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 ۲۷/۰۲/۲۰۲۲            یزکمل هللا ولي
 

 وایي؟ ته هڅ SWIFT - ټفیسو
 
 ایب ایب هم ټکېسر وی نوم په ټفیسو د ،کې ګنڅ په خبرونو د کاړتا د روسي د ېباند نیراکوی په ۍرسن ۍوالړین

 د ېچ شي یداکی نو شي، محرومه ولډ ړبشپ په خهڅ ستمیس دغه له هیروس هک دي باور ېد په يکارونڅ. رارويکت
 .باسي ړا ته ۍژیسترات او ېمحاسب ېخپل صریق نیرملک د هګتو په ېوسل ېزمنیاغ ېرډی ېوی

 
(The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.  

 (ولنهټ وړیکا مالي والوړین د ځترمن ونوکبان د -
 

 ریبه ولوک السه تر وا دیږل د پیسو د ته ټوګ بل خهڅ ټوګ وی له ړۍن د ېچ ېد ستمیس يکبان او مالي هغه دا
 هره او دي اګیل ارک په ېمؤسس او تونهکشر مالي زره ولسی وادونو،یه سوو دوه ېنژد د کې ېد په. رسوي سرته

 الک الديیم۱۹۷۳ د ولنهټ دغه. يکیږ استول خوا بله او خوا وهی ېالر ېد له الرهډ هډاریمل سوه لورڅ ېباند هڅ ځور
 ټاکچو په نویقوان د وادونویه اروپایي د ېچ شوه ته ځرامن کې سلکبرو ،ېنیزمپال په میبلج د یټېن ېمیدر په ېم د

 پر ېچار تیریمد ګډ د ټفیسو د وادونهیه اقتصادي ستر شتیو هځپن. مويیتنظ تونهیفعال يکبان او مالي خپل به کې
 .ید ېک التیا په ایرجنیو د یې زکمر معلوماتي البته  ده، خهڅ ېلډ ېد له هم هیروس ېچ ایيیب مخ

 
 او وباسي خهڅ ستمیس والړین مهم ېد له ونیفدراس یېروس د شي ېوالک وادونهیه دغه ایآ ېچ ده دا تنهښپو اوس

 النجو اسيیس په او وي ېپر ېب به هغه ېچ شوي لیکل کې ېنام اساس په ستمیس ېد د وي؟ګول ېورباند زونهیبند
 خهڅ ستمیس ېد له رانیا کې م۲۰۱۸ په ایب وا م۲۰۱۲ په ړیلوم ېولنټ ېهمد خو وي،ک لښکی نه انځ به کې
 ېچ کړو اعالن ېمشر وی یېاتحاد د اروپا د ېاندړو ګړۍ وڅ همدا. لري نه اجازه ګرات رتهیب د اوسه تر او ستیوو
 . يکړ ېباند د خهڅ نظام مالي ېد له به ونهکبان اترهیز یېروس د ېچ هکړو هیکړپر اډاناک او ایکامر اروپا، یځېلود

 
 خپل یې مخ پر وکالوت يکمل د یېروس د ېچ کړو اعالن ونوکمل يیاروپا لسو ون،ګډ په انوګیرنیپ د لوه،پ بله له
 د ېچ ده ړو ېادونی د. ده هیړپڅ درنه ه،ګتو په سزا اقتصادي ېوی د یاځ پخپل دا ېچ ،کړ بند میحر/  قلمرو یېهوا

ً یتقر یې تونهکشر يیهوا ولټ ون،ګډ په ټفلو ریا د ونیفدراس ېروس  له یې ۷۷۷ ېچ لري کېالوت يکمل زر با
 . دي ېخپل یې کېالوت ۲۳۰ ځېوای او ېستیاخ ېاجار په خهڅ وادونویه يیاروپا
 
 سره، ېمنن په خهڅ آژانسونو خبري معتبرو او نلیچ والړین له ةیالعرب د
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