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 په افغانستان کې روان مايل او اقتصادي بحران؛ الملونه او حل الرې

 مقدمه

ه هېواد له واکمنېدو رسه که له یوې خوا پ اسالمي امارتله ناڅاپي ړنګېدو او پر ټول هېواد د  حکومتد پخواين 
رسه  کې روانه جګړه او وینه بهېدنه ودرېده؛ خو له بلې خوا له دغه سرت تحول رسه هېواد له اقتصادي ستونزو

ي ستونزه مخ شو او له عامو افغانانو رسه په دې تړاو اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو شوې. تر ټولو واضح او جد
 کړل، دا وه چې په امریکا کې د افغانستان بانک ذخایر منجمد شول، مرکزي اغېزمنام خلک چې سماليس یې ع

رکولو پيسو له قلت رسه مخ شو او له کبله یې د افغانستان بانکونه خلکو ته د هغوی د پیسو له و نغدو بانک د 
دان هره نفرادي حسابونو خاونپه لومړي ګام کې اعالن وکړ، چې د اوس لپاره د اد افغانستان بانک ناتوانه شول. 

ي مه مرکز ۱۵همدا راز د سپټمرب پر  ډالره له خپل حساب څخه اخیستلی يش. ۲۰۰زره افغانۍ او یا  ۲۰اوونۍ 
د  ډالرو د اخیستلو اجازه ورکړه. ۲۵۰۰۰بانک شخيص رشکتونو ته هم له خپلو حسابونو څخه هره میاشت د 

 ټیټېدو شو او د توکو بیې په لوړېدو شوې.  همدغه وضعیت له کبله د افغانۍ ارزښت هم په

د پورتنۍ لنډې مقدمې په پام کې نیولو رسه اوس بېالبېلې پوښتنې مطرح دي. د هېواد اقتصادي وضعیت له 
 دغه نوي تحول رسه په کوم لوري روان دی؟ آیا نوی نظام به وکړای يش دا مايل او اقتصادي بحران کنټرول

و لپاره کومې الرې چارې شته دي؟ د افغانستان د بانکونو وضعیت او نغدو پیسکړي؟ د دغه وضعیت د کنټرول 
نشتون ستونزه به کله او څه ډول حل کېږي؟ د دغه وضعیت په کنټرول کې د مرکزي بانک رول څه دی او 
اوسمهال څه کولی يش؟ د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل څه اغېزې لري او څه پکار دي چې ارزښت یې له ټیټېدو 

 ورل يش؟ او په ټوله کې له دغه وضعیت څخه د وتلو الرې چارې څه دي؟وژغ

په دې تحقیقي مقاله کې پر همدغو او نورو اړوندو مهمو موضوعاتو بحث شوی او اړوندو پوښتنو ته د ځوابونو 
( له لوري په CSRSموندلو هڅه شوې. د دغې مقالې اسايس مواد د سرتاتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز )

د دې ترڅنګ، د موضوع په اړه د  1مدې تړاو جوړ شوي آنالین کنفرانس کې مطرح شوي بحثونه جوړوي.ه
 .اړوندو متخصصینو له نظریاتو او نورو څېړنو او اړوندو موادو هم استفاده شوې ده

 وروستی تحول او پر اقتصادي او مايل وضعیت یې اغېزې

م( کابل ته د طالبانو له داخېلېدو او د پخواين حکومت له بشپړ پاشل کېدو رسه هېواد ۲۰۲۱مه )۱۵د اګست پر 
په ډېرو برخو کې د بنسټیزو تحوالتو شاهد و، چې یوه ډېره مهمه برخه یې د افغانانو اقتصادي ستونزې او له 

                                                           
نفرانس جوړ کړ، آنالین ک م( د )اوسني مايل بحران او د افغانۍ ارزښت ټیټېدو ته کتنه( تر عنوان الندې۲۰۲۱مه )۱۸د سرتاتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز د سپټمرب پر  1

پارټمنټ انک د پالیسۍ ډیچې پکې د افغانستان د مرکزي بانک پخواين رسپرست رئیس واحد نوشېر، د څو خصويص بانکونو پخواين رئیس احمد خرسو ضیا، او د افغانستان ب
خصص او غه کنفرانس د جوړوونکې کمېټې له لوري د اسالمي بانکدارۍ متموسس او د مالیې وزارت پخواين معین سید مبین شاه مصمم یې اصيل ویناوال وو. همدا راز د د

مرکز  دنډه واخیسته او په همدې رشته کې د دکتورا کاندید شاکر جاليل پکې وینا وکړه. د کمېټې بل غړي او د دې برخې متخصص کامران ملک د بحثونو په ترتیب کې و 
 لوري دا بحثونه راټول شوي دي.د څېړونکي او اجرایوي مسؤول حکمت الله ځالند له 
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امارت له واکمنېدو رسه د امریکا حکومت  نورې نړۍ رسه د افغانستان د راکړې ورکړې بندېدل وو. د اسالمي
سمدالسه اعالن وکړ، چې په دغه هېواد کې د افغانستان بانک ذخایر یې کنګل کړي، ترڅو دا پیسې د طالبانو 

ملیارده ډالرو ته رسېږي. د دغو ذخایرو کنګل کېدو  ۹.۴الس ته ورنه يش. د دغو پیسو او شتمنۍ کچه کابو 
وضعیت منفي اغېزې وکړې. همدا راز له افغانستان رسه د نړیوالې ټولنې مرستې عموما د هېواد پر اقتصادي 

کال په نومرب کې په جېنېوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې په  ۲۰۲۰په بشپړ ډول بندې شوې. یوازې د 
په کچه د  2الروملیارده ډ ۱۲م( پورې د ۲۰۲۵-۲۰۲۱کنفرانس کې له افغانستان رسه د راتلونکو څلورو کلونو )

 3ملیارده ډالر( یې یوازې د اروپایي ټولنې ۱.۴ملیارده یورو )کابو  ۱.۲مرستو ژمنه شوې وه، چې له دې جملې څخه 
 له خوا ژمنه شوې مرستې وې.

