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   ېافغانستان کې د پولی سیاست تاریخچ 
 

 او 
 

 لنډه کتنه  یې ته څرنګوالي
 

 )شپږمه برخه( 
 

وخت سره رابطه    رینو خامخا  ت  ،یږیک  حیموضوع تشر  وهیپلوه    یله علم  ې کله چ
معلومات    ی.  دا د لوستونک يیږک  ودل ښ  خچهیتار  هډ لن  یی  لځوی  یعنی  ي،یږورکول ک

بانک او     ،یسیپال  یدپول  ېپه افغانستان ک  یشوه چ  دلیول  ایتړا  کهځپوره کوي، نو
  ې برخو ک  وځپه پن ږمو ېمخک  ې. تر دوړک رهیله نظره ت هډلن رهډی خچهیتار  سویپ

بانک   ید مرکز  لهځ   رډې  ې. په هغو بحثونو کړېوک  ې په هکله خبر  یسیپال  ید پول
  ې شي چ  دایسوال پ   یش  یدایوشوه، ک  ادونه ی   یسعر او صراف  ،ټبانکنو  سو،یاو پ

  ې وه؟  د د  ولډ  هڅپه    خچهیتار  ټبانک او بانکنو  ید مرکز  ېپه افغانستان ک  ایا
به نور    هړپه ا  یسی پال یواچوو او د پول  اڼخلص ر رهډیلپاره به دلته    وابځسوال د

  :دوام ولري ېورپس لیمسا
تاریخی پلوه وګورو، دمعاصر تاریخ په دوره کې اعلیحضرت احمدشابابا که له  

دلومړي ځل     لومړی ځل د هیواد اقتصاد او مالی چارو ته اساسی پاملرنه وکړه.
راهیسې   د مستوفی المالک په نوم مسئول توظیف کړ، له هغه سیستم جوړ او د مالیې په اداره یې د مالیې لپاره یې

او ږوب پورې یې مستوفیان   څخه نیولی ترکابل، هرات   له کشمیر بلوچستان، ترکستان شوه.  دمستوفی اصطالح رواج 
مقرر کړل، د هغوی د امانتداری او لیاقت آزموینه یی په خپله اخیسته، ده کوښښ کاو چې متقی اشخاص او په دینی  

کې   علومو  دینی  په  خپله  بابا  شا  احمد  کړی.  توظیف  کی  چارو  مالی  خلک  پوه  چارې  علومو  او  لرله  پوهه 
    ته سپارلې. مدبروڅېرو یې

تیمور وروسته د چنګیز د انګریزاستعمار لتاړ او ګوډ  افغانستان راغله. دغه   دوهمه ،تر یرغال او  ټکه وه چې پر 
درې لوی   یووړل.له دې پرته، برباد او له منځه یې طبیعی جوړښت غوڅ اومادی او معنوی شته استعمار دافغانستان

غازی امان هللا   په بل پړاو کې؛ وروسته دور  په دې ډول سره د احمد شابابا له  پر افغانانو تحمیل کړل. یې جنګونه
افغانی  نوې افغانۍ چې د پخوانیو   بنسټ یې کېښود. مالیاتو واړول او د دولت د خزانې خان جنسی مالیات په نقدی

د ووتلې،  ته  جریان  عوض  په  دي (ISO 4217: AFN افغانی روپیو  لرونکی  کود  اصلی  په   (  چې 
لهمعرفی ش کې م.  ۱۹۲۵ الک تردې  امیرحبیب هللا خان  م. ۱۸۹۱ وی. مخکی  او  امیرعبدالرحمن خان  د  راهیسی 

وروسته د استقالل تر السه   امان هللا خان غازی  روپۍ چلیدی او هند کې هندی روپۍ چلېدی. افغاني   وختونو کې
)افغانستان دکاغذی پیسو لرونکی شو(او د پیسو پالیسی یی طرح کړه.   نشر کړدسکې ترڅنګ بانکنوټ   کولوڅخه

   نافذه کړه. هم دپیسو او بانکی چارو قانون )نظامنامه( یې
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غټ صرافان کندهار   د پیسو لیږد د صرافانو له خوا کېد، مسایل ، حوالې، پور ورکول او تر ډیره وخته پورې پولي
څه ناڅه   تجارو ته یې معامالت لرل او سره یې او بمبی )پخوانی نوم( یښور، کراچیله مشهد، پ او کابل کی ووچې

کې یو ملی تجار)  ۱۳۱۱ داقتصاد او معامالتو پرمختګ دا اړتیا رامنځته کړه چی بانک ولرو. په  سهولت برابراو.
مالی خدمات ترسره    چارو ترڅنګ یی عبدالمجید زابلی( د هاشمی په نوم یوشرکت جوړ کړ چې دسوداګریزو نورو

