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 اقتصاد اسالمی او سياست پيسو د
Monetary Policy and Islamic Economics 

 ليکوال: استاد دمحم ظريف امين يار 

 
 

 Economic Policies سياستونه اقتصادی
 Monetary)سياست پيسو د چې کيږی وويل ته مجموعه سياستونو مختلفو د سياستونه اقتصادی هيواد يو د

Policy)، سياست مالی(Fiscal Policy) ، سياست عايد د(Inome Policy) ، سياست سوداګرئ د(Trdae 
Policy) ، سياست اسعارو د(Currency Policy)  پاليسی يا سياست يو هر دغه. کيږی مشتمل باندی  
 ، (Economic Growth)وده اقتصادی يعنې موخي اقتصادی خپلو ټولنه څو تر لری موخی ځانګړې
  (Social Welfare)بهبود او رفاه ټولنيز او ، (Economic Development)پرختيا او انکشاف اقتصادی

 او تضادونه خو ځکه نلری هماهنګي او سمون سره موخو سياستونو مالی د سياست پيسو د. ورسيږي ته
 په برهان دغه د. کوی ستونزمند رسيدل ته موخو اقتصادی چې کيږی رامنځته کې موخو اقتصادی د توپيرونه
.    شي ترالسه آرمانونه اقتصادی هيواد د ترڅو وی سازګاره او جهت هم بايد سياستونه اقتصادی ټول اساس
   

 ?What is Monetary Policy وايی؟ ته څه سياست پيسو د 
  پيسو د چې وايی ته مجموعې هغه ابيرو تد د  (Central Bank)بانک مرکزی د سياست پيسو د

 اوضاع اقتصادی د  (Changes)تغيير کې  (Liquidity)والی نغدی يا  (Volume of Money)حجم
 افغانستان چې  کيږی پلی لخوا بانک مرکزی د سياستونه اقتصادی دغه. راولي لپاره  (Stabilization)تثبيت
 سياستونو مالی او پيسو د. نوميږی  (De Afghanistan Bank)بانک افغانستان د بانک مرکزی زمونږ کې
 دا کيږی وويل  (Demand Management Policies)سياستونه مديريت د تقاضا د توګه عمومی په ته
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 پيسو د عبارت بل په يا. کوی بحث څخه مديريت او  (Control)کنټرول تقاضا د سياستونه دغه چې ځکه
 Money)عرضه پيسو د توپير کې  (Insturments)ابزارو سياسی چې کيږی وويل ته سياست هغه سياست

Supply) بحران اقتصاد يې موخه چې کيږی کارول لپاره راستولو الندی فشار د(Economic 
Depression)، پړسوپ پيسو د(Inflation)  توپيرونو اقتصادی او(Economic Fluctuations)  سره 

 او ثباته با او  (Continuous Economic Development)انکشاف اقتصادی دوامداره ترڅو ده مقابله
 دی په تعريف دغه. شی ترالسه  (Stable and Efficient Economic Growth)وده اقتصادی موثره
 د شي لږ حجم پيسو د چې کله. لږوي حجم پيسو د بانک مرکزی رازی منځته انفليسيون د کله چې ده معنا
 سادګئ په  (Bank Loans)قرضې بانکي  کوالي نشی خلک او لوړيږی  (Rate of Interest)نرخ ربا
 تقاضا خلکو د لپاره قرضې بانکی د شي اوچت نرخ ربا بانکي د چې کله ځکه. کړی السه تر سره

 نورو د بانک مرکزی رازی منځته  (Depression)بحران اقتصادی چې کله راز همدغه. غورځيږی
 .دئ خالصون نه بحران اقتصادی د يې پايله چې زياتوی حجم پيسو د سره سره سياستونه

 
 ده عبارت څخه فعاليتونو مالي هغه له سياست پيسو د ګوندې چې شو ويلۍ هم داسی هکله په سياست پيسو د

