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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۰۲۲۰۱۲۲۱۰۲          غفور لیوال

 خپلې پولې څنګه وساتو؟
 څو ناپوځي الرې چارې

 

 : لومړۍ خبره
 

موږ له خپلو ګاونډیو سره یو شمېر رسمي پولې لرو او یووه مود داسوې يرکوي  رېوه چوې دتواریل دمبور لوه م وې او            
دی، بلکوې دمووو ګواېوونو پوه     ه نه زموږ بحث او  درسمي او نارسمي پولو په اړ. دپولې په توګه ورسره چلند  ېږي 

ېوې دګاونوډیانو لوه خووا     ګو  خبرونوه رارسوېدلي دي چوې سورردي  ر     . چې پولې او  رېوې ورسوره م وامل دي    ،اړه دی
، پوه ځینوو سویمو  وې ګاونوډي راننووتلي، پرځینوو سویمو یوې ګوولي اورولوي دي او پوه ځینوو سویمو  وې یوې د                 الندې  ېږي

دی ، مرڅه چې وي خو پایله یې دا ده چې دغو سیمو ته دګاونوډیو نیوونوه خیور      بېالبېلو وسله والو د روب  موړ  ړی
دي او په اوړو  ې یې خام ا شګې شوه، نو چې داسې ده دپولو دخوندیووب لپاره مراړخیزو ملو ځلوو توه اړتیوا شووه او     

  . دا د ولس او دولت ملي مسئولیت دیچې خپله زمکني بشپړتیاخوندي  ړي
 

 : دویمه خبره
 

ه دنیا  ې مېوادونه خپلې پولې په پوځي او ملکوي تودابیرو سواتي، پووځي الرې چوارې یوې مماغوه دسورردي ځوا ونوو،          پ
پولیسووو اواسووو باراتي ځ پوووځي ځوا ونووو رېووور دی چووې موور مېووواد یووې لووه خپلووو یوانینووو او دپولووو درساسوویوونو لووه             

ی خوځښوت و وړي نوو دا مېوواد مود خپوی تودابیر         له چې ګاونډی لوری پولو ته څېرمه  ووچن . څرنګوالي سره سد ټا ي 
زیاتوي او په دې توګه تی مڅه  وي، چې دپولو ددواړو خواوو دځوا ونو انډول او تعادل وساتي، خو موږ دلوه په دې 

 … خبرو  ار نلرو، ځکه ؛ مرسړی پیدا دی خپی خپی  ار لره  نه
 

 : درېیمه خبره
 

دي، نو دممدې لپاره موېیار رکوموونه ډیر ځله په ولسي ځووا  تکیوه   دپولو او زمکني بشپړتیا اصلي ساتونکي خلک 
پولوو  .  وي، دا مېڅکله په دې مانا نه ده چې ولس ته وسله ور ړي او په سنګرونو  ې یې  ینووي، چوې پوولې وسواتي     

 من تووه څېرمووه سوویمې  ووه لووه ایودووادي، تولیوودي، خوودماتي او يرمنګووي پلوووه پیوواوړې شووي دپولووو دخونوودیووب ترټولوځوووا   
ډېرځله په موو مېوادونو  وې چوې پوه وچوه  وې راګیور وي او       . کمانت رامنځوه  ېږي، ممدا ده زموږ دبحث موکوع 

دترانزیت الرې یې پر ګاونوډیو سوپرې وي زمکنوي پوولې یوې داایود او ګنوې ترانزیووي سورچینې ګووی  ېوږي او دا ددغوو             
و ددغوو سویمو د ولسوونو د انسواني  ونود دشورای و د       نو . سیمو امویاز وي، چې له ایودادي نظره یو څه ېه رالت لوري  

الېه  ېدو لپاره ېایي له ټولو موو سرچینو څ ه  ار واخیسوی شي ، چې ملوه یې خلوک  واروالی شوي ، مانوا  رنیوزې      
دداسوې يعوالیوونو لپواره اړیون امنیووي او ټوولنیز بسوور توه         . زمکې، اوبه ، دبشوري ځووا  مار یو  ، واړه صونای  او نوور     

  .چې ددې لپاره رکوموونه مسئول دي شوهاړتیا 
 

 : څلورمه خبره
 

درکومووالي یوه اص الح شوه چې موږ یې په لرې پرتوسیمو  ې درکومت مدني رېور ګوالی شو، دادرکومت 
دخدماتي بنسنونو مراړخیز يعالیت دی، چې ېایي پولو ته څېرمه سیمې ګنه ورڅ ه واخلي، په دې  ې ېوونځي، 