م( د سویس په جېنېوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب رابلل شوې غونډه کې نړیوالې ۲۰۲۱مه )۱۳د سپټمرب په 
ملیارده ډالرو په ارزښت برشي مرستو ژمنه وکړه، چې د امریکا له  ۱.۲و ځل بیا له افغانستان رسه د ټولنې اوس ی

دا کنفرانس د اسالمي امارت له واکمنېدو  4ملیونه ډالرو په ارزښت مرستې ژمنه وشوه. ۶۴خوا هم پکې د 
کنفرانس و او د ملګرو ملتونو رسمنيش وروسته د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې تر ټولو مهم او لومړی نړیوال 

ملیونه افغانان له قحطۍ رسه مخ دي. خو دا چې تراوسه نړیوالې ټولنې له اسالمي امارت  ۱۴پکې وویل، چې کابو 
 رسه د تعامل په تړاو کوم پرېکنده تصمیم نه دی نیولی، د دغو مرستو د موثریت په تړاو اندېښنې شته دي. 

والتو څخه د بانکدارۍ د سیستم اغېزمنېدل وو. د پخواين حکومت له ړنګېدو کابو بله مسئله له وروستیو تح
دوې اوونۍ وړاندې کله چې د والیتونو د سقوط لړۍ پیل شوه، خلکو له بانکونو څخه د خپلو شخيص شتمنیو د 

انکونه او ایستلو له کبله پر بانکونو بیروبار جوړ کړ، خو د حکومت له ړنګېدو رسه ټول دولتي او خصويص ب
رصافۍ په لومړي رس کې د چور او تاالن له وېرې وتړل شول، مګر د وضعیت له نسبي نورمال کېدو رسه هم 
همداسې تړيل پاتې شول، چې اسايس المل یې له مرکزي بانک رسه د نغدو پیسو )ډالرو او افغانیو( نشتون و. که 

 5ل، خو د مرکزي بانک له خوا وضع شوي محدودیتڅه هم کابو دوې اوونۍ وروسته بانکونه بېرته پرانیستل شو 
پر اساس یې خلکو ته له خپلو حسابونو څخه د پیسو ورکول پیل کړل. د بانکونو د تړل کېدو او په بازار کې د 
پیسو د نشتون له کبله د رصافیو مارکېټونه، په ځانګړې توګه په هېواد کې د پیسو د تبادلې سرت مرکز رسای 

ه له یوې خوا په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شهزاده، هم تر دریو اوونیو پورې تړيل وو. د دغه وضعیت له کبل
 شوې او له بلې خوا یې ورځ تر بلې بې باوري او له عامو خلکو رسه اندېښنې راوالړې کړې. 

                                                           
2
 Reuters Staff. Foreign aid to Afghanistan could reach $12 billion over four years, some with conditions. 24 Nov 2020. 

https://www.reuters.com/article/afghanistan-diplomacy-aid-int-idUSKBN2842S2  

3
 European Commission. EU reconfirms support for Afghanistan at 2020 Geneva Conference.24 Nov 2020. 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu-reconfirms-support-afghanistan-2020-geneva-conference_en  
4
 The Economic Times. Donors pledge $1.2 billion in emergency funds for Afghans. 14 Sep 2021. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/donors-pledge-1-2-billion-in-emergency-funds-for-

afghans/articleshow/86188197.cms?from=mdr 

5
ډالر  ۲۰۰انۍ یا زره افغ ۲۰وتلو په موخه بانکونو ته اجازه ورکړه، چې د انفرادي حسابونو خاوندان په اوونۍ کې نه د افغانستان مرکزي بانک له کنټرول څخه د وضعیت د  

 زره ډالره له خپل حساب څخه اخیستلی يش. ۲۵او په دویم ګام کې یې شخيص رشکتونو ته هم اجازه ورکړه، چې په میاشت کې  له خپل حساب څخه اخیستلی يش
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 د دې ترڅنګ، پر مايل وضعیت د وروستیو تحوالتو تر ټولو ډېر اغېز د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل و، چې عام
ي وضعیت ارزونه کوي. په مجموعي توګه د پخواين حکومت له پاشل افغانان یې له مخې د هېواد د اقتصاد

دلی. د افغانیو ته رسې ۹۰افغانیو څخه  ۸۰کېدو رسه د یوه ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت په اوسط ډول له 
د  افغانۍ د ارزښت د کمېدو پر عواملو او د حل پر الرو چارو په الندې عنوان کې بحث کوو؛ خو په ټوله کې

رزښت یادولو وړ ده، چې دغو تحوالتو ته په کتلو رسه د افغانۍ ارزښت تر ډېره بریده ثابت پاتې دی او خپل ا
 یې په هغه کچه له السه نه دی ورکړی، چې مته یې کېده.

د پورتنیو عواملو او په مجموعي توګه د دغه تحول له کبله رامنځته شوي وضعیت د عامو خلکو پر اقتصادي 
اغېزې کړې دي. د بېلګې په توګه د پخواين حکومت له پاشل کېدو رسه سلګونه زره افغانانو چې وضعیت ژورې 

د حکومتي مامورینو د ورځني ژوند  6د حکومت په چوکاټ کې یې کار کاوه، خپل معاشات نه دي ترالسه کړي.
ینو ارزونو او څېړنو اړتیاوې تر ډېره د همدغو معاشونو له الرې پوره کېدې. که څه هم اسالمي امارت له ځ

وروسته د ټولو دولتي کارمندانو د معاشاتو د ورکړې ژمنه کړې؛ خو تراوسه په دې پروسه کې ډېر پرمختګ نه 
 دی شوی.