 ، (Issuing Money)برابرول پيسو د لکه کيږي کنټرول او اداره لخوا بانک مرکزي د هيواد يو د ېچ کوم
 Fixing)کل ټا ارزښت يا نرخ دلې تبا د اسعارو د ، (Valuation of Money)موجودول پيسو د

Currency Rate)، ګټه پيسو د(Money Suplus)  بانک مرکزي ترڅو شوې دندې اړونده نور داسې او 
 برابره زمينه کار د ته خلکو وساتي، ثابت نرخ تبادلې د اسعارو د وکړي، پرمختګ اقتصادي چه شي وکوالی
 د. وکاروي توګه ثابته په هيواد يو د پيسې مروجې او وساتي ځای پر ځای يا ثابت نرخونه توکو د کړي،
 چې داده سياست د پيسو د موخه اصلي لومړئ: دي دا يې دوه مهمې خورا لري ېخمو ډٻرې سياست پيسو

 غوښتنې مشتريانو خپلو د ترڅو کړي وړاندې ته بازار مالي خپل افغانۍ څومره بايد ورځ هره بانک مرکزي
 وساتي ثابت نرخ توکو ډول هر د کې هيواد يو په چې داده سياست د پيسو د مقصد اصلي دوهم. کړي پوره
. شی لوژغور نه ستونزو مالي او اقتصادي له خلک او شي ونيول مخه نرخونو لوړو د څو تر
 

  Types of Monetary Policy ډولونه سياست د پيسو د
 ډولو دوه د پيسو د لپاره کولو ترالسه موخو اقتصادی د سازمانونه او مقامات پيسو د او بانکونه مرکزی
: اخلی کار څخه سياستونو

 
  (Contractionary Policies)سياست انقباضی پيسو د .1
 بنسټ پيسو د عمومآ چې الرې له کمښت د حجم د پيسو د بانکونو مرکزی چې کيږی وويل ته سياست هغه
 Aggregate)تقاضا کلی اقتصاد د ترڅو کوی کوښښ ده، عبارت ځخه محدود ضريبونه فزاينده يا

Demand)  کړی لږه .
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    ( ExpansionaryPolicies)سياست پراختيايی يا انبساطی پيسو د .2
 عمومی ترڅو ټيټوی نرخ ربا د او زياتوی حجم پيسو د بانک مرکزی چې ده نه سياست هغه له عبارت

. ومومی پرختيا او کړی  ډيره تقاضا اقتصادی
 

 Objectives of Monetary Policy موخي سياست د پيسو د
 

  Boosting Economic Growth تسريع ودی اقتصادی د  .1
 البته. کيږی تعبير باندی زياتوالی (Gross Domestic Product)توليد خالص نا د معموآل وده اقتصادی
 هيواد هغه د مالک ودی د هيواد يو د کې پايلې په او کيږی شامل کې تعريف دغه په هم ولس وخت ډيری

 زياتوالئ کې عايد سرانه هيواد يو د چې کله نو. کيږی تړل  (Per Capita Income)سره عايد سرانه د
 ملی د چې وايو  (Economic Growht)وده اقتصادی مونږ ته تغيير فيصدی دغه څرګنديږی

. ده موخه اساسی يوه  (Macreconomics)اقتصاد
 

  Creation of Full Employment برابرول زمينه کار بشپړ  د .2
 د څخه (Full Employment)کار بشپړ د منظور زمونږ. ده برابول زمينه کار د هدف دوهم اقتصاد د

 Factors of)عواملو ټولو توليد د او  (Eradication of Unemployment)نيول مخه بيکارئ
Production)  منابعو بشری غوښتونکي او فعال خصوصآ ته(Manpower) ده برابرونه کار  د ته   . 

