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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٣٠                                                                 احسان اهللا ارينزى 
 

  !د بانكي سيستم ستونزې جدي دي
  
ه له ) بن(د  ه د افغانستان له پاره د بازار د اقتصاد نسخه غوره وبلله او دا پرېك آنفرانس لس آاله مخكې، په ډېره بي

اى شوه چې اى په  و له خوا هم  ې د هغه غ  د  د قانونبده مرغه د هېواد په نوي اساسي قانون آې، د لويې جر
والى او نزاآتونو باندې ډېر نه پوهېدل رن ت او د قانون جوړولو په    .واآمن ، د قانون د ار

ه وال نظام اساسي ستنه بلل آ ي او د پيسو تجمع يا بانكي سيستم بيا د دې اقتصاد د جوړېدو، ېد بازار اقتصاد د پان
واك د مال تير دى   .پراختيا او فعاليت د محرآه 

ه شوه چې  ېرو دريو آلونوپه ت آې د امريكا د متحده اياالتو په پولي، بانكي او تمويلي نظام آې داسې يوه ستونزه په ډا
خه پيل شوى وه رۍ ته دروند زيان ورساوه، . له بانكونو  دې ستونزې په امريكا آې د آور جوړولو صنعت او سودا

ونو شرآتونه له ماتې سره مخامخ  ارشوپه زر ته او١٠%تيا آچه له ل، د وز  امريكا دولت يې له خصوصي  د واو
خه د بليونونو ډالره پور اخستلو ته اړ آه مرآزي بانك او بهرنيو هېوادونو، په تېر،سكتور   . بيا چين 

ۍ يې بده اغيزه وشندله وله ن ۍ ته هم لمن وغوړوله او په  د . د امريكا د متحده اياالتو پاسني بحران ژر نورې ن
ينې ايرو ن ډېر آ او  ينو اروپايي هېوادونوآې جدي اقتصادي ستونزو د حكومتونو او خلكو وا  د زون په 

ال آې هم ورته ١٣٠يونان . حكومتونه يې د ماتېدلو په پوله ودرول  بليون ايرو مرستې ته اړ شو او په اسپانيا او پرت
ونو ته ويستل او  و الريونونو تابياسترو ستونزو خلك وا ينو شتمنو هېوادونو.  وشوهد غ نې ختي په  آې د  د من

وال زيانمن شول چې په دغه عربي هېوادونو ونه زره بهرني پان ه هغه په لس  جايدادونو بيې ولوېدې او په دې تو
ې په آار اچولي وې   .آې يې پان

وان بانكي ى پاته نه شو او زموږ نوى او  و خه  يوال بحران  نى افغانستان هم له دې ن  سيستم هم خپلې لوم
ي   .ستونزې تجربه آ

خه مخكې يوازې دولتي بانكي سيستم وجود درلود چې د مجاهدينو او طالبانو په  په افغانستان آې له نويو بدلونونو 
وخت آې يې يوازې سا ايستله او پراخه بانكي فعاليتونه يې نه درلودل؛ خو د حامد آرزي د حكومتونو په وخت آې، 

والو جوړتان آې د ازاد بازار د اقتصاد د اساساتو له مخې ډېر بانكونه په افغانس  شول او ډير دا بانكونه هم هغه پان
ل چې په عربي متحده اماراتو آې په آار بوخت وو او د جايداونو خه يې  لهجوړ آ و  ې ډېرې   پيسې جوړې آ

  .وې
 بدل شوي وو او بل دا چې دې بانكونو دومره تبليغات آول يو خو شرايط.  نويو بانكونو ژر د خلكو اعتماد تر السه آ

 پيسي، بانكي سيستم راآدېچې ژر د خلكو په اذهانو قابض شول او وې آوالى شول چې د عوامو په مليونونو ډالره 
ه ولى له پاره الره اواره آ   .ته راوآاږي او په افغانستان آې يې د پورونو او پان

رول داسې يوه  يستم له پراختيا سره جوخت، د افغانستان مرآزي بانك بايدپه افغانستان آې د بانكي س د نظارت او آن
الى او دوى ته يې دا  ي اى واى چې د دې خصوصي بانكونو آار او فعاليت يې  پياوړي او مسلكي سيستم جوړ آ

ه واخلي او  خه ناوړه  ى چې د افغانستان د خلكو له ستر اعتماد  د خلكو پيسې د خپلو سياسي اجازه نه واى ورآ
كه په تېرو لسو آلونو آې د افغانستان د سياسي مشرتابه د خپلوانو او موخو او اقتصادي چا ت له پاره وآاروي؛  غ

