه فکر کوم دا دواړه سیستمونه دوه مختلف شکل د دیموکراسۍ دي، دا نه شم ویالی چې حتمآ ریاستي په ټوله دنیا کې ب

دی او یا حتمآ پارلماني بهتر دی، دواړه خپل مثبت شیان او منفي شیان لري. ولې د قانون اساسي په بحث کې باید دا 

موضوعاتو باندې بحث شوی وی، که چیرې قابل د نزاع وي او په هغه وخت کې حل شوې وي خو دا په دې مانا نه ده 

چې ور باندې سوالیه کېږ دي. کېدای شی یو یا دوه ټکو باندې  چې د قانون اساسي یو ټکي باندې هم څوک نشي کوالی

سړی سوالیه کېږدي. او هماغه ډول چې په اساسي قانون کې یې ویلي په هماغه ډول سره د هغه د تغیر لپاره مصلحت 

ې سیاسي آمیزه مبارزه وشي. خو که چېرې څوک ټول د قانون اساسي اساسات د سوال الندې ونیسي نو بیا په هغه حالت ک

خوځښتونه باعث د عدم استقرارکېدای شي، سره له دې، چې اوس یو سلسله خبرې په همدغه ډول دي، چې قانون اساسي د 

سوال الندې راولي، زما توقع داده، چې انشاهللا دا به په طرف د عدم استقرار نه ځی په شرط د دې، چې رښتیا زموږ 

له خارجي او داخلي مداخلې، بې د حکومت د مداخلې ځینې، بی له هغه چا انتخابات واقعي واوسېږي زموږ انتخابات به 

چې د انتخاباتو پورې تړاو نلري د هغوی د مد اخلې پرته سره ته ورسېږي. زه فکر کوم هغه خلک چې ډېر اساسي 

 تغیرات غواړي انشاهللا د قانون د چوکاټ نه به نه وځي او د عدم استقرار خواته به نه ځي.

په هر صورت دا منئ چې ځینې سیاسي خوځښتونه په افغانستان کې دي چې خپله اصلي الره ور څخه ورکه  پوښتنه :

 شوې. او یو څه انحراف شوي دي؟

زما په عقیده ځینې غوښتنې یی د دې وخت لپاره الزمې ندي، زموږ سیستم ډېر نوی سیستم دی او په دومره  ځواب :

ندې راوستل زه فکر کوم چې ښه وخت د دغه لپاره ندی بلکه د دغه سیستم د مؤثر زغرده باندې بیا د دې سیستم د سوال ال

 فعالیت لپاره باید زموږ غوښتنې واوسېږي نه دا چې یو سیستم لرې کړو او پر ځای یی بل نظام یا بل سیستم راولوو.

چې د امریکا سره مو درې چانسونه ورته ووایو یا درې السته راوړنې چې تر السه مو کړې هغه دا،  پوښتنه :

ستراتیژیک تړون السلیک کړ، تر هغه وروسته مو په نظامي برخه کې د شیکاګو غونډه کې مالتړ ترالسه کړ او بیا هغه 

څه چې تاسې هم زیات په کې ښکیل وئ د توکیو غونډه وه چې د اقتصادي اړخه هم وتوانېدو چې مالتړ ترالسه کړو دغه 

کال مناسبه  ۲۰۱۴ثبت ارزوئ چې یانې درې واړه کوالی شي موږ سره وروسته له درې واړه ګامونه تاسو څومره م

 مرسته وکړي؟
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ډېره زیاته، اول دا چې زموږ امنیتي قواوی ډېرې زیاتې شوي دي او مصرف یې هم فوق العاده زیات شوی دی،  ځواب :

و او اسلحه ورته واخلو د شیکاګو دا زموږ د ملي اقتصاد له وسې څخه وتلې ده چې موږ درې نیم لکه نفر اعاشه کړ

کنفرانس پریکړه په دې ارتباط باندې فوق العاده مهمه ده، د لس کلونو لپاره حکومت ته موقع ورکوي چې د مالي لحاظه 

 مطمین واوسېږي.

ه، چې د توکیو کنفرانس پریکړه چې بیا د کال څلور میلیارده  د لس کلونو لپاره افغانستان ته ورکوي دا هم ډېره مهم د

انشاهللا  په لس کالوکې به زموږ اقتصاد بهتر شي او امید دی چې سوله هم په افغانستان کې راشي، زموږ ضروریات هم کم 

شي او د هغه سربیره کوم ستراتیژیک تړونونه چې د امریکا او نورو هېوادونو سره شوي انشاهللا کوم تهدیدات چې د 

رفع کولوکې مونږ سره ډېر کومک کوي. او دا درې نقطې چې تاسو ورته اشاره  افغانستان امنیت ته دي هغه هم د هغو په

کال څخه وروسته زه فکر کوم ډېر به مؤثر  ۲۰۱۴وکړه زما په اند د افغانستان ثبات او کامیابۍ په ارتباط باندې د 

 واوسېږي.

ې دنړېوالو قناعت حاصل کړو، یا توکیوکې چې تاسې خپله هم حضوردرلود باالخره مونږ څومره وتوانېدلو چ پوښتنه :

 هغومره تمه چې مونږ درلوده هغه موترالسه کړه اوکنه؟

هو! تقریبآ مونږ هغومره ترالسه کړه، ګرچې مونږ په اول کې پنځه مېلیاردو غوښتنه کړې وه،  ولی موږ  پوهېدو  ځواب :

ه اول کې موږ فکر کوو چې ایله څلور چې پنځه میلیارده ممکن ونه شي، اوس څه دپاسه څلور میلیارده د کال ده. پ

میلیاردو ته  ورسېږي اوس لږ څه اوښتې ده، دا بحثونه له دوی سره له پخوا نه روان وو اول بحث په دې ارتباط باندې د 

بن په کنفرانس کې وشو او بین المللي ټولنه ښه ده دا درک کوي چې دوی په افغانستان کې یو مسوولیت لري او که 

ه داسې حال کې پرېږدي عواقب به یې خراب وي او د دوی لپاره به یې هم عواقب خراب واوسېږي او دا اماده افغانستان پ

ګي لري یا دا آماده ګي یې ښودلې ده چې افغانستان سره هم اقتصادي کومک وکړي او هم په امنتي چارو کې مالي کومک 

ریږي. زه خپله همدغه یو دلیل ده چې نسبتآ خوشبین یم وکړي چې دا دولت پوخ شي په لس کلونو کې او په خپلو پښو ود

البته دا ډېرد دې پورې اړه لري چې زمونږ اداره یا منجمنت یا مدیریت د دې په څه ډول سره کوو، زه فکر کوم دغه دوه 

 کنفرانسونو په نتیجه کې انشاهللا د موږ لپاره دومره کومکونه شته دي چې امید ولرو.

او مرستې خو تر لس کلونه پورې دي، یانې بلکل دوامداره ندي چې تل پاتي واوسي دغلته ځینو  دا کومکونه پوښتنه :

طرحو ته ضرورت دی چې موږ په خپلو پښو ودرېږو،ستاسې په نظر جامع طرحې کومې دي چې باالخره موږ وتوانېږو 

 ترې ګټه پورته کړو؟

کړي خصوصآ په اقتصادي ساحه کې او هم په امنیتي  دې کې دوه شیان دي، اول حکومت باید خپل پالن طرحهځواب : 

ساحه کې. او زما غوښتنه له دونرانو څخه دا اوسېږي چې حکومت ته اجازه ورکړي چې خپل ترجیحات په خپله وټاکي، 

خپل پالن په خپله جوړکړي او مسؤلیت یې هم په خپل الس کې واخلي او داسې هره دقیقه او په هرقدم کې راته والړ نه 

سېږي چې په دې خوا الړ شه او په هغه خوا الړ شه اوطبعآ څنګه مې چې مخکې وویلې حکومت یو جامع پالن ته او

ضرورت لري دغه د رئیس صیب په فرمان کې هم ویل شوي دي چې د اقتصاد وزارت باید د راتلونکې لپاره یو څلور 

ندې کېږدي، اما دولت باید چې د خپلو پروژو لپاره کلن پالن جوړ کړي څلورکلن، درې کلن یا پنځه کلن هر نوم چې وربا

پشبیني ولري او دا پروژې یو له بل سره باید ارتباط ولري، که تربیه  معلم ده باید د دې پورې اړه ولري چې زموږ 

مکتبونه څومره ډېرېږي، د پوهنتونو سطح یا ظرفیت باید د دې پورې اړه ولري چې موږ د دولسم صنف څخه څومره 

ارغ وو، د مسلکي خلکو روزنه باید د دې پورې اړه ولري چې زمونږ صنایع په کومه اندازه پر مخ ځي وعلی هذا خلک ف

 القیاس.

معموآل سوداګري، سوداګریزې اړیکې او ترانزیت په افغانستان کې یو ډول د سیاست قرباني شوي دی، د  پوښتنه :

نګلې کېږي نو دا په سوداګرۍ او ترانزیت باندې مستقیم اغېزه ګاونډیو سره زموږ اړیکې چې کله هم د سیاسي اړخه تری

 لري دغه لپاره ستاسو وزارت تر دې دمه څه کړي دي، څه کوئ داسې کومه طرحه لرئ؟
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تجارت او ټرانزیت له عمومي سیاست نه لرې کېدالی نشي، که خدای نخواسته زمونږ روابط د همسایه ګانو سره  ځواب :

په تجارت او ټرانزیت باندې اثر کوي، زمونږ پالیسي زیادتره دا ده چې لږ متحمله اوسېږو فوري  ښه نه اوسېږي، نو طبعآ

عکس العمل ښکاره نه کړو ځکه چې نتیجه یې امکان لري مونږ ته نورهم ضرر ورسوي، مونږ محاط په وچه کې یو او 

و اعمالو یا د کومو اقداماتو چې کوو دهغه له دنیا څخه چې څه شی راځي د یو بل ملک څخه تېرېږي او باید مونږه د خپل

نتایجو ته پېش بینه واوسېږو، زه خو په دې فکر باندې یم چې زمونږ تجارتي روابط له همسایه ګانو سره په دې منطقې کې 

 زمونږه په ګټه هم دي خو زمونږ په پرتله د هغوی په ګټه زیات دي، یانې اوس مونږ د پاکستان څخه تقریبآ دوه ملیاردو

ډالرو مال دلته راوړو، افغانستان ممکن د پاکستان مهمترین بازار واوسېږي نو که زمونږ تجارتي روابط له دوی سره 

خرابېږي خو دوی ته هم نقص کوي، کله کله یوه خواه یا بله خواه لږ دوربینه نه اوسېږي لکه چې هغه بله خواه وي او 

ګڼو، ولې تر دې ډېره وخته پورې مونږ نشو کوالی چې د متقابل لوري مونږ هم داسې فوري عکس العمل په نفع د ملت نه 

کړنې نادیده وګورو، په تجارتي مسایلو کې د دواړو خواو په ګټو باندې دي او زمونږ توقع داده چې هغوی هم دې ټکي ته 

ت روان دی، متوجې شي، زمونږ په روابطو کې وقفه یې مشکالت راځي ولې اکثره اوقات فضل دخدای ده چې فعالی

زمونږ په عقیده باندې چې کېدای شي له دېنه بهتر شي، کېدای شي له دې بهترتر واوسېږي، امید مې ده چې په همدې ډول 

واوسېږي خو که خدای نخواسته هغوی بالکل بې عالقګي ښکاره کړي نو محدودې اندازې پورې مونږ هم عکس العمل 

ضرر ورسېږي، زمونږ موقف داده، چې نه غواړو هغوی ته ضرر  ښودلی شو، چې ممکن هغوی ته هم په کې لږ څه

 ورسوو او له هغوی څخه خواهش کوو، چې مونږه خواته هم ضرر راونه رسوي.

کال کې دوه تحوالت هم مهالي تقریبا پېښېږي، هغه دا، چې بهرنیان به په دغه کمیت سره شتون نلري او  ۲۰۱۴ پوښتنه :

ال کې ټاکنو ته څومره خوش بینه یاستئ، هغه ټاکنې چې د بهرنیانو په شتون سره تر ټاکنې هم ترسره کېږي،په داسې ح

 پوښتنو الندې تللې چې په کومه فضا کې به ټاکنې ترسره شي؟

په تېرو ټاکنو کې چون په ټولو والیاتو کې امنیت پوره موجود نه وو، او چې امنیت نه اوسېږي لږ زره کنترول  ځواب :

غو ټولو مشکالتو سره سره بیا هم دا سړی ویالی شي چې مدیریت یې په ډېر ښه ډول ورسېږي او سخت اوسېږي ولې د د

دا موضوع باید درک شي، دا موضوع باندې باید بحث وشي او د شفافو او ازاده ټاکنو لپاره کوم مؤسیسات چې موجود دي 

ټاکنو ته خطرات څه ؤو او دا ځل به د دوی الره  هغوی باید الاقل یو کال مخکې له هغه ځای نه باید دا ووایې، چې تېر ځل

د حل ورته څه شی اوسېږي، چې مخکې له مخکې ورباندې موفقه واوسېږي، بیا هم زه په خپله د تېرو ټاکنو د ادارې څخه 

ل چندان خوشحاله نه وم او امید داده چې دا ځل دا د ټاکنو مؤسیسات دې ټکی ته متوجې و اوسېږي که ټاکنې په شفاف ډو

 باندې ونه شي زه ډارېږم چې سیاسي عواقب به یې نور هم خراب تر و اوسېږي. 

 یانې هر څه د همغه منجمنت او ادارې پورې اړوند دي کوم چې بیا ټاکنې تنظیوي؟ پوښتنه :

وی هو! تر زیاتې اندازې پورې هغوی پورې اړه لري، ځکه چې دټاکنو دشفافیت مسؤلیت د دوی پر غاړه ده، که د ځواب :

له امنیتي چارو څخه کومک اخلي هغه د دې لپاره چې شفافیت په کې راشي، نو دوی که دغه تېرو کالونو ادعاګانې دعدم 

شفافیت چې شوې ونه څېړي او دهغوی لپاره مقنع دالیل راپیدا نه کړي یانې اقدامات ونه کړي، زه فکر کوم چې د دوی 

تو حیثیت ته به هم صدمه ورسوي او دا ځل به خارجي قواوې هم نه وي بیا حیثیت ته به هم ډېره صدمه ورسېږي، د انتخابا

خطر د دې شته چې د دې عواقب به په جامعه کې عمیقتر له هغې اوسېږي چې تېر ځل ؤو، نو دا ډېره مهمه ده چې کله 

دا احساس وکړي خارجي قواوې له دې ځایه څخه وځي، مونږ د نظام د حقانیت په هکله، سوال نه اوسېږي او هر څوک 

چې صادقانه ؤو، نو په صادقانه لوبه کې یې یو سړی بایلي او بل یې وړي او دواړه خواوې یې باید ومني، خو که برداشت 

په دې ډول وي چې نه، لوبه صادقانه، نه وه او هغه چا چې بایللې ده هغه هم چغې وهي چې ما وړې ده، نو بیا جنجال 

 پېښېږي.

کال کې ټاکنې ترسره شي او انشا هللا که ښې ترسره شي نو یو بل دولت، بل حکومت به  ۲۰۱۴شاید همدغه  پوښتنه :

 راځي، کومو اساسي بدلونونو ته ضرورت لري یا همدغه الره تعقیب کړي کومه چې اوس روانه ده؟
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ار یم او د ما مخکې وویل چې زه د نظام طرفدار یم، زه د سیاسي نظام طرفدار یم، د اقتصادي نظام طرفد ځواب :

اجتماعي نظام کوم چې مونږ منځته راوړی، زه د دې طرفدار یم، ولې په هره ساحه کې یو څه اصالحاتو ته ضرورت 

دی. مثآل په اقتصادي ساحه کې دې ته ضرورت دی چې تر اوسه پورې زمونږ نقش د دولت فقط زیاتر د ناظر شکل 

ونرانو ډغوښتنه زمونږ څخه د بین المللي  تقیمه برخه ولري او دغهدرلود، زه طرفدار د دې یم چې دولت په اقتصاد کې مس

( بانک جهاني لخوا ځنې وه، زه فکر کوم وخت د دې ده، چې دولت لږ څه مستقیم IMFاو بین المللي مؤسیساتو لکه )

فعآل رابطه د ارتباط ولري، همدغسې د سیاسي مؤسیساتو په ارتباط باندې هم یو څه ریفورم ته ضرورت ده، زه فکر کوم 

حکومت او پارلمان په طرف د انارشي روانه ده او دا د حکومت مسؤلیت هم ده او دپارلمان مسؤلیت هم ده چې دواړه 

همکاري وکړي چې د دولت او د ملت چارې په ښه ډول په مخ بوځي، همدغسې په اجتماعي ساحه کې په میډیا باندې یو 

و کې هم زمونږ کلتوري مسایل، باید چې دا د افغانستان کلتور او اسالم په نظر څه انتقادات شته دي او په ځینو نورو ساح

کې ونیسي، مونږ داسې ازادي مطلق نشو تعمیلوالی چې هغه خدای نخواسته داسالم له اوامرو سره مخالف اوسېږي یا د 

وک چې په افغانستان کې اسالمي او افغاني اساساتو سره په ټکر کې راځي په دغه ساحه کې په ټولو ساحو کې هر څ

سیاست کوي، که حکومت اوسېږي، که افراد اوسېږي او که پارلمان اوسېږي یو څه اصالحاتو ته ضرورت شته، تغیر 

 دنظام نه، اما یو څه اصالحات په داخل دنظام کې، دې ته ضرورت شته.

ولس څخه، معموآل پارلمان موهم په خپلو  رابه شو ستاسو پیغام ته چې پیغام مو ولس ته څه دی او غوښتنه هم له پوښتنه :

 خبرو کې یاد کړ له دوی څخه، د سیاسي خوځښتونو څخه؟

زما غوښتنې هم زیادتره همدغه خبرې وې چې په دې اخرکې مې وکړې، فقط یو شی وایم، هغه دا چې افغانستان  ځواب :

و کې په اسانه نه راځي، غټه مبارزه ورته قرار ده چې یو دیموکرات سیستم و اوسېږي، دیمو کراسي په اکثره هېوادون

کېږي، مونږ ته یا په اسانه یا په غیر اسانه ډول الاقل په قانوني لحاظه راته میسره شوې ده، دا دخلکو وظیفه ده چې له دې 

څخه واقعي دیموکراسي جوړه کړي، واقعي دیموکراسي یانې د خلکو په خوښه حکومت واوسېږي او په دې اساس زما 

ه له خلکو ځنې دا ده چې په فردي ډول او دسته جمعي ډول د خپلو حقوقو د تحقق لپاره فعالیت وکړي باید په مسایلو غوښتن

اګاه واوسېږي، دومره اګاهي ولري چې قضاوت وکوالی شي، په افرادو باندې قضاوت وکوالی شي او د خپل قضاوت پر 

م وکیل کوالی شي، کوم کاندید کوالی شي او کوم والیتي اساس باندې خلکو ته رایه ورکړي، چې څوک کوالی شي، کو

شورا خلک کوالی شي چې ریښتیا د افغانستان مشکالتو لپاره یو حل وړاندې کړي، صادقانه پر مخ والړ شي او باعث 

ې په درفاه او ارامي د خلکو په دې ممکلت کې شي. د خلکو وظیفه ډېره مهمه ده، د یو نظام په نه یواځې جوړولو کې بلک

مؤثریت کې هم. زما غوښتنه له خلکو څخه دا ده چې لږ څه وخوځېږي او جدي حرکت وکړي، چې نظام مؤثر شي او 

 دغسې خلک رامنځته کړي چې هغه وکوالی شي د دې نظام په مؤثریت کې مثبت قدم واخلي.           

کټر انوارالحق احدي له تاسو څخه یوه نړۍ مننه مننه د افغانستان د افغان ملت د ګوند مشر او د سوداګرۍ وزیر ښاغلی ډا

 په خیر راغلئ.

