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 د افغانۍ ژړا؛
  

 څوک شته چې غږ یې واوري؟
 

په داسې حال کې چې ولس شکایت کوي چې په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو د ډېر والي په سبب، په راکړه 
ورکړه کې له ستونزو سره مخ دي او ځینې صرافان هم دا ډول بانک نوټونه نه اخلي؛ د افغانستان بانک اعالن کړی 

ري او په وینو ککړ بانک نوټونه نه اخلي. د چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې نه د افغانیو رنګ شوي، سو
افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور ویلي چې وروسته له پنځه ورځو به دا بانک د افغانیو هغه بانک نوټونه چې پرې 
رنګ اچول شوی وي، د وینو په څاڅکو ککړ وي او یا په قصدي ډول سوري شوي وي وانخلي. عاشور زیاتوي د 

امناسبو بانک نوټونو د ټولولو لپاره یوه زمانې موده ټاکلې چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ پای افغانستان بانک د ن
 .ته رسیږي

ملیاردو په ارزښت سره افغان  ۶څخه تر  ۵دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د وینا له مخې هرکال د 
ملیارده افغانۍ د زړرښت له کبله د  ۴۰و کې شااوخوا بانک نوټونه د زړښت له کبله له منځه ځي. په تیرو لسو کلون

چلښت څخه غورځیدلی دي. د دوی د معلوماتو له مخې هر بانکی نوټ د پنځو کلونو د استعمال وړتیا لري خو د ځینو 
 .الملونو له په دوه یا دریېو کلونو کې بانک نوټونه له چلښته لویږي

 

 بانک نوټونه ولې ژر زړیږي؟
 

و کې د کاغذي بانک نوټونو شیندل او پاشل، په لویه کچه د بانکونو پر ځای په کورنو کې د پیسو د خوښۍ په مراسم
ساتل، د جیبي بکسو پر ځای په ازاده توګه په جیبونو کې د پیسو ساتل، په ډیری مواردو کې د میرمنو لخوا د ساتلو 

شتون او یا ورته پاملرنه نه کول، د بانکي په موخه د کاغذ پیسکي پورې د پیسو تړل، د الکترونیکي بانکدارۍ نه 
نوټونو د کاغذ د کیفیت ټیټوالی او په عام ولس کې د پیسو د ساتلو د عامه پوهاوي نه شتون؛ هغه الملونه دي چې د 

 .افغاني بانک نوټونو د ژر زوړوالي او له منځه تلو سبب شوي دي
 

 :په راکړه ورکړه کې د زړو بانک نوټونو حال
 

ستان کې د افغانیو زړو بانک نوټونو د پلورونکي او اخیستونکي همداشان په موټرو کې د چلونکي او په ټول افغان
مسافر تر منځ د لوی جنجال سبب شوي دي. هره ورځ په لسګونو داسې جنګونه ترسره کیږي چې پیل یې له زړو 

تان بانک د زړو بانک نوټونو د نه افغانیو د ورکولو یا اخیستلو ترسره شوی وي. په وروستیو کې چې کله د افغانس
چلښت خبر ورکړی دی؛ هره ورځ د موټر چلوونکي او مسافر او یا د پلورونکي او پیرودونکي تر منځ جنجال 
رامنځته کیږي. یو وایې نوټ دې زوړ دی نه یې اخلم، مقابل کې یې ویل کیږي چې ما خو په خپل کور کې یا خپل 

نه اخلي، بالخره خبره تر فزیکي شخړې ورسیږي. یعنې داسې ویالی شو  ماشین کې نه دی چاپ کړی چې ته یې
چې په وروستیو کې د افغانیو زاړه بانک نوټونه هم په افغانستان کې د دوه نفرو تر منځ د جنجال په یو عامل بدل 

 .شوي دي
 

 مالمت څوک دی؟
 

ولس په مساوي توګه پړ دي. حکومت  د افغاني بانک نوټونو د زړښت او ژر له منځه تلو په ستونزه کې حکومت او
ځکه پړ دی چې د بانک نوټونو د کاغذونو کیفیت یې ډیر ټیټ دی، ولس ته د پیسو د ساتلو عامه پوهاوی نه ورکوي، 
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بانکدارۍ سیستم ته یې کار نه دی کړی، په ودونو او د خوښۍ په نورو مراسمو کې د ولس لخوا د شیندلو په مخنیوي 
 .همداسې نور الملونهکې جدیت نه لري. او 

ولس ځکه پړ دی چې د پیسو د ساتلو فرهنګ نه مراعات کوي، د خوښۍ په مراسمو کې کاغذي پیسې شیندل کیږي، 
په غوړیو، مبالیلو، وینو، رنګ، نکریزو او نورو مایعاتو په ککړو السونو یې اخلي، د جیبي بکسې پر ځای یې په 

یې په الس کې ورکوي، له ورځنۍ اړتیا زیاتې پیسې په بانکونو کې نه  آزاده توګه په جیب کې منډي. ماشومانو ته
 .ساتي او همداسې نور هم

د ولس د دغې ستونزې اصلي سبب هم خپل افغاني هویت )افغانۍ( ته ارزښت نه ورکول دي. ځکه ولس ته که د 
په بکسه کې ساتي، حتی دومره درناوي او پوره مراقبت یې په جیب کې  ډالرو یوې افغانۍ نوټ ورکړل شي نو په ډیر

دقیقه ساتنه یې کوي چې په منځ یې قات کوي هم نه او تر ډیره هڅه کوي چې ځای ورته پیدا کړي او همداسې سیده 
یې په جیب کې ځای کړي. خو افغانۍ بیا راواخلي او د پخوانیو زړو ښځو په شان په منځ کې راقات قات کړي، ځینې 

 .میله ترې جوړه وي او ځیې یې بیا د تغویذ په شان شپاړلس ځایه قات راقات کويیې بیا لکه د سګریټ په شکل 
 

 حل الر څه ده؟
 

که امکان یې وي نو بانکي سیستم دې عصري شي ا و په ورځنیو معاملو کې راکړه ورکړه باید د نغدو پیسو پر ــ 
شي، یعنې د بانک نوټونو د کاغذ نوي بانک نوټونه دې په لوړ کیفیت چاپ  .ځای په برښنایې کارتونو ترسره شي
 .کیفیت او جسامت یې باید مناسب وي

 محفلونو کې د پیسو شیندل د حکومت لخوا په جدي توګه بند شي او پر سرغړونکي دې جرمانه کېښودل شيــ 
 .حکومت دې عامو خلکو ته د پیسو ساتلو عامه پوهاوی ورکړي ــ 
 .مراعات کړيولس هم باید د بانک نوټونو د ساتلو فرهنګ  ــ 
 .ماشینونو ولګول شي ATM په لویو پلورنځیو او که امکان وي په کوچنیو عامو دوکانونو کې دې هم د ــ 
 .د خلکو لخوا د ورځني ژوند د اړتیا څخه زیاتې روپۍ دې په بانکونو کې وساتلې شي ــ 
 .يپه ازاده توګه په جیب کې د پیسو د ساتلو پر ځای دې په جیبي بکسه کې وساتل ش ــ 
 

 پای
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