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 نورمحمد غفوری

 نی ھمھ  ٣١کال د حمل د میاشتې  ١٣٩٠مھ او د  ٢٠زی یدیز کال د اپریل د میاشتې  ٢٠١١د 
 

 اقتصادی سیستمونھ او د ھغو ډولونھ
زموږ د  ران ھیواد افغانستان د رو ان اندو او سیاسی 

د ھیواد د اقتصادی نظام پر سر تاوده بحثونھ  ک یو تر من 
لیکنھ کې پھ خورا لن ه تو ھ د غواړم پھ دې  .روان دی

اقتصادی سیستمونو پھ اړه لوستونکو تھ داسې بنس یز 
معلومات وړاندې ک م چې پھ عملی او نظری سیاسی فعالیتونو 
کې پھ ھغو پوھیدل خورا اړین دی اوددې معلوماتو لرنھ د 
ھیواد پھ کچھ د سیاسی او اقتصادی پالنونو او پرو رامونو 

 . کویپھ جوړولو کې مرستھ 

 اقتصادی نظام  ھ شی دی؟ 

پھ اوسنی عصری اقتصاد کې د کار  ولنیز ویش غوره رول 
او تولید پھ  اکلې  ان ھ کې تخصص او  ھر  وک د کار. لری

ھر خدماتی تولیدی اقتصادی واحدیو مخصوص شی . مھارت لری
لھ پاره ) مقتضیانو(تولیدوی او د نورو غو تونکو ) کالی(

 .رف پھ خاطر بازار تھ وړاندې کوییې د تبادلې او مص

اقتصادی سیستمونھ چې موږ یې د اقتصادی نظامونو پھ نوم 
ھم یادوو، پھ ملی اقتصاد کې د خدمتونو او مادی نعمتونو 

تقاضا (او مستھلکینو ) عرضھ کوونکو(د مؤلدینو) کالیو(
ترمن  بنس یزې حقوقی اړیکی او د راک ې ورک ې د ) لرونکو

دا ھغھ حقوقی نارمونھ او سازمانی . ې دیانتظام اساسی ب 
ډولونھ دی چې د ھیواد د بنس یزو اقتصادی پروسو ماھیت او 

 . د ودې لوری  اکی



 

٢ 

 

 :اقتصادی سیستم اساسی ب ې د

او تاریخی لحاظھ اساسًا د تولیدوونکو او  ، عملید علمی
مصرفوونکو تر من  د اړیکو د حقوقی انتظام دوه ډولھ 

  :رامن تھ کیدای شی

یو مرکزی پالنیزه اقتصادی سیستم دی چې د دولتی مرکزی  -١
پروسې پالن،  اقتصادی معاملې او ادارې لخوا  ولې

 .اداره او رھبری کی ی

او بل د بازار اقتصادی نظام دی چې ھر  ھ ورپکې د  -٢
لخوا  خھ نھ ) ار ان(مرکزی دولتی اقتصادی ادارې 

کې د  اکل کی ی، بلکې اقتصادی فک ورونھ پھ بازار 
لھ ) تقاضا(او غو تنې  )عرضې(کالیو د وړاندې کېدنې 
 . کې عمل کوی پروسوالرې د آزادو سیالیو پھ 

ددې دواړو سیستمونو لھ باید دا پھ پام کې ولرو چې 
د تولید پھ وسایلو د مالکیت موضوع ھم سم انتخاب سره 

 .طرحھ کی ی

 

 :مرکزی پالنیزه اقتصادی سیستم

کې چې  ر نده نمونھ یې  تصادی سیستمپھ مرکزی پالنیزه اق 
د سوسیالستی ھیوادونو اقتصادی سیستمونھ دی، د تولید 
وسایل د دولت او یا  ولنیزو اتحادیو او کوپراتیفونو پھ 

پھ داسې نظام کې شخصی ملکیتونو تھ . ملکیت کې ورکول کی ي
اجازه ورکول کی ی، خو د خصوصی ملکیتونو شتھ والی د 

  .خې منعھ ویدولتی قانون لھ م
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شتمنیو باندې د شخص ھغھ مقصد پرلھ شخصی مالکیت  خھ 
د شخصی او کورنیو اړتیاوو د پوره  ھغھچې د  تصاحب دی

د کولو لھ پاره ترې کار اخیستل کی ی، خو د نورو د کار 
د . یشی کارول کیدااستثمار لپاره نھ  ثمر د خپلولو او

