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 تولیدوي شتمني ،شتمني
 
 
 : اصول بنسټیز اقتصاد د
 
 ،ځمکه -۱
 
  ،کار -۲ 
 
  ،تبادله  ـ ۳
 
 . امنیت یا بیمه ـ ۴
 

ځم  له او کیږي ګڼل وسیله بنیادي پرمختګ او بقا د لپاره ژوند د ټولنو انساني د چې ده سرچینه شتمنیو ټولو د ځمکه
 ونلري.  شتون به تمدن او راغونډیږي نه پانګه دی، ناشونی السرسی ته اوتولید کار پرته کې
ځم  لپاره شتون ټولنیز چې شو ویالی موږ امله همدی له وو، نه اړین احساس امنیت د کې ټولنو انساني لومړیو په
 شو. ته رامنځ تمدن سرچینې دغی له او شرطدی لومړی که

 کړ.  رابیل ډلو له حیواناتو دنورو د بشر او پیل وسیله په کار انساني د کې ځمکه په تمدن بشري
،ما ځمکو پراخو د بډایان چې هیواد  هغه لري. وسیلې غوره ژوند د هغوې لري، مالکیت غوره چې کسان شمیر یو
د  خلکو د چې وي وزله بی ځکه یې خلک کوي. حکومت خلکو په هیواد هغه د وي څیښتنان اوبانکونه شرکتونه لي
 لویږي. ته جیبونو دوی د ګټه کار 
 لکه غوښتني عادالنه خلکو د کیږي. ویشل نه توګه مساوی (په شتمني ) ګټه کار د مګر  کوي، کار اکثریت خلکو د
  ټیټه   په  چاري روغتیایي ، روزنه او ښوونه ، ټاکي شتمن مزد کار د ښځو او حق،دنارینه مالکیت د

 کوي. ژوند کې بیوزلۍ او خوارۍ په  واکمنۍکې او اراده په  شتمنو څو د خلک ملیونونو په او کچه
  

ارز په کار دپرګنو کې بازار ازاد په ډله بله ګټي، شتمني وسیله په خدمتونه اړونده او تولید د کالیو د چې څوک هغه
 پلوري. بیه ګرانه  په کې بازار په خوښه خپله په بیرته رانیسیاو بیه انه
د  هر په پانګوال پلوري.که یې خلکو ملیون یو په او تولیدي دیګونه شمیر په ملیون یو د کې کارخانه پخپله څوک یو

 دیګونه دا چې کارګران زرهاوو په مګر شی، ملیونر برکته له  ګټې افغانۍ یوی د به هغه افغانۍوګټی، یوه کې یګ
 ندي. شریک کې ګټه یوملیون په او ثابته مزدوري هغو د جوړوي

اخ له ګټل شتمنۍ د چې کې حال پداسې کیږي، ګټل کې تبادله اختیاري په کې بازار ازاد هپ تولید شتمني د  کبله لدی
 کیږي. السه تر الرو جبري نورو  یا یا غالوو تالس،غضب،

  
ازخ  دوه اړین دا کیږي. اخیستل ګټه زیاته کاره له خلکو دنورو کچه هغه په وي لوړه کچه شتمني د چې څومره هر
دکار کې پروسه په تبادلی  د ارزښت کار د کیږي. ته  رامنځ کې پایله  په دتبادلی مزد او رکا د شتمنیکې په ګټه یزه
 اچوي. کې جیب پخپل ارزښت اضافي  خاوند فابریکې د او شمیرلکیږي ټیټ کچی له  مزد د ګر
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 دی.  خیر او ګټه په دواړو  د  پایله چې ګوري دواړه خاوند فابریکې د او کارګر  کې وخت په تبادلی اختیاري د البته
 دا تل حکومتونه رانیونکی. نه وی پلورنکی  ګټونکی ډول طبیعي په ځي، ته جیب بل  د جیبه له  یو د پیسې چې کله

د  راپور بیالنس منفی کې سوداګرۍ په او کړي السه تر ګټه زیاته کې پلورلو په مالونو خپلو د چېسوداګر کوی هڅه
 کې حالت پدغه وي مثبت  بیالنس سوداګرۍ د ،که واردي بهره له چې کالي هغه سوداګر دی. هم زیان په حکومت 

ک هڅول ته اخیستلو خلک زیات رانیسي، توکې داغوستلو یا خواړه  چیرېخلک که ورکوي. مالیه زیاته ته حکومت
لد  او ده، مانا په تبادلی اختیاري د توری سوداګرۍ د دلته . پوهیږي نه  خلک اړه په ګټې او دبیو شیانو د مګر یږي

 ښکاری. مثبته پایله ته لوری هر معاملی د کبله ی
 ویالی، نشو سوداګرۍ انډولتوب دنا ته دی واخلو، ډوډې ټوک یو یو هټیو له پخولو ډوډې  د کې سیمه په چیرته که

 کیږي.  ګڼل مثبت ته پلورنکی منفیاو ته رانیونکی
 وړ داړتیا سوداګره له  هیواد دګاونډی زه او ولری پوله ګډه ازاده سره هیواد ګاونډ له سیمه دا  چیرې که  حال، هر په

ک لپاره هیواد خپل د  او کیږي شمیرل اضافي بیالنس په سوداګرۍ د لپاره هیواد ګاونډ د داسوداګري راونیسو شیان
 کیږي. ګڼل )نیمګړتیا( سر
 دی. ویش برابر او عادالنه شتمني ملي  د منځ تر خلکو د ټولنې د اصل غوره ټولو تر کې اقتصاد په
خوړ  ګټلې خپل دسترخوان خپل په لږه تر لږ څوک هر  چې ولري ژوند ایز سوله او نیکمرغه به خلک ټولنې هغی د
 ولري.  السرسۍ ته و
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