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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال 
 دریم ټوک 

 برخه نویمهدوه 

 هرات
 

 او 
 او د افغانستان شمال لویدیځې برخې 

 تصحیحات 
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 
GRAZ – AUSTRIA 

1975 

 لودویک آدمک 
 : پیسې

لړۍ په ترڅ کې جوړېدلې،  د وتلېاو له توانه  ۍپه افغانستان کې ایکۍ یا مسکوکات په ډېرې سختز کال پورې ۱۸۹۰تر 

امیر عبدالرحمن خان د لومړي ځل لپاره د مسکوکاتو د تولید عصري ضرابخانه جوړه کړه چې له دغې نیټې وروسته  

ضرب کړي او په ټول افغانستان کې په چلند ولویدلې. د اعلیضرت امان هللا »خان« د سلطنت پر   ئـې  نوې ایکۍ، روپۍ

« پورې ۱۹۲۹( کاغذي نوټ د لومړي ځل لپاره چاپ سول خو د »بچـۀ سقاو« )د سقاو د زوی( »۱۹۲۹  –  ۱۹۱۹مهال )

ز کال کې په هرات کې پولي  ۱۹۲۲په    او تر اوسه په دوران کې دي.  را ونـۀ وتلې. د روپیو نوم په »افغانیو« بدل سو

   واحدونه یا پیسې په الندې ډول شرحه سوي دي : 

په هرات کې عامه پیسه غیران »قـِـران« دی چې له شپږ نیمو هندي آنو سره برابر دی. فارسي غیران په آزاد ډول په 

په آزاد ډول    چې  ارو په نامـۀ یادېـږيغیران سره برابر ارزښت لري. برتانوي روپۍ چې د کلدله  هراتي  د  چلند کې دي او  

غیرانونو دي چې د »طال« په نامـۀ یادېـږي   ۲۴یا    ۲۳روسي روبله په    ۵په دوه نیم غیرانو اخیستل کـېـږي او د سرو زرو  

 غیرانو  ارزښت لري.   ۳خو د سرو زرو روبل یوازې په 

په »پـُـخته« او »خام« یا »پـَـکه« او »کچه« پیسو  هماغسې چې په کابل کې دود ده دلته په هرات کې هم د پیسو حسابات 

او هغه څه چې دولت ورکوي په خام کې راځي. زما   کې کـېـږي. ِمرک وایي چې دولت ته تادیات په پخته شمیر کې راځي

 په باور په ټول افغانستان کې همدا سیستم په لږ و ډیر ډول کارول کـېـږي. 
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دوه سیستیمونه په پولي واحد کې شرحه کړو خو د عملي پوهیدلو لپاره الندینۍ لنډه شرحه گرانه ښکاري چې د محاسباتو دا  

 ښایي مرسته وکړي. 

 

 پخته سیستم 

 غیران ۱ پول یا شاهي  ==  ۲۶ ۱/۲

 برتانوي روپۍ  ۴تومن =  ۱ ( پول ==۲۶۵غیرانه ) ۱۰

 

 خام سیستم 

 غیران خام ۱ پول یا شاهي  ==  ۱۲

 ته ډیر نیږدې(  رقمبرتانوي روپۍ )دغه  ۳تومن =  ۱ ( پول == ۲۰۰)غیران  ۱۶ ۱/۲

 

پخته غیرانه    ۷  ۱/۲شاهۍ کـېـږي: خو خام تومن معموالً    ۱۲۰۰یا  تومن  "  خام "  ۶"خام" غیرانه    ۱۰۰دا هم باید ووایو چې  

ه توپیر مومي. د بیلگې په تر ډیر که څه هم دقیقاً دومره نـۀ ده. مگر د مسي پیسو د غیران حقیقي ارزښت محاسبه کـېـږي

پوله او په باالمرغاب   ۲۴پوله، په کشک کې    ۲۳ز کال په ژمي کې وویل سول چې په هرات کې  ۱۸۸۵  –  ۱۸۸۴توگه، د  

 پوله دی.   ۲۶کې 

 خو له عملي اړخه ضروراً دا باید په یاد ولرو چې

 غیرانه =  برتانوي روپۍ )کلدارې(  ۲ ۱/۲

 روبل  دی  ۱غیرانه =  ۳

غیرانه او یا لږ نور کښته اخیستل کـېـږي :    ۲۴په    يغیرانه و  ۲۵روبلۍ ایکۍ چې ارزښت ئـې باید    ۵روسي    همدا شان

 ۱/۲روپۍ او کچه تومن  ۴غیرانه یا  ۱۰او کله چې د تومن په هکله خبره کـېـږي )ایکۍ یا سکه نـۀ لري( نو پخته تومن 

 روپۍ دی.   ۳غیرانه یا  ۷

) د افغانستان د معاصرو مسکوکاتو کتالوگ(    ورئ : د افغان مسکوکاتو په هکله معلوماتد ال نورو معلوماتو لپاره وگ 

 ۱۹۶۷لیکوال حکیم حمیدي، د معارف مطبعه کابل 

 

 نور بیا 
 

 تأریخي ژرونال - د افغانستان سیاسي

 یا

 تأریخي گزیتر - د افغانستان سیاسي

 
دوېم ټوک    ،الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک  لینک  لوستونکو! تاسو تر دغه قدرمنو    یادونه:

 برخي لوستی شی. ټولي  دریم ټوکاو 
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