 تشکر له تاسو هم.  
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 سيستمونه او د هغو ډولونه ياقتصاد

  ينورمحمد غفور 

نظام پر سر تاوده بحثونه روان  يد هیواد د اقتصاد کړیو تر منځ  يواد افغانستان د روښان اندو او سیاسیزموږ د ګران ه

سیستمونو په اړه لوستونکو ته داسې بنسټیز معلومات وړاندې  يدې لیکنه کې په خورا لنډه توګه د اقتصاد غواړم په . يد

ماتو لرنه د هیواد په کچه د اوددې معلو يفعالیتونو کې په هغو پوهیدل خورا اړین د يسیاس ياو نظر يکړم چې په عمل

 . يسته کوپالنونو او پروګرامونو په جوړولو کې مر ياو اقتصاد يسیاس

 نظام څه شی دی؟  ياقتصاد

صص او او تولید په ټاکلې څانګه کې تخ . هر څوک د کار يکې د کار ټولنیز ویش غوره رول لراقتصاد  يعصر يپه اوسن

او د نورو غوښتونکو )مقتضیانو( له پاره  ي( تولیدويیو مخصوص شی )کال واحد ياقتصاد يتولیدي . هر خدماتيمهارت لر

مصرف په خاطر بازار ته او  یې د تبادلې

 .يوړاندې کو
 

 يسیستمونه چې موږ یې د اقتصاد ياقتصاد

اقتصاد کې د  ينظامونو په نوم هم یادوو، په مل

نعمتونو د مؤلدینو)عرضه  يخدمتونو او ماد

کوونکو( او مستهلکینو )تقاضا لرونکو( ترمنځ 

او د راکړې ورکړې د  ېاړیک يبنسټیزې حقوق

نارمونه  ي. دا هغه حقوقيد بڼې يانتظام اساس

چې د هیواد د بنسټیزو  يډولونه د ياو سازمان

 . يپروسو ماهیت او د ودې لوری ټاک ياقتصاد

 :ېبڼ يسیستم اساس يد اقتصاد
ً د  ياو تاریخ ي، عمليد علم لحاظه اساسا

مصرفوونکو تر منځ د اړیکو د تولیدوونکو او 

 : يانتظام دوه ډوله رامنځته کیدای ش يحقوق

سیستم دی چې د  يپالنیزه اقتصاد يیو مرکز .1

 کیږی. يپروسې پالن، اداره او رهبر ې او معامل ياقتصاد ادارې لخوا ټولې  يمرکز يدولت

، يرې )ارګان( لخوا څخه نه ټاکل کیږادا ياقتصاد يدولت ينظام دی چې هر څه پکې د مرکز ياو بل د بازار اقتصاد .2

 . يآزادو سیالیو په پروسو کې عمل کواو تقاضا له الرې د  د کالیو د عرضېفکټورونه په بازار کې  يبلکې اقتصاد

 .يایلو د مالکیت موضوع هم طرحه کیږباید دا په پام کې ولرو چې ددې دواړو سیستمونو له انتخاب سره سم د تولید په وس
 

 سیستم: يپالنیزه اقتصاد يمرکز

، د تولید وسایل يسیستمونه د يهیوادونو اقتصاد يه یې د سوسیالستې چې څرګنده نمونک سیستم يپالنیزه اقتصاد يپه مرکز

ملکیتونو ته اجازه  يل کیږي. په داسې نظام کې شخصد دولت او یا ټولنیزو اتحادیو او کوپراتیفونو په ملکیت کې ورکو

  . يقانون له مخې منعه و يملکیتونو شته والی د دولت ي، خو د خصوصيورکول کیږ

او کورنیو اړتیاوو د پوره  يچې د هغه د شخص یرهغه شتمنیو باندې د شخص تصاحب دڅخه مقصد پمالکیت  يله شخص

کارول کیدای. د مثال په  ياستثمار لپاره نه ش د خپلولو او ، خو د نورو د کار د ثمر يکولو له پاره ترې کار اخیستل کیږ

پخپله پکې کار  يیو شخص او د هغه د کورنۍ غړ ه چېجامې، بایسکل، موټر، هغه اندازه ځمک توګه، د اوسیدلو کور، 

  . يکاروژوند له پاره  ياو کورن يل هغه څه چې یو څوک یې د خپل شخصاو همدا ډول نور ټو يوکړ

څخه عبارت دی چې د افرادو د  دافرادو له هغه ډول تصاحب ېمالکیت د تولید پر وسایلو باند يددې په وړاندې خصوص

کسانو د کار څخه ګټه  او د هغو په واسطه د نورو هغو کارګرانو او مسلکی يڅخه زیات واو کورنیو اړتیاوو  يشخص

 يفعالیتونو کې برخه نش ياو خدمات يتولید په خپله په مستقل ډول په  له کبله يچې د همداسې وسایلو د نشتوال ياخیستل کیږ

 يد السته راوړو او په خپله تحصیل ند د اړتیاوووسایلو څخه بې برخې کارګران او ماهران د خپل ژو ياخیستالی. د تولید

، کار يوسایلو څښتن د يسبو تولیدچې د کوم بل پانګوال سره چې د منا يکار د موندلو له پاره دې ته اړ وڅانګه کې د 

الس ته . په پایله کې د خپل کار او الس د محصوالتو ګټه په لږه او یا ډیره اندازه د هغو د کار ورکوونکي پانګوال يوکړ

 ورځي. 
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دلته به د یوې ټوټې ځمکې، کور او موټر  يمالکیت تر منځ موضوع ښه څرګنده ش ياو خصوص يددې له پاره چې د شخص

 مثال راوړو:

 او پیداوار یې هم د ياو تولید وکړ کار  يکې پخپله دی او د هغه د کورنۍ غړ، په هغه يځمکه ولر يکه یو څوک شخص

نظام کې یې د  يتصادپالنیزه اق يملکیت ده او په مرکز ي، نو د ځمکې ټوټه د هغه شخصيولګو خپل کور د اړتیاوو له پاره

او   اجاره، کرایه چاته په  ، خپله ټوټه ځمکه يڅوک په مځکه کې پخپله کار نه کوخو که چیرې یو  . يساتلو او کولو حق لر

سیستم کې یې  يپالنیزه اقتصاد ياو په مرکز يت اوړمالکی ي، نو دا ځمکه د هغه په خصوصيیا دهقان ته په دهقانۍ ورکو

 . ياو زیار د ثمر د خپلولو حق نه لرد ملکیت او د هغو په وسیله د بل چا د کار 

، خو که يملکیت بلل کیږ ي، نو دا د هغه شخصياو پخپله ترې کار واخل يه څوک پخپل کورکې پخپله استوګن وهمدا ډول ک

له پاره کار  يالرې یې د خپلې شتمنۍ د زیاتوال خه یې بل چاته په کرایه ورکړه او له هغېخپل کور او یا د کور کومه بر

، چې د يملکیت بدلیږ ياو په داسې خصوص يملکیت له حالته اوړ يد شخصواخیست، نو په دې حالت کې دا کور د هغه 

ار ګټه د کور د څښتن جیب ته ک يد پرد هغو په واسطه 

ی شو چې تر هغه مداسې راوړا. د موټر مثال هم هيلویږ

غه مالکیت دی، چې پخپله او د ه يپورې د یو چا شخص

 . خو که څوک موټر پهيکورنۍ او دوستان ترې ګټه واخل

د کرایې په مقابل کې په کار  او یا یې يبدلو يټکس

 يملکیته وز ي، نو په دې حالت کې هغه له شخصياچو

د  ، ځکه چې له دې الرېيملکیت اوړ ياو په خصوص

 يد خاوند جیب ته لویږ ثمر د موټر د زیار او کار  بل 

 .يزیاتو يه د بل د کار په واسطه خپله شتمناو په دې توګ

په  اقتصاد پروسې  يزه سیستم کې د ملپالنی يپه مرکز

د تولید او توزیع بهیرونه د تیره بیا د کالیو او خدمتونو 

ه پالن ل يمرکز يادارې لخوا د جوړ شو يدولت يمرکز

پالنیزه  ي. مرکزيکیږ يمخې معین، اداره او رهبر

پالن د  يو ارګانو او د هغه مرکزواحد باید د لوړ ي. داسې چې هر اقتصاديهیرارشۍ پر بنسټ والړ د ياقتصاد د ادار

 ياو خپور شو  يا جوړ او د قانون په توګه منل شوادارې له خو يچې د پالن د مرکز يکرښو څخه تابعیت وکړ ياساس

مرامونه په پام کې نیول کیږی. د پیداوارو او خدمتونو ډولونه  يپالن کې تر ډیره حده د دولت سیاس ي. په دا ډول مرکزيو

همدا ډول د بیال بیلو  . يو يد پالن له مخې په نظر کې نیول شوواحد له پاره  ي، خدماتيـ تولید يهر اقتصاداو اندازه د 

 . يدلې بڼه هم مخکې له مخه ټاکل کیږتوزیع او تباواحدونو تر منځ د  ياو مصرف ياقتصاد 

چې د  يتجربې څرګندو ياو عمل ياریخهیوادونو ت يیتونو اتحاد او د نورو سوسیالیستجمهور يسوسیالیست يشورو يد پخوان

. د ي، پر مخ نه ځيو يراځي. هر څه هغسې لکه چې پالن شونتیجو تر منځ لوی تفاوتونه منځ ته  يپالن او د هغو د عمل

پانګې  ينظام د اوږدمهاله ضرور يو دا هم وښودله چې دا ډول اقتصادتجرب يتاریخ يسیستم عمل يپالنیزه اقتصاد يمرکز

هیوادونو کې هم د  ياتحاد، بلکې په نورو سوسیالیست ي. نه یوازې په شورويرنیزاسیون وس او امکان نه لراچونې او مد

 . يپورته شو ينه د د اړتیا سره برابر ګامونه  یلو د نوښت په الر کې د وختوس ياو خدمات يفابریکو او د تولید يتولید

 سیستمونو کې د تولیداتو اندازه، د کالیو ارزښت او همدا شان د محصوالتو د خرڅالو نرخونه يپالنیزه اقتصاد يپه مرکز

او قیمتونه  يجنس نرخ یو شی و يټاکلد هیواد په ټولو برخو کې د  چې ي. داسې معمول وي)قیمتونه( د دولت لخوا ټاکل کیږ

 . يو ياو نه بدلیدونک ثابت 

 سیستم: يد بازار اقتصاد

یر او د توزیع، تبادله او مصرف د مارکیټ د آزاد به  نعمتونو تولید،  يخدمتونو او مادسیستم کې د ټولو  يد بازار په اقتصاد

دوه قیمت  يد پیرودلو رامنځته شو زاده توګه قتصاد کې په آ. د بازار په ايکیږ يله الرې عمل زمعرضې او تقاضا د میکانی

چې ټاکلی جنس څومره لږ او محدود  يلوړ والی پانګوالو ته دا څرګندو د اجناسو د قیمت . يدندې یا دوه مخی فونکسیون لر

 . يې پانګه واچوڅانګه او کوم ځای ک يـ خدمات يلیددی او د هغو په وړاندې تقاضا څومره لوړه ده او دوی په کومه تو
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وسیلو باندې د قانون له پر  ، د تولیديسیستمونه یې ژوندۍ بیلګې د يکې چې د پانګوالی نظامونو اقتصادد بازار په اقتصاد 

پیسې، پانګه،  ېضرورت څخه زیات ياو کورن يچې د خپل شخص ي. هر څوک کوالی شيملکیت ټینګ و يمخې خصوص

ور او د هغو د کارولو له پاره ن يپه خپل الس کې ولر ېې د تولید وسیلاو نور ېیکـ ځمکه، موټر، باغونه، فابر يمنشت

 يیوستون او تنظیم له الرې کوالی شوسیلو او د کار د پردۍ قوې د ښه ب ي. د خپلو تولیديکارګران او ماهران استخدام کړ

. په دې يزیاته کړ يله پانګه او شتمناو خپ ياو ځواک څخه ښه ګټه واخل وسیلو د ملکیت د حق له امتیاز يچې د تولید

، همدا شان ينه د خپلوملکیتونو د ساتلو حق لرواحدونه او شرکتو ياو کوپراتیف يسیستم کې لکه څنګه چې دولت ياقتصاد

اورنګارنګ ټولنیز  ي، خصوصيوقف 

فارمونه هم د تولید پر وسایلو باندې  يشرکت

 .يحق لر يرلو قانوند مالکیت د ل

نظام کې د تولید  يقتصادد بازار په ا

اندازه، د تولیداتو ډولونه، د پیداوارو 

ه د آزاد رقابت له الرې ځایونه او قیمتون

 ي. هرڅوک اصوال کوالی شيټاکل کیږ

چې د ده په خوښه  يهغه محصول تولید کړ

چې زړه  ي، په هغه اندازه یې تولید کړيو

ی کې فابریکه جوړه ، په هغه ځايیې غواړ

خپل پیداوار  او يیې بول چې مناسبه يکړ

چې خرڅوالی  يپر هغه قیمت خرڅ کړ

 يش يپه بیالبیلو سیمو کې د ټاکل . يیې ش

نګ چې په څ ياو کیدای ش يقیمت بیل و

د  يش يپر څنګ پلورنځیو کې هم د ټاکل

 . يو نرخونه یو له بله سره فر  ولرخرڅال

چلندله پاره د  د سم یزمد بازار د میکان

لومړنی شرط  يزادملکیتونو آ يخصوص

هر څوک د خپلو دی، داسې چې 

او د  يوسیلو واک لر يمحصوالتو او تولید

 هغو له توان او طاقته پخپله خوښه کار

شرط له هر ډول السوهنې، تحریف، جعل او تذویرڅخه د مارکیټ  یله پاره دوهم مخکن زم. د بازار د میکانیياخیستالی ش

وړاندې کوونکو )عرضه کوونکو( او  ډول آزادۍ کې د ټولو مؤلدینو او د مالونو د مارکیټ په دا  ده.  يزار( آزاد)با

دا  . يارګانونه  پکې مداخله نه کو ياو سیاس  ياو دولت يغوښتونکو )تقاضا لرونکو( نیت، نظر او هدف انعکاس موندالی ش

آزادۍ، د  ی، چې په هغو کې فرديکیږ ينظامونو کې ښه طرحه او عملدموکراتیکو  يشرطونه په هغومنظمو قانون يمخکن

وانینو له الرې تنظیم ق يقانون او نورو فرع يادۍ او د افرادو نور حقو  د اساسسیالیو آزادۍ، د شغل او د کار د تړونونو آز

 . ياو تضمین و

دوه غوره  و نظامون يلحاظ په نړۍ کې د اقتصاد ياو تاریخ ي، علميسیستمونه په عمل ياقتصاد او د بازار  يپالنیزه مرکز

او د هغو  ېیستمونوڅخه یوه او یابل ته ورنږدس يچې د همدې دوو اساس يسیستم هره بله بڼه کیدای ش ياو د اقتصاد يبڼې د

  . يپه فرعو کې وشمیرل ش
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 اهمیت او پیژندل ېدالر ښموېدور

 لیکوال: پوهنوال رسول باوري

 موثریت یې لپاره ۍوداګرس د ېیواز نه چي دي اړیکي هغه پیوستوند منځ تر هیوادونو او ټولنو بشري د سړکونه او الري

 ېچاروک په راوړلو اووړلو پیژندلو د نوتهذیبو بیلو بیال او کلتورنو ، تمدونونو د یې ېهیس را زمانو لرغونو د ېبلک ید څرګند

 ېد په . يد يلوبول رول ګټور او يټاکونک

 پام د نړۍ د بیا ځل یو افغانستان ېچ هیله

 خپل شان په پخوا د ېک سیمه په او وړ

 د یداد ، کړي السه تر مقام ارزښتمن

 په ګام او اخلو څرک ېالر تاریخي وریښمو

 .په و یادو را ځایونه تم وا رباطونه یې ګام

 د منځ تر هیوادونو د ېک نړۍ ېلرغون

 په پایښت اړیکو دهغو او تامینیدل اړیکو

 د روال تجارتي او سوداګرۍ د پیمانه زیاته

 اغیزو تر ورکولوچارو ېود او پرانستلو

 په الرو ځمکنیو د هم یا او کیدې کارول نه ېالر بحري لپاره سوداګرۍ د ېچ وخت هغه توګه ېځانګړ په ، شویدي پاته ېالند

 ېهمد د او ارزښت ېهمد د . درلود تارزښ زیات الرو ځمکنیو وچو منځ تر هیوادونو د وخت هغه ، ېو نه ېډاډمن انډول

 شهرت د هیوادونه پراته سر پر ېالر د یې هم او وګاټه نوم نړیوال الرو یوشمیر ېچ و بنسټ پر ېاخستن ېګټ ېزیات د الرو

 ېچ کړ السه تر ارزښت نړیوال وخت ههغ وریښموالر ده.د بیلګه ستره یوه یې الر وریښمو د ېچ ، ورسول ته پوړیو لوړو

 نوموړي ، شو یبریال اخستلو ګټه په څخه ېالر دې د ترمنځ لویدیځ او ختیځ د پارهل ځل لومړي د (( تیتونیاس )) تاجر مقدوني

 ېک انتیچ او تایر ، سیدون ، برایت په هیله په پراختیا د اړیکو سوداګریزو د د منځ تر چین او روم د ېک حوزه په شام د سوداګر

 ېاړیک تجارتي لویدیځ او ختیځ د ېچ شول وکړای سره ېاخستن ګټه په یې څخه ېالر ېمده د او پرانیستل مرکزونه تجارتي

 سر پر ېالر ېد د ېچ شوه ډاډمنه او نامتو منځ تر یځلوید او ختیځ د وخت هغه پراختیا او وده ېالر د وریښمو .د کړي ېتامین

 پیل څخه چین او دهند ېچ الره دا ، وکړ پام چاروته ېساتن او امنیت د ېالر ېد د امپراتوریو وخت هغه د او ونههیواد پراته

 سیاسي او ستراتیژیکو مهمو د نستان افغا لرغوني د بیا او کیدل

 وخت خپل د ، رسیدله ېپور روم تر او تیریدله څخه کزونومر

 امپراتوري هونانو چیني د کي ختیځ په امپراتورۍ لویې ېدر

 د ېک لویدیځ په او امپراتوري کوشانیانو د ېاسیاک ۍمنځن په

 وریښمو د . وې ېپیوندکړ سره بله له یو امپراتوري روم

 هم زمینه اړیکو ښو د ترمنځ امپراتورانو د وخت د الر تجارتي

 ستر روم د بیلګه ښه اړیکو ډول ېد د ېچ کړه برابره

 .(( کالونه ورستي پیړۍ میالدي لومړۍ : تراجان )) امپراتور

 میالدي دلومړۍ : کدفیسیس یما )) امپراتور کوشاني افغان او

 ټوکران وریښمین چیني او جات ادویه هندي ېک ختیځ په. وه رالیږل او لیږل لیکونو دوستانه د منځ تر (( کالونه ورستي پیړۍ

 په توکي ستر دوه دا سوداګرۍ د ، وه وړ ېپاملرن او ارزښت دزیات څنګ تر نومالو تجارتي نورو د لپاره هیوادونو لویدیځو د

 څخه تانافغانس لرغوني له توګه ېځانګړ په او اسیا منځنۍ د الر لولیږ د یې ته ادونوهیو لویدیځو او جوړیدل ېک چین او دهن

 له افغانستان د خوا ېیو له ، و افغانستان یلرغون یټاټوب ارزښتمن ټولو تر هیوادونو دپرتو سر پر ېالر د وریښمو د . تیریدل

 ته ختیځ ېچ ، تولیدات وریښمین چین د لوري ختیځ له انافغانست د خوا ېبل له او جات ادویه هندي څخه هندوستان لوري سهیل

 د او امن پوره د کي ندورا په امپراتورۍ کوشاني د ېمخ له ارزښت ېهمد د ، تیریدل څخه ېخاور افغاني له وای رسیدلي باید

 ېلویدیځ د هم او واکمنانو پراتورۍام ېختیځ د هم ېچ دي الملونه څرګند هغه ، املرنهپ ځانګړې چاروته ېدساتن الرو

 ګاڼه ویاړ ته ځان دوستي یې سره امپراتورۍ کوشاني له او کاوه یدرناو پوره امپراتور کوشاني د نوواکمنا امپراتورۍ
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 ېچ ، وه مرکزونه ستر ېدر هغه اوبلخ کندهار ، کابل مهال پر امپراتورۍ کوشاني د توګه ېځانګړ په او افغانستان .دلرغوني

 څخه کابل د او کیده پیل څخه هند د ېچ وه الر هغه .یوه تیریدل امن اوډاډ پوره په کاروانونه ېالر د وریښمو د به څخه هغو له

 ېالر د وریښمو د به وروسته تیریدو تر کندهاره د او کیده پیل څخه هند له ېچ الر هغه بله رسیدله ته بلخ وروسته تیریدو تر

 د لورته ختیځ څخه بلخ د ، کیدله یوځای سره ېالر ېنړیوال ووریښم د ېک خوارزم یتمځا ورستۍ امپراتورۍ کوشاني سرد پر

 په ېچ وه هم ځایونه تم نور ېاوږدوک په ېدالر ،رسیدله ېپور جاپان او چین ختیځ حتی او پکن تر الر نړیواله وریښمو

 ونونمت تاریخي په ېچ کوم هتمځایونویادون یا او طونودهغوربا ېک برخه ېد په ، شویدي یاد نوم په رباط د ېک ونونمت تاریخي

 شوي پیژندل خوا له پوهانو جغرافیه تاریخي د او ثبت ېک

 . شویدي ګوته په او

 الر ليیسه یوه ېالر ېنړیوال وریښمو د : رال کابل د _۱

 مرکزي له هند د ېچ الر دا .یادیږي نوم په ېالر کابل د

 پیل څخه (( پوترا پوتالي )) د توګه ېځانګړ په او سیمو

 تاکسیال ، راولپنډۍ ، الهور ، پور فیروز اوسني د دهکی

 تیریدو تر څخه (( پیښور )) پوراشاپورا دلرغوني ،او

 په هم الر بله درسیدو ته کابل ، رسیدله ته کابل وروسته

 پیښور او تاکسیال د ېچ شویده یاده ېک ونونمت تاریخي

 او بغالن ، کوتل وریښمو د بیا ځایه هغه له او رسیدله ته کابل هوروست تیریدو تر څخه لغمان او کنړ ، چترال د شوې پیل څخه

 کیدله. یوځای سره ېالر ېنړیوال د به هلته او رسیدله ته بلخ بیا

 وصل سره یې هند او کندهار ېچ الر غه د : الر کندهار د _ ۲

 پوترا پوتالي د ې.چ درلود یې واټن میله ٤۰۰ لږه رت لږ کول

 ، سکر د وروسته یتمځا تر روزپورفی د او کیدله پیل څخه

 وروسته تیریدو تر تمځایونو ېکوټ او لورالیې ، پور شکار

 پراخو تر فراه او الرام د بیا ځایه هغه له او رسیدله ته کندهار

 ووریښم د به رسیدوسره په ته هرات لرغوني او تیریدله دښتو

 د ېمخ له ارزښت ېهمد د ، کیدله ییوخا سره ېالر ېنړیوال

 ېک تاریخ خپل په ميعال ابوالفضل مورخ دربار مغولي يهند

 دروازه رادو وکندهار کابل باستان پژوهان خرد :)ېچ لیکلي

 سزاوار( راه دو این جهانګردانرا برایران یودیګر برتوران یازیک برشمردند،که هندوستان

 ، رسیدله ېپور پیکن تر الر غزیدلې لورته ځیخت څخه بلخ د ، و بلخ مرکز ستر یو ېالر ېنړیوال د دوریښمو : الر بلخ د _۳

 رباط یلومړ لور په ختیځ د څخه بلخ د رال لویه وریښمو د ،شویدي ثبت ېک ونونمت تاریخي په هم رباطونه پراته ېک الره په او

 تر ېد .د یدلهرس ته پیکن بیا او تروسسیران ، ترواز ، روشان ، ختن ، یارکند ، تاشقرغان چیني وروسته هغه تر او اباد فیض

 ، کاشغر ، اوشیا ، دامنا ، اسمبریا ېشو بیله لور په شمال د ېسیم له روشان د ته لوري شمال ندیس امو د هم الر بله یوه څنګ

 په لویدیځ د څخه بلخ د خو . رسیدله ته هرات لرغوني بیا او احنف قصر ، مرو ، هخشب ، ګورګنج ، تاشکند ، خجند ، خوقند

 یاد نومونه هرات د بیا او مرورود او میمنې د ېیواز ېک الر ېد په ،یشو څرګند ید نه څرک یاتز رباطونو د لور

 کاروانونه اموالو تجارتي د سر پر ېالر ېنړیوال وریښمو د ېیواز افغانستان لرغوني ېچ پیداشي را پوښتنه دا .ښایېشویدي

 ېنړیوال ېد د یې سره کولو ېوړاند په هغو د ېچ وه التمحصو او متاع تجارتي ېداس هم ېک هیواد ېد په که او کول بدرګه

 لپاره ېد د . وکړو پام ته ونونمت تاریخي هم بیا ېچ ده اړینه نیت په ویلو جواب د ته ېپوښتن ېد ؟ کول السه تر ګټه څخه ېالر