افغان ملی بانک په نوم شو، چې همدا افغانستان کی لومړنی  د کال د ثورمیاشت کې هـ ش(۱۳۱۲) دغه شرکت د .کول
  .بانک و

دغه بانک په پیل کې د مرکزي بانک دندې هم پرمخ بیولې، خو د دولت لپاره دا ډیره ضروری وه چی د ګڼو وظایفو     
)د    رهبری او د پولی سیاست د ترالس الندی نیولو لپاره د دولت بانک جوړ کړی، نو ځکهاو د پولی پالیسی د واقعی  

بانک( د ۱۳۱۸/ ۱۷/۱۱ په افغانستان  هیوادافغانی همیلیون ۱۲۰ ابتدائی نیټه  د  پانګه  په  پایتخت    و 
افغانستان  پورې ورسیده.و  میلیارد افغانی پانګه یو د افغانستان بانک پورې ۱۳۵۴ و چې ترافتتاح ش کې (ښار )کابل

تجمع ډیره ناچیزه   فعال نفوس، غوره اقلیم، سیندونو او معادنو لرلو سره سره، دپانګې دغه تشکل او د بډایو زیرمو،
سټیټ او بیا دسړې جګړې  بفر  ډېره موده علت یی تر ډیره سیاسی او بین المللی مسایلو کې و. افغانستان و. ځنډنۍ او

مدنی خوځښتونه او  زیربناګانې، اقتصاد د ودې په حال کی و او ې چې بیا هم څه ناڅه ملیډګر وګرځېد. سره له د
و  میلیارد ۱۰  دغه پانګه پورې پیل تر وار په وار دترقی په حال کی وو، نود شمسی اویایمی لسییزی ملی موسسات

انک دندی او د پولی پالیسی طرح بانک له جوړیدو وروسته د مرکزی ب افغان ملی په دې توګه د .ورسیده  افغانیو ته
اجرا له دافغانستان یې او  شوه.  وسپارل  ته  محمد  ۱۳۱۲ بانک  د  تحول  ی  لو  کی  سکتور  بانکی  وروسته  کال  ل. 

ل. کال کې دبانکی چارو او پولی پالیسی په هکله نوی کتنه وشوه   ۱۳۵۴ په  خان د جمهوریت پر مهال راغی. داود
د ټول نوي شول.  قوانین  بانکی  و.او  کال  او رسمی شکل همدا  ټولو غوره  تر  پولی سیاست  د  وروسته   افغانستان 

د پولی پالیسی موثریت ثابت او افغانیو نسبی ثبات وموند. دا د محمد  ل. کال څخه د هیواد په اقتصاد کې۱۳۵۴ تر
  داوود خان د جمهوریت دوره وه. په دې وخت کې د پولی سیاست اهداف داسې ټاکل شوي وو:

او د نرخ تثبیت ) دا وخت ټول بانکونه ملی و، دولت د پالیسی تطبیق کې آزاد الس او کامل    مجدد تنزیل  •
  اختیار درولود(.

شویو پیسو تنظیمول) څرنګه چې دا وخت د شاهی دورې د بانکنوټ او سکې برځای   په دوران کې د اچول •
یو پیسو تنظیمولو ته پاملرنه خپله پالیسی کی شامله  نوی بانکنوټ او سکه نشر شوی و، نو جمهوری نظام د دغو نو

   کړه(.
  د ارزش استقرار،  دپیسو •
ورکول او هغوی د مرکزی بانک   د اسعارو د بازار تنظیمول، صرافانو ته د جواز له مخې د فعالیت د اجازې •

  دله.د پالیسی بشپړ تابع ګرځول او د ټاکلی تبادلوی نرخ له مخې دملی پیسو او ارز)سعر( تبا
ل. کال پورې و،  ۱۳۸۰ل. کال څخه تر ۱۳۷۱ که دغې کتنی ته ادامه ورکړو، نو د ملی پیسو تر ټولو بد وضعیت له

ځغلنده   یو  مهال  ډالر  –دا  یو  و،  شوی  ټیټ  العاده  فوق  توان  پیریدلو  د  دپیسو  و،  جاری  انفالسیون  چهارنعل 
ترڅنګ دوه ډوله نورجعلی بانکنوټونه هم په دوران کی وو او  افغانی تبادله کېد. د بانک د قانونی پیسو  ۴۸۰۰۰ په

