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  نبوکانازمیج د نامتو اقتصاد پوه

 

 ت زې په مناسبـ ږیدو د سلمې کلیېـ د ز
 

 ()هغوی چې نه هیریږی
 

 
  

مضمون د لکچرونو په لړ کې  د عامه اقتصاد د ،ېدرسي ساعت ک نن د اقتصاد پوهنځی کی د عامه اقتصاد
، ډیر وخت  هبحث وغږیدو. شاګردانو ته دلچسپه موضوع و رپاجناسو او د عامه اجناسو د اننتخاب د امکاناتو  عامهد

ې په رنورې پاتې خب ئفرصت پاتې نشو، ما ویل راځ   ندنېژاڅخه ونیو، د دغی نظریې د مولف دژوند او پیریی هم  
  :موراو   دوی ته   ستاسو د درنې پاڼې له الرې د ټولو لوستونکو په اجازه،   یې لیکلې بڼه شاګردانو ته ورسوو، نو ځکه

 

  (لګی تخته ښکاري!وټال هم د ویدره ېپځینې وخت تش س  )معلمانو ته
 

د امریکې د متحده  ،درېیمه هاکتوبرپ  د کال. م ۱۹۱۹په  (James M. Buchanan) بوچانان/نبو کانا جیمز
ل کا  .م ۱۹٤۰دى، په   يتنړۍ ته سترګې پرانیس   ایالت د مور فریز بورو په ښارکې  Tennessee  یسنیتتود  الایا 

کال کې یې د شیګاګو له پوهنتون څخه دوکتورا ترالسه   .م ۱۹٤۸له پوهنتون څخه لسانس او په   یسکې یې د تېن
اد صتاو ورسره په سیاسي اق   د اقتصاد استاد شو   کال کې د ویر جینیا په پوهنتون کې. م  ۱۹٥٤وروسته بیا په     کړه،

   .وکې د توماس جفرسون د مرکز مدیر هم 
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سره د عمومي انتخاب نظریه رامنځته    یا واک ورکولو د محاسباتو د اثر په لیکلو   کال کې یې د اختیار . م  ۱۹٦۲په  
   .هې یې یوه مجله هم خپره کړکړه او د عمومي انتخاب تر عنوان الند

 

کې د امریکې د اقتصاد پوهانو د ټولنې  ۱۹٧۲یس او په ئرکال کې د جنوب د اقتصاد د ټولنې  .م ۱۹٦٣هغه په 
   .وکې د مونت پلرین د موسسې د اجرائیه کمېټې غړى ش .م ۱۹۸۰مرستیال شو او په 

 

و او توضیحاتو په ورکولو سره  تمعلوما  هکله د  ( پهpublic choice)و کانان په ډېرو هېوادو کې د ب پروفیسور
دغه نظریه   . یوې مهمې موضوع په توګه ثبت کړه دوپېژندل شو او د عمومي یا عامه انتخاب نظریه یې د اقتصاد 

  . ىد درسي کتاب یو مهم څپرکى د( Public Economics)همدا اوس هم دعامه اقتصاد 
 

له نړۍ څخه سترګې پټې   نیټه  کې( د جنوری په نهمهخ مشپږکاله م. کال )۲۰۱٣ د کلونو په عمر۹۴د   نوموړی
د  په اقتصادی علومو کې م. کال۱۹۸۶په  . جیمزوبلستانو په کتاب کې ولیکل شوندد نړۍ  د تل لپاره ، نوم یېیکړ

په امریکې کې نه    .( وړونکی شوی وNobel Memorial Prize in Economic Sciences نوبل د جایزې)
یې د شیکاګو   درانه خاطرات ډیر درناوی کیږی، بلکې د ده په نوم هر امریکایی ویاړي.  ورته  چې یواځې دا

  .اخیستل شوی دی ېکال کی د امریکې متحده ایاالتو ک م.۱۹۱۰پورتنی انځور یې په  پوهنتون کې ثبت دي.
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