 ټکي ېد د څه هر له ې.مخک کوم یادونه متونو تاریخي نوځی د توګه په بیلګو د دلته شي ونیول مخه داوږدوالي بحث د ېچ

 وه واکمنه امپراتوري رهست کوشاني محدوده اوسنۍ پر افغانستان د ېک درشل په پیړیو لومړیو میالدي د ېچ ګڼم اړین یادول

 او امنیت ډاډمن ېک واکمنۍ خپله په یې خوا ېبل له او درلودې ېاړیک ېښ سره امپراتوریو لویو نړیوالو د یې خوا ېیو له ېچ
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 ېد د وه. ېکړ برابره زمینه پوره لپاره ختیاپرا او ېود د ېالر ېنړیوال وریښمو د ېچار ېد ېچ و یکړ تامین مصونیت

 د وریښمو د هم صنایع ظریفه ، تولیدات کرهڼیز ، محصوالت السي ېک سیمو بیلو بیال په افغانستان د ییوځا سره رکن بنسټیز

 دننه د ېک هیواد په وار خپل په هم شتون ېالر ېنړیوال تجارتي د باالمقابل او ړهوک مرسته سره پراختیا او ېود د ېالر

 . وګرځیدل سبب ېهڅون او ېدزیاتون محصوالتو

 ینوموړ ، ید یکړ سفر ته فغانستانا نیت لیدلوپه معابدو بودایې د کال میالدي ٦۲٩ په ېچ هیونتسنګ یکوونک یارتز چیني

 پوخ ېچ دې د سره ښار دغه ، وایې راجاګریها یکوچن ښارته و ( بلخ ) بلهیکا یا بهولو د )) : لیکي اړه په پیداوارو د بلخ د

 ، دي لږ ډیر یې وګړي ، یشوید جوړ

 زیات یې پیداوار ېکځم د خو

 یې شمیر ډولونو د ګالنو د ې.یوازدي

 ډیر کیږي کرل للمي او اوبیز ېچ

 اړه په کاپیسا د ینوموړ (( . يد ګران

 کزمر هیواد شي پي کیا د )) لیکي

 دریو د ېل یو ) لیه لس محیط چاپیره

 ېد په . ید ( خوري سمون سره میلو

 کرل دانې غلې ډول هر ېک هیواد

 خوشبویه ېداس یوډول لتهد او . کیږي

 یې نوم په ( یوکین ) د ېچ شته يبوټ

 په هار ننګر د او (( ځي نشیا تجارتي ته نوروهیوادونو او ځي را شیان تجارتي څخه هیوادونو ډیرو د ته هیواد ېد او . یادوي

 کرل او شته ېپک ګالن او ېمیو اندازه زیاته په او ده شتمنه ډیره پلوه له دانو غلو د سیمه ( ننګرهار ) لوهو ناکي د )) لیکي اړه

 .( کیږي

 او ، کاڼي متيقی ، صنایع السي ېبلک کیدل لیږل نه محصوالت کرهڼیز ېیواز ته هیوادونو بهرنیو څخه تانافغانس لرغوني د

 الجوردو د توګه په ېبیلګ د ،کیدل لیږل وسیله په سوداګرانو د پیمانه زیاته په هم توکي سوداګریز نور ېداس او بوټي دوایې

 نپوهانولرغو ېک مصر په )) لیکي ېک مقاله څیړنیزه خپله په یوتوزي ماوریز لرغونپوه جاپاني اړه ېد په ، شو یادوالی کاڼي

 په متاع تجارتي د میالد تر پخوا کاله زره ېدر څخه افغانستان له ېچ کړل السه تر څخه قبرونو ونيعفر وبیالبیل د کاڼي ېداس

 ((عالمه . شویدي السه تر غمي او کاڼي الجوردي زیات ٥۰۰ تر څخه قبرونو ۱۰٩ د شمیر کاڼو ېد د . وه شوي وړل توګه

 د ېچ لیکي حواله په اثیر ابن د بیبيح

 جملې له توکو يتجارت د مصر لرغوني

 او ،  منسوجات هرات د قلم اساسي یو څخه

 بلخ د . وه ټوکران شوي تولید او شوي بدل

 تجارتي نورو د لیکوونکى جغرافیا تاریخي

 هم تانګونه هغه اسونو د څنګ تر شیانو

 محبوسینو د ېک زندان په بلخ د ېچ یادوي

 په متاع تجارتي د به بیا او جوړیدل خوا له

 ېد په . کیده وړل ته ازارونوب ویول توګه

 تولیدات کورني او صنایع السي نور ترتیب

 لپاره سوداګرو او تاجرانو هیوادونو نورو د

 افغاني د . کارول هتوګ پسې پرله په الره نړیواله وریښمو د یې به لپاره راوړلو ته الس د دهغو او کیدل ګڼل توکي وړ پام د

 ېچ پیداکیږي الره هم ته ېپوښتن ېبل ېیو څخه مطالبو یادشیو د وګرځیدل پام د سوداګرو دلرغونو ېچ ېبیلګ الجوردو

 ېد ؟ شویده سره تر منځ تر یوادونوه بیلو بیال د سوداګري او تجارت دا ېک زمانو لرغونو په ېچ شته اسناد او شواهد ېایاداس

 له دلرغونپوهانو توګه لنډه په ېچ ده اړینه شي ېوړاند اسناد ویلو هو ېد د ېچ لپاره ېد د . ید هو جواب لنډ هم ته ېپوښتن
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 اوښ د ېک موزیم په تاداجي د جاپان د . يش کوالی مرسته سره ثبوت د ویلو هو همدې د ېچ وکړو یادونه څیړنو دهغو خوا

 مهپنځ په ېچ شویده ګڼل مجسمه هغه دا ، ارويک لپاره سفر د یې پیروان مذهب بودایې د ېچ بریښي ېداس شته مجسمه یوه

 چین څخه افغانستان له یلومړ ېچ یشو ګڼل افغانستان یټاټوب جوړیدو د مجسمي ېد د . ده رسیدلې ته جاپان ېک پیړۍ میالدي

 سره مجسمې ېهمد د هم نومیږي ( )دنبوره وتارهد ېچ وسیله یوه وهلو ساز د څنګ تر ېد د . ده رسیدلې ته جاپان اوبیا

 ېشویدي،چ وړل توګه په متاع تجارتي د لوري په لویدیځ د هم او ختیځ د هم کاڼي ردودالجو او . ده رسیدلې ته جاپان یوځای

 وکړه. یادونه دهغو مو ېوړاند

 ګڼل یټاټوب ارزښتمن ټولو تر اسیا ۍمنځن د بنسټ پر موقعیت جغرافیایې خپل د افغانستان ېچ وړده ېیادون د توګه په ېلپای د

 تر دولت يپیاوړ او ځواکمن د ، مرسته په اولسونو میشتو د ېچ یشو زیات ال وخت هغه ارزښت موقعیت ېد د خو . یشوید

 اولسي ېاوپیاوړ ثبات سیاسي ېک افغانستان په ېچ وي دیتائ شکه له ېب مطلب اد ېپاڼ یختار د . ید یراغل ېالند ۍواکمن

 . ید یلرل پیغام یهمیشن ېود ېډاډمن او ېسول د لپاره نړۍ او ېسیم د واکمني
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 ساحه آزاد تجارتی جنوب آسیا (SAFTA)تجارتی افغانستان ایمنطقه نخستین موافقتنامه عمده 

میالدی تاسیس شد.همکاری درسازمان سارک 5198ای جنوب آسیا )سارک( دراواخرسال سازمان همکاریهای منطقه

منفعت  داخلی کشورهای عضوو موربراصل احترام به تساوی حاکمیت،تمامیت ارضی،استقالل سیاسی،عدم مداخله درا

متقابل استوارمیباشد.اهداف مهم سارک عبارت اند از: ارتقای 

سطح رفاه وکیفیت زندگی ساکنین جنوب آسیا،تسریع رشد 

اقتصادی،ترقی اجتماعی وانکشاف متقابل،تفاهم ودرک 

مشکالت یکدیگر،تقویت همکاری فعال ومساعدت متقابل 

 تخنیکی وعلمی، فرهنگی، ی،عاجتما درعرصه های اقتصادی،

 نهادها و تقویت همکاری با سایرکشورهای روبه انکشاف،

وجود دارند که  ېکمیسیونهای تخنیک، سازمانهای بین المللی

ذیل تحت پوشش قرار  های همکاری اساسی را درعرصه

فعالیت های مربوط به  میدهند: زراعت وانکشاف دهات،

 ط زیست ومحی جوانان واطفال، زنان، صحت وجامعه،

 انکشاف منابع بشری، اشناسی،وه ،تکنالوجی ،علم جنگلداری،

حقوق  ،معلوماتی ومخابراتگروپهای کاری  ،ترانسپورت

عالیترین مقام سازمان سارک محسوب ، کنفرانس سران کشورها توریزم وانرژی ایجاد گردیده اند. مالکیت معنوی،

 2005 نوامبر عالمیه داکه شامل سیزدهمین کنفرانس سران که درکنفرانس سران برگذارشده است. ا15میگردد، تاکنون 

 با داکه برگذارشد بیان میدارد که "سران کشورها وحکومات درخواست افغانستان برای عضویت را استقبال و در

یل اپر 4الی  3" درچهاردهمین اجالس سران که ازتاریخ  گردیدند. درنظرداشت طی مراحل قانونی عضویت آنرا خواستار

بمثانه یک  دهلی جدید برگذارشد جاللتمآب حامد کرزی رئیس جمهوراسالمی افغانستان اظهارداشت که "امروز در 2007

ترتیب  " بدین خانواده آسیای جنوبی احراز میکنند. رویداد برجسته  یادآوری خواهد شد چه افغانستان جایگاه خود را در

نخستین عضو جدید  2007اپریل  تکوین سازمان سارک در یباشد بعد ازافغانستان که یک کشور درسطح کمترین توسعه م

 اعالمیه ها، سازمان سارک، شناخته شد ومنحیث عضو آن سازمان موافقت خویشرا به قبول والحاق به مواد منشور

ی بسو سازمان سارک توجه خود را 1980اواخر سال  در های سازمان متذکره اعالم داشت. وفیصله موافقتنامه ها

تنامه تجارت امتیازی جنوب آسیا که هدف آن توسعه قهمکاری های اقتصادی مبذول نمود دراین راستا اولین برنامه آن مواف

نهایی به طرف ساحه آزاد تجارتی جنوب اسیا  یاین امر منحیث اولین مرحله گذار می باشد. ،هتجارت بین المنطقوی بود

(SAFTAگردید. موافقتنامه سافتا به تاریخ) همین اجالس آن جریان دوازد در 1382جدی  16مطابق  2004جنوری سال  6

(به تاریخ اول جوالی TLPموجب برنامه آزاد سازی تجارت ) ه دراسالم آباد نهایی وعقد گردید. ضمایم این موافقتنامه ب

 د.وافقتنامه سافتا را امضاء نموم 2008سال 
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توافقات سازمانی، برنامه آزاد سازی تجارت وغیره تشریح  سافتا اهداف، موافقتنامه 25درماده مشخصات برجسته سافتا   

ت افزایش تسهیال برداشتن موانع تجارتی، رت بین کشورهای عضو ازطریق گردیده است. این موافقتنامه روی توسعه تجا

 کمتر که برای کشورهایا ر( SDTویژه ومتفاوت )وافزایش رقابت تاکید می نماید.موافقتنامه سافتا همچنان رفتار تجارتی 

توسعه یافته شناسایی نموده ومیکانیزم حل وفصل منازعات را فراهم میسازد.ابزارکلیدی تطبیق عبارت اند از :آزاد سازی 

حل وفصل منازعات ، وتدابیر حفاظتی . موافقتنامه ،طرزالعمل های مشورتی ،فقات سازمانی اتو مقررات مبدا،تعرفه ها،

ه تجارتی بوده وتوانایی آنرا دارد تا مشکالت تجارتی مانند تعرفه های بلند ،یا عوارض گمرکی سافتا یک موافقتنام

توریدات ومشکالت گمرکی را با همسایگان افغانستان کاهش داده وازاین طریق چگونگی دسترسی تولیدات افغانی به 

مارکیت ها به گونه ای امتیازی حاصل میگردد. سافتا برای 

 یای ذیل را فراهم نموده است:تجار افغانی مزا

به اساس  2008هندوستان: قبالٌ ازاول سال  

ا را برای تولیدات افغانستان موافقتنامه سافتا تعرفه ه

 کاهش داده است.)قبل ازبرنامه  (  5.0%به 

سال ازآغازریال نکا : برای تولیدات افغانی _ پاکستان وس

 کاهش میدهند. 5.0تعرفه ها را به % 2009

  5.0به %آهسته آهسته  2016ومالدیف: تعرفه های شان را برای تولیدات افغانی تا سال  نیپال، ه دیش ،بوتان ،_ بنگل

این تولیدات تعرفه های  به استثنای تولیدات مندرج لست امتعه حساسمیباشد  این تخفیف شاملمیدهد. تمام تولیدات  کاهش

که افغانستان ازامتیازات این موافقتنامه برخوردارشود، تولیدات ی بخاطر .یابند سافتا کاهش نمیبه اساس موافقتنامه 

( یک تولید FOBفیصد ارزش صادراتی )ارزش  70صادراتی افغانستان باید آزمایش مقررات مبدا را برآورده سازد . الی 

 لی که شامل اجراتل از منابع داخفیصد ارزش صادراتی باید متشک 30را میتواند محتویات وارداتی تشکیل دهد. متباقی 

فیصد ارزش متشکله  10فیصد منابع داخلی باشد درصورتیکه  20تولیدات افغانستان میتواند دارای  منافع وغیره میگردد

 آن ازسایر کشورهای عضو سارک تشکیل شده باشد . 

داده میشود .  مه سافتاریدات به اساس موافقتناچند سال جبران خسارات عواید ازسبب نرخ های تخفیفی تو برای افغانستان 

همکاری های گمرکی، حل وفصل منازعات تجارتی،  :گر نیز درنظرگرفته شده است ماننددی دراین موافقتنامه تدابیر

ساعدت های برای م شرایط ، تدابیرحفاظتی دربرابر خسارات صنایع و واحد بودنی، تسهیالت تجارتیارتقای سرمایه گذار

ٌ افغانستان میتواند از این  ون درسطح بسیار پائین قرار داردهای افغانستان هم اکن تعرفه.  تخنیکی درساحات مختلف بنا

منحیث  ارکیت های این کشورها خواهد داشتموافقتنامه بیشتر مستفید شود. زیرا تولیدات افغانستان دسترسی امتیازی به م

ان سارک که درتولیدات ی عضو سازممثالٌ ازمنابع کشورها عضو سازمان سارک مزایای  دیگری نیز وجود دارد.

استفاده شود با منابع مذکور  برای امتیاز واجد شرایط میگردد  GSPکه درایاالت متحده امریکا به اساس برنامه صادراتی 

نامه ٌ متذکره تنها تبار خود باقی مانده است، موافقتچنانچه سافتا  درحال حاضر به اع منحیث منابع افغانی رفتار میشود.

رت اموال را تحت پوشش قرار میدهد وعمالٌ به تجارت سکتور خدمات استثنا قایل شده است. سکتورخدمات بخش مهم تجا
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اقتصاد منطقه را تشکیل میدهد و تجارت خدمات یک شکل بسیار سریع رو به انکشاف تجارت در جهان میباشد. دراین 

رآن واضح گردیده است که وی به اکمال رسید که دمورد بنابر تقاضای کشورهای عضوسازمان سارک یک مطالعه و سر

خدمات بهره مند خواهد گردید. درمطالعه و سروی پیشنهاد گردیده است که اعضای سازمان  ازآزاد سازی تجارت منطقه 

سارک یک چهارچوب موافقتنامه را)یعنی چهار چوب سارک درمورد تجارت خدمات، سافاس ( تصویب مینماید . تمامی 

نامه موافقت نمایند. می ( کارSATISسارک درمورد تجارت خدمات ) نامه، درحال حاضر، باالی موافقتضوکشورهای ع

آسیای جنوبی سافتا حد اقل در ارتباط به افغانستان یک محیط سودمند که درآن به موضوعات تجارت در داخل منطقه 

ستراتیژی اده یک موضوع مهم مشترک در فراهم نماید. همکاری  اقتصادی  منطقه وی فراین رسیده گی صورت گیرد

افغانستان بجای خود باقی مانده است وهرفرصت بمنظور دنبال این هدف باید تحت  شاف ملی افغانستان وموافقت نامه انک

سافتا چنانچه درحال حاضر به اعتبار خود باقی مانده است ،  د ضعف های موجوده در موافقتنامه استفاده قرارگیرد .با وجو

نما و پیشبینی  وجود دارد که کشورهای عضو در بعضی مراحل در آینده غرض برطرف نمودن این مشکالت دور

مذاکرات را آغاز نماید. هنگامیکه آن پروسه آغازگردد، اشتراک فعال به نفع افغانستان خواهد بود. آسیای جنوبی از بازار 

افغانستان وجود دارد اگر  اقتصادی قابل مالحظه برای های دارای رشد سریع و بزرگ نماینده گی میکند و منفعت های

اشتراک در سازمان سافتا همچنان فرصت های بزرگتری را برای ایجاد  نامه سود مندتر و مساعدتر تصویب گردد.موافقت

روابط مستحکم دوجانبه با کشورهای سازمان سارک نیز فراهم میسازد. تعدادی ازکشورهای سازمان سارک موافقتنامه 

های دوجانبه تجارتی را فعاالنه پیگری مینماید. اشتراک افغانستان در سازمان سافتا کمک مینماید تا یک اساس را ایجاد 

تخنیکی غرض درک  یت ظرفیت محدود و سر انجام وابط تجارتی به آسانی ایجاد گرددکه برمبنای آن این ر هنمود

منطقوی وجود دارد. شمولیت و اشتراک فعاالنه در سازمان سافتا واشتراک موثر در موافقتنامه های تجارتی دوجانبه و 

یک فرصت را برای دولت فراهم میسازد تا مهارت ها و تجارب را ایجاد نماید که برای گسترش موافقتنامه های بیشتر در 

 آینده ضروری باشد.
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 تاریخچه مختصر وزارت

 غازی  دارای قدامت تاریخی میباشد. اعلیحضرت بوده واساسی دولت  هایوزارت تجارت وصنایع افغانستان یکی از ارگان

( میالدی ، اقدام به ریفورم های فراگیرنمود. شاه امان  1919(مطابق )  1298بعداز اعالم استقالل درسال )  خانامان هللا 

مه تشکیالت اساسی افغانستان بنیان تدوین نظامنامه ها منجمله نظامنا هللا دولت مستقل افغانستان را بر اساس قانون اساسی و

جوزا  15این ترتیب برای اولین بار در افغانستان تشکیالت اساسی دولت از طریق قانون تنظیم شد که در ه گذاشت، ب

 ( به نشر رسید . 1302)

به میان آمد واین  وقوه قضائیه ( قوه مقننهمطابق نظامنامه اساسی یا قانون اساسی تفکیک قوای ثالثه دولت ) قوه اجرائیه ، 

 .ش در ساحات مربوطه خود آغاز نمودقواء به صورت مستقل به کار وفعالت خوی

، تقنینیه وقضائیه ایجاد شد قوای سه گانه دولت یهبرمبنای قانون اساسی مکلفیت های قوای سه گانه مشخص وقوای اجرائ

 . اداری کشور طرح وعملی گردیدجدید مستقالنه به فعالیت اغاز نمود ودربخش قوه اجرائیه تشکیالت 

بعد از اعالم استقالل از جانب شاه 

امان هللا قوای اجرائیه افغانستان 

ایجاد ودر نخستین حکومت آن 

دوره سردار عبدالقدوس به حیث 

بر گزیده شد وغالم  صدراعظم

به سمت وزیر  گمحمد خان ورد

. وزارت تجارت تعین گردید

( 1338تا  1317تجارت از سال )

م وزارت اقتصاد ملی یاد میشد بنا

سالهای قبل  وبر اساس تشکیل

متشکل از شقو  تجارت، 

، صنایع وگمرکات امور زراعت

(  1316اداری بود ودرسال ) 

نظر به انکشاف امور اقتصادی 

عمومی به ریاست مدیریت های 

 در ریاست ،، مدیریت ترانسپورتعبات جدید مثل مدیریت صنایع دستی، مدیریت صنایع ماشینی. بعضی شها ارتقا داده شد

، مدیریت احصائیه تجارت داخلی صنایع ومدیریت های مستقل وتعرفه، مدیریت تدوین قوانین، مدیریت بازار های داخلی

ریت ، مدی( درریاست تجارتی 1317ودرسال )  ، مدیریت تدقیق ومطالعات در ریاست تجارتی در نظر گرفته شدرجیوخا

 . گردیدصادرات و واردات ایجاد 

با گذشت زمان مطابق ضرورت ونیاز همان وقت وبه تدریج ادارات مسلکی یکی پی دیگر از پیکر وزارت اقتصاد ملی جدا 

. به وزارت های مستقل ارتقا یافتندومنحیث واحد های جداگانه به فعالیت آغاز نمودند وهریک از این واحد های ذکر شده 

(  1326-1319ند وبعداً وکالت التجاری افغانی درپشاور افتتاح شد. از سال ) ( دفتر آتشه تجارتی در ه 1318درسال )

(  1328، در اواخر سال ) عمده در آن رونما نگردیدتغیرات  . ودملی مانند سالهای قبل باقی ماندتشکیالت وزارت اقتصا

وزارت جدیداً ایجاد وبرخی از  ، بعضی ریاست های در تشکیلکیل وزارت اقتصاد تغیراتی رخ داد( در تش 1329واوایل ) 

 . ظایف آنها به دیگر شعبات محول شدتشکیالت بنابر اقتضای زمان از بین رفته و و

یک تعداد از ادارات از بدنه وزارت اقتصاد  ،د موسسات و وزارت های مسلکی دیگراما بنابر نیازمندی روز افزون به ایجا

( وزارت اقتصادملی دوباره از ماه 1335ا یافت ودر نهایت درسال )ملی مجزا وبه ادارات وموسسات مستقل دیگر ارتق

ا به حال با داشتن که از آن تاریخ ت ( بنام وزارت تجارت درتشکالتی اداری مملکت عرض وجود نمود1335عقرب )
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 ا به داشتن ولت افغانستان خود رددر شرایط فعلی ن تجارتی را انجام نموده است  ، فعالیت های گونا گوفتشکیالت  مختل

 .شد متعهد خوشبختی افغانستان باید"اقتصاد بازارآزاد" و حمایت از سکتور خصوصی منحیث مؤثرترین راه جهت رفاه و 

غانها را بخصوص آنعده بطور نامساویانه وجود داشته و بیشتر اف اقتصاد افغانستان بطور ثابت رشد نموده  که این رشد

خصوصاً  اید بازار آزاد نا مطمئن هستندد، متاثر نموده است. اکثریت مردم در مورد فوکه در روستا ها بسر میبرنافغانهای

ضرورت است تا  سریع و قیمت بلند اکثریت مواد اولیه مانند مواد  نفتی و آرد مواجه میشوند.قیمت هنگامیکه آنها با افزایش 

شویق گردند، فرصت های رشد اقتصادی کشور که سکتور ازاد دوباره آگاه و ت مردم افغانستان در مورد  فواید اقتصاد بازار

تشبثات کوچک و خصوصی محرک آن باشد، شناسائی و از آن بهره مند گردد. این  امر شامل یک تعهد به تحرک رشد در 

غیر عنعنوی و همچنان افزایش رقابت جهت حصول اطمینان از اینکه سکتور خصوصی برای  ،ویصنایع عنعن ،بزرگ 

وزارت تجارت وصنایع یگانه وزارت کلیدی است، که این اهداف ازطریق آن میتواند برآورده   کارا میباشد. فایدۀ همه،

 گردد. 