 د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت

په مجموعي توګه په وروستیو څو میاشتو کې د افغانۍ ارزښت د ټیټېدو په حال کې و. د اګست میاشتې په 
ه پیل لافغانیو په بدل کې تبادله کېده؛ خو د والیتونو د سقوط د لړۍ  ۸۰ۍ نېټه یو ډالر په اوسط ډول د لومړ 

، مه نېټه چې جګړه د کابل تر دروازو ورسېده۱۴رسه د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو لړۍ ګړندۍ شوه. د اګست پر 
ه ړنګېدو افغانۍ تبادله کېده. د حکومت ل ۹۵د ډالر نرخ خورا لوړ شو او ان د ورځې په یوه برخه کې یو ډالر په 

ت مه شهزاده رسای بیا فعالی۴رسه په هېواد کې ټول بانکونه او رصافۍ وتړل شول، خو کله چې د سپټمرب په 
رځو په افغانۍ وه چې بیا ورو ورو د افغانۍ ارزښت کنټرول شو او که څه هم د څو و  ۸۷پیل کړ، د یوه ډالر بیه 

ې پورې هم راښکته شوه خو د هېواد د سیايس وضعیت له کبله د سپټمرب میاشت ۸۳یه تر تېرېدو رسه د ډالر ب
 افغانیو ته ورسېده. ۹۰په وروستیو کې د ډالر بیه بېرته 

شته ستونزو او وضعیت ته په کتلو رسه له اقتصادي پلوه تحلیل دا دی چې افغانۍ تراوسه خپل ارزښت هومره 
 ۷۰تر  ۵۰نورو بېالبېلو عواملو ترڅنګ، اوس له یوې خوا نه هره اوونۍ له  نه دی بایللی چې مته یې کېده. د

زره زیات افغانان له هېواده وتيل او که یوه عادي محاسبه  ۱۲۰ملیونه ډالرو پورې لیالم کېږي او له بلې خوا تر 
خو بیا هم افغانۍ  هم ولرو نو دغو افغانانو د افغانستان له مارکېټ څخه شاوخوا یو ملیارد ډالره ایستيل دي،

خپل ارزښت هومره له السه نه دی ورکړی. یو عامل دا دی چې حکومتي لګښتونه کم شوي او له کبله یې پر 
افغانۍ فشار کم دی. همدا راز د بانکي ستونزو له کبله واردات هم کم شوي چې وررسه پر افغانۍ هم فشار 

                                                           
و یټرول په موخه که څه هم په دې وروستیو کې د اسالمي امارت له لوري د رئیس الوزراء د مرستیال عبدالسالم حنفي په مرشۍ د هېواد د اقتصادي وضعیت د کن 6

د څو  وینا، تراوسهسیون ګومارل شوی، چې یو هدف یې هم د دولتي کارمندانو د معاشاتو ورکول دي. د دغه کمیسیون د چارواکو او ځینې نورو دولتي چارواکو په کمی
  وزارتونو او ادارو د کارمندانو معاشات ورکړل شوي او دا لړۍ ال دوام لري.
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ل يش چې د افغانۍ د ارزښت په ټیټېدو کې یې رول کم دی. له دې رسه رسه، اړتیا ده چې هغه عوامل وپېژند
 لرلی.

وخې د افغانستان بانک یو اصيل کار د انفالسیون مدیریت او د توکو او خدماتو د نرخونو ثبات دی او د دې م
وسې له ترالسه کولو لپاره د تبادلې د نرخ ثبات مهم دی. تراوسه د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو د لیالم پر 

نوټ  ابت ساتل کېده او یا یې هم کپیټل نوټ خرڅاوه. د ډالرو لیالم د رصافیو له الرې کېده او کپیټلالرې ث
م پروسه د )یا ارزښت لرونکي اسناد( به یې بانکونو ته ورکول، خو اوس دا دواړه کارونه والړ دي، د ډالرو د لیال 

نرخونو  دیې له کبله والړه ده، چې له کبله یې ډالرو د نشتون له کبله او د کپيټل نوټ قضیه د ربا یا سود د قض
 او د تبادلې د نرخ ثبات تر یوه بریده له تزلزل رسه مخ دی.

ي، رسه له دې چې افغانستان بانک د انفالسیون په مدیریت کې او د افغانۍ د ارزښت په ثبات کې مهم رول لر 
نو ې عرضې او کمې تقاضا په تېرو شلو کلو خو نور عوامل هم شته دي چې د افغانۍ پر ارزښت اغېزې لري. زیات

نۍ کې د افغانۍ پر ارزښت فشار اچاوه، چې د ډالرو تزریق یې دایمي او باثبات وسیله نه وه او اوس چې بهر 
 مرستې هم نشته پر افغانۍ فشار زیات شوی. عمومي اقتصاد او اقتصادي وده او صادرات او واردات بله هغه

ده ې پر نرخ اغېز لرلی يش. دا چې څه الرې چارې په لنډمهال، منځمهال او اوږقضیه ده چې مستقیام د مبادل
ونه اغېزناکې ثابتې يش، د وړاندیزونو په برخه کې یې یادارزښت په ثبات کې مهال کې کولی يش، د افغانۍ د 

 شوې ده.

 د بانکونو وضعیت ته کتنه

 سايس رول لري. د انفالسیون د مدیریت او دد افغانستان مرکزي بانک د هېواد په اقتصادي معادالتو کې ا
ول پنرخونو د مبادلې د کنټرول ترڅنګ، د هېواد پويل سیاستونه تنظیموي او د ټولو خصويص بانکونو ترمنځ د 

په حیث کار کوي. خو د اسالمي امارت له واکمنېدو رسه د مرکزي بانک چارې له خنډ او ځنډ رسه مخ شوې، 
نو پیسو نشتون او د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وو. همدا راز د شته بندیزو چې اسايس المل یې د نغدو 

له  له کبله له نورې نړۍ رسه په راکړه ورکړه کې ستونزې هغه څه وو، چې د افغانستان د بانکدارۍ سیستم یې
کي ې توګه بانستونزو رسه مخ کړ. د دې ترڅنګ، د کرونا وبا په تېر کال کې د ټولې نړۍ اقتصاد او په ځانګړ 

 سکتور مخکې له مخکې اغېزمن کړی، چې افغانستان هم ترې مستثنا نه دی.