سکل، مو ر، ھغھ جامې، بای مثال پھ تو ھ، د اوسیدلو کور،
اندازه  مکھ چې یو شخص او د ھغھ د کورن  غ ی پخپلھ 
ورپکې کار وک ی او ھمدا ډول نور  ول ھغھ  ھ چې یو  وک 

  .یې د خپل شخصی او کورنی ژوند لھ پاره کاروی

ددې پھ وړاندې خصوصی مالکیت د تولید پر وسایلو باندی 
فرادو د تصاحب  خھ عبارت دی چې د اھغھ ډول دافرادو لھ 

شخصی او کورنیو اړتیاوو  خھ زیات وی او د ھغو پھ واسطھ 
د نورو ھغو کار رانو او مسلکی کسانو د کار  خھ   ھ 

د ھمداسې وسایلو د نشتوالی لھ کبلھ پھ  چې اخیستل کی ی
تولیدی او خدماتی فعالیتونو کې  خپلھ پھ مستقل ډول پھ

برخې کار ران د تولیدی وسایلو  خھ بې . برخھ نشی اخیستالی
او ماھران د خپل ژوند د اړتیاوو د الستھ راوړو او پھ 
خپلھ تحصیلی  ان ھ کې د کار د موندلو لھ پاره دې تھ اړ 
وی چې د کوم بل پان وال سره چې د مناسبو تولیدی وسایلو 

پھ پایلھ کې د خپل کار او الس د .   تن دی، کار وک ی
ه د ھغو د کار ډیره اندازمحصوالتو   ھ پھ ل ه او یا 

 . پان وال الس تھ ور ي ورکوونکي

ددې لھ پاره چې د شخصی او خصوصی مالکیت تر من  موضوع  ھ 
و مو ر مثال  ر نده شی دلتھ بھ د یوې  و ې  مکې، کور ا

 :راوړو

کھ یو  وک شخصی  مکھ ولری، پھ ھغھ کې پخپلھ دی او د  
ې ھم د او تولید وک ی او پیداوار ی ھغھ د کورن  غ ی کار

خپل کور د اړتیاوو لھ پاره ول وی، نو د  مکې  و ھ د ھغھ 
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کې یې د  ی نظاممرکزی پالنیزه اقتصادپھ شخصی ملکیت ده او 
پھ م کھ خو کھ چیرې یو  وک  .ساتلو او کالھ کولو حق لری

اجاره،  چاتھ پھ خپلھ  و ھ  مکھکې پخپلھ کار نھ کوی، 
رکوی، نو دا  مکھ د او یا دھقان تھ پھ دھقان  و کرایھ

ھغھ پھ خصوصی مالکیت اوړی او پھ مرکزی پالنیزه اقتصادی 
سیستم کې یې د ملکیت او د ھغو پھ وسیلھ د بل چا د کار 

 . او زیار د ثمر د خپلولو حق نھ لری

ھمدا ډول کھ  وک پخپل کورکې پخپلھ استو ن وی او پخپلھ 
ی، خو کھ ترې کار واخلی، نو دا د ھغھ شخصی ملکیت بلل کی 

خپل کور او یا د کور کومھ برخھ یې بل چاتھ پھ کرایھ 
ورک ه او لھ ھغې الرې یې د خپلې شتمن  د زیاتوالی لھ 
پاره کار واخیست، نو پھ دې حالت کې دا کور د ھغھ د شخصی 
ملکیت لھ حالتھ اوړی او پھ داسې خصوصی ملکیت بدلی ی، چې 

  تن جیب تھ  د پردی کار   ھ د کور د د ھغو پھ واسطھ
د مو ر مثال ھم ھمداسې راوړای شو چې تر ھغھ پورې . لوی ی

د یو چا شخصی مالکیت دی، چې پخپلھ او د ھغھ کورن  او 
خو کھ  وک مو ر پھ  کسی بدلوی او . دوستان ترې   ھ واخلی

یا یې د کرایې پھ مقابل کې پھ کار اچوی، نو پھ دې حالت 
خصوصی ملکیت اوړی،  کھ  کې ھغھ لھ شخصی ملکیتھ وزی او پھ

خاوند د  د مو ر ثمرد زیار او کار  چې لھ دې الرې د بل
خپلھ جیب تھ لوی ی او پھ دې تو ھ د بل د کار پھ واسطھ 

