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نجیب داوری

نامه سر گشاده به وزیر مالیه و
رئیس ډافغانستان بانک
اندر باب فرسوده شدن زود هنگام بانکنوت های افغانی راه حل و مسایل اطراف آن
نامه به هر دو مقام محترم ،بخاطراینکه نزدیک به دو سال قبل نامه یی داشتم عنوانی وزیر اطالعات و فرهنگ
جهت نجات پارچه های موسیقی آرشیف رادیو افغانستان از پوسیده گی و نابودی .درست یکروز بعد از آنالین نامه
مذکور در پورتال افغان – جرمن آنالین ،آمر وقت دفتر وزیر اطالعات و فرهنگ جناب هارون حکیمی بجواب
پرداخته و نوشتند که وزارت اطالعات و فرهنگ در زمینه مسؤولیتی نداشته  -کار حفظ و نگهداشت پارچه های
تاریخی موسیقی کشور از وظایف این وزارت نبوده و مسؤولیت آن بدوش ریاست رادیو افغانستان میباشد ،که یک
ریاست مستقل است .اما جناب هارون حکیمی در نامه شان خوانند گان پورتال افغان – جرمن را مطمئن نساختند که
منحیث وظیفه ملی آیا موضوع را تلفونی یا از هر طریق ممکن دیگر به اطالع جناب رئیس رادیو افغانستان
رسانیده اند یا خیر؟ زیرا طی دو سال گذشته هیچگونه اجرأاتی در زمینه از سوی رئیس رادیوافغانستان یا شاعر
معروف زرین انځور صورت نگرفته است .شاید هم مصروفیت کاری جناب انځور آنقدر زیاد باشد که ایشان نتوانند
حد اقل هفته یکبار عناوی مطالب آنالین شده در سایت یا پورتال ملی افغان – جرمن را مرور کنند.
اما مسایل مربوط به بانکنوتهای افغانی
در حال حاضر مشکل عمده به ارتباط بانکنوت های افغانی کهنه شدن یا بوسیده گی زوتر از وقت بانکنوت های
مذکور میباشد و از چندین سال بدینسو روی این مسئله در رسانه های افغانی گاهگاهی بحث صورت میگیرد.
واقعیت هم اینست سیر استهالک بانکنوتهای جاری افغانی بسیار سریع و زود هنگام میباشد؛ تا جائیکه وضعیت
تعدادی کثیری از بانکنوتهای در حال چلند واقعا ً هم افتضاح است .به اساس معلومات رسانه ها از سال  ۲004تا
کنون ساالنه حدود پنج ملیارد افغانی بانکنوت نسبت پوسیده گی بیش از حد از چلند خارج و حریق شده است یعنی
مجموعا ً بیشتر از شصت ملیارد افغانی معادل حدود یک ملیارد دالر .هرچند بصورت عموم بعضی از مسؤولین
دافغانستان بانک و وزارت مالیه مردم را در امر فرسوده شدن زود هنگام بانکنوتها مسؤول میدانند ،که حرفیست
نادرست و گونه یی رفع مسئوولیت؛ ولی واقعیت اینست که در ساخت بانکنوت های جاری افغانی از کاغذی با
نوعیت و کیفیت خیلی پائین استفاده بعمل آمده است .در حالیکه مردم در چند دهه قبل نیز با همین روش از
بانکنوت ها استفاده می نمودند ،چرا بانکنوتهای آنزمان زودتر ازموعد معین فرسوده وغیر قابل استفاده نمیشد؟
نتیجه اینکه بانکنوت های جاری برخالف کاغذ خوب و کیفیت باالی بانکنوتهای زمان محمد ظاهرشاه ،شهید
سردار محمد داوود خان وحکومت چپی ها ،از کاغذی با کیفیت پائین ساخته شده است .در این مورد باید صادقانه
اعتراف کرد که بانکنوت های چاپ شده کودتاچیان هفت ثوری با آنکه در روسیه و بدون پشتوانه به چاپ میرسید
ولی از کیفیت باال در نوع کاغذ برخوردار بود .همزمان با اینکه در چاپ بانکنوتهای جاری از کاغذ با کیفیت
خیلی پائین استفاده میشود ،در حصه سکیوریتی بانکنوت های جاری نیز کمی ها وکاستهای وجود دارد ،و از کجا
معلوم که طی این مدت محافل مغرض کشورهای پاکستان و ایران در سؤ استفاده از پائین بودن نوعیت کاغذ و
سکیوریتی بانکنوتهای افغانی بارها دست به ساخت بانکنوت های تقلبی افغانی نزده باشند ،تا ضربه بیشتر به پیکر
اقتصاد افغانستان وارد کنند .از سوی هم مدتی میشود که صرافان بنا به هدایت د افغانستان بانک از قبول هرگونه
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بانکنوت افغانی که با قلم خط شده باشد و یا هم بگونه دیگری صدمه دیده باشد خود داری میکنند؛ که متأسفانه این
امر استفاده از کلدار پاکستانی را بجای پول افغانی در مناطق سرحدی کشور بخصوص در شهرهای جالل آباد،
کرده
قمچین
و
تشدید
وغیره
گردیز
خوست،
لغمان،
آباد،
اسعد
است.