در  این وزارت راه طوالنی را جهت ارتقای ظرفیت های خویش طی نموده است تا بتواند نقش جدیدش را بدرستی ایفا نماید، 

اسیس و آغاز به یک برنامه مکمل ریفورم اداری از طریق تطبیق ت وزارت مذکور یک ریاست جداگانۀ منابع بشری را

سیستم رتب و معاشات نموده است. برعالوه  وزارت تجارت و صنایع به پیشرفت مهم در ساحات اساسی ترتیب  پالیسی ها، 

 .تسهیل و تنظیم امورتجارتی نایل آمده است

 ع افغانستان تجارت و صنای وزارت ابطه به تشکیالت معلومات مختصر در ر

 دفتر  ریاست .1

 بشری منابع ریاست .2

 عامه ارتباط و اطــــــــــــــــــالعات ریاست .3

 ها جوازنامه صدور ریاست .4

 مالی امور و اداری ریاست .5

 داخلی تفتیش ریاست .6

 فکری ومالکیت مشاغلو  تجارتی های فعالیت مرکزی ثبت ریاست .7

 ترانزیتی تسهیالت ریاست .8

 للیالم بین تجارت عمومی ریاست .9

 خصوصی سکتور انکشاف عمومی ریاست .10

 حقوقی امور ریاست .11

 ازمستهلکین حمایت و رقابت توسعه ریاست .12

 پالن و پالیسیو  استراتیژی ریاست .13

 صادرات انکشاف ریاست .14

 وشرکتها تصدیها مالی امور وتحلیل اصالحات تطبیق ریاست .15

 صنایع امور تخنیکی ریاست .16

 صنعتی پارکهای ریاست .17

 جندر آمریت .18

 ومخابراتی معلوماتی نالوژیتک آمریت .19

 وگازمایع نفتی مواد تجارت امور تنظیم آمریت .20

و بقیه تمام ( پست عالیرتبه 15) قرار گرفته بود  رتب و معاشکه در چوکات ریاست های فو  الذکر تحت پروسه هایپست

ی و خدمات ملکی به اعالن از طریق کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداررتبه میباشد، بست های عالیرتبه  پست ها پائین

، در ، رتبه باید متذکر شد ندر مورد پست های پائیند. اپروسه رقابت آزاد استخدام شده و از طریق  هرقابتی گذاشته شد

نماینده بورد تعینات خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی  پائین رتبه های پست پروسه استخدام 

ابق به طرزالعمل استخدام رقابتی طبق معیاد تعین شده به اعالن گذاشته شده و فورم درخواستی توسط مط واشتراک نموده 
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سپرده  انمورد نظر برای کاندید های توزیع والیحه وظایف پستافراد موظفین مدیریت عمومی منابع بشری حین مراجعه 

 .کمک ورهنمائی صورت گرفته استشده ودر مورد خانه پری فورم درخواستی به آنهایکه مشکالت داشتند 

خدمات  مامورین( قانون  16مطابق به ماده ) اجراأت کاری شان که از طریق رقابت آزاد استخدام گردیده اند نیآنعده کارمندا

 .میگرند ( ماهه وساالنه قرار 6 ملکی مورد ارزیابی )
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 اقتصادي همکاریوسیمه ایزسازمان )ایکو(د 

 "زاخیل": نصیر احمد  لیکونکی

ونې اهیوادونو دبیا رغودې دکنفرانس )انکتاد( او هم دمخ پر اړوند دسوداګرۍ پراخوالی م د ملل متحد پورې۱۹۴۶په کال 

نومول د دې سبب شو چې په نړۍ کې دهیوادونو ترمنځ نړیواله او سیمه ایزه همکاري  لسیزې ۱۹۶۰ګ په نامه داوپرمختی

م کې ددریو ۱۹۴۶( په کال  ۍ سازمان )ار. سي . ډيڅ کې د سیمې دبیارغاونې دهمکارکړي.چې په دې تر پیاوړې

 ځته شو .نهیوادونو  ایران،پاکستان او ترکې په غړیتوب رام

کوشش کاوه خپل اقتصادي  یطو اوغوښتنو په اساس کوم چې هغویداسازمان دنوموړوهیوادونو دسیاسي،اقتصادي شرا

تکنالوژي ته الس  ذخایرو کموالی ، نوېغربي سیستم  سره عیاراوهم دځمکې الندې   رایط اودصنعتي کولو طرحې پهش

رسی ، د سیمې دموجوده امکاناتو څخه استفاده ، ددې هیوادونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي اوسنتي مشابهتونه ، په یو حساسه 

غه  هیوادونه دهمکاریو څو جانبه نقطه کې د هغوی شته والی اوداسې نور عوامل ددې  سبب شو چې د راتیژیکياو ست

 سازمان رامنځته کړي.

وموړو هیوادونو ترمنځ دقوي معاهده دن اُزمیرم کې د۱۹۴۸م تاسیس او په ۱۹۴۶نو په همدې اساس دغه سازمان په کال 

اوفعالیتونو په هکله امضٔا شوه .په لومړۍ لسیزه کې دا اسازمان  همکارۍ

یوادونود ځینو طرحوله کبله  لکه په دومره کامیاب نه وه خو وروسته ددې ه

تولید ، دبانک په هکله  ایران کې دالمونیمو تولید ، په پاکستان کې دکاغذ

سازمان  مکاریو په هکله مٔوثر اقدامات ددېه داساسنامې تدوین او دګمرکي

طرحې هم  کله ترسره شول مګر دا وروستۍداهدافو  دترالسه کولو په ه

سازمان کې   مي انقالب په دوران کې وځنډیدې اوپه نوموړيدایران  داسال

کې دا   ۱۳۵۹د ایران عضویت په تعلیق کې واچول شوچې بالخره په کال 

 سازمان کامالً منحل شو .

که دایران څخه دامریکا وروسته له څو کالو څخه دځینوعواملوپه بُنیاد  ل

په  یه چې دهغوسیاست و نوی خارجي ځه تلل اوهم  د ایران دحمایت لمن

ایران دهم کیدل غوښتل بل  ایران دپاکستان او ترکې سره نژدې بنسټ

هیوادونو له خوا په ایران اقتصادي محاصره د دې سبب شوه چې ایران دخپلو غیرعرب  اوعرا  ترمنځ جګړه او دعربي

اروپایی اتحادیې کې دنه منلو په سبب ګاونډیانو خواته ځان نژدې کړي، پاکستان هم دهند سره داختالفاتو په سبب او ترکې په 

یا یو بل ته زیات  تمایل  د سیمه ایز سازمان په رامنځته کولوکې پیدا کړ، هماغه وو چې نوموړو درې واړوهیوادونو یو ځل ب

( پرځای یې  یو نوی سازمان  دسیمه ایزې اقتصادي همکارۍ دسازمان )ایکو ( په نامه  الس ورکړ او د )آر.سي.ډي

 کړ . رامنځته

 : هـدنــژنــیــو( پــکــد)ای

م     ۱۹۸۵په یوه مرکزي مهمه او ستراتیژیکه نقطه کې په  کال  اقتصادي همکاریو سیمه ایز سازمان دی چې د نړۍایکو د

 د ایران، پاکستان او ترکې هیوادونو  له خوا تأ سیس شو .

وادونه ـیـیا هـرکزي آسـګ او دمــاس ړنـدو په اسـلت دمجاه  ـم سلمانـان دمــتـســانــغــاد دافـحـات ورويـه چی شـته کلـورس

و سازمان سره ـم کال کې دایک ۱۹۹۲جان او افغانستان هم په ـیوادونه ،آزربایـیا هـرکزي آسـول نو دمـخه ازاد شـي څـدروس

 دی تبد یل کړ. نکیغړو لرو ۱۰سازمان چې د په یو لویسازمان یې نسبتاً  یو ځای او دا وړوکی
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ان ـتـزسـیـرقـتان،قـسـزاقـستان،ازربایجان،قـکـاجـستان،تـنـمـرکـان،تـتـسـانـغـتان،افـسـپاک ران،ـای یه،ـترک ېوخت ک نيـپه اوس

 سازمان د غړو هیوادونوڅخه دي.  ددې تانـاو ازبکس

 افغانستان   جان  ـآزربای    ران ـای    ستان ـزاقـق  زستان قرقی    پاکستان    تاجکستان   ه ـیـرکـت  نستان ـمـرکـت ان ـتـکسـازب

 د ایکو سازمان  موخې:

اره تاسیس اودزیاتو دسیمې پرمختیا لپ واجتماعي سازمانونوله جملې څخه دی چېسازمان دسیمې د مهمو اقتصادي ا موړینو

 ډول دی اهدافو لرونکی دی چې مهم یې په الندې

داوسیدونکیو د ژوند دسطحې او سوکالتیا لپاره د  لپاره کوښښ ، دسیمېپراختیا  ياداوقوي اقتص د یو مستحکمې -۱

 شرایطو لوړوالی  .

 پراخوالی اودسوداګریزو خنډونو لمینځه وړل.   سوداګرۍ څخه آخوا د دسیمې اوسیمې -۲

هم سوداګرۍ سره او  نړیوالې هیوادونو د سوداګرۍ  دیوځای کولو کوشش دسیمې  د -۳

 همکاریو ته وده ورکول. نګي ، تخنیکي اوعلمي،فرهولنیزې،ټاقتصادي

 دحمل ونقل او ارتباطي بنسټونو پراخوالی . -۴

 ودې ورکولو اوپراخوالي په هکله دپالن جوړول او دطبعي سرچینو څخه ګټه اخستنه انساني سرچینو ته د  -۵

 .سازمان دمهموموخو څخه شمیرل کیږي  ړيدنومو

 نیوونکي ارګانونه: د سازمان جوړښت او تصمیم
په هرو  چې -دمشرانو ناسته : -۱

یزو ناوټول دوه کالو کې دعمومي

 الرښونو لپاره ترسره کیږې .

          -دوزیرانو شورا: -۲

دسازمان دتصمیم دوزیرانوشورا

یښودنې لوړ او نیونې او سیاست ا

ترین ارګان دی او په کال  عالي

 کې یوځل جلسه کوي.

چې  غړوشورا دایمي د -۳

مټ  شورا اجرائیوي دوزیرانو د

دی اوهر کال دسفیرانو په سطحه 

 تهران کې جلسه نیسي .

 

درئیسانو په سطحه جلسه  ې یوځل دغړوهیوادونو دپالن جوړونېپه کال ک -دپالن او پروګرام جوړونې شورا: دسیمې -۴

 جوړښت ګرامونو څیړنه،دسیمه ایزو بنسټونو دکوي چه د اهدافو دالسته راوړلو په هکله عملي برنامې،دتیرو پالنونو او پرو

 په هکله وړاندیز اونور وظایف پرغاړه لري.

 

         

http://www.ecosecretariat.org/Countries/Afghanistan/Country.htm
http://www.ecosecretariat.org/Countries/Azerbaijan/Country.htm
http://www.ecosecretariat.org/Countries/Iran/Country.htm
http://www.ecosecretariat.org/Countries/Kazakhstan/Country.htm
http://www.ecosecretariat.org/Countries/Kyrgyzstan/Country.htm
http://www.ecosecretariat.org/Countries/Pakistan/Country.htm
http://www.ecosecretariat.org/Countries/Tajikistan/Country.htm
http://www.ecosecretariat.org/Countries/Turkey/Country.htm
http://www.ecosecretariat.org/Countries/Turkmenistan/Country.htm
http://www.ecosecretariat.org/Countries/Uzbekistan/Country.htm
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ً (:ـ دایکو دسکرت -۵ چې دایکو د فعالیتونو  سکرټریت مقام مقر تهران ښار کې موقیعت لري ریت) داراالنشا

 اودکنفرانسونو د ترسره کیدو چارې پرمخ وړي. ،هماهنګۍنظارت

او  نینو،مدیرانوسکرټریت دسکرټر، معاوی

کارکوونکیو څخه جوړشوی  عادي

دی.دوزیرانو شورا دغړوهیوادونو دنومول 

شوو اشخاصو څخه یو تن ددرې کالونو لپاره د 

موده بیا  تمدید  ي چې داپه حیث  ټاک سکرټر

ددې سازمان ترټولو  یترکیدای نشي  سکرت

 لوړ اجراېوي مقام ګڼل کیږي .

 

 فعالیتونه دمنشي دایکو سازمان

اودهغه دمعاونینو د نظرالندې 

 د دغو مدیریتونو لخوا ترسره کیږي .
 دسوداګرۍ او پانګه اچونې مدیریت.  -۱

 دترانسپورت اومخابراتو مدیریت . -۲

 دکانونو،انرژۍ اوداوسیدنې دمحل مدیریت.  -۳

 د زراعت، صنایعو او روغتیا مدیریت . -۴

 د اقتصادي تحقیقاتو او پروژو مدیریت. -۵

 دانساني سرچینو دپراخوالی مدیریت . -۶ 

 دی : کاري کمیټو لرونکی همدارنګه دایکو سازمان دالندې تخصصي موسساتو او

 داقتصادي  همکاریو کمیټه .  -۱

 دزراعتي همکاریو کمیټه .  -۲

 دمخدره موادو دکنترول کمیټه.  -۳

 دانرژي دهمکاریو کمیټه . -۴

 ـ دسوداګرۍ اوصنایعو خونه. ۵

 اوتعلیمي همکاریو خونه.  فرهنګي ،دعلمي -۶

 انجینري اومشورتي کمیټه.  -۷

 فرهنګي انستیتیوت . -۸

 

 

 

 د اقتصادي همکاریوسازمان )ایکو ( اهمیت:

دایکو غړیو هیوادونه د یو مشترک تاریخي او فرهنګي میراث په لرلو په یوه مهمه حساسه او جیوپولیټیکی جغرافیایې 

چه  څرنګهطب نوم ځانته خپل کړي لکه ق   سره ددی وړتیا لري چې دنړۍ د اقتصادي ودرلودلسیمه کې د موقیعت په 

زیرمو لکه دګازاونفتو لویو  که نقطه کې  واقع او دزیاتو طبیعيمخکې مو وویل نوموړي غړي هیوادونه په یوه ستراتیژی

وت اوسرمایې یې انساني ق ، فلزي معدني موادو لکه مس، طال اوغیر فلزي معدنیاتو او ددې ټولو څخه مهموزیرم

 . درلودونکي دي
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 څرنګه چې دایکو غړو هیوادونو لپاره  دسیمې بازار ته د پرمختګ ورکولو ښه زمینه مساعده ده کوالی شي ددې هیوادونو د

به  دغړو هیوادونو  په پای کې صنعتي پراخوالي لپاره ډیر مهم کارونه  تر سره کړي. چې د صنعتي پراخوالي راتلونکې

شي په بین المللی اقتصادي  او پرمختګ لپاره ښه موقع  برابره  شي غړي هیوادونه کوالی سوکالۍ اره  د اجتماعيلپ

 ولري. په اړوند ډیره پراخه ونډه د سیمېکې  معامالتو

اوترکیه   ،نفتو اوګازو لوی تولیدونکې هیوادله حیثهد ند اوچین سره دګډې پولې ، ایران،هسېاروپا، فارس خلیج،رو دا سیمه د

په بین المللی اوسیمیزو معامالتو کې داروپا ددروازې حیثیت په لرلوسره  د نړۍ په اقتصادي معامالتوکي ستراتیژیک 

او نړۍ په اقتصادي  دسیمې شي والیپه نامه ک دپیوستون دنقطې ډول داسازمان د ختیځ اولودیځ نو په دې .اهمیت لري

 یخي ځایونه  دسوداګرۍ اوترانزیت ددهلیز په توګه پرانیزي .پراخوالي کې مهم رول ولوبوي اوخپل تار

په سلو کې  ۳۰میلونه نفوس لري او ۴۰۰څخه  تر۳۵۰دی چې د نه کیلو متر مربع مساحت درلودونکیمیلو ۸داسازمان د 

 په سلو کې په ټوله نړۍ کې نیولی دی . ۶مساحت یې په اسیا او 

په جغرافیایی ساحه کې  ددې اتحادیې  ک سیمې ګڼل کیږيو جیوایکونومیآسیا اود فارس خلیج چې د نړۍ جیو پولټیک ا

 . شتون لري

 

ستونزې په  وړاندې شو دایکو سازمان دپرمختګ پر یپه ټولیزه توګه موږ کوال

 الندې ډول په ګوته کړو.

 

سیستم باندې تمرکز  آسیا هیوادونه د اقتصاد بازار په جوړښت بیلوالی لکه دمرکزي دغړو هیوادونو ترمنځ داقتصادي -۱

 سکتور پراخوالی نسبت دایکو نوروغړو ته . دخصوصيپلوته روان دي یاهم په ترکیه کې 

ددې  لی اوهم دخصوصي برخې ضعیفوالیدغړو هیوادونو لپاره دیو پرمختللی پالن نه درلودل او داقتصاد دنه تکمیل وا -۲

 . زمان دنه پرمختګ یو دلیل ګڼل کیږيسا

 آسیا هیوادونولپاره.   افغانستان اومرکزيپه خاص ډول  سرمایې نشتوالی نو دپرمختګ لپاره دداکثروهیوادو  -۳

 او نړۍ دسوداګریزو روابطو دحمایت لپاره دځینوبنسټونو نه موجودیت . سیمېپه غړو هیوادونو کې د -۴

اود قوي غړو هیوادونو  و ضعیفوالیخوا دقوانینو اومقرراتد سوداګرۍ اوپانګه اچونې د نظارت په هکله دغړو هیوادونو ل -۵

 ترمنځ د قوي سوداګرۍ اواقتصادي معاملو نه موجودیت.

 اود ښه نیت نه شتون، یو پربل بدګماني اوداعتماد نه موجودیت . سیاسي لید لوري دغړو هیوادونو ترمنځ د -۶

 غانستان کې دامریکا یی نظامیانو شتون.د ځینوغربي هیوادونو نفوذ لکه د امریکا اواسراییلو په ترکیه، آزربایجان اواف -۷

سیکولر  تعرض لکه ایران اوترکیه چې ترکیه د اوعقیدوي دنړۍ دهیوادونو ترمنځ د سیاسي ریژیمونو بیلوالی، سیاسي -۸

 او سیکولر سیستم باندې نیوکه کوي. ه اسالمي نظام  غوښتونکیایران دیو حکومت غوښتونکې ده په داسې حال کې چې

همکاري له غرب سره په خاص  ترکې یزوهیوادونوسره  لکه داله ځینو نورو غیرسیمه  وځایوالیړو هیوادونو ید ځینو غ -۹

نیم دغرب اونیم هم دشر  لید  معاملو کې تان چې په اقتصاديډول دامریکا او اروپایې اتحادیې کې دشاملیدو په هکله یا پاکس

 . لوری لري

)د مرکزي آسیا هیوادونو اوافغانستان(  هم  ددې  ثبات نشتوالینیتي اوسیاسي همدارنګه د ځینو غړوهیوادونو د ام -۱۰

 سازمان دعمده ستونزوڅخه شمیرل کیږي  .

 :دایکو سازمان مهمې معاهدي

 دایکو سوداګریزه معاهده )اکوتا ( چې د ایران،ترکې، پاکستان اوافغانستان لخوا داکوتا  -۱

 په هکله تصویب شوه. کمواليکال دتعرفو د ۱۳۸۳/ ۴/  ۹معاهده په اسالم آباد کی په

داهم دایکو د مهمو معاهدو څخه ده چې د څلورو کمیسونو  -موافقت نامه : چوکات بندۍ د حمل و نقل اوترانزیت د -۲

 لرونکې ده .

 راء کمیټه  داج ېدبیم -کمیټه ب سپنې دپټلۍداو-ج کمیټه حقوقي -کمیټه  د  جادې د -الف 
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،اوترکی هیوادونو معاهده د افغانستان، ازربایجان نوموړې -شویق اومالتړ موافقتنامه:( دت پانګه اچونېدسرمایه ګذارۍ )  -۳

 . لخوا امضأ شوې اونور غړو هیوادونو تراوسه دامعاهده نه ده امضأ کړې

ازربایجان، معاهده د افغانستان، عاتي بانک دتاسیس معاهده : نوموړېدقاچا  او ګمرکي جرایموپه هکله دایکوداطال -۴

 .هیوادونو لخوا امضأ شوې اوترکې

م کې ترتیب د درېو  ۱۹۹۲دایکو دغړوهیوادونو دسوداګرولپاره دسهولتونو د برابرولو په هکله معاهده : چه په کال  -۵

 ځیده .په پوره کولو سره داجراء وړ وګر اندازې ټاکلې م کې دنصاب د ۲۰۰۰هیوادونو لخوا امضأ او په کال 

داجراء  راهیسې ۱۳۸۵بانک د تأسیس معاهده : د کال دایکو د -۶

وړده اودهغه په اساس دایکو بانک خپل فعالیت شروع کړ چه 

دبانک مقر په استانبول کې موقیعت لري اوپه تهران اواسالم آباد 

 کې  یوه یوه شعبه لري.