، دسپورټ او ( ولسوالي ) یکونه، د رنې موسسې، دټولنیز نظد پولیس، محکمه ، اداري واردونه موماتونه ،  لین
تفریح ځایونه او لوبوالي، داامه ګنو دساتلو بنسنونه، دسیارت او توریسد مرا ز او نور راتالی شي، درکومت مدني 

ددې ترڅنګ دالرو او . مت شوه او دوی ته خدمات وړاندې  وي رېور په خلکو  ې دا رس پیاوړی  وي چې رکو
زموږ یوه سوونزه دا ده چې درکومت مدني . بازارونو شووالی مد  والی شي دخلکو خپلمنځي اړیکي پیاوړي  ړي 

رېور یوازې په لویو ېارونو  ې د ډبرینو دیوالونو تر شاه ور  دی،  لیوالو سیمو په تېره بیا پولو ته نږدې 
ونو ته نه دی معلوم ، د مرډول یرغی او ګواښ پرمهال پولوته دنږدې سیمو خلک نه پومېږي چې په چا تکیه ولس

 و ړي، مووی المد په دې نه شي پومېدای چې داسې یو رکومت په لویو ېارونو  ې را د دی چې ددوی لپاره



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

و دپولو ساتی دخلکو په منځ  ې مسئولیت لري، دخدماتي ادراو يعال رېور ولس ته رواني تکیه رامنځوه  وي ا
  . ددې لپاره رومي  ېږي، چې دوی یوازې نه دي بلکې یو سر ار یې تر شا والړ دی

 

  : پېنځمه خبره
 

مرګوه، مر وه،   )دسرردي سیمو يرمنګي ودې ته ډېره پاملرنه په  ارده، ددوی  بې،  لوور، دودونه، دودیزې موسسې 
ځوو  یي ونووازول شووي، لووه دوی سووره تنووویري  شووي، ددوی سوویمه ییووز مشوورا  ېووا  ېووایي وپالووی ( نرخونووه ، دېووره او اومووره  

يرمنګي  ار ته اړتیا شوه، چې په دې توګه رواني امنیت ټینګ شي او خلک دروانوي ټیکواو پوه مرسووه دخپلوو سویمو او       
رمنګوي مڅوه ده   په تېره بیا د پولو يزیکي امنیت ټینګ  ړای شي، د ولسونو ترمنځ د ااوماد او باور ډېرول پ پله یووه ي 

دمعلوماتو له رق څ ه ددې خلکو برخمنویا مهمه ده، ددوی دسیمو او ټوول مېوواد لوه پېښوو او پراخویوا وو څ وه ددغوو        . 
سویمه ییوزې او ملوي رسوني ېوایي      . خلکو خبرول مرسوه  وي، چې دپولو دساتلو ولسي چارې منظموې او ممووږې وي   

ولري او دغو خلکو ته ډاډ ور ړل شي، چوې مېر وړای شوو ي نوه دي     پولو ته دنږدېولسونو لپاره ځانګړي پروګرامونه 
  . بلکې ددوی ونډه او ملي رسالت خورا مهد ګوی  ېږي

 

 (وړاندیځ)شپږمه او وروسوي خبره 
 

موږ دسرردونو، ایوامو او یبایلو چارو په نامه یو وزارت لرو، ډېره اړینه ده چې دممدې وزارت په دننه  ې پولو ته 
لسونو لپاره یو ځانګړی موړېت مسئول شي چې درکومت مدني رېور رومي  ړي، خدمات ورسوي دنږدې پرتو و

، يرمنګي مڅې پیاوړې  ړي، دسیمو دایودادي ودې لپاره الره (یا دخدماتي سکوورونو پر چارو نظارت و ړي) 
په لکونو سرتېري،  داموه الرې دي چې. مواره  ړي او له زمکني بشپړتیا څ ه دساتنې لپاره خلک وخوځوالی شي 

ټانکونه او توپونه یې په اساني نه شي  والی، په تېره بیا ددې مېواد په اړه دموه تاری ي من ق پر بنس  دارکد 
راځئ دخلکو له .  والی شو چې تی او په مر تاړا   ې ددې مېواد دمرې لویشوې اصلي ساتونکی ملت او ولس دی 

 .الرو چارو سره وتړو چې م کې مو ورته اشاره و ړه دې زوره  ار واخلو او دمووی مال په موو
 

 