در حصه ساخت بانکنوت با کیفیت خوب ،مقاومت وسکیورتی باال کشور های کانادا و آسترلیا تنها دو کشور در
جهان اند که بانکنوت های شانرا از نوعی پالستیک با کیفیت و مقاومت فوق العالده باال به چاپ رسانیده اند.
مقاومت بانکنوت های کانادایی درحدی است که حتی با کش کردن هر دو دست پاره نمیشود .وهمینطور در برابر
آب خیلی مقاوم است .به محترم وزیر مالیه و رئیس بانک پییشنهاد میگردد که در مورد با مقامات بانکی و مالی
یکی از دو کشور مذکور در تماس شده واز تجربه آنها در امر چاپ بانکنوت های افغانی بهره جویند .اگر بانکنوت
های افغانی در نوعیت پالستیک بانکنوت های کانادا و یا هم آسترلیا به چاپ برسد ،بصورت قطع بسیاری از
مشکالت مردم و بانکها در امر فرسودن شدن قبل از وقت بانکنوتها حل و با وجود اعتراضات در امر به اصطالح
استفاده نادرست مردم از بانکنوتها ،حد اقل دوام آنها کمتر از دوازده الی پانزده سال نخواهد بود .بدیهی است که
دراینصورت از مصارف بیجا درامر چاپ مجدد بانکنوتها جلوگیری خواهد شد.
اما در پهلوی نوعیت کاغذ با کوالتی پائین بانکنوت افغانی و پول رایج در افغانستان یا افغانی مسایل دیگری نیز
الینحل است که باید به آن پرداخت از قبیل نام پول رایج کشور و ضرورت چاپ فوتو یا عکس شخصیت های ملی
در بانکنوتها افغانی.
نام پول رایج کشور
در جهان فقط چهار کشور است که پول رایج آن به نام همان کشور مسمی است
بولویا – بولویانو ،افغانستان  -افغانی ،سیرالیون – لیون ،لتوانی – لیتاس.
در باره کرنسی یا پول رایج افغانستان (افغانی) باید گفت که پول رایج کشور از سوی شاه امان هللا «نظر به عشقی
که شخص شاه امان هللا خان به نام افغان وافغانستان داشت» بنام افغانی مسمی شد که تا امروز مورد استفاده است.
اما در پهلوی ارزش معنوی نام افغانی ،این نام در کاربرد ودستور زبان بعضی اززبان های دنیا حتی در زبان دری
گاهی تفاهم ایجاد میکند.
مثالً در لینک ذیل http://afghanpaper.com/nbody.php?id=3458۲
خبری به ارتباط آتش زدن بانکنوت های افغانی را طور ذیل عنوان داده است «  8۷6ملیون افغانی آتش زده شد»
توجه کنید که خواننده بیگانه اگر نداند که واحد پول افغانستان  -افغانی است گمراه شده و تصورخواهد کرد که 8۷6
میلون انسان آتش زده شده است.
بنا ً به خاطر رفع سؤتفاهم در چنین موارد ،واحد پول افغانستان باید تغیر داده شود .نامهای پیشنهادی در زمینه
آریایی ،غزنوی ،امانی ،احمد شاهی و پول میباشد .البته بهترین نام به جای افغانی -پول را باید انتخاب کرد که نام و
واحد شناخته شده در بازار تجارت و مبادله اسعار در منطقه میباشد و قبل از اینکه ارباب شؤونیست ایران متوجه
قضیه شده و نام پول رایج کشور شانرا از لایر و تومان به پول تبدیل کنند ،ما باید نام کرنسی کشور خود را بجای
افغانی ،پول -نامگذاری کنیم .هر چند حاال هم در محاسبات پولی -صد پول مساوی است به یک افغانی؛ ولی با در
نظر داشت سطح تورم باال بعد از دهه هشتاد میالدی پول از محاسبات حسابی بیرون شد .از سوی هم با آنکه واحد
کرنسی افغانستان  -افغانی قبول شده است .ولی نام مذکور فقط درمکاتیب معامالت رسمی وغیر رسمی حسابی
وتجارتی مورد استفاده قراردارد وبس؛ بقیه در معامالت روزمره بجای افغانی -ازروپیه ،پیسه و پول نام برده
میشود .مثالً میگویند که {چند روپیه داری} ویا {پیسه قرض فالنی را دادی} و یا هم{فالنی پول دار است} .بنا ً تبدیل
نام واحد کرنسی کشور از افغانی به پول ،میتواند بمرور زمان کلمات پیسه و روپیه را که هر دو کلمه مذکور از
کشورهندوستان وارد زبان و ادبیات معامالت حسابی کشور ما شده است ،درخود ذایل سازد.