یا د پیسو د ورکړې ناتواين وه.  7مې راوروسته د افغانستان د بانکونو اسايس ستونزه د سیالیت۱۵د اګست له 
ټپه ودروي، څو دا چې د بانکونو د سیالیت موضوع هغومره جدي نه شوه چې د افغانستان بانکي سیستم په 

سلنه وګړي خپل تجاريت معامالت د  ۱۵تر  ۱۰نکات پکې د پام وړ دي. لومړی دا چې د افغانستان شاوخوا 
سلنه له غیربانکي الرو تررسه کېږي، چې دا د افغانستان بانک لپاره یو څه  ۹۰بانکونو له الرې اجرا کوي، او 

نټرول کې یو مثبت ټکی دی. بل مثبت ټکی دا دی چې آسانتیا رامنځته کوي او خاصتا د وروستي بحران په ک
                                                           
7 Liquidity. 
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افغانستان پوروړی نه دی، کله چې یو هېواد پوروړی وي پر سیالیت او د تبادلې پر نرخ دواړو منفي اثر کوي. 
همدا راز په مجموع کې په مقایسوي شکل د افغانستان د بانکونو د سیالیت کچه زیاته ده او نغدې پیسې زیاتې 

 ړې توګه له امانت پیسو خلکو ته پیسې ورکوي.لري، په ځانګ

رسه له دې چې له وروستي تحول رسه د بانکدارۍ سیستم په ټپه ونه درېد او د افغانستان بانکونه وتوانېدل 
خپل فعالیت بېرته پیل کړي، خو له شک پرته د نغدو پیسو د نشتون په څېر ځینو ستونزو د بانکدارۍ سیستم 

یت دوام بیا کولی يش په منځ مهال او اوږده مهال کې د افغانستان د بانکدارۍ ټکنی کړی او د دغه وضع
سیستم له جدي ننګونو رسه مخ کړي. که څه هم د سپټمرب په وروستیو کې پر اسالمي امارت د لګول شوو 

د  بندیزونو په برخه کې یو څه پرمختګ ولیدل شو، خو ال هم د افغانستان بانک ذخایر منجمد دي. د امریکا
په صادرولو رسه امریکا او ځینې نړیوالو سازمانونو ته له طالبانو  8مه د دوو جوازونو۲۴خزانې وزارت د سپټمرب په 

رسه د راکړې ورکړې اجازه ورکړه، چې د طالبانو تر کنټرول الندې افغانستان کې د برشي مرستو د وېش زمینه 
 برابروي. دا ګام د طالبانو له هرکيل رسه هم مخ شو.

اصول  له اوس وروسته د افغانستان د بانکي سیستم یوه ننګونه دا ده، چې په نوي نظام کې به د اسالمي اقتصاد
پيل کېږي، حال دا چې د نورې نړۍ بانکي سیستمونه پر سودي معامالتو والړ دي. اوس هم د افغانستان د 

و کې په کرنټ یا جاري اکونټونپه نورو حسابونو کې د سودي معامالتو له کبله سلنه پیسې  ۸۵بانکونو شاوخوا 
ی دمګر د اوږدمهالو رسمایه ګذاریو لپاره کار نه . چې وغواړي خپلې پیسې باید واخيل دي او مشرتي هر وخت

رو شلو م په تېشوی او دا د افغانستان د بانکدارۍ سیستم لپاره یوه ننګونه ده. د پويل سیاستونو په برخه کې ه
 کلونو کې ستونزې موجودې وې او د افغانستان د پويل سیاستونو موثریت ډېر نه و، چې دوه عمده دالیل یې

مل سلنه نیمه رسمي یا غیررسمي دی، او د افغانستان بانک تعا ۹۰لرل. لومړی دا چې د افغانستان د اقتصاد 
، کټور رسه و، نو ځکه د پويل سیاست اغېز هم کم ووررسه مشکل و، ځکه د افغانستان بانک تعامل له رسمي س

دویم دا چې له یوه څخه زیات پويل واحدونه په ګردش کې وو، چې له کبله یې پويل سیاستونه کمزوري کړي 
ښت ثابت ملیونه ډالره بازار ته وړاندې کول، ترڅو د افغانۍ نرخ او ارز  ۷۰تر  ۵۰تېر حکومت هره اوونۍ له  وو.

ته ورسېد او دا د دې ښکارندویي کوي چې  ۸۰له دې رسه رسه د ډالر نرخ په تدریجي ډول پرې وسايت، خو 
 پويل سیاست اغېزناک نه و.

خدمات د تېرو شلو کلونو یوه السته راوړنه بلل کېږي او باید اوس په مرکزي بانک کې یوه  په ټوله کې بانکي
ل وررسه وکړي، ترڅو دا السته راوړنه له منځه والړه داسې اداره رامنځته يش چې نړیواله ټولنه همکاري او تعام

نه يش. د بانکونو د سیالیت او اوسني محدودیت قضیه تر یوه بریده د درک وړ ده، ځکه بېالبېل هېوادونه له 
کال کې مايل او بانکي ستونزې  ۲۰۱۶کله چې په یونان کې په  دا ډول وضعیت رسه مخ کېږي. د مثال په توګه

حدودیت یې پر راکړه ورکړه ولګاوه. د افغانستان بانکونو له مشکالتو رسه رسه اوس فعالیت پیل راغلې، عینې م

                                                           
8
 Press Release. Treasury Issues General Licenses and Guidance to Facilitate Humanitarian Assistance in Afghanistan. 24 Sep 

2021. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0372  
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کړای شو، خو مهمه دا ده چې دغه وضعیت ډېر دوام ونه کړي او افغانستان بانک د خپلو پالیسیو او اقداماتو 
 له الرې وکړای يش، دغه وضعیت ژر تغییر کړي.