 

پراختیا د  ایکو دسیمه ایزې همکارۍ اونړیوالې

بنسټونه  صيقوي کیدلو په هکله ځینې تخص

 .يډول د چه مهم یې په الندې رامنځته کړي
 موسسه . دایکو فرهنګي -۱

 دایکودبیمې دلوړو زده کړو موسسه.  -۲

 دایکو د سوداګرۍ دپراختیا بانک. -۳

 دایکو د سوداګرۍ اوصنایعو د خونې ټولنه. -۴

 . ي ديدپراختیا لپاره الندې تخصصي مرکزونه هم تصویب شو دهمکاریو په همدې ډول دسیمې

 د مدیریت په هکله سیمه یزمرکز په مشهد کې . الۍدو چک -۱

 سیمه یزمرکز. دطبیعي آفتونوپه وړاندې دمبارزې  - ۲

 د مبارزې  کمیسیون . ددایمې ناروغیو پر وړاندې  -۳

 دانتقال سیمه یز مرکز په تهران کې . ۍکنالوژټ د -۴

 نتیجه:

د خپل جغرافیایي موقیعت پر بنا  ساحه کې موقیعت لري ه اوستراتیژیکهسره ددې چې دایکو سازما ن د نړۍ په یو حساس

کوالی شي د نړۍ دسوداګرۍ دمعابر حیثیت غوره او خپل غړي هیوادونه د نړۍ د پرمخ تللو اقتصادي هیوادونو په قطار 

ې ښائې. اودکومو کې ودروي مګر دا سازمان درامنځته کیدوله نیټې څخه تراوسه په دې نه دی توانیدلی لکه څرنګه چ

 . هیوادونه نوموړو مقاصدو ته ورسوي اوخپل غړي ړشوی وه هغه ترالسه کړياهدافواومقاصدولپاره چه جو

په تصویب رسولي مګر نوموړې معاهدې  ې معاهدې یوشمیر زیاتیي سره ددې چې دا سازمان خپلو موخو ته درسیدلولپاره 

 نه دي عملې شوي. یواځې دکاغذ پر مخ پاتې دي ډیرې کمې او یا هیڅ

، دځینې غړو هیوادونو اختالفات اقتصادي، جغرفیائي سازمان د نه پرمختګ الملونه د غړوهیودونو ترمنځ سیاسي، ددې 

سازمان اوهم دسیمې دهیوادونو څخه عالوه دنورو هیوادونو نفوذ اواثر په ځینو غړوهیوادونو باندې ددې  خودخواهي

پر بنا داسازمان ونه توانید چې  ستونزې چې دنوموړې څخه شمیرل کیږيخنډونود جملې  دمهمو داهدافو په ترالسه کولو کې

 او ،پرمخ تللېآسیا اوافغانستان سیاسي، اقتصادي اوامنیتي ستونزې هوارې اود یو قوي مځنۍ د غړو هیوادونو په تیره بیا د

 ژني.یهیوادنو ته ځان وروپ پر ځان متکي اقتصادي سازمان په حیث د نړۍ
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 توره طال )پترولیم(

 ژباړونکی: ذکــریا شـــنیزی 

د  ېطال نه، بلکه د عمل په ډګر ک ې، په حقیقت کيره طال سره شهرت لرپه تو ېنفت او ګاز یا پترولیم چ

تړلی دی. نفت او ګاز دنن ورځې  ېاقتصاد په پترولیم پور ېد نن ورځ ۍ، ځکه د نړيطال نه کم نه د

 ېباره ک ېپه د ېاړینه وبلله چ ېدنوموړو علتونو پربنسټ م يونو سبب شواترو ناخوالو او کشمکشدزی

مقاله  ېدامریکې غږ ویب پاڼې څخه خپره شو

 ژبې څخه پښتوژبې ته وژباړم. يله انګلس

د ډیرو پخوا وختونو څخه  پترولیم یا نفت او ګاز

تاریخ پوه هیرودت  ي، یونانيشهرت لر

(Herodotus ډیر د ) پخوا څخه د قیرو

عراق  يښار بابلیون یا اوسن يستعمال د تاریخا

د ساختمانونو او سرکونو د جوړولو لپاره 

 وړاندیز کړی ؤ.

 rockد تیلو) ېیږپترولیم د ت ېژبه ک يپه التین 

oilیم یا نفت اوګاز د ، پترولي( معنی ورکو

 يشونو)بقایاوو( د سون توک ېفوسیلونو دپات

میلیونونه کاله پخوا مړه  ېشونوڅخه، کوم چ ېاتاتو او حیواناتو د پاتئید د نب. دغه باارزښته ماده یا فلويد

یریدلو سره تر ډیرو رسوباتو د وخت په ت ېشون ېپات ې. د حیواناتو او نباتاتو نوموړي، السته راځيو يشو

په توره طال یا پترولیم  ېپه نتیجه ک ېچ يواقع کیږ ېروسته د زیات حرارت او فشار النداوو يکیږ ېالند

(Petroleumباندې بدلیږ )ي. 

 .ېی شکل: د پترولیم د معدنو شکل او نمونه

چې کیدای  يغلق مالیکولونه منځ ته راځد کاربن او هایدروجن م ېپه نتیجه ک ېپروس يذکرشوې جیولوجیک 

. يبعضې فلزات او نور عناصر هم ولر نورمهم عنصرونه لکه سلفر، نایتروجن، اکسیجن، ېبعض يش

اصطالح  يحرکت یا په جیولوجیک يفشار زیات و ېتشکیل څخه وروسته د هغه ځای نه چپترولیم دخپل 

( او سوری لرونکی فشار کم، ښه محفظه )ساتونکی پوښ ېاو هغه ځای کې چیرته چ يمهاجرت کو

، که يتروش او یا خواږه و يرولیم )او باالخصوص ګاز( کیدای ش. پتيقرار نیس يولر ې)منفذداره( ډبر

د  يو يتیل د سلفرعنصردرلودونک يیا په بله معنی غیرتصفیه شو  از(ترولیم )او باالخصوص ګخام پ ېچیر

 .يیلو یا پترولیم په نامه هم یادیږتروشو ت

مشکله ده او  يته ډیره جنجال ېنسبت دخوږوپترولیمو د تصفیې پروسد تروشو تیلو)پترولیم( دتصفیې پروسه 

 ېم د سلفرعنصر په کمه اندازه یا ئ. خواږه پترولیيضرورت لر ته ېتصفیه خان ېچې زیات وخت ته او پیچل

 .يبیا ډیر ارزښت هم لر ې، چې په خپل ذات کيهیڅ نه لر

یواځې یو  ېوختونو ک ې، په همدېنوې څیړنې پیل شو ېدپترولیم په باره ک ېه لومړیو کپ ۍپیړ ېد اتلسم

نه وروسته  ېمود ېتیل السته راوړل، له ده د خاورو د پترولیم څخ ېدهغې په واسطه ی ېمیتود کشف شو چ

وښانه د تیلو څخه د ر ېوختونو ک ېپه د ېو رول ورځ په ورځ زیاتیدو، ځکه چد خاورو د تیلو ارزښت ا

 ګټه اخیستل کیده. ېکولو او ګرم کولو په موخوک

ځل لپاره دامریکې د متحده  يکال کې د لومړ يمیالد ۱۸۵٩( په Edwin Drakeاډوین ډراک )

 ته څیرمه دتیلو یو څاه برمه کړه. ې( برخTitusville, Pennsylvania)  التونودپنسلوانیا دټیټوسوایلایا
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، رځان شامل ک ېک ۍ( د تیلو په سوداګرJohn D. Rockefellerجان ډ. راکفیلر ) ېلسیزه ک۱۸۶۰په 

، په ينترول کولو توان لرتولیداتو د ک دغه باارزښته ماده د ټولو ېوپوهیدل چ ېشریکان په د ېجان او د هغ

ن او هغه ملګرو خاطر جا ېهمد

 Standard) ۍدستندرد آیل کمپن

Oil Company په نامه د تیلو )

 جوړه کړه. ۍیوه کمپن

وروسته له هغې څخه دتیلوستندرد 

نه دبرمه کارۍ کمپنۍ ټول کارو

بیا تر استخراج،   ېدتولیداتو نه نیول

او آن تر انتقال او خرڅ الو   ېتصفی

په خپله سرته رسول مګر  ېورپ

وروسته نوموړې کمپنۍ خپل 

پرمختګ ته دالچټکتیا ورکولو په 

 ۱٩۱۱راغله چې باالخره په  ېنیونو)انتقادونو( الندخاطر د نورو رقابت کوونکو کمپنیو تر سختو ګوت 

استفاده، یوه  هد ستندرد کمپنۍ د تیلو د مارکیټ څخه په غلط ېمحکم ېد متحده ایاالتونو ستر ېکال ک يمیالد

 د تیلوستندرد کمپنۍ په څلور دیرشو نور آزادو کمپنیو وویشل شوه. ېی ېپه نتیجه ک ېماده تنظیم کړه، چ

( او چیورون ConocoPhillips(، کانوکوفیلیپس )ExxonMobilنن ورځ، ایکسون موبایل )

(Chevronد تیلو مهم )د  ۍده او د نړ ېتړل ېریښه یې دتیلو په ستندرکمپنۍ پورچې  يد ۍکمپن ې

 .يراځ ېکمپنیو په قطار ک يلویوتجارت
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 دود فرانوعوادکې دزېپه ه

چارواکو او کارپوهانو په  وبلل کیږي چې د ډیرزعفران په ټوله نړۍ کې بازار لري، او په افغانستان کې ځکه ډیر مهم 
. زعفران د دارو ،درملو، خوراکي توکو او په وینا کوالی شي د تریاکو پر ځای د بدیل کښت په توګه پراختیا ومومي

واده  ېخالص زعفران له هځانګړې توګه د رنګ د جوړولو لپاره کارول کیږي. که څه هم هر کال په لسګونو کیلوګرامه 
د چارواکو په وینا په معیاري ډول  ېچه د صادرولو امکان ځکه نه شته چ، خو ال تراوسه یې په زیاته کيبهر ته صادریږ

 .نشته ېسس امکانات په افغانستان کعفرانو د تولید او پرود ز

مرکز بلل کیږي، خو په دې ورستیو څو کلونو کې هڅه شوې چې کښت  یې هرات  د زعفرانو د تولید لومړنپه افغانستان ک
داکړه چې ښت سره مینه پیهمداسې وشول ډیرو وګړو ددې بوټي دک هم دود شي ېپه نورو والیتونو ک یې د افغانستان

داوخت دپکتیا په ځینو سیمو کې هم کرل کیږي  يکې کښت کیږي ، دغه ارزښتناک بوټ واد په ډیرۍ والیتونوېداوخت ده
،بزګران وایې چې ښه نتیجه یې ورکړې ،دوی وایې چې که دکرهڼې مسولین ورته پاملرنه وکړي نو هم به یې حاصالت 

 ی وي ،لوړشي اوله بله پلوه به یې  دکښت دود زیات شو

 

چې پدې کړنه یې الس پورې کړی  ید خوښدحسن چې ددې بوټي کښت یې کړی دی دپکتیا مرکز ګردیز یوتن بزګرمحم
 ، دګردیز یوتن اوسیدونکی سلطان محمده یې اقتصاد هم پیاوړی شوی دی ، دوی داهم وایې چې ددې بوټي په کښت سر

. وا ددغه بوټي کښت ته مخه کړې وه ارزښتناک دی نوده به پخچې دغه بوټي دومره  يوایې چې که ده پخوا مالومات لرل
 فرانو بیه کې یو څه کمښت راغلی دی ،خودوی داپړه پر دولتي چارواکوعچې دنورو کلونو پرتله سږکال دز ده داهم وویل

بوټي په ندی پیداکړی ،سلطان محمد له دولته غواړي چې ددې  لپاره یې ورته وړبازار کښتاو وراړوي ،چې ددوی ژوند
.                                                                              موالرښوونو کې ورسره مرسته وکړېپیاوړتیا اوس

سږ کال قیمتونه ځکه دومره راټیټ شوي چې د زعفرانو د تولید کچه چې  ایيیازمحمدلعلي ځدران ودپکتیا دکرهڼې ریس ن
یله کې قیمتونه هم ه ده، دی وایي د هر کال په تیریدو سره د زعفرانو د تولید کچه زیاتیږي او په پاد غوښتنې په پرتله زیات

زیاتو ي چې زغفران ځکه راټیټ شوي چې غوښتنه یې کمه شوې،اوهم په تیرو کلونو کی د نوموړی بدلون مومي، 
ه مقایسه پورته تللې، ځکه نو د ه د غوښتنې پزعفرانو د تولید او غوښتنو ترمنځ انډول موجود و، خو سږ کال د تولید کچ

دکرنې ریس ځدران داهم وویل چې دوی به دزغفرانو دال کښت لپاره الزمې هڅې  فرانو بیه هم راټیټه شوې ده،عز
درواجولولپاره به یې دپکتیا په ټولو  يډیرازښتناک د يتې وکړي ،دی وایې  چې دغه بوټاودبزګرانو سره به هم مرس

ونو په تیرو دوو کلدیادولو ده چې .شاپونه هم په الره واچويدعامه پوهونې په برخه کې دبزګرانو لپاره ورکولسوالیو کې 
ډالروپورې  پلورل کېدل، خو سږ کال یې د یوې کیلو بیه  ۴۵۰۰نه تر  ۳۰۰۰واد کې له ېکې یو کیلو خالص زعفران په ه

 .ډالرو نه ده پورته شوې ۱۵۰۰له 
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 امور حقوقی وزارت تجارت و صنایع و اجراآت آن در قسمت طرح اسناد تقنینی چگونگی ایجاد ریاست 

 تأسیس الی اکنون  () از

 امر مشوره های حقوقی و تجارتی ریاست امور حقوقی وزارت تجارت و صنایع ء ) احمدی میاخیل(میاگزارش: 

رنیاز مبرمی که به موجودیت مبنی بو کیل وزارت تجارت و صنایع منظوردر تش 1385ریاست امور حقوقی درسال 

تا یکتعداد از قوانین  هقوانین تجارتی در کشور احساس میشد ودرکنفرانس های بین المللی بن و لندن نیز به آن اشاره گردید

طرح و تدوین یابد ، به همین منظور ریاست امور حقوقی در تشکیل وزارت تجارت وصنایع طبق فرمان ریاست جمهوری 

 روال کاری در قسمت طرح و ترتیب قوانین ذیل کار نموده است :  ایجاد و مطابق به

 ( . Corporation  and Limited Companies Lawقانون شرکت های سهامی و محدود المسؤلیت ) -
 ( . Partnership  Lawقانون شرکت های تضامنی )  -
 ( .  Mediation  Lawقانون میانجیگری )  -
 . ( Arbitration  Lawقانون حکمیت )  -

( مورخ 100و 99-98-95چهار عنوان قانون فوق در زمانیکه پارلمان رخصت بود به اساس فرا مین تقنینی شماره ) 

ریاست جمهوری نافذ گردیده است که پس از تنفیذ، نظر اهل خبره و صاحب نظر از طریق روزنامه های  27/10/1385

تذکره همراه با تعدیالت پیشنهاد شده به پارلمان کشور غرض ملی انیس و اصالح و ادارات ذیربط مطالبه شده و قوانین م

 تصویب ارجاع گردیده است .

 قوانینی که پس از طرح وطی مراحل به تصویب پارلمان رسیده و از جانب مقام محترم ریاست جمهوری توشیح گردیده است : 

 Afghanistan Chamber ofقانون اتاق تجارت افغانستان  -
Commerce Law) .) 

 (.(Transportation Lawقانون حمل و نقل اموال  -
 (.(Competition Supporting Lawقانون حمایت  رقابت  -
 (. (Patent Lawقانون حمایت از حقوق مخترع و مکتشف  -
 (.(Trade marks Lawقانون ثبت عالیم تجارتی  -

 : قوانینی که در آنها یک سلسله تعدیالت از جانب این اداره پیشنهاد گردیده است

 (. (Patent Lawقانون حمایت از حقوق مخترع و مکتشف  -
 (.(Trade marks Lawقانون ثبت عالیم تجارتی  -
 (.(Competition Supporting Lawقانون حمایت از رقابت  -
 .((Consumer Protection Lawقانون حمایت از مستهلکین  -
 (  Companies  Lawقانون شرکت ها )  -
 (.Commercial Agency Law  ( تجارتی قانون ایجنسی ) نماینده گی( -
 (.( Commercial Contracts Lawقانون قرار دادها  -

 قانونی که در حال حاضرتحت غور پارلمان قرار دارد :

 (.Anti-Hoarding Law (قانون منع احتکار -
 قوانین و مقرره هایی که تحت تدقیق وزارت عدلیه قرار دارد :

 (.Private Investment Lawه گذاری خصوصی)طرح تعدیل و ایزاد درقانون سرمای .1

 .فعآل تحت غور کمیسیون عالی سرمایه گذاری قراردارد 
 (Consumer Protection Lawطرح قانون حمایت ازمستهلکین )  -2

  فعآل تحت بازنگری تیمASI .قراردارد 
      تجارت وخدمات استراتیژیک                     اموال طرح قانون کنترول  - 3     
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The Draft of the Law on Control of Trade of Strategic Goods and Services  

 (.Industrial Parks Regulationطرح مقرره پارک های صنعتی) -4      

 (.Freight Forwarding Regulationطرح مقرره شرکت های بارچاالنی) -5      

 (.ROZبازسازی) زون های فرصت طرح مقرره تنظیم امور -6      

 .طرح مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت تجارت وصنایع - 7     

 (commercial Mediation regulation)طرح مقرره میانجیگری تجارتی . -8   

 (Exhibition Center  AECطرح مقرره ادارۀ نمایشگاه پیشرفتهای اقتصادی واجتماعی) -9 

 ـــی که شامل پالن تقنینــــــی مابوده و در داخل وزارت تجارت و صنایع تحت کار است :طرح قوانین و مقرره هایـــــــ

 طرح اساسنامه شرکت تجارتی ملی نفت و گاز افغانستان  - 1  

 (Article of Association of Afghan National Petroleum Corporation) «ANPC»). 

 (قانون تصدیها آنرا طی مراحل نماید.66بق حکم ماده )وزارت مالیه ارسال شده تا مطا هطرح تکمیل وب 
 (Central Business Registry Regulationطرح مقرره اداره ثبـت مرکزی. )  -2 

 طرح مقرره شرکت های سهامی ومحدوالمسؤلیت.  -3

(Corporation and limited liability companies’ regulation) 

 (partnership regulation)طرح مقرره شرکت های تضامنی 4- 

 (Commercial Arbitration regulation) طرح مقرره حکمیت تجارتی .-5          

 )Bankruptcy law (طرح قانون افالس )ورشکستگی (.     –6          

VΙطرح قوانین ستندرد .Standard Law) (وحق طبع ونشر )Copy Right :) 

درجمله قوانین ده گانه ای است که به اساس  موافقتنامه لندن طی مراحل آن از طرح قوانین ستندرد و حق طبع و نشر  

وزارت ه مکلفیت های وزارت تجارت و صنایع بوده که مطابق به آن طرح قوانین متذکره ازجانب این وزارت تکمیل و ب

اری آن و نظر به فیصله عدلیه غرض طی مراحل گسیل گردید. ولی حین طی مراحل بعدی، قوانین متذکره نسبت ارتباط ک

( تعلق ANSAکمیته قوانیــــن شورای وزیران به وزارت اطالعات و فرهنگ و اداره مســتقل ســـتندرد ملی افغانستان)

 گرفته است.
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 متوازن انکشاف

 " رفیع" څیړوندوی حبیب هللا لیکوال :

مې د مساوي او سره برابر پرمختګ پړاوونه وهي واد ټولې سیېپروګرام دی چې له مخې یې د یو ه مليیومتوازن انکشاف 

او په نتیجه کې یې یو ملت په عادالنه ډول د تمدن او 

 پرمختیا په لور ګامونه اخلي. په متوازن انکشاف کې د

واد د بیالبیلو سیمو نفوس او محیطي غوښتنې په ېیوه ه

.نفوس د هر کار او هر اقدام د نیول کیږی نظر کې

وازن انکشاف په پروګرام کې کولو معیار وي د مت

ټاکل کیږي چې په یوه سیمه کې به ولسوالي مثال د شلو 

تر پنځه ویشت زرو نفوسو په شته والي جوړیږي، د 

یوې سیمې له پاره لومړني ښوونځي د اتیا تر سلو 

کورونو په موجودیت کې جوړیږي لیسه به د دووسوو 

ه شته والي کې منځ ته تر دوونیمو سوو کورونو پ

ک به د اویا تر سلو کورونو له پاره وي او اځي، کلنیر

روغتون به د څلورو سوو تر پنځه سوو کورونو په 

 .هتیب نور پرمختیایي کارونه درواخلموجودیت کې جوړیږي په همدې تر

 همدا راز د سیمې د ځانګړتیاوو په موجودیت کې به مسلکي لیسې جوړیږي، چیرته چې ځنګلونه وي هلته به د لرګینو

صنایعو د زده کړې لیسه جوړیږي، چیرته چې میوې ښې کیږي هلته به د میوې فارمونه جوړیږي.مطلب دا چې  د متوازن 

انکشاف پروګرام به په داسې کرښه روانیږي چې د یو هیواد ټول اوسیدونکي به له ژبني، سمتي، ګونډي، قومي، او مذهبي 

کشافي ښیګنو څخه برخمن کیږي او ناسب له مخې د دې پروګرام له انتوپیر پرته په سیمه ایزو غوښتنو او د نفوسو د ت

ي. اوس چې له بده مرغه زموږ ټول هیواد وران شوی اوله نیکه مرغه د بیا ږبه د متوازن انکشاف غیږې ته لوی وادېه

خ نظر له مخې په د یو پرا پالنودانولو کار یې پیلیږي د دولت ټولو چارواکو او مسؤولینو ته الزمه ده چې بیا رغونې 

وي رغونه او ښه رغونه والړه وي  د بیا ولري چې بیا رغونه په نعادالنه او علمي ډول جوړ کړي او داسې ترتیب 

په ټول هیواد کې له سیمه ایزو اړتیاوو سره سم هر څه د عصر او نړۍ له نویو غوښتنو سره سم او د ډیرو  رغونې کار

مخې پیل کړو او پر زړو بنسټونو نوي دیوالونه ودروو.د ښه وضاحت له پاره د نویو او پرمختللو نړیوالو تجربو له 

اره څلور ډوله څیړنې کوو، . مثال موږ به د بریښنا د بیارغونې له پښې رغونې په نامه یوه نمونه ورکووبیارغونې، 

پړ راپور تهیه کوو او دا راپور ګرو وړاندې د هیواد د بریښناییزو تاسیساتو په باب یو بشلومړی به تر پنځه ویشت کلنو ج

بریښنایي فابریکو نور کوم کوم ظرفیت په  یز تاسیسات څه وخت پیل شول؟ څومرهبه راښیي چې په هیواد کې بریښنای

 کومو ځایونو کې درلود.