 
   Stabilization of General Price Level تثبيت سطح د نرخونو عمومی د .3

 هغه په.  کړی پيدا ثبات سطح عمومی نرخونو د کې هيواد په چې ده دا موخه دريمه سياست د پيسو د
 سياست انقباضی مالی يو د اچوي اغيزې فاکټورونه نور او پړسوپ پيسو د باندی نرخونو چې کې شرايطو
. شی کيدای کنټرول انفليسيون د استفاده په څخه
 

  Balancing of Balance of Payment تعادل بيالنس لګښت د .4
 اساسی يوه سياست د پيسو د هم کول خلق تعادل کې  (Balance of Payment)بيالنس لګښت په هيواد د

 دی ورسره او برابری  (Imports)وارداتو او  (Exports)صادراتو د منظور نه تعادل د. کيږی ګنل موخه
. ده تثبيت نرخ د اسعارو

 

   Monetary Policy Strategyستراتيژی سياست د پيسو د
 په بايد او دي شوی محول لخوا قانون د لپاره کولو السه تر موخو اقتصادی د بانکو مرکزی
 د دندو خپلو د بانک مرکزی. وکړی پريکړی سمې سره وضعيت اقتصادی د توګه  (Independent)خپلواکه
 هم ته  (Efficient Strategy)ستراتيژی موثری يوی بلکې اړتيالری ده استقالليت يوازی نه لپاره اجرا
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 مناسبه او صحی په انفليسيون بانک مرکزی کې منځ په  (Framework)چوکاټ دغه د ترڅو لری ضرورت
 محصوالتو د او  (Monetary Market)بازار پيسو د  ستراتيژی پيسو د. شی کړئ کنټرول توګه
. ولري ځانګړتياوی الندی بايد  لپاره برياليتوب د کې  (Product Market)بازار

 
 Effectiveness ګټورتوب يا مثمريت .1

 يو کې شرايطو بيالبيلو په ستراتيژی دغه چې کله ده موثره ستراتيژی پيسو د چې شو وويلئ موږ وخت هغه
 څه هکله په اقتصاد د بانک مرکزی يعنی مقامات پيسو د هيواد د چې کړی وړاندی ته بازار پيام روښانه

.  کوی پيروی څخه (Priorities)لومړيتوبونو
 

  Transparency روڼوالی .2
 يوه نه الرې دغه د چې ځکه ولری،  (Transparency)روڼوالی او شفافيت هرومرو بايد ستراتيژی پيسو د

 ايجاد سره څانګو خصوصي توګه ځانګړی په عوامو نورو او بانک مرکزی اړيکه مستحکمه او ټينګه ، واضح
.  کوی ښکاره دريځونه بانک مرکزی د چې کيږی

 
  Continuity دوام .3

 طويلې او  (Mid-term)منځنئ بلکې لپاره  (Short-term)موده لنډې د يوازی نه ستراتيژی پيسو د
 و (Trust)ويسا او ډاډ پری فعاليتونه اقتصادی توڅو ولری تسلسل او تداوم هم لپاره (Long-term)مودې
.  کړی

 
  ابزارونه سياست پيسو د بانک مرکزی د

Monetary Instruments of Central Bank  

 مرکزی لپاره دی د. وی عهده په بانکونو مرکزی د دنده اجرا د سياست پيسو د کې هيوادونو ټولو په معموآل
 ابزارونه سياست پيسو د. لری اړتيا ته  (Measures)ابزارونو لپاره کولو ترالسه اهدافو اقتصادی د بانکونه

 هغو ابزارونه کمی. کيږی ويشل باندی  (Qualitative)کيفی او  (Quantitative)کمی يعنی ډول دوه په
 تنزيل د نسبت، سپما قانوني د لکه ورکړی تغيير ته حجم پيسو د شی کولئ چې کيږی وويل ته ابزارونو
 ابزارونو دغو په) سرمايه او نغدی ( تغيير نسبتونو مالی د بانکونو د او عمليات بازار آزاد د نرخ، دوباره
.   دي شامل کې
 