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ضرورت فوتو یا عکس شخصیت های ملی
برای اولین بارعکس مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهرشاه روی بانکنوت های افغانی چاپ شد ،هرچند جای آن بود
که مرحوم ظاهر شاه عکس های شاه امان هللا و شهید محمد نادرخان را نیزدر پهلوی عکس خودش مزین بانکنوت
ها میساخت -که نساخت .بدنبال کودتای ننگین ،خونین وشرم آور  ۷ثور  135۷بانکنوت های افغانی بدون عکس
کدام رهبر یا قائد ملی به چاپ رفت ،با آنکه  ۷ثوری ها بخاطر سقوط نضهت امانی زیاد گریبان پاره کردند و
هرگاهی هم ضمن محافل از شاه امان هللا تجلیل بعمل آوردند ،ولی هرگز جرئت نکردند که عکس شاه امان هللا را
بعنوان قائد ملی و محصل استقالل افغانستان در بانکنوت های تازه به چاپ رسیده جانشین بانکنوتهای بی عکس
نمایند .به گفته منابع مطلع د افغانستان بانک درماه اسد سال  1358هجری شمسی تعداد زیادی بانکنوت مزین به
عکس نورمامد تره کی وارد بانک مذکور گردید ،اما قبل از اینکه بانکنوت های مذکور وارد چلند یا بازار گردد،
حفیظ هللا امین -تره کی را از قدرت خلع و بعد هم به قتل رسانید  ،و بانکنوت های مزین به عکس تره کی نیز به
امر امین آتش زده شد.
در بعضی از کشور های جهان بانکنوت های مروج با عکس های تعدادی از شخصیت ملی آنکشور مزین ودر
تعدادی هم با عکس یک نفر .طور مثال بانکنوتهای دالر امریکایی با عکس های جارج واشنگتن ،توماس جفرسون،
ابراهم لنکین ،الکساندر هملتون ،آندریو جکسون ،گرنت یولسس و بنجامین فرانکلین مزین هستند اما بانکنوت های
روپیه هندی با عکس موهنداس کرمچند گاندی و بانکنوت های کلدار پاکستانی با عکس محمد علی جناح مزین اند.
در این اواخر در کشور کانادا بانکنوت های به چاپ رسیده که عکس یا فرتور چند شخصیت ملی روی یک
بانکنوت جاسازی شده است.
بنا ً ضرور بنظر میرسد که در بانکنوت های کشور عکس های شخصیت های ملی و قهرمانان تاریخی
کشورجاسازی شود .در صورت اجرای چنین طرح پورتریت یا عکس چهار شخصیت ملی وتاریخی کشور چون
سلطان محمود غزنوی ،احمــــــــــــد شاه بابای کبیر ،شاه امــــــــــــان هللا و شهید سردار محــــــــــــــمد داوود خان
از قبل باید مسجل باشد .به ارتباط بقیه شخصیت ها باید کمسیون باصالحیت وزارت مالیه وبانک ملی در مشوره با
شخصیت های علمی پوهنځی تاریخ وادبیات پوهنتون کابل و دیگر شخصیت های علمی و ملی تصمیم اتخاذ نمایند.
هرچند این بحث در شرایط حاضر بادر نظرداشت بعضی فاکتها شاید درد سر ساز باشد .ولی توجه کنیم که
موجودیت فوتوی شخصیتهای ملی وتاریخ ساز کشور در بانکنوت ها خواهی نخواهی باالی استفاده کننده تاثیر
روانی داشته و شاید کمتر افغان پیدا شود تا در مناطق سرحدی کشور بجای بانکنوتهای افغانی مزین به فوتو های
احمد شاه بابای کبیر ،شاه امان هللا وشهید محمد داوود خان؛ کلدار پاکستانی مزین به عکس مامد علی جناج را مورد
استفاده قرار دهد.
از جانب دیگر مقامات دافغانستان بانک بار ها گفته اند که بخاطر باال نگهداشت ارزش افغانی در برابر اسعار
خارجی ماهانه به ارزش چهل ملیون دالر پول افغانی از بازار خریداری مینمایند -تا بدینطریق بتوانند ارزش افغانی
را در برابر اسعار خارجی باال نگهداشته تا مردم را از ضربات سقوط ارزش افغانی بدور نگهداشته باشند.
اینکه مسئوولین دافغانستان بخاطر گل روی مردم از کیسه خلیفه یا از جیب بیت المال ماهوار چهل ملیون دالر را به
گونه غیر مستقیم برای مردم به مصرف میرسانند ،خانه شان آباد .ولی مسوولین مذکور باید توجه کنند که ساالنه به
ارزش تقریبا ً  500ملیون دالر را میتوان چندین فابریکه تولیدی وزیربنایی آباد کرد که با فروش تولیدات آن ارزش
پول افغانستان نه بصورت مصنوعی بلکه بشکل حقیقی آن باال برود.
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