 ې چارېد تجاريت بانکونو د ژغورلو الر 

ل د مرکزي بانک یوه مهمه دنده په هېواد کې د بانکدارۍ پر سیستم او خصويص بانکونو نظارت دی او اوسمها
م د اړوندو متخصصینو په وینا الندې اقدمات مرکزي بانک ته پکار دي، ترڅو په هېواد کې د بانکدارۍ سیست

 او خصويص بانکونه له ماتې وژغوري:

 :يشنک کارونه باید رسنیز د مرکزي با .1

ولس اعتامد او امید د عام ولس سرترترترتګې مرکزي بانک او د دوی فعالیت ته دي نو د دې لپاره چې د 
، مرکزي بانک باید په اوونۍ کې یو ځل له سرترترتوداګریزو بانکونو رسه ناسرترترتته وکړي او د دغو يشسرترترتم 

نیز نړۍ کې بانکونه ډېر رس هپه نور  ولس رسه رشیکې کړي. له ناستو خربونه د ټولنیزو رسنیو له الرې
ته ډېره بانکونو  که  عام ولس ځ ندې کوي.  ته یو نوی خرب وړا عالیتونه لري او هره ورځ خپلو خلکو   ف

 نو د دوی يشاو که بانک ته کومه سرترترتتونزه پېښرترترته کوي چې د دوی پانګې له بانکونو رسه وي  هتوج
 نو يشنان ورکړل یبانک له لوري ولس ته اطممرکزي  د پانګې له خطر رسه مخ کېږي. د دې لپاره چې
 الزمه ده چې خپل رسنیز فعالیتونه ډېر کړي.

 :پر بانکونو د خلکو اعتامد زیاتول .2

خپل  د سوداګریزو بانکونو تر ټولو سرته پانګه د خلکو باور او اعتامد دی. په اوسني وخت کې بانکونو
 بانکونو مشرترترتیانو به چې پخوا له بانک څخهاعتامد تر څه حده پورې له السرترته ورکړی. د سرترتوداګریزو 

کو . د دې لپاره چې د خلمغه کچه افغانۍ او ډالر برابرولڅومره اسرترتعار غوښرترتتل بانکونو هم ورته په ه
کړي ر  سوداګریزو بانکونو ته رسام هدایت و يشاعتامد بیا ځيل تر السرترترته کړي نو مرکزي بانک کولی 

انۍ او یا هم ډالر راوړي نو هر کله چې وغواړي همدغه چې هغه خلک چې بانک ته له دې وروسته افغ
 . يشی مقدار افغانۍ او ډالر بېرته تر السه کوال 

 :له بانکونو رسه د اسعارو زیاتول .3

وسته له سوداګریزو بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه سوداګر چې له دې ور  يشمرکزي بانک کولی 
نک رسه ډالر جمع با چه دوی کولی  مرکزي  غه ک په هام ته واردات هر ه بل چې يشکوي نو  ه هېواد 

 بانکونو يشکولی  ،کې دي ونوهغه سوداګر چې غواړي خپل ډالر چې له دوی رسه په کور  یا همولري. 
 :السه کړيرسه به مرکزي بانک الندې ګټې تر  ډالر بهر ته ولېږدوي.له دې هکچ هپه هامغته راوړي او 

 ته هغه به د خلکو له کورنو څخه د بانکونو چینل شرترتال په بانکونو کې نچې اوسرترتمه هغه ډالر
 .يشته داخل 

  شار لږ سوداګریز بانکونه به له مارکیيشپر مرکزي بانک به د ډالرو ف سه نه ډالر تر ال  ټ او 
 کړي.
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 و کې دي هغه به د سرترترتوداګریزو بانکونو هغه ډالر چې اوسرترترتمهال د بهرنیو هېوادنو په بانکون
 السه کړي.دننه تر هېواد کې 

 او د هېوادوالو سرترترتتونزې به وررسه حل يشهېواد ته رضوري توکي هم راوارد  له دې رسه به 
 .يش

 د نورو هېوادونو له بانکونو رسه اړیکې: .4

ره اړتیا وارداتو ده نو سرترتوداګریز بانکونه ډې ریې پ تکیهدا چې افغانسرترتتان یو واردايت هېواد دی او ټوله 
بانکونلري چې د نورو هېوادو  له  له الرې  ونو  مدې اړیکو   چې د يش وکړایرسه اړیکې ولري او د ه

نوی حکومت مقابل کې یې توکي تر السرترترته کړي. وارداتو لپاره بهرنیو هېوادنو ته اسرترترتعار واسرترترتتوي او 
 چې له ملګرو هېوادونو څخه غوښرترتتنه وکړي چې د دوی سرترتوداګریز بانکونه زموږ بانکونو ته يشکولی 

 .ولرلی يشحسابونه پرانیزي او له نورو هېوادونو رسه سوداګریزې راکړې ورکړې 

ه دپه تېرو شلو کلونو کې د افغانستان حکومت له سوداګریزو بانکونو رسه په دې اړه کومه مرسته نه 
 دکه چېرې ونیيس. ې بهرنیو بانکونو رسه اړیکې په خپلو کوښښونو په دې توانېديل چ هبانکونکړې او 

 .يشدغه مرسته وکړي نو بانکونه او هېوادوال به له ډېرو اسانتیاوو برخمن  حکومتافغانستان 

 د بانکو له مالکانو یا سهمدارانو رسه ناسته:  .5

م  چې بانک انزوا ته هيشي ته بوځي او یا هم کولی ښه لور   چې خپل بانکونهيشد بانک مالکان کولی 
کارمندانو هره  و چې په خپليشی لکړي نو کو  سرترترتقوط رسه مخله یويس. هغوی که وغواړي چې بانک 

الرې خربې  بانکونو له مرشرترترتانو رسه د ویډیو کنفراس له دې دمرکزي بانک مرشرترترتتابه د خربه ومني. 
نو دوی مسرترترتوول دي. که  لرسه کړ انکونو غلط کارونه تر که د دوی ب کړي چې وکړي او په دې یې پوه

ه تکونو سهمدارنو چېرې د کنفرانس کال له الرې نه کېږي نو بیا ممکن چې د یو مکتوب له الرې د بان
 چې دوی د بانک په چارو کې مداخله ونه کړي او که چېرې کومه سرترتتونزه جوړه يشدا خربه ورسرترتول 

 کړي نو بیا هم دوی مالمت دي. 