 د پيسو د استفاده په نه دغو د بانک مرکزی چې کيږی وويل ته ابزارونو هغو ابزارونه کيفی بيا خوا بل

 ټولو په چتونه اعتباری او ارجحيتونو د تعيين، لومړيتوبونو د لکه. اچوي اغيزی باندی څرنګوالی په مصرف
 نرخونو ترجيحی د ټاکنه، شرايطو د قرضونو رهنی او قسطی د خوځښتونه، اخالقی کې، څانګو اقتصادی
. دی مثالونه ځني ابزارونو کيفی د تعيين چتونو اعتباری د او بندی، جيره قرضونو د وجود،
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 Practical Illustration توضيح عملی
 د پيسو د کې پايله په. کوی څرګندونه تعادل بازار د پيسو د منحنی LM او تعادل د بازار د منحنی IS د

 .ګرزی سبب کيدو څای په ځای د منحنی LM د او اچوی اغيزی باندی منحنی LM پر يوازی اجرا سياست
 منحنی  LM د) سياست پرختيايی پيسو د (سره ډيرښت عرضې د پيسو د او سره زياتوالی پيسو د

 او پورته منحنی LM د) سياست انقباضی پيسو د (سره کمښت حجم د پيسو د او الندی او) ښی(راسته
 دغه د. دي شوی ښودل اغيزې سياست پرختيايی پيسو د کې انځور الندی په.  کيږی انتقال السته) ګس(چپ

 داسی د چې کيږی منتقل ته 1e څخه Oe د ټکئ تعادل د)  ’LMپه LM د( اثر په کيدو پلی د سياست
 زياتيدو عايد/درآمد او ټيټيږی نرخ ربا د سره کيدو پلی سياست انسباطی د پيسو د چې ده ښکاروندوئ حقيقت
  .کوی پيدا زياتوالئ تعادل سره
 
 

 
 

 سياست پيسو د: انځور لومړئ
 

 کلی د يوازی هم کول پلی دغه د کيږی، ګنل سياست ته خوا تقاضا د سياست پيسو د چې نه ځای هغه د
 پيسو د. نلری تاثير ډول هيځ باندی عرضې کلی يا عمومی په او راوړی منځته اغيزې باندی منحنی په تقاضا

 انقباضی پيسو د.ورکوی انتقال خوا الندی او راسته ته منحتی (AD)تقاضا کلی د کول پلی سياست پرختيايی
 کې انځور الندی چې همغسی. انتقالوی ته خوا الندی او راسته (AD) منحنی تقاضا کلی د کول اجرا سياست
 کولو انتقال خوا راسته په  (AD) منحنی تقاضا کلی د کوونه پلی سياست پرختيايی پيسو د ده شوی ښودل
 د او کيږی منتقل 1e څخه Oe د ټکئ تعادل د) ’AD به AD (کې نتيجې په انتقال دغه د. ګرزی سبب

. زياتيږی ته 1y) عايد ملی (تقاضا کلی او ته1p سطح نرخونو
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 سياست پيسو د: انځور دوهم
 

 
 نظريات اقتصادی مختلف هکه په اغيزو او کردار د سياست پيسو د

Economic Thoughts about Role and Effects of Monetary Policy 
 اقتصادی مختلفې اړه په  (Effects)اغيزو باندې اقتصاد په سياست دغه د او  (Role)نقش سياست پيسو د

 کې قالب په کالسيکانو نوی او کينزيان نوی کالسيکانو، پوليون، کينزيانو، د نظريات دغه. لری وجود مفکورې
.  کيږی مطالعه

  
 The Classical Thoery نظر کالسيکانو د
 ته نرخ/قيمت يوازی اجرا دغه د او نلری اغيزې باندی متغيراتو حقيقی په سياست پيسو د اند په کالسيکانو د

 او بهبود ، رفاه ټولنيز د او  (Distribution of Income)توزيع په عوايدو د اساس دغه په. ورکوی تغيير
.  نلری اغيزې هيځ باندی  (Social Welfare)هوساينې

