
  ې هغود اعتباري کارتونه او 
ام او  ،ي ،ېا( د  ری خه وونیلیم ویېله درچې  ېک هېوادونو بېالبېلو ۱۴۰په  ۍد نخه تونو ریا کری کا نوله اعتباري کارتو

  .ه اخیستل کېي ،لري نونهیماش) اس ،او ،پي
چې د نیوالې سودارۍ په برخه کې یې پراخ پرمختونه لري  ای ېدرجه ک ۍپه لوم دېد مالي ل نونهیماش د اعتباري کارتونو
میلیارد اعتباري کارتونه د ماسر کارت، ویزا کارت، یسکور او امریکن  ۲.۸دا مهאل د نۍ په کچه ندې . رامنته کي دي

  .کارتونو په شمېر کې زیاتوالی راي دغود هرې ورې په تېریدو سره د  چېپریس کمپنیو له لوري ویشل شوي دي ایکس
او پیسې د غال د پیسو له زت خه مخنیوی کوي، ه اخیستل  کارتونوله اعتباري  د سوداریزو راکو او ورکو پر مهאل

 شونتیاالسرسی د او د نۍ په هر و کې پیسو ته  په فزیکي ول د پیسو لېد را لېد کموي، ساتيورکیدو له خطره خوندي 
  .زیاتوي

شوې ده او خلک ورو ورو د نغدو پیسو  دودپه دې وروستیو کلونو کې له اعتباري کارتونو ه اخیستنه کې  په افغانستانکه ه هم 
امونه په کار ده چې په دې برخه کې الزم  اعتباري کارتونو ته مخه کوي، خو ال هم دا چاره زیات کار ته اتیا لري اوپر ای 
  .پورته شي

دا المل شوی دی  نغدو پیسو تر سره کېي او پرورکې  سوداریزې راکې او یریدا مهאل په افغانستان کې مات یي چې معلو
  .شي او په بازارونو کې زې او له کاره لویدلې پیسې زیاتې شي) زاه او خراب (چې د افغانیو بانکنوونه ژر استهالک 

له کبله سووي او له منه یې وي چې دا چاره د او زت د افغانستان بانک هر کال یوه زیاته کچه پیسې د زیات استهالک 
  .کي ېاقتصادي وضعیت منفي اغېزه کوي او دا المل شوی دی چې یاد بانک د سویدلو پیسو مطابق نوې پیسې چاپ پرهېواد 

چاپ سره  پر بانکنوونو او کاغذي پیسوچاپ زیات لت ته اتیا لري او له دې الرې د نویو  بانکنوونوباید وویل شي چې د نویو 
کېي، خو که په هېواد کې له اعتباري کارتونو خه ه اخیستنه زیاته شي او د  د دې بانک له زېرمو لت یوه زیاته کچه اسعار

د راتلونکي لت خه به چاپ  نوو بانکنوونو پرزې دا چې د په دې سره به نه یوا ،پیسو ساتنې فرهن په ه ول دود شي
  . پیسو له ژر زت خه هم مخنیوی شوی ويکاغذي بلکې په هېواد کې به د  ،مخنیوی وشي
یو شمېر  بانکونهلپاره  هونېد خلکو د کي الزمه ده چې ود دې لپاره چې خلک د اعتبار کارتونو اخیستلو ته مخه  ،په همدې ول

د بېلې په توه  .السه او په سوداریزو چارو کې ترې ه پورته کيخلک دا کارتونه تر یې مچې پر وکيداسې واندیزونه 
کمت او داسې نورې آسانتیاوې دې په پام کې ونیول په پلورنیو کې د یو یا و سلنه  دې کارتونو لرونکو کسانو ته یاعتبارد 
  .شي

  :ېرې ې هم لري چې په الندې ول ورته اشاره کوو اعتباري کارتونه
  ې مخنیویپرې او ورکنغدو پیسو له راک  
 خه مخنیوی تد پیسو له ز  
  خه خوندیتوبد غال له خطر  
 په بانکونو کې د پیسو ساتنه  
 کې بانکي حسابونو ته السرسی و ۍ په هرد ن  
 ۷/۲۴  ته السرسیکې د پیسو 

  حسیب اهللا نوري 
  :سرچینې
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