)فلز( په بیه پلورل کیدې او بهر ته تلې، چی   د وسپنې وړ نه وه، سکې د کباړ په بازار کې افغاني سکه بالکل د چلند
د ملی پیسو   ډیرو سیمو کې و. هم توهین اقتصادی زیان و، بلکی د هیواد حیثیت او د ملی کرنسی لپاره لوی نه یواځې
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د نورو پیسو دوران هم اقتصاد او هم ملی ارزشونو ته بد ګوزار ورکړ.   دوارن کې وې. هم تر څنګ نورې پیسې
اقتصاد پوه او) په یووخت  :په وینا  ؛ګراشام دنامتو  دواړه په دوران کی وی او خلکو بدی پیسې  (بدې پیسې ښې 

دوران   د خودبخود تر ښو پیسو دوران ته لویدی اود ښو پیسوکولی، په دې توګه بدې پیسې   ژرمعامالتو ته وړاندې
نیو. یی  ارزش   ۱۳۸۲ په ځای  پیسو  د  او  پولی ریفورم ترسره  یو  پیل شوه،  پروسه  ل. کال کی چې نوې سیاسی 

نوې درې کې او  کم  نشر شول صفرونه  بانکنوټ  او  مقابل کې   سکه  ډالر  یو  د  تبادله کیدې. ۵۰ چی  نوی  افغانۍ 
بدې   ځینو سرحدی والیتو کې هم د ښو پیسو حیثیت درلود او ترڅنګ یی تقریباً ترلسو نورو کلونو پورېبانکنوټ بیا

ل.کال په آخر کی دافغانستان پولی ۱۳۹۹ د .پیسې( بالکل له دورانه ووتې پیسې هم دوارن کې وې، ترڅو چې )بدې
  سی وښوده:او مالی ادارو) دمالیی وزارت او مرکزی بانک( د افغانستان دارایی دا

 
ه  یافغان  ارد یلیم  ۱۴۴٬۹۸  هیسرما  یدبانکونونقد  وادی"...ده د  همدارن  اردهیلیم  ۷  ه یسرما  ی الرډ  وادی،    هګ دالره. 

په دغه   ې شته؛ چ ېزرو سک  نویزره د سپ ۱۲۹اوشمش او  وراتیلکه ز وڼ ب لویالبیسره زر په ب نهټاته  ېافغانستان ک
 ... "   یش یدایچل هښاقتصاد او بانکونه  ږسره زمو ییدارا

 
بدلون   رډیل. کال    ۱۴۰۰نشر شو، تر  ېک۱۳۹۹  ېو، چ  یچمتو شو   یک  یکال په پا  ی مال  ۱۳۹۸د    زارشګدغه    البته
 وپه یافغان   ۶۲د    الرډ  وی  ې ک  ۱۳۹۹  یعنی. دا وخت  یبرابر شو  یفرصت تر اوسه ند  زارشګو، خو د بل    ی راغل

  ی خراب شو،  متاسفانه مل  رډی  تی وضع  یتیامن  ګنڅسبوتاژ تر   یداقتصاد  ی بل کال چ  ېخو په د   د،ېتبادله ک  ېاندړو
 وی  یک  اشتیم  م ړکال د ل  ۱۴۰۰د    یونشو ساتال  یېاو ثبات    ړخپل ارزش ورو ورو او وار په وار له السه ورک  سویپ
د  ایب لځ وی. دا مهال  دېهم ورس ېپور ویافغان   ۱۲۷ الرډ ویلپاره  وځور وڅوید  د،ې سره تبادله ک ویافغان ۹۴له  الرډ

 طرح او اجرا ستونزو سره مخ شوه.   یسیپال یپول
 
 :   ېشو چ ی الینو و  ور،ګتکامل ته و یخیتار ېاو د هغ لوړجو یسیاو پال یسیپال هڼب ېپه نو که
 

شوه، د افغانستان   کی د لندن موافقتنامه السل  یل. کال ک۱۳۸۴په    یکله چ  ایب  رهیپه ت  خه،څکال    ۱۳۸۰تر    وروسته
بالعموم خپلو   یشول، دو  ړجو  استونهیر  یسید پالن او پال  ې( کونوی سیمستقلو ادارو) وزارتونو او مستقلو کم   اترویز

 : ېدرلود ېالر ګ ت یالند یکاري ساحاتو ک
   
  ې او ارزون  ولوړجو  سيیاو د پال  استیر  لیاو ارزونه :  د اقتصادي تحل  ونهړجو  ویسی  او د پاللید اقتصادي تحل •

ترالسه    ډا ډفساد له نشتون    یدمال  ي،ړته وده ورک  ویسیپال  وندوړد سکتور  ا  ي،ړترسره ک  لیاقتصادي تحل  ېدنده لرله چ
  يړراپور ورک هړد پلي کولو په ا یسیسره دپال ولوپه ترسره ک ېاو ارزون  ېارنڅاو په وخت سره د  يړک
 
مرسته کول، لکه د افغانستان   ېک  ویژیاو سترات  ۍسیپال  ایيیاسنادو لکه پرمخت  کویژیسترات  وندهړا  ورټ د سک  •