 
 The Keynessian Theory نظر کينزيانو د
 نومی پيسو د کې مقابل په قيمت ځانګړي د که چې دی معتقده باندی دی په کينزيان کې مقابل په دی د

 سبب زياتوالی د  (Real Supply)عرضې واقعی د به کار دغه شی ډير (Nominal Volume)حجم
  (Investment)پانګه کې تعقيب په دغه د او راشی الندی به نرخ ربا تعادلی د کې پايلې په چې ؛ وګرزی
 دغه چې راشی الندی  تاثير د به عايد او  (Employment)کار ترتيب دغه په. شی ډير په توليد او اچونه
. ده ګټور لپاره بهبود او رفاه د امر
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 The Plian Theory نظر پوليون د
 کلی په شی کولئ سياست پيسو د څخه سياستونو موجودو د چې بيانوی دا موضوع افراطی پوليون د

 الندی تاثير خپل د قيمت او توليد ترتيب دغه په او راولي تغيير کې  (Agreegate Demand)تقاضا
. راولي
 

 The Modern Classical Thoery نظر کالسيکانو نوی د
 د کې  (Wages)مزد يا اجوری د او  (Rational Expecations)تمو عقاليی د کالسيکان نوی
 نو وی اړ  (Forecasting)اټکلولو د سياست پيسو د که وايی دوی. کوی خبرې څخه  (Flexibility)نرمی
 صورت دی په نو وی نه قابل او اړ اټلکولو د سياستونه دغه که اما. وی (Neutral)خنثی به سياستونه دغه
 .دی لرونکي تاثير باندی هوساينې په ټولنې د او توليد په کې
 
 The Modern Keynessian Theory نظر کينزيانو نوی د

 استدالل او لری اعتقاد باندی نشتوالی  (Full Flexibility)نرمی بشپړ د اړه په مزد/اجوری د کينزيان نوی
  (Real Economics Variables)متغيراتو حقيقی اقتصاد د چې شی کولئ سياستونه اقتصادی چې کوی
. وکړی تاثير باندی  (Production)توليد په مثأل

 Islamic Economics اقتصاد اسالمی
 په. وی صادق هرومرو چې کيدای نشی عکس هغوی د او ده برخه اقتصاد د ولس ديده، له اقتصاد اسالمی د

 دغه په خلک او کيږی کتل توګه په مجموعې افرادو د ته ټولنې کې اقتصاد  (Neo-Classical)کالسيک نيو
 Personal)خپلواکي فردی او  (Huma Orientation)تمرکز باندی خلکو. لری ځای مهمه ډير کې اقتصاد

Independence) مکتب دغه چې دی مفاهيم هغه(Economic School)  په ولې. کوی تاکيد ورباندی 
 ټولنې او فرد د که توګه په مثال د. کيږی ګنل برخه ټولنې  د او برخه اقتصاد د خلک کې اقتصاد اسالمی
 بايد دی په. لری ارجحيت نفع ټولنې د وخت هغه راشی مقابل سره بل يو کې ټولنې په  (Interests)منافع
 راز راز  ته انسانانو عزوجل هللا. ده اقتصاد  ( Free Market) بازار آزاد د اقتصاد اسالمی چې شو پوه

 تبادلی دغه د انسان چې ده بازار يوازی و دی کړی يوځای کې مقام مبادله د يې هغوی او دی ورکړی منابع
 د چې ده سرمايه انسانی هغه يافته تعليم اسالمی چې کورنئ لخوا، هستو اقتصاد اسالمی د. کاروی لپاره تحقق
 کوونکي تعيين او ستراتيژيک کامآل هم دنده حکومت د کې  اقتصاد اسالمی په. کيږی کارول لپاره کار دغه
.   وی
 