سیدلې ه ورراو څومره خسار یزو تاسیساتو ته څومره زیان اوښتیدوهم به څیړو چې په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې بریښنای

ه کومو ځایونو کې د بریښناییزو تاسیساتو امکانات شته او په کوم ظرفیت ده. دریم به په ټول هېواد کې سروې کوو چې پ

 او په څه ډول استفاده ترې کوالی شو.

 په څلورم پړاو کې به د بریښنا د صنعت په برخه کې د نوې نړیوالې تجربې مطالعه کوو او د اوبو او حرارتي بریښنا تر

څنګ به له باد او لمر نه د ترالسه کیدونکې بریښنا په برخه کې اقدام کوو او په نتیجه کې به په نړۍ کې د بریښنا تر السه 

 کولو وروستنۍ تجربې په هیواد کې پلې کوو.

همدا راز د کرنې او عصري کرنې، صنایعو، فابریکو، کانونو او نورو په برخه کې د نوې رغونې او ښې رغونې پر 

نسټ بیا رغونه پیلیږي او د متوازن انکشاف له مخې به د بیارغونې کارونه د هیواد ګوټ ګوټ ته رسیږي او هیواد به د ب

 پرمختللې پرمختیا په الره او لوري ګامونه ږدي. که خدای کول!
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 صفحه مخصوص عکس های از صنایع دستی افغانستان
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 م غوره بڼېنظا يد بازار د اقتصاد
مل سره سم یې وده موندلې او د تکا يټولنې د تاریخ ينظام دی چې د بشر ياقتصاد يد بازار اقتصاد یو لرغونی تاریخ

ټولنو له اړتیاوو اود نړیوالو شرایطو له غوښتنو سره سم یې بدلون موندلی دی. د تاریخ په اوږدو او په تیره بیا د  يمل
د آزاد بازار )لبرال  ، چې ځینې غوره بیلګې یېيډولونه رامنځته شو ينظام نو يد اقتصادیړۍ په بهیر کې د بازار شلمې پ

 مارکیټ(، ټولنیزبازار )سوسیال مارکیټ(، د چاپیلایر ساتنی ټولنیزبازار )سوسیال ایکالوژیک مارکیټ( یادوالی شو.
 زاد بازار:ا

چې په هغو کې تولید او  بڼه ده ي)لبرال مارکټ( اقتصاد  بازارزاد ا. یو له هغو بڼو څخه د يد بازار اقتصادبیالبیلې بڼې لر
او یوازې د غیر  يه کو. دولت په مستقیمه توګه په بازار کې مداخله نيه توګه د بازار د الرې اداره کیږزادامصرف په 

محصوالت بازار  يدولت ېچې ځین ي. د مثال په توګه، دولت کوالی شيد بازار په پروسو کې الس وهلی ش الرې ېمستقیم
بازار کې اساساً هر څوک خپلې زاد ا. په يکړ يقوانین جوړ او عمل ياو یانو ي، په سیالیو کې برخه واخليته وړاندې کړ

 يمعاملو کې برخه اخل ي، په اقتصادي، خدمتونه وړاندې کويد ترالسه کولو له پاره تولید کواو د هغو  يګټې لټو يشخص
او له دې الرې په 

ګاهانه ایا نا  ګاهانه اوا
ټولنې د   بڼه د غونډې

د دسطحې په ژون
لوړولو کې رول ادا 

نه ده چې  ي. داحتميکو
ټولنې ته د  ېیو څوک د

درک او  يخدمت په عال
 ياحساس په اقتصاد

پروسو کې مسئوالنه 
، بلکې يونډه واخل

ټو د ګ يیوازې د شخص
تر السه کولو په هدف 

کار یې په  ياقتصاد
ولنې ه کې د ټپایل يخرا

او  يد ژوندانه د ښه وال
ندارانو ته د وطن او وط

 .يکشو  خدمتونو خواته
 
 يده. دولت د کار او د نورو اقتصادیو له غوره ځانګړنو څخه  يزاداسیستم کې د قراردادونو  يزاد بازار په اقتصاداد 

او کوالی  يلر يزاداخاب تشبث، د کار او شغل د انت ي. هر څوک د شخصيلو په تړونونو کې الس وهنه نه کومعام
زادو قراردادونو له الرې د قانون په چوکاټ کې له نورو سره اد هغو په اړه تصمیم ونیسی او د  زاده ارادهاپخپله   يش

ده. همدا شان د شغل او مسلک  يزادانښه د مصرف او مصرفوونکو  ېزاد بازار بله ټاکونکاد   .يش سیالیو ته داخل
مالکیت پر بنسټ والړ  يټول بیاد تولید پروسایلو د خصوص له غوره بیلوونکو بیلګو څخه ده. دازاد بازار اهم د  يزادا
 .يد

ډول له او دا په بازار کې د عرضې او تقاضا د ان يزاد ټاکایمتونه د هغو څښتنان پخپله خوښه او خدمتونو ق  د تولیداتو
او د ځینو محصوالتو د اړتیا څخه د  يپخپله د بازار بیالنس ساتنه بیا قیمتو يزاده توګه ټاکل شواالرې پخپله تنظیمیږی. په 

  .يزیات تولید)اضافه تولید( مخه نیس
زاده توګه اخپل مال په  يالصه ده. هر تولیدوونکی کوالی شم کې بازارته د هر چا مخه خانظ يد ازاد بازار په اقتصاد

نه پخپله خوښه انتخاب او مصرف خپلې اړتیا وړ شیوزاده توګه د اپه  ياو هر مصرفوونکی هم کوالی ش يوړاندې کړ
، تر څو د مصرفونکو د مینې او ذوق يچې هر تولیدوونکی هاند وکړ يزاده الس رسی ددې سبب کیږا. بازار ته يکړ
خدمتونو او د نویو   موډلونه ينو يش ي، ورځ په ورځ د ټاکلينظرونه رامنځته ش ي، نويره برابر پیداوار وړاندې کړس

 .يش  تولیداو رواج  نهډولو
د مالونو او پیداوارو د کیفیت د  ي. دا که له یوه لوريزاد داشته او رقابتونه  يزادازاد بازار په سیستم کې د سیالیو اد 

 .يو د قیمتونو د بیالنس سبب هم کیږدمالونو د خرڅال  له بلې خوا يافت سبب کیږښیګڼې او ظر
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دم ا، د يستنې د يم اساسزلیبرالی يزاد تجارت چې د اقتصاداې سیالۍ او زاداملکیت،  يد تولید پر وسایلو خصوص
. يشر طونه د ياو سوکالۍ له پاره بنسټیز لومړن په نظر د ټولنې د ژوند د سطحې د لوړتیا  ( Adam Smith)  سمیت

کېدواو د پیداوارو ظرافت او تنوع  يم د اقتصاد صنعتزلبرالی يوښوده چې اقتصادپه عمل کې هم دا ټولنیز ژوندانه 
بیا د ټولنیزو پراخه پرګنو له بیوزلۍ سره   دا پروسه  چټکتیا ورکړه چې په پایله کې یې پانګوال نظام زغرده وده وکړه. ته

 .يبلې زیاتیږنو ترمنځ واټن ورځ تر هم ملګرې ده او په پایله کې یې دبډایانو او بیوزال
ه د اقتصاد د ځواک له پاره م طرفداران په اروپا او امریکا کې ټول په بنسټیزه توګزلبرالی يسره له دې چې د اقتصاد

 يد سیاست د ډګر په څیر په اقتصاد م نظریهزوخت کې د لبرالی يپیرونه هم شته. په اوسنتو ي، خو تر منځ یې ټاکليکارکو
 .يلویدلې او د پام وړ پلویان نه لرذبې څخه برخه کې هم له هغه پخوانۍ جا

ه د قانون کې د افغانستان لپار يازار اقتصاد د افغانستان په اساسزاد باچې د  يرو بحثونو کې داسې هم اوریدل کیږپه ډی
د نه، تصازاد بازار اقاقانون کې د  ياساس يسمه نه ده. د افغانستان په اوسن سیستم په حیث منل شوی دی. دا خبره ياقتصاد

زاده االره   و د بڼو د انتخاب له پارهاقتصاد له پاره منل شوی او د هغ يواد د ملېسیستم د ه يبلکې یوازې د بازار اقتصاد
 چې: يد يقانون کې راغل يپه اساس  ده. ېپریښودل شو

 مادهء دهم:»

به احکام قانون، تشویق ، حمایت و خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق   دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات
 «مصئونیت آنها را تضمین می نماید.

 او همدا ډول :

 مادهء چهلم:»
 نمی شود، مگر درحدود احکام قانون.  درآن منع  مصون است .هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف  ملکیت ازتعرض

ملکیت شخص ، تنها   ود.استمالکوفیصلهء محکمهء با صالحیت مصادره نمی ش  ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون
دارایی   به مقصد تأمین منافع عامه، دربدل تعویض قبلی وعادالنه ، به موجب قانون مجاز می باشد.تفتیش و اعالن

  «حکم قانون صورت می گیرد.  شخص، تنها به

 :مارکټ( ټولنیزسوسیال بازار )

نسټ دولت ته دا د پانګوالۍ د رژیم د سیالیو پر ب  بڼه ده، سیستم چې د بازار د اقتصاد ځانګړې يد سوسیال بازار اقتصاد
یز عدالت ، ټولنياصالحات تر الس الندې ونیس ياجتماع – يموضوعګانو کې سیاس يچې په اقتصاد يواک او دنده ورکو

 .ينیزو مساواتو په الر کې ګام واخلاو د ټول يثبات ته لومړیتوب ورکړ ياو سیاس
سیستم مطرح شو او د هغو د پراختیا او پر مختګ په  يسیاس يبازار اقتصاد يسته د اجتماعمې نړیوالې جګړې ورود دوه
نظام کې د ټولنیزو مسئلو د ښېګڼې او د بیوزلو او محرومو طبقو او  ياقتصاد ۍګامونه واخیستل شول. په سرمایدارالرکې 

واد محرومان او ېپانګوالۍ لخوا ډیر ځله د هزادې اته ځکه اړتیاده چې د پخپل سر او قشرونو په ګټه د دولت السوهنې 
. د يثبات د له منځه تلو سبب کبږ ياو سیاس ياو پایله یې دټولنیز یووال يله پامه غورځول کیږ  ېچار يضرور ېټولنیز

دوهمې نړیوالې جګړې په کې د لومړۍ او  ېودې د شلمې پیړۍ په لومړۍ نیمای اقتصاد همدا خپل سرې ۍرمایدارس
 دو کې د پام وړ رول ولوباوه.ېرامنځته ک

 
او لوډویګ ایرهارډ ) ( Alfred Müller-Armackد الفرید مولر ارمک ) Ludwig Erhard د سوسیال له نظره   (

ه بهیره ننګه خدماتو د تنوع ل ځواکمنتیا او د تولیداتو او ي، د اقتصاديزاد بازار مثبتې خواوې ساتازار ښیګڼه داده چې د با
ترالسه  د ګټې د په ټولنیز ژوندانه کې  ،يبدو اغیزو مخنیوی کو  او  ونواړخ يد منف  ، خو په عین وخت کې د هغويکو

 يادمحدودو کسانو په الس کې د اقتصد څو   او يو د ورانوونکې اغیزې مخه نیسبتونزاد بازار د رقااکولو په خاطر د 
ار د اقتصاد هدف د ټولنیز باز. يستدبیرونه نی  يه د ټولنې په ګټه مناسب او قانونځواک دانحصار او تمرکز د ماتولو له پار

 يې د ملاو په عین حال ک يکار واخیستل شله ټولو امکاناتو  چې د ټولنې د وګړو د ژوند د سطحې د لوړولو له پاره ېداد
دې ونیول ه اقدامونه تر الس النیووالی، ټولنیز مصئونیت، امنیت، سولې او عدالت د تأمین او تحکیم په الر کې هم پور

.يش  

http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_M%C3%BCller-Armack
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Erhard
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چارو  يزاد بازار په څیر په اقتصادادلته دولت د   .يڅخه فرق لر  زاد بازاراځای او رول د   بازار کې د دولت په ټولنیز
پروسې  ياو په هغه ځای کې چې اقتصاد يمعامالتو کې برخه اخل ي، بلکې په فعاله توګه په اقتصاديکې پاسیف رول نلر
په دې حال کې د . يتدبیرونه نیس ياو اصالح ي، فعال دفاعيلو سبب کیږچارو دموازنې د له منځه ت يد ټولنیزو، سیاس

ونه د کار په بازار کې، د شتمنیو د جوړولو په سیاست کې، د کورونو د هدفونه او تدبیر يسیاس يدولت غوره اجتماع
جوړولو او توزیع په سیاست کې، د ښوونې او روزنې په چارو کې د عایداتو پورته کیدو او معاشاتو په اندازه او ویش کې 

د ملت  ينعمتونو پریمان يدپرمختګ او د ما يهدف دادی چې اقتصاد  .يې نور تر الس الندې نیول کیدای شمداخله او داس
ځواک  ياقتصاد يپرمختلل پایله کې د رامنځته شوی زادې سیالۍ پها، بلکې د يامو وګړو ترمنځ د کشمکش سبب نه شد ع

ټولنیز عدالت،   په واسطه
پیوستون او پرمختګ 

. د سوسیال يتضمین کړ
نظام مارکټ  ياقتصاد

داسې شرایط رامنځته 
 يد مل  چې يکوالی ش
رمختګ د ټولنیز اقتصاد پ

تون او تره عدالت، پیوس
، يقۍ سره ټینګ تړاو ولر

نه داسې چې د بې 
انشقاق او  يامنۍ،اجتماع

بی ثباتۍ سبب  يسیاس
. د سوسیال بازار يوګرز

مارکټ کله کله د 
او  میزسوسیال
نظامونو تر منځ   پانګوال

الر هم  يدریمه اقتصاد
ده، خو ډیر  ېنومول شو

نظام دی چې د  يلمان اقتصاداکې د سوسیال بازار غوره نمونه د . په نړۍ يستعمال سم نه بولد داسې اصطالح اپوهان 
 يسوسیال بازار کې دولت مکلفیت لر. په يافرادو ټولنیز مصئونیت هم تضمینواقتصاد د پر مختګ سره یوځای د  يمل

 يد ژوند لومړ  د هغو اوالدونو ته اړو کسانو او  چې بیوزلو، زړو، معیوبو، بیکارو او نورو ټولنیزو مرستو ته
د سمو جامو د اغوستلو چې مناسب خوراک او څښاک،  ي. هر څوک حق لريتونه د ټولنې په منځګړې کچه ورسوضرور

دولت لخوا بیمه ده. هر څوک حق واد کې د هر اوسیدونکي روغتیا د ېپه ه  .يامکانات ولر کور د اوسیدلو ياو د معیار
د کوچنیانو د   .ياو ښوونې او روزنې شرایط برابر ش ېولنیزو فاندونوڅخه ورته د زده کړې او ټچې د دولت له بودج يلر

دولت مکلف دی چې د   .يتمنۍ تابع نه وزده کړې او تحصیل امکانات د هغوی د میندو او پلرونود ټولنیز موقف او ش
نظام  . په دې توګه د سوسیال مارکټ پهيوکړمخه خالصه او ترې بشپړه ننګه قانون له مخې د هر چا استعداد ته د ودې 

او د   يدولت له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږو ته د حل د الرو موندل د زاو سواد ستون روغتیاکې د کور، کالیو، ډوډۍ، 
 .يسانه مناسبې الرې موندل کیږاځواک په زور ورته په  يقتصادا يپرمختلل

 ټولنیز بازار(:سوسیال ـ ایکالوژیک مارکټ )دچاپیلایر ساتنې 
و په او د هغو د سالم ساتلو دنده د انسانان يله پاره د چاپیلایر اهمیت زیاتیږټولنې د پایښت  يرېدو سره د بشرېد وخت په ت

. له همدې کبله د ياغیزه کو يمنف  نسانانو د ژوند په چاپیلایرفعالیتونه د ا ي. ډیر اقتصاديوړاندې ورځ په ورځ غوره کیږ
هم رامنځته  يخرو کې د ایکالوژیک مارکټ تیوراال مارکټ تر څنګ د شلمې پیړۍ په نظام د سوسی يدبازار د اقتصا

( او د ژوند د چاپیلایر ياد )ایکانومنظام هدف دادی چې د اقتص ياقتصاد يو وده یې وکړه. ددې نظریې او عملشوه ا
 .ي( تر منځ بیالنس وساتل شي)ایکالوژ

د ژوند د چاپیلایر له   .يذخیرې پریمانه او ډیرې د يده چې طبیعېورې دا نظریه چلر دوهمې نیمایی پد شلمې پیړۍ ت
وروسته دې  ېد اومې لسیز زیرمو څخه وړیا ګټه اخیستل کېده . د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایی او په تیره بیا يطبیع

 يداسې میتودونو او د اقتصادید له او باید د تول يوند چاپیلایر پخپله زیات ارزش لرنظریې زور واخیست چې د ژ
. دلته يچاپیر یال یې ناوړه اغیزې کمې و چې د انسانانو د ژوند پر يداسې سیستمونو څخه کار واخیستل شفعالیتونو له 
تاوان  ګټه باید د ژوند د چاپیلایر د ياو خالصه اقتصاد ي ته د زیان رسیدو ترمنځ سنجش وشګټې اوچاپیلایر يباید اقتصاد
مصئونیت او ثبات موضوع په نظر کې نیول  ياو سیاس يکه په سوسیال بازار کې د اجتماع  .يسته رانه وړل شله الرې ال
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. په دې ي ساتنه هم په پام کې نیول کیږکېده، په سوسیال ـ ایکالوژیک مارکټ کې د هغو تر څنګ د ژوند د چاپیلایر
 .ينه ورکول کیږ  خرابولو ته اجازه ند د چاپیلایرګټو د ترالسه کولو له پاره د ژو ينظام کې د اقتصاد ياقتصاد

په  يژوند د چاپیلایر د خرابۍ د مخنیوفعالیتونو او له هغې الرې د مادی ګټو د ترالسه کولو په الر کې د  يد اقتصاد
ه کې فعالیت په پایل يـ اقتصاد يونې په توګه ویالی شو چې د تولید. د نميمعیارونه او میتودونه کاریږ يطر ټاکلخا

 کامپلکس ي، تولید ي. هر څوک او هر اقتصاديمعیار د چاپیلایر مالیه ټاکل کیږدکاربن ډای اکساید د تولید د اندازې پر 
هم  يمصرفو ي. یا هر څوک چې ډیره انرژيلیې پر ورکولو مکلف و، د ډیرې مايچې ډیر کاربن ډای اکساید تولیدو

د چاپیر یال د  فعالیتونو کې يور میتودونه هم شته چې په اقتصادسې ډیر ن. دا يایښودل کیږ  دې د چاپیلایر مالیهوربان
 .ياو کمښت کې مثبت رول لوبوالی ش يمخنیو  په  تخریب

او  يمعاملو کې فعاله مداخله کو ياتنې له پاره په بازار او اقتصادپه ایکالوژیک ـ ټولنیز مارکټ کې دولت د چاپیلایر د س
. دلته دا هم په نظر کې يزادې السوهنې ته نه پریږداپه خاطر د چاپیلایر په تخریب کې و هر څوک د ګټې د ترالسه کول

 او په چاپیلایر یې اغیزه څومره ده؟ يمصرفیږ يپروسه کې څومره انرژ يـ اقتصاد يچې په تولید ينیول کیږ
د معلومولو او د بازار په معاملو  چې د ژوند د چاپیلایر د قیمت يې د مؤسسو لخوا داسې هڅې روانې دد چاپیلایر د ساتن 

هم  يچې تر ټاکلې اندازې ورپکې بریال ،يمقیاسونه رامنځته کړ يکم کې داخلولو له پاره د هغو د سنجش په خاطر څرګند
 يه د وړیا څیزونو په حیث د اقتصادچې د ژوند او فعالیت چاپیلایر باید چات يتر بلې غښتلې کیږدا نظریه ورځ   .يد

قیود وضعه  او پر استعمال یې يشتمنۍ په حیث وګڼل ش يدا د دولت د عموم  .يله پاره په اختیار کې ورنکړل شو فعالیتون
ژۍ مصرف تر کنترول الندې معاملو کې د انر يقتصاد. د بلې خوا د تولید په پروسه او نورو اياو قیمت پرې کیښودل ش

. دایکالوژیک ـ ټولنیز بازار په نظام کې هدف دا هم يلیه جګه شباندې ما يد برق، تیلو، ګازو او نوره انرژ او يونیول ش
 .يچاپیلایر سالم وساتل ش يونکو نسلونو له پاره د ژوند طبیعدی چې د راتل
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 مفهومۍ بین جهان اقتصاداواسالمي اسالميد 

 ی: حمیدهللا عظیميلیکونک

، ر یېله نړۍ څخه، باو یو انسان لید پورې اړه لري. د ۍجهان بین ههر انسان پ اسالم کې په بشپړه توګه د ي فعالیتاقتصاد
په لوړه کچه په اقتصادي  يخلک په هغه باندې باور لر ېټولن ېاو هغه مفاهیم چې د یو هدد ټولنې حاکم ارزښتونه، عقی

چې اسالمي زده  ينین بکې په سترګو لیدل کیږي. د هغو خلکو جها یمونوسیستپه مسایلو او په ځانګړې توګه د بانک داري 
 ،لکه تولیدڅخه اقتصادي مسایلو د  ډول يپه طبع ،څخه جوړه وي واسالمي عقایدد وي او یا یې عقیده ې کړ یې کړې

وارداتو او داسې نور اقتصادي فعالیتونو څخه  ،د بانکداري سیستم ، د صادراتو  ګټه او زیان ، مصرف ،توزیع د اموالو 
پوهیږي چې ټول اقتصادي مسایل په اسالم  ېپه د یهغو ،يلروچې په دنیا او اخرت ایمان  غه کسانه، لید لريمتفاوت 

،هغه ړه باید ځواب ورکړيسپڅلي دین کښې په بشپړه توګه بیان شوي دي او د قیامت په ورځ د ټولو فعالیتونو او کړنو په ا
چوي زموږ مسلمان افغان الره ا پهونه خپل فعالیت ،ته ورکول شوې دهاجازه ور د اسالم په دایره کښېفعالیت چې 

او د اسالم په دایره کښې په وي، هغو مسایلو ته پام وساتي چې اسالم ورته اجازه ورکباید څه نه هرله  یلومړ ،همسوداګر
او هم زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد  "ج"ې هم خدای چورونو او خویندو ته خدمت وکړي  ومسلمان وازاد ډول خپل
راضي شي. د ازاد  ېنورځ "ص"مصطفی 
مفهوم پیدا درست  قوله هغه وخت عبازار م

کوي چې یو مسلمان سوداګر په خپلو 
اسالم سپڅلي دین له دې ښاقتصادي فعالیتونو ک
تر هغه وخت چې زموږ .هر څه نه لوړ وګني

اسالمي  ،پر ځایافغان سوداګر د ازاد بازار 
د اقتصادي فعالیتونو تنظیم  چېوته احکام
د ارزش ورنکړي ازاد بازار  يد يکونک

نشي.د   یحل کوال هخلکو ستونز افغانستان د
یني د دې المل کیږي چې هر انسان جهان ب

او هغه ځان ته باوري ان ومني یش ېانسان ځین
 باید د تل لپارهڅخه وانیش ېاو ځینوګرځوي 
 لرې ووسي.