 .شتمنی زیاتوی

پھ تیره  پھ مرکزی پالنیزه سیستم کې د ملی اقتصاد پروسې 
کالیو او خدمتونو د تولید او توزیع بھیرونھ د د بیا 

مرکزی دولتی ادارې لخوا د جوړ شوی مرکزی پالن لھ مخې 
ی پالنیزه اقتصاد د مرکز. معین، اداره او رھبری کی ی

داسې چې ھر اقتصادی واحد . پر بنس  والړ دی اداری ھیرارش 
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مرکزی پالن د اساسی کر و  ھغھد د لوړو ار انو او باید 
تابعیت وک ی چې د پالن د مرکزی ادارې لھ خوا جوړ او  خھ 

پھ دا ډول . یواو خپور شوی  د قانون پھ تو ھ منل شوی
مرکزی پالن کې تر ډیره حده د دولت سیاسی مرامونھ پھ پام 

د پیداوارو او خدمتونو ډولونھ او اندازه . کې نیول کی ی
ن لھ د ھر اقتصادی ـ تولیدی، خدماتی واحد لھ پاره د پال

 ھمدا ډول د بیال بیلو .مخې پھ نظر کې نیول شوی وی
اقتصادی او مصرفی واحدونو تر من  د توزیع او تبادلې ب ھ 

 .  اکل کی یلھ مخھ ھم مخکې 

د پخوانی شوروی سوسیالیستی جمھوریتونو اتحاد او د نورو 
سوسیالیستی ھیوادونو تاریخی او عملی تجربې  ر ندوی چې د 

د عملی نتیجو تر من  لوی تفاوتونھ من  تھ  پالن او د ھغو
د . ھر  ھ ھغسې لکھ چې پالن شوی وی، پر مخ نھ  ی. را ي

مرکزی پالنیزه اقتصادی سیستم عملی تاریخی تجربو دا ھم 
و ودلھ چې دا ډول اقتصادی نظام د اوږدمھالھ ضروری پان ې 

نھ یوازې پھ . نھ لری وس او امکاناچونې او مدرنیزاسیون 
ی اتحاد، بلکې پھ نورو سوسیالیستی ھیوادونو کې ھم د شورو

تولیدی فابریکو او د تولیدی او خدماتی وسیلو د نو ت پھ 
 . دی پورتھ شوینھ  اړتیا سره برابر  امونھ وخت د الر کې د

پھ مرکزی پالنیزه اقتصادی سیستمونو کې د تولیداتو 
ر الو اندازه، د کالیو ارز ت او ھمدا شان د محصوالتو د خ

وی معمول داسې . د دولت لخوا  اکل کی ی) قیمتونھ(نرخونھ 
چې د ھیواد پھ  ولو برخو کې د  اکلی جنس نرخ یو شی وی 

 .او نھ بدلیدونکی وی او قیمتونھ ثابت
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 :اقتصادی سیستم )مارکی (د بازار  

د بازار پھ اقتصادی سیستم کې د  ولو خدمتونو او مادی 
تبادلھ او مصرف د مارکی  د آزاد  توزیع،  نعمتونو تولید،

. بھیر او د عرضې او تقاضا د میکانیسم لھ الرې عملی کی ی
د پیرودلو رامن تھ  د بازار پھ اقتصاد کې پھ آزاده تو ھ

د اجناسو د  .شوی قیمت دوه دندې یا دوه مخی فونکسیون لری
قیمت لوړ والی پان والو تھ دا  ر ندوی چې  اکلی جنس 

محدود دی او د ھغو پھ وړاندې غو تنھ   ومره ل  او
پھ کومھ تولیدی ـ خدماتی دوی  ومره لوړه ده او ) تقاضا(

 .  ان ھ او کوم  ای کې پان ھ واچوی

د بازار پھ اقتصاد کې چې د پان والی نظامونو اقتصادی 
سیستمونھ یې ژوندۍ بیل ې دی، د تولیدپر وسیلو باندې د 

ھر  وک کوالی شی چې د . ویقانون لھ مخې خصوصی ملکیت  ینګ 
پان ھ، شتمنی ـ پیسې،   خھ زیاتخپل شخصی او کورنی ضرورت 

 مکھ، مو ر، باغونھ، فابریکی او نور ې د تولید وسیلی پھ 
خپل الس کې ولری او د ھغو د کارولو لھ پاره نور کار ران 