 اقتصاد اسالمی او سياست پيسو د

Monetary Policy and Islamic Economics 
 بانکی د چې کولئ نشی ميکانيزم هغه د او نرخ ربا د چې دا لومړئ ، دی مهمه ټکي څو هکله دی په 

 ربا د چې، دا دوهم. ولری موقعيت جال نه ربا د کې  (Law of Banking Operation)قانون په عملياتو
 او  (Economic Depression)بحران اقتصادی د چې اړه په  (Speculations)احتکار او
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 دغه که. نلری شتون کې تحليل اقتصادی اسالمی غير پورتني دغه په دی، علل اساسی  (Inflation)انفليسيون
 چې، دا دريم. شی الړ منځه له به انفليسيون او بحران اقتصادی نو شی حذف نه اقتصاد د عناصر ناوړې دوه

 بانک د تسهيالت مالی شوی تامين. دی نه جال بله يو له کی بانکوالی اسالمی په عملياتی بانک د او بانک
 چې دی بازار زايده بازار پيسو د. لری اړه سره توان اقتصادی حجم دغه د او دی  (Internal)دننيز لخوا
 په هم بانک. دی شوی تحريم کې اسالم په ټول دغه چې ده استوار باندی کنز په پيسو د او احتکار ربا، پر
 توګه په کوونکي جذب د کې  (Economic Fluctuations)توپيرونو اقتصادی او دئ داخل کې سيستم دغه
.   کوی عمل غوندی ضربات اقتصادی لکه
 
  (Cental Bank)بانک مرکزی آيا چې ده دا کوی پورته غوغا معموآل که سياست په پيسو د چې مسله هغه
 ته خلکو او وګړزی سبب ټيټوالی  (Value)ارزښت د پيسو د ټولنې د سرو اعمالو انبساطی په چې کولئ
 علت موضوع دغه د. ده نه جايز کچه لويه په سياست دغه چې شو ويلئ ډاګه په کړی؟ برخه ورپه ضرر
 ګنل  (Basis)بنسټ بانکوالي اسالمی د عدالت ټولنيز او لری اړه سره  (Social Justice)عدالت ټولنيز
.  وی ثابته چې کيدای نشی اوچونه پانګه او دی والړ مشارکت پر اساس عقايدو اسالمی د خوا بلې له. کيږی

 اسالمی چې ده دا عجيبه ولې شوئ چمتو دی نه قانون بانکوالی اسالمی د پورې اوسه تر ال کې افغانستان په
 بغير نه قانون د چې دی کړی  (Confuse)مغشوشه اذهان خلکو د مسلې دغه چې ! لری شتون بانکوالی
 خدمات او کړې پيل بانکوالی اسالمی باندی اساس کوم په  (Commerical Banks)بانکونه خصوص
 کومه داسی آيا ده؟ والړه باندی  (Principles)اصولو اسالمی په بانکوالی دغه آيا کوی؟ وړاندی
 بانکونه دغه وخت په ضرورت د او څيړي فعاليتونه بانکو دغو د چې لری شتون هم  (Comittee)کميټه

 دغو د سره بانک مرکزی آيا شته؟ منابع بشری کې افغانستان لپاره بانکوالی اسالمی د آيا کوی؟ مجازات
 نو دی والړ ربا په قانون بانک افغانستان د چې ځکه دی؟ نه والړی باندی ربا په اړيکې بانکونو اسالمی
 بايد باندی دی په ده؟ وړ ډاډ اعتباراو د او جايزه کې افغانستان په بانکوالې اسالمی چې شو ويلئ مونږ څنګه
 چې نه کالو څو دغه او کړئ دی نه مختګ پر ښه بانکوالې اسالمی کې افغاستان په چې نشو حيران مونږ هم
 داسی او لری وده غوندی خونده بی کوی وړاندی خدمات بانکوالی اسالمی د بانکونو ځني کې افغانستان په

