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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

  

  

 4112/  11/  1۹ نیکزاد حق محمد.ا.د

پیسې مروجي  

هرمملکت خپلي مروجي په اصل کی پیسه په یوه ملګ د راکړي ورکړي دوسیلې په توګه کارول کیږي .بیا هم 
پیسو په نامه  اوپه هغه ملک کي د مروجو ورباندي وي او نښان نوم لريخپل ځانته  هره یوه پیسې لري چي

په نړې کي  په دوران کی اچول او یا د چلند څخه ایستل دهغه ملک ددولت مسؤلیت دی. دهغو چاپول، چلیږي.
که چیري بیا وی  او هیڅ مملکت نسته چي د بل مملکت مروجي پیسې چاپ اویا هغه د چلند څخه وباسيداسي 

 .ازادې څخه به محروم وي نوهغه به داسي ملک وي چي دخپلی سیاسي
 

مروجي پیسی دي چي په ټول هیواد کی دراکړي ورکړي  همدا دی. دهویت مهم جزء مروجي پیسې دیو مملکت
 البته د نورو هیوادونو مروجو پیسوته خارجي اسعار ویل کیږي اوهم د تبادلې  په وخت کي ورڅخه کار اخلي.

زموږ مروجي پیسې افغانې دي چي د  .خیستل کیږياوهغه په خاصو حاالتو ددولت په اجازه ورڅخه کار ا
په هر ګوټ کي دداخلي پیسو په نامه په چلند کي دي اونوری پاته پیسي خارجي اسعار دی نه زموږ   افغانستان

 .مروجي پیسې
 

دهر مملکت دولت دنده لري چي خپل ملي هویت وساتي اوپرینږدي چي دپردیو تر یرغل الندی راسي.زموږ 
ری چي دخپلو مروجوپیسو دارزښت دساتلو او په دوران کي دهغو داچولوپوره خیال دولت مسؤلیت ل

وساتي،همدارنګه هر هغه څوک چي ځان افغان بولي اود افغانیت سوک پر خپل ټټر باندی وهي دا حق ونلري 
 .چي دخپلو مروجو پیسو په عوض کي خارجي اسعار په داخلي تجارت اوعادي راکړه ورکړه کي وکاروي

 
داچي دافغانیو ملی  ،حتي افغانې نه پیژني ډیری خلګ دادی چي زموږ دهیواد په ډیرو والیتونوکيځای تاسف  د

خودولت بیا په دې هکله باید خپل  هویت څه دی اوڅه ارزښت لری په دی هکله څه ویل کومه مانا نه لري.
ټي پورته کړیدی او مسؤلیت پوره درک کړي اوځکه چي فرصت طلبه خلګو ددې حالت څخه ډیري ناوړه ګ

چي څومره یې توان  غوښي کوښښ کوی چي دامکان تر صورته پوري دمظلوم اوبیچاره اولس ،پورته کوي یې
موبایلونه پریمانه  ،رسیږي په ډیري بیرحمې سره پریکړي.شکر دی د حساب ماشینونه د هر یوه په جیب کی سته

 (ي چي یې ګټه وه )افغانې په کاداره او کلداره په افغانېپه هره خواکپه هره دقیقه کی د نرخونو پوښتنه کوي  ،دي
 پوښتني سړی نسته. د .تبادله کوي

 
ترڅنګ ودې موضوع  او اداري فسادونودملي وحدت د حکومت څخه زما احترامانه هیله داده چي د نورو مسایلو

فرصت طلبه  ،يته هم خپله توجه راواړوي او د مارکیټ په راکړه ورکړه کي دغه ملی هویت راژوندی کړ
 عناصر ودې ته پرینږدي چي اوبه خړي کړي او دخپلي خوښي ماهیان ونیسي.
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