 سوداګریز بانکونه باید خپلې څانګې پرانېزي:  .6

ۍ او رسن دهدا چې اوسمهال د هېوادوالو ډېره ګڼه ګوڼه د سوداګریزو بانکونو په مرکزي برخو باندې 
ورته ډېر پوښرترتو ورکوي او د وطنوالو اندېښرترتنې وررسه ډېرېږي نو د حل الره یې دا ده چې سرترتوداګریز 

ه د هېوادوالو سرترترتتونزې حل او دغه ګڼه ګوڼه به وررسه له منځ بانکونه باید خپلې څانګې پرانیزي او
کړي چې خپلې څانګې پرانیزي نو ر . که چېرې مرکزي بانک دې بانکونو ته رسرترترتام هدایت و يش هوالړ 

 سوداګریز بانکونه بیا مجبور دي چې پرې عمل وکړي.
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 مرستې: ۍبهرن .7

سرترتتان رسه مرسرترتته وکړي نو طبعي ده هغه بهرين هېوادونه او مرسرترتتندویه ادارې چې غواړي له افغان
ړوي. چې هغوی افغانسرترتتان ته له ځان رسه بهرين اسرترتعار راوړي او د دې اسرترتعارو ډېره برخه ډالر جو

هېوادونو او ټولنو رسه تفاهم وکړي چې دغه اسرترترتعار له مرکزي  غو چې له ديشمرکزي بانک کولی 
ې چ يش کړاینک بهرين اسعار ډېر او وبه ابانک رسه په افغانیو تبادله کړي. له دې رسه به د مرکزي ب

 . بهرين اسعار لیالم کړيپه هرو دوو اونیو کې یو ځل 

 کنرتول:نظارت او د مرکزي بانک  .8

 دسوداګریزو بانکونو باندې بشپړ نظارت ولري او  راسو رشایطو کې باید مرکزي بانک پحس اوسنیوپه 
 ډاډهسرترترتوداګریزو بانکونو له فعالیت او د مرکزي بانک د مکتوبونو په تطبیق کې وخت په وخت ځان 

سوداګریزو بانکونو لوړ رتبه کارکوونکي له هېواده بهر دي او د هغو  سمهال د  شتون یکړي. او  په نه 
ر ال ډې نوهغو بانکو  ربانک باید خپل کنټرول او نظارت پمرکزي . ناقانونه کارونه ويشکې ښرترترتاډي ډېر 

 کړي چې د درجې له لحاظه ټیټ بانکونه دي او د دوی د خالف کاریو او سقوط امکان تل ډېر وي.
 د امانتونو بیمه: .9

انک که چېرې د افغانستان باوسمهال مرکزي بانک په ډېره لږ اندازه د عام ولس د امانتونو بیمه کړې 
ونو بانک رد بيمې کچه لوړه کړي نو دا به پ  چې د کوم بهرين هېواد په مالتړ د دې امانتونويش یوکړا

  چې خپل اعتامد په سم ډول وژغوري.يش وکړایور ډېر کړي او بانکونه به د عام ولس با
 بانکي شمولتیا: .10

مهال کې  هاوږد چې په يشانکي سکتور کې داخل کړي نو کولی مرکزي بانک د دې لپاره چې ولس په ب
ښوونځی شومانو د  ښنا بلونه، د ما ښتنه وکړي چې دوی خپل د برې سونه  وله خلکو غو سې نور فی او دا

باید له خپلو بانکي حسرترتابونو نه پرې کړي. له دې کار رسه به هغه خلک چې اوسرترتمهال بانکي حسرترتابونه 
 . يشبانکونو رسه به ثبت او راجسرت نه لري 

 مثبتې څرګندونې: .11

 چې د منفي خربونو له خپرولو ځانونه وژغوري. يشل بانک کارکوونکی باید په دې وپوهو د مرکزي 
بانکو خراب  رړي دا به د خلکو اعتامد نور هم پکه چېرې دوی د خلکو تر منځ منفي خربونه خپاره ک

 .يشکړي او له مايل کړکېچ رسه به مخ 

 اوږدمهالې تګالرې

نه توکي واردايت دي چې په ډالرو اخیستل کېږي او په افغانیو پلورل سل ۹۰د افغانستان په بازارونو کې کابو 
کېږي، چې بیا بیرته ډالر پرې اخیستل کېږي او هغه سوداګر چې افغانۍ یې راټولې کړې وي، اړتیا لري چې 
 بېرته ډالر پرې واخيل. له دې کبله په منځ مهال او اوږده مهال کې د وضعیت د کنټرول لپاره اړتیا ده چې د
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حکومت داخيل او خارجي پالیسۍ د ميل اهدافو پر بنسټ او په ځانګړې توګه د اقتصادي پرمختګ پر بنسټ 
جوړې يش. په دې تړاو تولید او د کاري فرصتونو رامنځته کول باید هدف وګرځي. که په داخيل کچه تولید 

له  ته د کار زمینه هم برابرېږي.ويش بهرنیو اسعارو ته تقاضا کمېږي او وررسه د فقر کچه راټیټېږي او خلکو 
 دې کبله اړوند ارګانونه باید د تولید، فقر کموالی او کار رامنځته کولو لپاره آجل او عاجل پالنونه جوړ کړي.

په  فیصده خدمات وو او ډېری یې ۶۵ملیارده ډالره دی، چې تر اوسه یې  ۲۰د افغانستان ناخالص داخيل تولید 
زې په وو. اوس اړتیا ده چې د داخيل او خارجي رسمایه ګذارۍ اداره فعاله يش او یواخارجي کمپنیو پورې تړيل 

 خدماتو کې هم نه وي بلکې په تولید او د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې رسمایه ګذارۍ ته لومړیتوب
جریان کې  ورکړل يش؛ ځکه کله چې تولید موجود وي نو صادرات ممکن دي او له الرې یې افغانۍ په تولیدي

 لوېدلی يش.