 اقتصاد لويديځ حتا کې نړئ په نن خوا بلې له !شی ناکامه کې افغانستان په به بانکوالی اسالمی چې ښکاری
 اسالمی کې ورستيو دغو چې ځکه کوی پيشنهاد بانکوالی اسالمی  (Western Economists)پوهان

 په  (Conventional Banking) بانکوالی پخوانی يا (Interest-Based)ربوی د کړی وشوه بانکوالی
 زما ده؟ علت بل کوم يا خوښوی نه بانکوالی اسالمی خلک افغانستان د آيا ولې. ولری پايلې او وده ښه پرتله
 نه غوره بانکوالی اسالمی چې نشی کيدای دا نو دی خلک والړ کلک اسالم په ټولو تر نړئ په افغانان اند په

 له  (Limitations)معايبو پورتنيو د کې افغانستان په رنګي کم بانکوالئ اسالمی د چې کوم فکر دا زه. کړی
 قانون بانکوالئ اسالمی د کې افغانستان په که. لری شتون کې سيستم اقتصادی په افغانسنتان د چې ده  کبله
 اسالمی نو وی نه بانکوالی اسالمی نوم په تش او وی والړ باندی اصولو اسالمی په واقعآ او شی جوړ

 باندی اقتصاد ملی افغانستان د هم او ولری انکشاف او وده ښه هم کې افغانستان چې کړای وشی به بانکوالی
 په چې خلک ټول هغه چې شو کوالی الرې له بانکوالی او اقتصاد اسالمی د مثأل واچوی اغيزې ښی

 کړو شريک او ګډ کې سيستم مالی افغانستان د اخلی نا ګته څخه خدمتونو بانکی د او نلری ويسا بانکوالی
 به خلک کړی، ګړندئ کې افغانستان په  (Circulation of Money) جريان پيسو د به کار دغه چې
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 به ته اقتصاد ملی وکړی، انکشاف به تجارت بهرنی او داخلی افغانستان شی،د کډ کې سيستم مالی او اقتصادی
 ټولنې  به اصول  (Al Fadle Wal Ihsan)احسان او عدالت اجتماعی د او کړی برخه ورپه وده چټکه
. شی پلی کې
 
 د او تاييد بايد څخه ټولنې عمومی د بانک د ، کيږی چمتو قانون بانکوالی د کله چې ده وړ ذکر د دا

 کار دغه د جرګه ولسی کې افغانستان په چې شی وليږل ته هيت دولت د لپاره  (Approval)تصويب
 کړی پيل بانکوالی اسالمی چې وغواړی هم افغانستان چيرې که. لری غاړه په  (Responsibility)مسوليت

 د بانک مرکزی د. کړی برابری سره اساساتو بانکدارئ اسالمی د قانون بانک افغانستان د د بايد لومړی نو
 که ځکه نوی شامله پکې ربا چې کړی وړاندی ابزارونه سياسی اقتصادی ټول هغه بايد قانون عملياتو بانکی

  دوهم او.رازی الندی پښتنې د بانکوالی او اقتصاد اسالمی بيا نو وکړی بانکوالی بنسټ پر ربا د بانک مرکزی
 بنسټ پر اقتباس څخه هيوادونو نورو د يوازی قانون دغه او شی کړل جوړ قانون بانکوالی اسالمی د چې، دا

 شوی (Copied)کاپي چې کړ ډاګه په دا که افغانستان په  (Decade)لسيزې تيره دغه چې ځکه نشی جوړ
 نړيوال او فاکټورونو سياسی ټولنيز، اقتصادی، افغانستان د بلکې  دی نه موثره ته هيواد زمونږ قوانين

 او ونشی داسی که او شی تصويب او چمتو بايد قوانين بانکی افغانستان د سم سره نيولو کې نظر په معيارونو
 لويه ته اقتصاد راتلونکې افغانستان د او بانکوالی اسالمی د به دا ورکړی دوام ته بهير دغه بانکونه خصوص
.  ورکړی ضربه
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