د خپلو تولیدی وسیلو او د کار د . او ماھران استخدام ک ی
یوستون او تنظیم لھ الرې کوالی شی چې د پردۍ قوې د  ھ ب

تولیدی وسیلو د ملکیت د حق لھ امتیاز او  واک  خھ  ھ 
پھ دې .   ھ واخلی او خپلھ پان ھ او شتمنی زیاتھ ک ی

 ن ھ چې دولتی او کوپراتیفی  اقتصادی سیستم کې لکھ
ملکیتونو د ساتلو حق لری، خپلوواحدونھ او شرکتونھ د 

صی اورن ارنګ  ولنیز شرکتی فارمونھ وقفی، خصو ھمدا شان
ھم د تولید پر وسایلو باندې د مالکیت د لرلو قانونی حق 

 .لری

د تولید اندازه، پھ اقتصادی نظام کې ) مارکی (د بازار  
قیمتونھ د د تولیداتو ډولونھ، د پیداوارو  ایونھ او 
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ھر وک اصوال کوالی شی ھغھ . آزاد رقابت لھ الرې  اکل کی ی
پھ ھغھ اندازه یې  ،تولید ک ی چې د ده پھ خو ھ ویمحصول 

تولید ک ی چې زړه یې غواړی، پھ ھغھ  ای کې فابریکھ جوړه 
خرڅ  پر ھغھ قیمتخپل پیداوار ک ی چې مناسبھ یې بولی او 

پھ بیالبیلو سیمو کې د  اکلی شی  .ک ی چې خر والی یې شی
و کې قیمت بیل وی او کیدای شی چې پھ  نګ پر  نګ پلورن ی

 . ھم د  اکلی شی د خر الو نرخونھ یو لھ بلھ سره فرق ولری

 )پریواټ( د بازار د میکانیسم د سم چلندلھ پاره د خصوصی
ملکیتونو آزادی لوم نی شرط دی، داسې چې ھر  وک د خپلو 
محصوالتو او تولیدی وسیلو واک لری او د ھغو لھ توان او 

زار د میکانیسم د با. طاقتھ پخپلھ خو ھ کار اخیستالی شی
تحریف، جعل السوھنې، ھر ډول  لھلھ پاره دوھم مخکنئ شرط 

پھ دا د مارکی   .آزادی ده) بازار(د مارکی   او تذویر خھ
وړاندې کوونکو  نومؤلدینو او د مالوکې د  ولو  ۍډول آزاد

نیت، نظر او ) تقاضا لرونکو(او غو تونکو  )عرضھ کوونکو(
او سیاسی ار انونھ ور  دولتیھدف انعکاس موندالی شی او 

دا مخکنی شرطونھ پھ ھغومنظمو قانونی  .پکې مداخلھ نھ کوی
طرحھ او عملی کی ی، چې پھ ھغو  ھ دموکراتیکو نظامونو کې 

کې فردی آزادۍ، د سیالیو آزادۍ، د شغل او د کار د 
ت ونونو آزادۍ او د افرادو نور حقوق د اساسی قانون او 

 . ھ الرې تنظیم او تضمین وینورو فرعی قوانینو ل

عملی،  اقتصادی سیستمونھ پھ پالنیزه مرکزی او د بازار
دوه  ن ۍ کې د اقتصادی نظامونو علمی او تاریخی لحاظ پھ

غوره ب ې دی او د اقتصادی سیستم ھره بلھ ب ھ کیدای شی 
چې د ھمدې دوو اساسی سیستمونو خھ یوه او یابل تھ ورن دی 

  .ې وشمیرل شیاو د ھغو پھ فرعو ک
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تو ھ لھ ماتې  غورهنظام پھ  یمرکزی پالنیزه اقتصاد اوس چې
سره مخامخ شو، پخوانیو سوسیالیستی ھیوادونو خپل ملی 
اقتصاد تھ پھ نوو ب و سمون ور ک  او ن یوال نن د پالنیزه 
مرکزی اقتصادی سیستم پخھ عینی نمونھ پھ الس کې نھ لری، 

نیولو د او موقف لوبولو  دپھ اقتصاد کې د دولت د رول 
) آزاد بازار(د  اوسپھ دې  ای کې . الندې ده بحثموضوع تر 

 ولنیز ( د سوسیال مارکی عمدتا د اقتصاد پھ وړاندې 
 .نیولی دیاقتصادی سیستم قرار ) بازار

 