اقتصادي  اځېیوڼا کښې نه د هغه په ره دي چې باور لرل دا هغه څ وپه یو خدای ج ایمان درلودل او په توحیدي عقاید
همدغه باور د شي،  الیتونه او هم سیاسي فعالیتونه تنظیمولیبلکه ټولنیز فعل کیږي په سمه توګه په الره اچو ونهفعالیت
په  هغه اسالمي جهان بیني چېبل دا چې .ړيد تاثیر الندې راوټول فعالیتونه ې انو اقتصادي ژوند او اسالمي ټولنانسان

 فعالیتونو په سمه توګه پر مخ بولود اقتصادي پلې کول اصل  ددې ي ل دلرپه ژوند ایمان څخه اخرت او ورسته له مرګ 
 .کې ډیر مهم عنصر شمیرل کیږي

 ۍبانکدارد تنظیموي لکه کي هغه ټولنیزې ستونزې او نور مسایل په ټولنه  یډیرلرل اخرت ایمان په 
 اسي ونډه لري. کله چې انسان پدې ایمان ولري چې ورسته له مرګه داسې نړۍ موجوده دهاس هډیر وتنظیمولوکښېفعالیتون

ډول  بیل وڅخه موخد ژوند انسان له ګټې، زیان، د سوداګرۍ او  نوموړینو پوښتنه کیږي  چې هلته زموږ څخه د اعمالو 
 وکوالې ودریږي او د عام يپر ضد نش وڅخه بیل تعریف لري هڅکله د خپل باور ېهغه له دنیا او د دنیوي ګټ.اعتقاد لري
چې افغان  شکل معنا پیدا کوي وخت د ازاد بازار مفهوم په درست ګني. او هغهې وخپلو ګټو څخه لوړ ې لهخلکو ګت

 سوداګر په خپلو فعالیتونو کې اسالم د خپلو فعالیتونو الرښود وګرځوي.

 "ج"ل لید لري. د اسالم دین د دې نړۍ مال او ثروت خدای ولري د مال او ثروت څخه بی نړۍ لیدکله چې انسان  اسالمي 
 یر دي چې د دنیا مال د دوی مال ندمسلمانان په دې باو .دي يد مسلمانانو په زړونو کې منل شو ته اړ بولي او دا اصل
ل ځان او و د خپ. ترڅییا کې امانت په ډول ایښودل شوې دچې د انسان لپاره په دې دن یمال د "ج"بلکه هغه د خدای 
دي: )کله چې یو انسان یوه ټوټه ځمکه واخلي نو وایې دا  چې زموږ پالرونو ویليلکه  لپاره وکاروي. ڼوګینورو خلکو د ښ

ځمکه زما شوه خو ځمکه شنه په ورته خندا شي او ورته وایې زه د ستا نه یم بلکه دا ته یې چې زما یې او ما ته 
غان سوداګر د اسالم د اساسات پر بنسټ خپل سوداګریز فعالیتونه پرمخ یوسي. نو په کاره ده چې اف نیدونکې یې(.تراس

 ترڅو دنیا او اخرت یې له خوښیو څخه ډک وي.
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 اسالم اهگمعامالت تجاری از ن آداب

 لیالنعمتي: نویسنده

بعد از انجام  تجارت و دادوستد در جامعه اسالمي آداب و اصول خاصي دارد كه به آداب قبل از تجارت، هنگام تجارت و

آن تقسیم مي شود. قوانین تجارت و دادوستد در جامعه اسالمي در واقع براي بهبود انجام معامالت و در نظرگیري منافع 

عموم مردم، جلوگیري از وابستگي كشور به جوامع دیگر و حفظ استقالل اقتصادي و اجتماعي مسلمانان تدوین شده است. 

ان انجام تجارت این اصول را در نظر داشته باشند. مراد از آداب پیش از تجارت آن بر مسلمانان واجب است كه در زم

 دسته آدابي است كه پیش از داد و ستد با فاصله كوتاه یا بلند باید مورد توجه قرار گیرد كه به شرح زیر آورده مي شود:

صالح یا فعالیت هاي اجتماعي باید نیت و  انسان هر عملي را كه انجام مي دهد اعم از عبادات و اعمال انگیزه سالم:

سن عمل سنجش ها و انگیزه سالم و شرعي داشته باشد. در ارزش گذاري رفتارهاي آدمي از دیدگاه اسالم، افزون بر ح

از سوي دیگر ،معیارهایي همچو نیت نقش دارند

پسندیدگي حسن نیت، همه رفتارها و كردارهاي آدمي را 

ي منحصر عبادي ویژه ا در بر مي گیرد و به وظایف

)ص( فرمودند: بر تو باد كه در نمي شود؛ رسول گرامي

همه چیز، حتي در خوابیدن و خوردن، نیتي داشته 

در رفتارهاي اقتصادي و داد و ستد نیز انگیزه، باشي.

دیني ، اقتصادي نقش مهمي دارد. چرا كه در بحث هایی 

سان و رشد معنوي او را در با اینكه ساختن ان

باالتري قرار داده اند افزون بر این، دارا بودن یگاهجا

انگیزه سالم و آرمان متعالي نقش موثري در حسن عمل 

 یعنیاست  همانهاي اقتصادي شمرده مي شود. این  هبازدارنده از ناشایست جهت بخشي مناسب به رفتارها، عاملدارد و با 

 انگیزه و نیت درست است. ركن عبادت همان کهتجارت نوعي عبادت به شمار مي رود، 

انجام هر عملي كه از سوي فرد صورت مي گیرد نیازمند دانش، مهارت، تجربه و تخصص در آن  دانش و تخصص:

رشته است. در دیدگاه اسالم تجارت به دو دلیل نیازمند آگاهي است: دانش دیني و تخصص در كار. درباره امر نخست 

و حالل از آدابي است كه در روایات به آن تاكید شده است. فراگیري آن دسته از و شناخت حرام  تجارتیفراگیري احكام 

احكام واجب و حرام داد و ستد كه در تالش هاي اقتصادي فرد مسلمان به آن نیاز است، وظیفه اي الزامي و فراتر از 

ممنوعیت هایي دارد كه آگاهي از استجاب است و براي این مسئله دالیل خاصي وجود دارد؛ تجارت در اسالم پایبندي ها و 

آنها نیازمند آموزش و فراگیري است. بنابراین حكم به استجاب در فراگیري احكام تجارت و روا دانستن ترك آن در واقع 

بستر سازي براي گرفتار آمدن به محرمات شرعي است. هرگز ناداني و ناآگاهي را دلیلي براي انجام فعالیت هاي 

واجبات نمي توان به شمار آورد. یك تاجر مسلمان باید به تمامي احكام و قوانین دیني مربوط به  اقتصادي حرام و ترك

نحوه و آداب تجارت علم داشته باشد. تجارت موفق تجارت كساني است كه از تخصص و آگاهي هاي الزم برخوردار 

و ویژگي هاي بازارها را بشناسند و چون تولیدات كشورها و مناطق گوناگون  قوانین و قراردادهاي تجاري،باشند، 

و  یاطالعات تکنالوژياطالعات الزم را در این زمینه داشته باشند.این امر مهم بویژه در عصر كنوني كه با انقالب در 

سخت افزاري به نرم افزاري نقطه عطفي در شكل گیري بازارهاي مبتني بر نظام ها و  تکنالوژیو گذر از  یارتباطات

ي به وجود آمده، بیش از پیش ضرورت مي یابد. چنان كه آنان كه فاقد عقل اقتصادي درست و آگاهي هاي شبكه اطالعات

الزم اند، پیوسته خود و جامعه را با خطر عملكرد هاي تجاري نادرست و ویرانگر روبه رو مي سازند. از این رو قرآن 

«. و التوتوا الّسفهاء اموالكم الّتي جعل هللا لكم قیاماً »د: كریم، از قرار گرفتن اموال در دست افراد ناشایسته باز مي دار

 .انسان در سرمایه گذاري و انجام فعالیت هاي تجاري باید افراد عاقل و دانشمند را در اولویت داشته باشد
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داخلي  در تجارت و دادوستد تا حد ممكن باید سعي شود كه نتایج و سود حاصل از آن در معامالت اولویت تجارت داخلي:

و حریم كشور انجام شود مگر تجارت هاي خارجي كه به نفع مردم جامعه اسالمي است. بي گمان فعالیت هاي تجاري و 

دادوستد هاي تجارتی به سود جامعه و در زمینه منافع ملي باشد، باعث رشد و شكوفایي اقتصاد و توانمندي ملي و در 

ازاهداف راه استقالل اقتصادي ورآنكه گامي درمهم افزون باهد شد.اینامري به بیگانگان خونتیجه كاهش از میزان وابستگ

مي رود، اثرات فرخنده اي نیز در زمینه هاي گوناگون سیاسي و فرهنگي به جاي خواهد اقتصاد اسالمي به شمار

انش انجام دهد و شایسته است كه تاجر مسلمان فعالیت هاي خود را براي خدمت به جامعه و رفاه و آسایش هم میهنگذاشت.

با سود خواهي و منافع سطحي و شخصي، او را به هدر دادن سرمایه هاي ملي نكاشند. رسول گرامي خدا )ص( در سخني 

واژه جالب در مفهومي گسترده انتقال « فاّن الجالب الي سوقنا كالمجاهد في السبیل هللا..»..برانگیزاننده و رسا مي فرمایند: 

مورد نیاز را به كشور در بر مي گیرد كه خود، زمینه رونق  اموالو  استخدام، مدیریت و وژیتکنالهر گونه سرمایه، 

تجاري و رفاه عمومي را فراهم مي سازد. اكنون دولت ها نه تنها تالش مي كنند كه از گریز سرمایه هاي گوناگون اعم از 

خارجي نیز استقبال مي كنند. جالب است كه رسول انساني و غیر انساني جلوگیري كنند، بلكه از فعالیت سرمایه گذاران 

خدا )ص( در آن عصر، براي تحقق این امر تدابیري اندیشیدند، براي واردكنندگان كاالهاي استراتژیك و اساسي از خارج 

بر آنان در برا اموالكشور امتیازاتي قرار دادند كه از جمله مي توان به تامین مخارج آنان طي اقامت در شهر و بیمه 

 خسارات اشاره كرد.

و  اموالتجارت یك مسلمان واقعي زماني مورد عنایت و لطف خداوند قرار مي گیرد كه فرد  مرغوب: اموالانتخاب 

اجناس مرغوب و شایسته را در اختیار 

مردم قرار دهد. از وظایف اخالقي و 

اجتماعي تاجر مسلمان و متعهد ارائه 

مرغوب  اموالخدمات مناسب و عرضه 

ست؛ گسترش و نهادینه شدن این شیوه در ا

جامعه دستكم این اثر اقتصادي مثبت را 

همراه خواهد داشت كه تولیدكنندگان به 

كیفیت محصوالت خود توجه ویژه داشته 

نامرغوب در بازار  اموالباشند. هر گاه از 

استقبال نگردد، تولیدگنندگان ناگزیر نیروي 

ت آنها فكر و فیزیكي بیشتري در بهبود كیفی

صرف مي كنند، بویژه در اجناسي كه بازار 

رقابتي شدیدتري دارد. طبیعي است كه 

 .مرغوب در اثر باالرفتن میزان تقاضا مي تواند به كاهش قیمت ها نیز بینجامد اموالتولید بیشتر 

ري هاي اندك و و مراكز تجارت جهاني با سرمایه گذا تجارتیبیشتر موسسه هاي بزرگ  استفاده مطلوب از امكانات:

امكانات و فعالیت هاي محدود، آغاز به كار كرده اند و از كمترین فرصت ها و زمینه ها به طور شایسته سود جسته اند.   

زیرساخت هاي اخالقي چون شكیبایي، خرسندي و  خیبربا وجود این ایجاد روحیه در افراد بر تقویت اراده و ایجاد 

 ار است.قناعت، امید و توكل به خدا استو

از دیدگاه اسالم سرمایه امانتي الهي در دست انسان است كه باید براي منافع خود و جامعه و اصالح و  اصالح سرمایه:

رشد به نگهداري آن بپردازد. در روایات با واژه هاي اصالح، استصالح، استثمار و حفظ به این امر تاكید شده است. براي 

الزم به ذكر است كه واژه استثمار در زبان عرب، به « من المرّوه استصالح المال» نمونه رسول خدا )ص( مي فرمایند:

سوداز هم و  نفع بردن ، سودجویي و سرمایه گذاري آمده است و با مفهوم رایج آن در زبان دری یعني نفع بردنمعناي 

برجسته ترین مصادیق اصالح و تفاوت دارد. سرمایه گذاري و به گردش درآوردن سرمایه در فعالیت هاي اقتصادي از 

 استثمار آن به شمار مي رود.
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اسالم براي سالمت و حفظ روند طبیعي بازار با وضع قوانین حقوقي و اخالقي  نفي واسطه گري هاي غیر ضروري:

نظارت خود را انجام داده است. یكي از مقررات نهي از واسطه گري هاي كاذب است  بر پایه روایات و احادیث نهي 

اسطه ها دستوري الزامي براي ساماندهي و سالم سازي امور تجاري و فراتر از نهي كراهتي است چرا كه نوعي و

به قیمت پایین تجارت آن را به انحصار خود در مي  اموالاستثمار، نیرنگ و فریب و ستمگري است. كسي كه با خرید 

ام كاري مفید، سود سرشاري را به دست مي آورد و آورد و سپس با قیمت گزاف آن را به فروش مي رساند، بدون انج

و زیان  اموالرا بر جامعه تحمیل مي كند. پس هر گاه واسطه گري تنها مایه گراني اموال فشار گراني و بعضی كمبود 

رساندن به فروشندگان و موجب اختالل و ناهماهنگي در روند طبیعي عرضه و تقاضا شود بشمول نهي و حرمت شرعي 

عمل به موارد و عناوین یاد شده قبل از انجام معامالت، تجارتي اسالمي و اقتصادي سالم را در جامعه ایجاد مي  مي شود.

 نماید.
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 صفحه مخصوص هنر و ادبیات

 
 د مینی راز

 

 راشه د مینې ولولې ووینه 
 د رڼو اوښکو سلسلې ووینه

 وایي چې زه درنه سوغات غواړمه 
 سترګو حوالې ووینهد یار د 

 ما ویل مینه محبت ته وایي 
 اوس اندېښنې شوې کشالې ووینه

 رقیب زما په غم ښادي جوړه کړه 
 زما بې وسه حوصیلې ووینه

 وایی سرتور چې اشنا ستا له غمه 
 زما شعرونه رسالې ووینه

 عبدالجلیل سرتور   

 ننګرهار ۱۳۶۱
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 غزل
 

عبیر مې شهخوب مې شه په سترګو کې ت  
 راشه چې مرید دې شمه ، پیر مې شه

 
 ځان راباندې وپېژنه ړوند یمه

 ښکلیه اېنه مې شه تصویر مې شه
 

 روح مې ګل په غیږه کې مچۍ ، مچۍ 
مسکى ، مسکى او میر مې شه ېګرځه پر  

 
 سیند یمه اشنا چنګک راواچوه

 کب مې د زړه ونیسه ماهي ګیر مې شه
 

مهوله مې د عشق د غره مارغه ی  
 ښکار مې کړه ښکاري ، کمان او تیر مې شه

 
 ما باندې رنګین انقالب راوله

 ستړى یم بدل مې کړه تقدیر مې شه
 

 راوله کاروان د غزل راوله
 زه به دې رباب شم بم او زیر مې شه

 پیرمحمد کاروان

 وطنه 

درغلو لېمو په مونږ زړه په مونږه سر په مونږه  
درغلو جدوس په کړو عبادت لوري په ستا مونږ  

راکړله تښتېدو د سزا ته مونږ قاضي ښار د  
درغلو غلو د، لکه درکتی شو نه زغرده په  

بیه په سر د ژغورو تا ځنې اغیارو له مونږ  
درغلو شملو هسکو پټکو درنو درنو په مونږ  

یو میین غرو په او سیندونو په دښتو، په دې مونږ  
درغلو وږمو لکه سپرلي د لمنه په چې  

تسل ته زړه مونږه او پټۍ ته نوزخمو مونږه  
درغلو سرو وینو په زخمي زخمي نن چې غواړو  

 لیكوال صفیه " صدیقي
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 غزل 

 دردانې غواړي چې ستا د غاړې هار شي

 ستوري هم تمه لري چې دې مدار شي

 

 دا ته هسې سپین تندی په کاڼو ولې

 دې پکار شي  به  یو وخت  دا هنداره ده ،

 

 ویني  خوبونه  درانه  څه  ده لمر بهوی

 بار شي  د ګل پر پاڼو باندې  چې شبنم

 

 غور کایدا ساړه ساړه بادونه څه پ

 ږې له راځي ، خو چې بهار شيیګل به غ

 

 د ننه سوزم  په ښکاره له خندا شین ،

 طبیعت مې د قاضي بابا چنار شي

 

 چې هر ستوری ورته خپله رڼا الرکړي

 نو په الر شيدا سړی واعظه څنګه 

 

 

  

 غزل

 

 جانانه هسې درته ښه نه شومه

 ګنې نو زه د څه نه څه نه شومه

 

 ته که ویده وې ، ستا ښکال ویښه وه

 ځکه خو ټوله شپه ویده نه شومه

 

 اناپرست پښتون دې ځار کړ له ځان
 زړه به مې وچوي، که دې زړه نه شومه

 

 روغ حقیقت ورته سراب_ سراب شو

نه شومهخپلو ملګرو ته اوبه   

 

 له سرو او شنو نه بره والوتمه

 زه په رنګونو کې ویده نه شومه
 

  مصطفئ سالک 
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 ادـــــــــــفس يادار

 ي: حمیدهللا عظیملیکوال

په خپلو  ه الهي یا بشري وياصولو څخه ګنل ګیږي هر نظام، ک ېپه یوه اداره کې له طالید مکافاتو او مجازاتو اصول 
هغه کسانو ،ثواب  دارانو لپاره ګدین کې د پرهیز يسپیڅلپه اسالم  دپه توګه  بیلګېاو مجازات لري د و کې مکافات اصول
ه عالي یا عادي اداره هرده. ېد سزا وړاندوینه شود مستقیمې الرې څخه لرې شوي دي او روان دي چې په غلطه الره ته 

یوي، دا ډول ادارې د فساد څخه هم پاکې پل کلتور پکې د مکافاتو او مجازاتو په هغه صورت کې سالمه بلل کیدای شي چې
شتون لري او د دغه هېوادونو خلک یې د چارو په پرمختګ کې کې وادونو ېه ډیرو بېوزلوپه  نن سبا فساد چې وي اداري 

 يد مخنیو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي چه
 هک ده.          زې ته اړتیا مبار يجدیی لپاره 

مقام  یو هغه لوړپوړی ونهلتدونوموړې چیرې 
 يچې په فساد کې غرق وي څارنوالي ته معرف

ړي، نور کمحکمه  یې هر کېظمکړي او په عام 
رشوت بډې یا به څوک دا توان ونلري چې 

څخه سرغړونه وکړي نو  قانون له یا هم يواخل
په کار ده چې ټولې ادارې د مکافاتو او مجازاتو 

فساد څخه  يکله چې د ادارکلتور عام کړي . 
ریفونه یی په اړه تعت یو شمیر زیانوبحث کیږي 

 . لیدل کیږي چه ځینې مهم یې په الندې ټوګه دي 

سازمانو کې په سترګو  يامله چې نن په ادارو، دولتي او اجتماع پوهان د فساد د لوړې کچې له ونکيژندیپ ټولنېاو ېدادار
 دی  کومنامشروع امتیازهغه  فساد اداريکې راغلي:     ر فرهنګستیو په دې جملې څخه لري له  نظرونه کیږي متفاوت 

په نفع  ود امتیاز ورکونک دا سرغړونه او د سرغړونې لپاره ورکول کیږي څخه  ته د دندې وکارکونک يچې دولت
کې په مقابل سبب کرځي  ګټېودد شخصي  یا  نور کې دې څخه دا سرغړونه چې په پایو له دند دولتي کارکونکتمامیږي.