پال پال  ،یسیبانک  پال   ، یسیدتجارت  ملي  مال  یېدمال  سي،یدکانونو  وزارت  ها  ،یسیپال  ید  د    سي،یپال  دروکاربنید 
 او نور،  ژيیاصالحاتو سترات

 
 کول ،   قیاو تطب ولړجو مټسیس ېلپاره د نظارت او ارزون ېنظارت او ارزون تونوید فعال  ی  د مربوطه ادار •
له پلي کولو    خهڅتجاربو    والوړیپه هکله ن  قید تطب   ویسیپال  ی د پول •    یې  خهڅبنچمارکونه ترالسه کول او 
 موسساتوته خبر ورکول،  یپول وندوړا

 
ا  خهڅسکتورونو  ی دیله تول • ا  دات یعا  ولول، ټرا  ویاحصائ  وندړ د  او     کول،یادارو سره شر  وندهړسنجول او 
 . یانیګ سیپال ینور ېرډی
 
  ې ماد۳۳له    یي،ښ  یسی پال  یپول  یپرکڅ  لورمڅ  رهیپه ت  ،یپور  مږتر شپ  خهڅ  یپرکڅ  مېیافغانستان بانک قانون در  د
  ګې انڅ  یسیدپال  ېدا وه چ  ایبر  هیلو  ې. دغه دوره کیکو   حیتوض  لیمسا  سو یاو پ  یسیپال  ید پول  ېپور  ېماد۶۸تر    خهڅ

 یسید نورو ادارو پال   ې، چ  ینش  رهیه  دی. بالړک  ړجو  نهخپل ِسرورو  وګ انڅ( مجهز او د بانکونو  ITپه )    تیریاو مد
وموند.   تښاو ارز  تی اهم   ېونړجو  یسیاوپال  یسیبالعموم پال  ېموخه دا وه چ  ،ېندرلود، بلک   اوړسره ت  یسیپال  یپول

  ی موسساتو او پول  ید افغانستان بانک او نورو مال  ېوختونو ک   رویپه ت  ېشو چ  یالی و  یبرخه ک  یسیپال  یخو د پول
  ې پور  ې نه ، دا په د  ای  یو  یالیبر  ومرهڅ  یدا چ  ،یولړجو  یی  یانیګ سیواحد درلود او پال  یالتیتشک  یسیپال  طونودیسو
 . یش سهیاو مقا یوارزول ش  ید ارقامو له مخ  یدورو ک لویالبیب ې لري چ هړا
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ً ی قی دبانک    ده،یکره نه وه، محرمه نه ساتل ک  رهډی  یسیپال  ی. پولېدرلود  یستونز  یبرخه ک  یسیپال  یدپول  ږمو  ېچ  نا
د قانون سره سم   شیتفت ،ینه و یاریاو مع یمنظم یاو ارزون   ډېنه ادا کاو، غون تیخپل مسئول و ړشورا غ یدمرکز

موجود    ولډخطرات هم په بالفعل او هم په بالقوه    یر مالیشم  وی  دل، ینه ارزول ک  زارشاتګ  شیاو دتفت  دینه ترسره ک
په پرله   ېلسو کلونو ک  وی او وروست  ړوال  هځوروسته دخلکو باور په بانکونو له من  دویک   ویوالیک له دوو، د کابل بان

  ی د نسب  ویوار په وار بهر ته ووته. د افغان  هګ درلود او پان  ریس  ینزول  ېاو د اماناتو سپارن  یونګ سپما، پان   ولډ  ېپس
ثبات    یواقع  و یکاو، خو د ب  تهځکاذب ثبات رامن  مهالهډصرف لن  المیل  رمو یز  یلپاره وخت په وخت د بانک   یثبات دساتن
تاوان    یهم اقتصاد ته لو  لویږصرافانو حواله ل  وټاو د غ  لوځنیم   سوی . دپیمرسته نشوه کوال  ییسره    یود  یاو اقتصاد

  و یبانک د لو  یشو، خو صرف د کاغذ پرمخ و. مرکز  ړقانون جو  یویمخن د    لوځنیم  سوید پ  یچ  ی. سره له داوړوا
ونه منله او د    ویخو صراف  ه،ړوک  صله یف  ولوړشرکت جو  وید    ی کنترول لپاره د دو  هښ بازارونو د    ی صرافانو او مال

 شوه.  دهږسلسله او یدناکام ویسید پال هګتو ېپه د ل،ړوت ونهیټمارک ۍاون وهی یی اندړپه و یصلیف یدغ
  

 موضوع وي. ېبحث به پر همد یراتلونک 
 

 )بحث دوام لري(
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