وګه تافغانستان د رسمایه ګذارۍ او تولید ډېر فرصتونه لري. معادن، زراعت او صنعت سکتورونه یې د مثال په 
ی یادولی شو. په افغانستان کې د کارګر نرخ ټیټ دی، او اوس چې امنیتي مصارف هم کم شول، افغانستان کول

اګرۍ پر ځای تولیدي اړخ ته توجه زیاته کړي. وړو، متوسطو يش داخيل رسمایه ګذاري تشویق کړي او د سود
و لباس ااو غټو تولیدي صنعتي فابریکو جوړولو ته زمینه برابره يش. د مثال په توګه د مرشوباتو، خوراکي توکو 

. ځول يشپه څېر توکو تولید ته، چې په افغانستان کې یې امکانات شته، زمینه برابره يش او د وارداتو بدیل وګر 
ف د له دې کبله د افغانستان بانک د پويل پالیسیو هدف باید یوازې د نرخ ثابت ساتل نه وي، بلکې اسايس هد

 تولید اعظمي حد ته رسول وي، ترڅو له دې الرې د کاري فرصتونو رامنځته کولو او د فقر د کچې کمولو ته
ندې ال فیصده خلکو د فقر تر خط  ۹۰ره وو، فیصده خلک بیکا ۷۲کال کې د افغانستان  ۲۰۲۰زمینه برابره يش. په 

فیصده دی او هر کال یو ملیون خلک د بې کارۍ په کچه کې  ۴ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د نفوس رشد 
بېدو په لور زیاتېږي، دا د راتلونکي لپاره یوه ننګونه ده او که بنسټیز پالنونه ورته جوړ نه يش، وضعیت به د خرا

 والړ يش. 

په توګه د  آسیا د تیلو، ګازو او نورو سرتاتېژیکو زیرمو او د جنويب آسیا پراخ بازار رسه د وصل د نقطې د مرکزي
افغانستان ځای په منطقه کې د افغانستان اهمیت ښيي، او همدې کبله په افغانستان کې د رسمایه ګذارۍ 

له  ان سیايس رهربي باید افغانستانلپاره لوالتیا شته، خو د پرمختللې بانکدارۍ د سیستم ترڅنګ د افغانست
و تبدیل نظامي حالت څخه راوبايس او حالت عادي يش، ترڅو نړیوال او سیمه ییز منفي رقابتونه پر مثبتو رقابتون

 کړي.

د دې ترڅنګ، افغانستان کې بانکداري د هېواد په داخل کې په سیايس، اجتامعي او اقتصادي ثبات او د سیمې 
يس او اقتصادي اړیکو په ثبات پورې تړلې ده. اوسمهال زیات هېوادونه تجاريت رسمایه او نړۍ په کچه د سیا

ګذارۍ او بانکي تعامالت په سیايس جوړښت او د سیايس نظام په کیفیت پورې تړي چې د افغانستان د اسعاري 
ږکیو او ښځو د ذخایرو انجامد یې یو ښه مثال دی چې د امریکا له لوري د ټول شموله حکومت په جوړښت، د ل

حقوقو او د امریکا دښمن ته په افغانستان کې ځای نه ورکولو پورې تړل شوې دي. د دې ترڅنګ په نړیواله 
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سطحه فکري او سیايس رقابتونه شته دي، سرت هېوادونه د خپلو سیايس او اقتصادي اهدافو د خوندډتوب لپاره 
نونو د ټکر په نتیجه کې منفي رقابتونه رامنځته شوي د سیمې او نړۍ په کچه خپل پالنونه لري او د همدغو پال 

چې افغانستان هم د دغو ټکرونو په نتیجه کې د داخيل اړدوړ او خارجي مداخلو پر ځاله بدل شوی. په افغانستان 
کې د نظام ثبات په دې پورې اړه لري چې افغانستان څه ډول داخيل تشنجات کنټرول کړي او په دې توګه د 

 و مخنیوی وکړي. خارجي مداخل

هرنیو بافغانستان اوسمهال له اقتصادي پلوه په یوه حساسه مرحله کې دی، ځکه تر اوسه د افغانستان اقتصاد پر 
بندې  مرستو والړ و او د افغانستان د ميل بودجې ډېره برخه له بهرنیو مرستو چمتو کېده او اوس چې دا مرستې

چه ورځ د نرخو لوړوالی ورځ تر بلې ډېر يش او له کبله یې د فقر ک شوې دي، وېره دا ده چې شاید انفالسیون او
او دا  تر بلې زیاته  يش. له دې کبله جدي اړتیا ده چې د لنډمهالو حل الرو ترڅنګ اوږدمهايل پالنونه جوړ يش

ن تاوضعیت په تدریج رسه کنټرول يش. د وضعیت د اوږدمهايل کنټرول لپاره بېالبېل فرصتونه شته دي. افغانس
و او نورو پروژو کې ، الجورد۱۰۰۰-د آسیا د څلور الرې لقب ګټلی او کولی يش د نړیوالو پروژو لکه ټاپي، کاسا

ې کمرکزي او جنويب آسیا ته د لیږد لپاره عمال د وصل نقطه يش چې وررسه به نړیوالې کمپنۍ په افغانستان 
 حضور پیدا کړي. 

ت او د نوي حکومت پالیيس او د اسالمي اقتصادي سیستم پيل د افغانستان داخيل او نړیوال سیايس مشکال 
، چې کول په داسې حال کې چې نړیوال سیستم پر سود والړ دی، د راتلونکي اقتصاد لپاره یوه ننګونه بلل کېږي

و کې د په لنډمهال او اوږده مهال کې ورته حل الرې لټول پکار دي. مرکزي بانک باید اوسمهال په بېالبېلو برخ
رسه اجلو څېړنو لپاره ظرفیت رامنځته کړي، ترڅو شته فرصتونه او ننګونې په بنسټیز ډول په نښه کړي او ور ع

ونو سم پر خپلو پالیسیو او اهدافو غور وکړي. د دې ترڅنګ، د برشي مرستو د جلب لپاره د بېالبېلو کنفرانس
 ییز او نړیوال کمپاین ويش. او نورو الرو سیمه

 الرې: وړاندیزونه او حل

د اوسني وضعیت د کنټرول لپاره  لنډمهالې، منځمهالې او اوږدمهالې حل الرې شته دي، چې د نوي حکومت 
 له خوا عميل يش. په لنډمهالو حل الرو کې الندې څو ټکو ته اشاره کوو:

 دا چې مخکې د افغانۍ ارزښت او د تبادلې د نرخ ثبات د ډالرو د لیالم او کپیټل نوټ د  :لومړی
ولو له الرې کېده، اوس کېدای يش د یوې لنډمهالې حل الرې په توګه دا پروسه پر صکوکو بدله ورک

 يش. اوس که د ماليې وزارت صکوک اجراء کړي او د افغانستان بانک له الرې بازار ته عرضه يش، نو
د  تبادلې دا به له یوې خوا د بانکونو د سیالیت په موضوع کې اغېزناک ثابت يش او له بلې خوا به د

نرخ په ثبات کې هم مرسته وکړي. له دې الرې که په بازار کې کومې زیاتې افغانۍ وي، هغه به 
 افغانستان بانک السته راوړي.
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  :ملیارده ډالره کېږي او اوس  ۹.۴بله موضوع د افغانستان بانک عريض شتمنۍ دي چې شاوخوا دویم
اقتصادي موضوع ده او که حل نه يش افغانستان له برشي بحران رسه -سیايس دا یوه کنګل شوې دي.
د دغو کنګل شوو شتمنیو د خالصېدو لپاره باید په ميل او نړیواله کچه هلې ځلې ويش، مخ کوالی يش. 

ترڅو دا شتمنۍ د افغانستان بانک په واک کې ورکړل يش، چې دا به هم د یوې لنډمهالې حل الرې په 
 یت په کنټرول کې خپل رول ولوبوي. توګه د وضع

  :ملیارده ډالرو تازه اعالن شوو برشي مرستو خربه ده چې نړیوالې ټولنې  ۱.۲دریمه خربه هم د دریم
یې ژمنه کړې ده. که دا مرستې د بانکي سکتور له الرې اجرا يش، نو په دې رسه به بانکونه وکړای يش 

 یې معادل افغانۍ ورکړل يش. چې اسعار له ځان رسه کېږدي او په مقابل کې
 :راولېږي. څلورم دا چې خارج میشتي افغانان خپلې پیسې د بانکي سیستم له الرې افغانستان ته  څلورم

 ملیونه امریکایي ډالره افغانستان ته رالېږي. ۸۰۰د اټکل له مخې افغانان هر کال شاوخوا 

یې باید په پام کې ونیيس او د تحقق لپاره  د دې ترڅنګ ځینې اوږدمهالې حل الرې شته دي، چې نوی حکومت
 یې هلې ځلې وکړي. الندې ځینو دغو اوږدمهاله حل الرو ته اشاره کوو:

  :لومړۍ خربه دا چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یو ډېر لوی واټن شته دی، د دغه واټن د لومړی
 يش او پر افغانۍ فشار رانه يش. راکمولو لپاره باید جدي هلې ځلې ويش ترڅو اسعار بیرون ته والړ نه 

  :او د وریښمو الرې پروژې چې  ۱۰۰۰-د سرتو پروژو او سیمه ییز اتصال قضیه ده، لکه ټاپي، کاسادویم
د افغانستان اقتصاد ته په اوږده  ،افغانستان له اروپا رسه نښلوي. که په دغو پروژو کې پرمختګ ويش

 مهال کې مستقیام تکیه ورکوي.
  :د معادنو د موثر استخراج قضیه ده. د ځینو تخمینونو له مخې، افغانستان لږ تر لږه د یو تریلیون دریم

ډالرو په کچه ناسپړل شوي معادن لري، چې موثر استخراج به یې د هېواد پر ټول اقتصادي وضعیت 
ه کبله پام وړ اغېزې وښندي. پخوا دا کار د اداري فساد، کمزورې حکومتولۍ او امنیتي ستونزو ل

یو مثال یې د لوګر د میس عینک کان یادولی شو، چې له قرارداد او د عميل کار له پیل شونی نه و. 
 رسه رسه یې چارې پر مخ نه دي تللې.

  :د زراعت په برخه کې د پراختیایي پروژو تطبیق دی. د افغانستان په ناخالصو کورنیو تولیداتو څلورم
دې برخې ته توجه زیاته يش، د هېواد ميل اقتصاد ته ډېره تکیه کې د زراعت ونډه پام وړ ده او که 

 ورکولی يش.
 :افغان او بهرين پانګوال دې ته تشویقول دي چې افغانستان ته رايش او خپلې پانګې افغانستان  پنځم

ته انتقال کړي، ځکه په تېر وخت کې امنیت یو اسايس خنډ و او اوس چې امنیتي وضعیت ښه شوی، 
 يش او د پانګونې رشایط ورته آسانه او برابر کړل يش.هغوی وهڅول 
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  :د بهرنيو سیالنیانو قضیه ده، چې په اوږده مهال کې د امنیت او ثبات د ټینګښت او ډاډمنې شپږم
فضا په رامنځته کولو رسه نړیوال سیالنیان تشویق يش، څو افغانستان ته رايش. افغانستان په دې برخه 

 دې الرې هم خپل اقتصاد تقویه کړي.  کې پام وړ چانس لري چې له
  :دا چې د افغانستان اقتصادي نظام به له دې وروسته اسالمي وي او د نړۍ بانکي سیتسم په اووم

سودي نظام والړ دی، نو اوس اړتیا ده چې د اړوندو متخصصینو د یوه ټیم په مرسته په نړیوالو تعامالتو 
. د ځینو هېوادونو ص او د حل الرې ورته وموندل يشکې د افغاسنتان او نړۍ ترمنځ مشکالت تشخی

تجربو ته په کتلو رسه د اسالمي بانکدارۍ او اسالمي اقتصاد د تطبیق په برخه کې په تدریج رسه ګام 
 اخیستل پکار دي.
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 کال ملریز ۱۳۸۸ په چې دی، ارګان خپلواک او انتفاعي غیر نادولتي، مرکز څېړنو ییزوسیمه او سرتاتېژیکو د
 د کې سیمه او افغانستان په الرې، له څېړنو کره او پرېبې خپلو د مرکز دغه. شوی جوړ کې کابل په کې

 .کوي فعالیت لپاره بډاینې او ارزونې د پالیسیو
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