 .کیږي ترسره په الندې ډولې سرغړوندا یې پیسې یا کوم بل شی الس ته راوړي 

 .نهاراتو او قواعدو څخه سرغړورقوانینو، مق يـ د ادار

 ګټو.خپلو شخصي په رتو تعبیر او تفسیرـ د قوانینو او مقرا

 .پاتې کیدل هتتفاو ېب پروړاندېمراجعینو غوښتنو د ه سرغړونه، په دنده کې سستي ، اوـ له دندې څخ

 .دل، یا هم سمتي قومي او ژبني تعلقاتو ته لمن وهلـ په دنده کې تبعیض ښو

مختګ سره سم فساد هم پراخ د سازمانو او ادارو د پر چه ېولتونو سره یو ځای منځته راغلـ فساد هغه پدیده ده چې د د
 ی.شوی د

بدلون ومومي په دغه  ېواد نظام د جنګ له الرېې د یو هکیږي چلیدل په لوړه کچه  دورو کې يثباتو سیاس ېفساد په هغو ب
 ېشي په بډ یسره هر څومره چې کوالاستفادې وي او مفسدین له موقع څخه په ه کوخت کې فساد هم خپل اړخ پراخ

ګني.ځنې  ېلوړګټوته خلکو  نسبت د عام ګټې خپلې شخصي  الس پورې کويولوباندې پښو الندې ک ترقانون  داواخستلو 
 تره او اداري فساد په لوړه کچ يلي یا اقتصادي، سیاسي او اداري په افغانستان کې مالن فساد پر دریو ډولو ویشي ماپوها

 .کیږيسترګو
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 فساد  ډولونه  ياو اقتصاد يالف: د مال

د  لپاره فاسد شخص ته ورکول کیږي نن ورځ غوښتنو يچې د غیرقانونیا قیمتي توکي دي  يیا رشوت: هغه مال ېـ بډ۱
 رشوت اخستلو باندې ککړ دي.   يکارکونک ياو غیر دولت يولتوادونو کې دېنړۍ په مختلفو ه

امانت کښې خیانت  ياجناسو، ځایونو او مال يګټه پورته کول او یا هم د دولت يڅخه شخص ېتالس: د عامه دارایـ اخ۲
 کې عمومیت لري. ټګو ټګوکول. چې وروسته له بډې یا رشوت څخه د نړۍ په 

 يدادونو لپاره خپل او خپلوان معرفپه قراردادي معاملو، امتیازي خرڅالو او د قرار فساد: دا ډول فساد معموالً  يـ مال۳
 یودا ډول فساد په عموم ډول د بهرن تر عنوانو الندې تر سره کیږي چې ومهر وهل ګاراو په ځان باندې د خدمت کول

او لویو  ،د امیتاز چهکسانو او موسساتو  سره شریک دي چې د ځینو  واناو بهرني انجوګ يکونکیو، داخل سازمانو، تمویل
یې یو  تکس ته ورکول کیږي ارزښ يپروژه کله چې لومړ هلوی هل په توګه یوااجرا کیږي د مث ورکولو له الرېد پروژو 
رسیږي ه زره دالر سوهکس ته دا پروژه په دوستي وورسته له هغې چې الس په الس شي وراو ته رسیږي  ودالر میلیون

 الر نور حیفو میل کیږي.ډچې اته سوه زره 

صالحیت دا  ی تهادارتو له لورې دي چې هغو يه مستقیم شکل د وزارتونو او دولتلټول پ ېجیو ډول بل مالي فساد د بودی
 .ورکوي چې پرته له کومې ارزیابي او نظارته یې مصرف کړي

او  يدولت و، جایدادونو، باغونود ځمکو، اموال يکسانو له لور اکوزورودا ډول فساد د  یغضب: د فساد یو بل ډول د ۴
 مستقیم او غیر مستقیم قدرت لرونکیو له لورې غضب کیږي. د حکومت پورې دتړلوغضبول دي چې  شتمنیوامه ع

، ربېتج يغنیمت په حیث، له تخصص، کار ي داو د څوکیو ویشل د فساد د قدرت تقسیمول يسیاس: فساد يب ـ سیاس
په حکومت کې د ګډون تر عنوان  څوکیو کې تعینول، وپرته خپل طرفدار خلک په لوړاوصداقت  تعهدد  واد تهېه،تقوا
فساد بلل کیږي هغه دولت چې د عام خلکو او  يدا ټول هغه موارد دي چې سیاس ندې سهمیه ورکول او سهمیه اخستلال
فساد باندې ککړ دي  يت په سیاسپوه شي چې دا دول باید  په دې نیسينه په پام کښې  یدني ټولنو څخه ځان ساتي او هغوم

 .دي پراخفساد اړخونه غورا  يه معلومات راغونډ کړو، نو د سیاسفساد په اړ يږ په دقیق ډول د سیاسنمو هاو ک

 . لیدل کیږي او بیالبیل ډولونه لريوادونو کې ډیر زیات ېه اوبی وزلوفقیر هدا ډول فساد پ:فساد  يج ـ ادار

 څخه جوړ وو کسانساختار یې د تخصص او ظرفیت لرونک يیالتجوړښت فساد، هغه ادارې چې جوړښت یا تشک يـ د ادار
کښې اداري فساد شتون لري. بل دا چې څو  هګمارل شوي، حمتآ په داسې ادار کسان په دندونه وي يلیاقت لرونک ،ويه ن

واد کښې فعالیت کوي او د ېپه ه ېډول ادار
خې سره یو شان دي دولتي ادارې، د دندو له م

همداسې نور ملل متحد دفترونه، انجوګانې او 
 يله لوروادونو ېموسسات چې د بهرنیو ه

دا ټول هغه موارد دي فعالیت کوي. حمایه کیږي
 چې په یو ټولنه کښې اداري فساد رامنځته کوي.

 يقوم دګمارل  وـ په لوړو څوکیو د نا اهل کسان
ي، د لوړو پژندنې پر اساس کیږ

د یو ارګان څخه بل  لتبدیلو دلوړپوړوچارواکو
له لحاظ ډیر فرق  د کار ارګان ته چې اصالً 

، قومي، يسیاسدندې  يملک هم  ، بلسره لري 
 ني کول دي چې په لوړه کچه اداري فساد ګنل کیږي.، سمتي او ژبيتنظیم

کول، د تطبیق  نهراعات کول، د مجازاتو او مکافاتونه م ومراتب هسلسل يکول، د ادار تر پښو الندېد دسپلیني ضوابطو 
رش ، نظارت نکول او خلکو ته د کارونو په اړه  ګزاناوړه ګټه اخستنه، يڅخه سترګې پټول، سرغړونې، خپل سرجرایمو 

ې د دې ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره ویلی شو چ ده. ېختیا ورکړافساد ته یې پر ينه ورکول هغه څه دي چې د ادار
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فساد فساد دی او د لمنځه وړلو لپاره یې جدي مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي. نوباید دولت او ولس په ګډه ددې شومې پدیدې 
 .په مخنیوي کې الس سره یوکړي اوخپل ګران هېواد دنړۍ دمفسدوهیوادونو  دقطار څخه وباسي
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 رقابت و نفع شخصی

 نگارش: مینه 

 فرض بر این است کهیش رقابت نفع شخصی و تضاد آن با منافع دیگران است، در اقتصادتجارت آزاد،ریشه پیدا

استثنایی برای خود  اید و یک وضعیتزفاد و هر چه بشتر به منافع خود بیهرفردی می کوشد تا نفع  خود را تأمین کن

استثنایی برای خویش هستند و در نتیجه منافع پدید آورد . دیگران نیز در پی حدا کثرکردن منافع خود وایجاد یک وضع 

 هر کس در پی جلب منافع بیشتر به رقابت با دیگران بر می خیزد.  ناچیز شمردن هر فرد با دیگران و 

 :جنبه های مثبت و منفی رقابت 

 الف( جنبه های مثبت

 این جنبه ها عبارتند از:

 اموالسعی می کند بیش از دیگران شتر ، یسب سود ب: هر یک از رقبا ، در جهت کاموالایش میزان عر ضه افز .1

 بد.نتیجه، عرضه کل افزایش می یا مورد نیاز مردم را عر ضه کند در

هر یک از رقیبان برای جلب  بهه عالو، قیمت را پایین می آوردکاهش سطح عمومی قیمتها:افزایش عرضه، .2

 ن عرضه کند.خود را با قیمتی ارزانتر از دیگرا اموال می کوشدبیشتری مشتر

با اجناس کننده ای در صدد جلب مشتری است و در سعی عرضه هر تولید : اموال یا اجناسبهترشدن کیفیت  .3

 دارد.  را تربر کیفیت

دیگر جلب مشتری بیشتر و سبقت بر ،بهتر اموالکه در صدد عرضه  کمپنیهای تازه : هر پدید آمدن ابتکار .4

 تولید مصرفور باال بردن کیفیت و کاهش منظف انجام تحقیقات، به کنندگان است،بخشی از سود خود را صر عرضه

 می سازد. شاابتکارات و اختراعات تازه ای نصیب  کند و در نتجیه،می

، سعی در کاهش ضایعات و انجام صرفه جویی کننده تولید،هر تولید مصرفبرای کاهش  کاهش ضایعات تولید: .5

 قابل استفاده می کند. اجناسرا نیز تبدیل به یشتر دارد تا جایی که ضایعات یک کار خانه 

 ب(جنبه های منفی

 بعضی از آثار منفی و سوء این جنبه ها عبارتند از:

در  ،با استفاده از هر وسلیه اقتصادی کمپنیرقابت و همچشمی،موجب می شود که هر فرد یا  از بین رفتن اخالق: .1

 که هر وسلیه ای رابه هدف شکست نخوردن از رقبا زیرا هد ماند،باشد و مقید به حدود اخالقی نخوا دصدد جلب منافع خو

سعی در مخفی داشتن ابتکارات تازه و کوشش در کارشکنی برای ابتکارهای رقیب،احساس سود خود در  تجویز می کند.

 از بین رفتن اخال  در جامعه است. ای دیگران،همه  نشانه ر سودزیان دیگران و تصور زیان خود د

  اجناسبجای بهتر کردن  گاهی تولیدی،  کمپنیموجب می شود که هر رقابت، یر واقعی و مخرب:تبلیغات غ .2

به نفع خود یا تبلیغات مخرب و پخش شایعات بر ضد رقیب بر آید.  ،ی از راه تبلیغات نادرستشتردر صدد جلب م خود،

 غ کنندگان می رسد.به تبلیبزرگی  می گیرد و سودتصمی گونه تبلیغاتتحت تاثیر این شتر مردم،یب

پول  بهدرصدد جلب تمایالت مشتریان  کمپنی یا شرکتهر  گرایش تولید به طرف نیازهای غیرواقعی: در رقابت، .3

بیشتری را می توان با سود  اموال و اجناساینگونه هم  از طرفی تجملی و لوکس هستند، جناساست و آنان غالبا خواهان ا

اینگونه مشتریان به  و از طرف دیگر،. ن افزایش سود در آنها محدود استکاضروری که ام اجناسخالف بر. فروخت

تولید در خدمت نیازهای  از این رو به تدریج، پردازند،خریداری شده  اموالند پول بیشتری در برابر ا گی حاضره ساد

 غیر واقعی طبقات ثروتمند قرار می گیرد.

رقیبان همطراز نیستند و از قدرت اقتصادی مشابه بر  همه با توجه به اینکه در رقابت، حذف رقبای کوچک: .4

توانایی آن را پیدامی کنند  را تعقیب نمی کند،رقبای بزرگ هدفیخوردار نمی باشند و رقابت نیز جز تامین منافع شخصی،
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که رقیبان کوچک وضعیف را به زودی از میدان رقابت بیرون کنند و با هضم آنها در خود،بر قدرت اقتصادی خود 

 با رقبای بزرگتر بر آیند.رقابت بیفزایند و سپس به 

رقابت باعث از بین رفتن کار خانه های  زیرا به تدریج رقابت را از بین می برد، پیدایش انحصار:رقابت .5

و گستردگی خود بی رقیب می  شرکتهایی که با عظمت ،دآورزمینه پیدایش شرکتهای بزرگ را فراهم می  کوچکتر شده،

به طور افقی یا عمودی درهم  شرکتهای تولیدی و فروشند گان بزرگ، .شاهد پیدایش انحصارها هستیمروزام. که مانند

تشکیل کارتلها بزرگ را داده  به رفاقت پرداخته، هم به جای رقابت،یا با می دهند،«تراست»و تشکیل  ادغام می شوند

های ناشی از اینگونه قیاس بزرگ و انجام صرفه جویدر م با استفاده از تولید اموال. در چنین حالتی میزان عرضه اند

پایان  بنابراین، افزایش می یابد اما سطح عمومی قیمتها کاهش نمی یابد و سود بیشتری عاید انحصارات می شود، تولید،

 راست.   انحصا رقابت،

 منبع: مبانی اقتصاد اسالمی
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 ورځپاڼې دمطبوعاتوتاریخ اولومړنۍ
 لیکنه : محمدظریف عنایت زی اوتحقیق 

 

په لیرې پرتوسمیوکې د اکثروخلکوپه السونو کې لیدل کیږي څه دپاسه دوه زره  ورځپاڼه چې نن سباهرچیرته اوحتی دنړۍ

په نامه ورځپاڼه خپریده  کاله وړاندې د ژولیوس سزار د حکومت په وخت کې دهغه په نوښت په روم ښارکې د اکتادیوما

 ې به په هغې کې یوازې د سزار تصمیمونه اووروسته د سنا جرګې او حکومت فعالیتونه هم پکېچې په لومړي سرک

 . دلېخپر

دغه په الس لیکل شوې ورځپاڼه به د لوستو کسانو د لوستلو لپاره د ښارپه څوعمومي ځایونو کې چې له باد او باران نه په 

 . نصبیدله يامن کې و

پالکان په نوښت ورځپاڼه  ړۍ کې د اردشیرېپه دریمه میالدي پ

دربار او حکومت فعالیتونه بیانیدل  خپریده چې په هغې کې به د

ده .دې کار د خسرو پرویز د ېاصو کسانو ته به دغه پاڼه لیږل کاوخ

  .حکومت تر وروستیو پورې دوام وکړ

ګ کې د پیکین ېمیالدي کال کې د چین په پالزمین ۷۱۳په 

کې به په  .په دې ورځپاڼه شوهخپره  زردشتیانو لخوا ورځپاڼه 

ادي خلکو په باب هم مطالب حکومتي خبرونو سربیره کله کله د ع

ده وروسته ېپه الس لیکل ک یدل . دغه ورځپانه چې لومړېلیکل ک

 .مهر یا ټاپې په چاپ بڼه چاپیدله . چینایانو له هغې وړاندې د کاغذ جوړول زده کړي و

الدي کال په جون میاشت کې دهغه وخت د جرمني او اوس د فرانسې په می ۱۶۰۵خوله هغې ډیرکلونه وروسته د 

اڼه ریلیشن نومیده ،ریلیشن ستراسبورګ ښارکې لومړنۍ منظمه ورځپاڼه د یوهان کارلوس لخوا خپره شوه، دغه ورځپ

 . بلل کیږي مور کلمه ده چې مانایې ارتباط دی چې د ننیو ورځپاڼو يالتین

نه دا وه چې خپریدلویې ډیر کلونه په منظمه توګه دوام وکړ. که ړترټولومهمه ځانګاو د هغې  ولسي ورځپاڼه وهریلیشن یوه 

د  څه هم له ریلیشن مخکې هم ځینې نورې ورځپاڼې خپرې شوې وې خو دا لومړۍ منظمه عمومي ورځپاڼه  وه چې د باچا

 . دربارخبرونه اوځایي مسایل یې خپرول  او اویا کاله خپره شوه

چې ریلیشن له ډیرو اړخونو له اوسنیو ورځپاڼو سره توپیر درلود،هغه وخت پوسته رسوونکو )ډاګي ( د خبرونو  باید ووایو

به خبرونه راغونډول اوبې له دې چې هغه سم کړي په دې پاڼه کې به چاپیدل او د  یپه ټولو کې مهم رول درلود او هغو

له هغې څوکاله وروسته په  ده چې له لرګیو به جوړشوي وچېېونوکوه ،دا کار به په هغو ماشین چاپ بڼه به په سربي توریو

 . وادونوکې هم رامنځته شولېنورو ه

کال کې په فرانسه کې د ګزټ په نامه  ۱۶۳۱کال کې په لندن ښارکې د کورنټ په نامه اوپه  ۱۶۲۱له هغې وروسته په 

 . ورځپاڼه خپره شوه

کال کې د  ۱۶۵۰نومیده چې په   einkommende zeitungen نګنخوپه اوسنۍ بڼه لومړنۍ ورځپاڼه اینګومندزایتو

سانتي متروپه  ۱۷په  ۳۱جرمني په الیپزیک کې خپره شوه .دغه ورځپاڼه په اونۍ کې شپږ ورځې خپریده څلورمخه وه اود

 . کچه چاپیدله

 : ېڼوادونو لومړنۍ ورځپاېد نړۍ د یو شمیره

میالدي  ۱۸۷۳النهارنومیده چې په  سپیل شوې او لومړنۍ ورځپاڼه شمې کاله وړاند ۱۳۵په افغانستان کې چاپي خپرونې 

 . کال کې د امیرشیرعلي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره خپره شوه

میالدي کال کې له هندوستانه د پاکستان په بیلیدو  ۱٩۴۷دپاکستان لومړنۍ ورځپاڼې جنګ اونواي وقت نومیږي چې په 

 .  واد لوړ تیراژ لرونکې ورځپاڼې ديېدغه ه کړ او ترننه دسره یې فعالیت پیل 

 . کال کې خپره شوه ۱۶۳۱په نامه په  gazette  د فرانسې لومړنۍ ورځپاڼه دګزت

کسفورډ سیمه کې انامه خپره شوه .دغه ورځپاڼه په  کسفورډګزټ پهاکال کې د  ۱۶۶۵په برتانیه کې لومړنۍ ورځپاڼه په 

لندن ښارته منتقل شو دغه ورځپاڼه  ېنېچاپیده .خوکله چې یوکال وروسته پالزم و دربار باچاچې هغه وخت د برتانیې د 

 .هلته خپریده اونوم یې لندن ګزت شو
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 ۲۰۰۷وادکې خپریده خودېکال څخه په دغه ه ۱۶۴۵د سویډن ترټولو پخوانۍ ورځپاڼه پوست ایچ اینریکزنومیده چې له 

 . اوله هغې وروسته یوازې د انټرنیټ په مټ خپریږي میالدي کال له پیله یې چاپیدل بندشول

 . له کومې وقفې پرته خپریږي لو پخوانۍ ورځپاڼه ده چې تراوسهدا د نړۍ ترټو

 public     تقریبا پنځوس کاله وروسته په امریکا کې هم ورځپاڼه خپره شوه ، لومړنۍ ورځپاڼه د پبلک اکرنسز

occurrences  ۱۶٩۰په نامه په 

بوسټن کې خپره شوه . خو  کال کې په

دغه ورځپاڼه یوازې یوه ګڼه خپره او 

، له همدې امله په بیرته بنده شوه 

رنو ورځپاڼو د خپریدو دامریکا کې د م

کال بلل شوی دی یعنې  ۱۷۳۴تاریخ 

 new   کله چې د نیویارک اونیزه

york weekly journal هخپره شو. 

کال کې دهالیفکس  ۱۷۵۲کاناډاپه 

 . په نامه خپله لومړنۍ ورځپاڼه خپره کړه Halifax gazette ګزت

په new sout  edvertiser  اونیوسوت اډورتایزر sidny gazatt ني ګزتډکال کې د سی ۱۸۰۳په استرالیاکې په 

 . نامه لومړنۍ ورځپاڼې خپرې شوې

دغه ورځپاڼه په دوو  کال کې خپره شوه ۱۸۲۲دهند لومړنۍ ورځپاڼه وه چې په  bombay samachar سماچار یېبمب

 . انګریزي او ګجراتي ژبو خپریده

 .کال کې خپره شوه ۱۸۷۲نومیده چې په  nichi nichi د جاپان لومړنۍ ورځپاڼه نیچي نیچي
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 مدیریت زمان

 نویسنده: محمد اقبال فیضی نژاد

 میباشد مدیریت زمان عبارت از استفاده موثر زمان برای رسیدن به اهداف. 

یرد.فاده از ابزار یا تخنیک هایی که به منظور برنامه ریزی وتقسیم بندی زمان صورت میگاست •  

  - اهمیت:

وقت چیست؟ -1  

انیم؟آیا وقت را کنترل کرده میتو -2  

آیا زمان در دست ماست؟  -3  

 

 

" ! نه " در پاسخ به این سوا الت باید بگوییم؛  

 چرا؟...

ر حرکت است وهیچ وقت اوقات از دست رفته ما به عقب " چون که عقربه ساعت همواره به پیش د

 بازنمیگردد."

 بنابراین...

ین شده " مسأله اداره وقت نیست، بلکه ایجاد تقسیم اوقات های مفید و موثر برای پیشبرد اهداف تعی

 ادارات وسازمان ها میباشد."

 زیرا...

اده درست از زودترین وقت همانا استف " تنها راه برای دستیابی به یک افغانستان مترقی وپیشرفته در

 اوقات با ارزش مان میباشد."

 

 

 - دالیل استفاده نکردن از مدیریت زمان:

مردم نمیدانند، مدیریت زمان چیست. •  
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ند.سستی و تنبلی است؛ بعضی از مردم فاقد هدف و انگیزش الزم برای برنامه ریزی موثرهست •  

ر و تنگی زمان و در شرایط بحرانی کار کنند.کسانی هستند که دوست دارند تحت فشا •  

 )) پس باید متوجه اوقات وزمان خود باشیم

((!! تا بیهوده هدر نرود  

 

 - اولویت بندی فعالیت ها :

م اولویت بندی فعالیت ها عبارت از تصمی

انجام  گیری در خصوص فعالیت هایی که باید

نجام آنها دهید، فعالیت هایی را تعیین کنید که ا

ان اهمیت ای تان اهمیت بیشتری دارد. بیشتر روز شما باید صرف کارهایی شود که انجام آنها برای تبر

 دارد.

اتی در تعیین اینکه چه کارهایی را انجام دهید وچه کارهایی را نه، شناخت نقطه قوت و ضعف شما حی

 است.

 - مزایای اولویت بندی:

ینان می یابید که:با اولویت بندی کارهایتان بر اساس اهمیت، اطم  

ابتدا روی کارهای مهم کار می کنید. •  

در صورت لزوم، بر اساس ضروریت و فوریت روی وظایف کار می کنید. •  

در یک زمان دقیقأ بر روی یک وظیفه تمرکز می کنید. •  

در برنامه ریزی زمان، با کارها به صورت موثرتری برخورد می کنید. •  

 

 - راه های ایجاد وقت:

ده کردن وقت مرده ) مثل زمان هایی که در انتظار هستیم، زمانی که در موتر می گذرد.(زن •  

انجام کارها به طور همزمان. •  

تنظیم کردن وقت کار. •  

نه گفتن به کارهای غیر مهم. •  
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عقب انداختن کارهای غیر مهم. •  

 - برنامه ریزی زمان:

تفاده ا اسبرنامه ریزی عبارت از پروسه زمان بندی شده که ب

ود ازآن میتوانیم از وقت و زمان خود برای پیشبرد اهداف خ

 حداکثر استفاده را ببریم.

 

 - مزایای برنامه ریزی:

ند.اهداف بزرگ را به مراحل قابل دستیابی تقسیم می ک •  

رد.وی دستیابی به اهداف به وجود می آانگیزه الزم را برا •  

سازد. عملی کردن برنامه های ما را آسان می •  

نگرش و دید گاه کلی و مفیدی به ما می دهد. •  

ما را قادر می سازد تا به جای کارهای غیر فوری، به کارهای مهم تمرکز نماییم. •  

ما را یاری می کند تا مشکالت را پیش بینی کنیم. •  
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