ول زما( متعلقينو داسې يوه پياوړې ډله جوړه شوى چې د  ي او د پرنسيب له مخې پ) ميم زورما  ي وله دنيا نه م ه 
خه د ډالرو ميليونران او د سباني افغانستان سياسي   اقتصادي واآمني –غواړي چې له قانوني او غيرقانوني الرو 

ي   !انله ابدي آ
ي چې د بانكونو د رهبري چارې په غاړه واخلي؛  افغانستان بانك بايد غير مسلكي شتمنو ته دا اجازه نه واى ورآ

د آابل .  وسلي او وسيلې درلودې؛ خو د بانكونو د ادارې پوهه، تجربه او مسلكي وړتيا يې نه درلوده،ېكه دوى پيس
تينوالي، دوام او  كان ورآ او دوى يې د هېواد د پولې او بانكي سيستم په ر بانك ستونزې د افغانستان خلكو ته دروند 

ل   .پرمختيا شكمن آ
كه له سترو مالي ستونزو  ل، د خلكو د امانتونو آابل بانك  و الندې آ سره مخامخ شو چې مشرانو يې مقرارت تر پ

ر) زره(په  په ساتلو آې پاته راغلل، د دنيا په هوسونو آې ډوب شول، رو آې  ونو وسله وال ېمو دل، په لس
و، شرابو او قمار په نشو آې ډوب شول اردان يې ساتل او د  خه. باډي ېدل او د تر هغو چې دوى له دې نشې   وې

يدل، رول او نظارت ويده مامورين خو كاره شوه چې افغانستان بانك د آن   دد آابل بانك د سقوط خبره توده او داسې 
 چې ډېر يې د هېواد د ېه هغه مشتريانو ته ورآول شوه، په ناقانونه تو  مليون ډالر پان٩٢٠ يا ٥٠٠آابل بانك 

ه يا ورېرونه دي او ۍ ورو   !ان آې د آالشنكوف په زور راج چلويتس په افغانمشرتابه آ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  دا خبرهمالكينووسي هم واورېدل شول چې عزيزي بانك هم ستونزي لري، خو د عزيزي بانك ونوروسته داسې 
ه او دا يې د خپلو مخالفينو آار وباله   . رد آ

ه وشوه او د عزيزي بانك د ماتېدلو خبره هغه چ تيا هم په دې آار آې بي ه چې خپله په غال او شوآو نامتو په ر ا وآ
ت نه ورآوي و ته ډېر ار   !دى او د افغانستان ملي 

ېدلې وې، د  خه زې ت  په هر صورت هغه ستونزو چې د امريكا د متحده اياالتو د اقتصادي نظام له ماهيتى جوړ
ول نظام ته افغانستان د فاسد اداري نظام له ناخوالو سره الس يو آ او موږ ته يې داسې س ې چې  تونزې پيدا آ

  .واښ بلل آېداى شي
ۍ دوهم يا درېيم فاسد دولت لري ېوالې ادارې وويل چې افغانستان د ن دا فساد په عوامو . و مياشتې مخكې يوې ن

يو آې ډېر لوړړدىآې ډېر ل د هېواد د . ؛ خو په چارواآو او د دوى د آورنيو او خپلوانو او تنظيمى ملگرو په آ
يو د غير قانوني ب تياوې د همدې آ نده ديانكي سيستم وروستن نيم او آې . فعاليتونو زې اوس موږ په داسې يو پ

تېدلى، ونياستو چې آابل بانك مات شوى، د عزيزي بانك په هكله  ي، د مرآزي بانك رييس ت وسي اورېدل آې
IMF ي او خلك په  مشرتوب وېدهآه د افغانستان . يوه وېره آې ژوند آوي افغانستان ته خپلې مرستې او پورونه بند آ

دې ډېرې جدي ستونزې ته د حل سمې الرې ونه مومي، دا دې واوري او ومني چې د بانكي سيستم او بانكونو 
ول حاآميت د سقوط باعث آېدالى شي  د آابل بانك د مالي ستونزو په هكله بايد جدي او مسلكي !احتمالي سقوط د 

تنه وشي ا تنې او محاآمي ته پو و اصلي مقصرين آه د هر چارواآي ورور يا وراره يا بل خپلوان وي، هرومرو پو
ې وېرې سره آلكه او منطقي مبارزه وشيوراوستل شي او هېواد ته د   .رپې

 
  پای
 

  


