
  

با بّ سهطُت رسيذٌ اياٌ هللا خاٌ ٔ حصٕل استقالل سياسی اس دٔنت استعًاری اَگهيس، ضاِ  

يی را در سييُّ عصزی ساسی  اش اقذايات گستزدِ يذكٕر با اَذيطّ ْای َٕگزاياَّ ٔ تزقی خٕاْاَّ

 .جايعّ افغاَستاٌ رٔی دست گزفتگی اقتصادی، اجتًاعی ٔ فزُْگی  ْای يختهف سَذِ گستزِ

گستزش چهُذ ٔ  اس يٕارد يزبٕط بّ گستزِ اقتصاد ٔ تجارت، چاپ ٔ پخص باَكُٕت ْا ٔ یيك 

« رٔپيّ»استعًال آٌ در سزاسز كطٕر اس سٕی دٔنت ٔ يزدو بٕد. در سياٌ ضاِ اياٌ هللا ٔاحذ پٕل كطٕر يا 

ذ. ٔنی ايزٔس تا جايی كّ ديذِ ييطٕد، عًٕو يزدو بذل ساختُ« افغاَی»بٕدِ است. بعذاً ايٍ ٔاحذ را بّ 

)اعى اس عٕاو ٔ خٕاظ( ُْٕس ْى در ُْگاو داد ٔ ستذ در باسارْا ٔ يكانًات خٕد ًْاٌ ٔاحذ پٕل أنيّ 

 .را بّ كار ييبزَذ« رٔپيّ»

 



ّ ٔ ( رٔپي55( رٔپيّ، )5( رٔپيّ، )1بّ ْز صٕرت، در سياٌ ضاِ اياٌ هللا خاٌ باَكُٕت ْايی بّ ارسش ) 

( رٔپيّ چاپ ٔ در يعزض استفادِ قزار دادِ ضذِ بٕد. ارسش ايٍ پٕل ْا در أايم تُٓا بّ سباٌ دری 155)

َٕضتّ بٕدِ است. بعذاً ارسش آَٓا بّ سّ سباٌ دری، پطتٕ ٔ فزاَسٕی َطاَّ دادِ ضذِ است. با گذضت 

ركی )أسبيكی( ٔ اردٔ َيش َطاٌ سياٌ، در باَكُٕت ْای چاپ ضذِ بعذی ارسش بزخی اس آَٓا بّ سباٌ ْای تٕ

، در ديگز باَكُٕت ْا  گی دادِ ضذِ است. در جًع باَكُٕت ْای آٌ سياٌ بّ استثُای باَكُٕت یک رٔپيّ

 (ارسش آَٓا بّ تٕركی َيش َطاٌ دادِ ضذِ است. )نطفاً بّ تصأيز يزبٕط ببيُيذ

 

اٌ دُْذِ آٌ است كّ سباٌ َٕضتّ ضذٌ ارسش پٕل بّ سباٌ تٕركی )أسبيكی( در باَكُٕت ْا َط 

أسبيكی )تٕركی( اس سياٌ ضاِ اياٌ هللا ٔ حتی پيص اس آٌ يٕرد تٕجّ دٔنت بٕدِ ٔ ايٍ سباٌ دٔضادٔش سباٌ 

 ستفادِ ٔ كاربزد قزار داضتّ است.ْای رسًی دٔنتی پطتٕ ٔ دری يٕرد ا



 

ظايی ٔ درجات ٔ گفتُی است، ايٍ سباٌ َّ تُٓا در دايزِ ْای رسًی ياَُذ باَكُٕت ْا، داَص َ 

اصطالحات َظايی يٕرد استفادِ بٕدِ، بم در گستزِ يعارف ْى بّ عُٕاٌ يك يضًٌٕ درسی تذريس ٔ 

( رٔپيّ ٔ صذ 55( رٔپيّ، پُجاِ )5آيٕختّ ييطذِ است. ايُك ًْزاِ با ايٍ َٕضتّ يختصز، تصٕيز باَكُٕت )

يُذاٌ گزايی بّ َطز يی  گاٌ ٔ عالقِّ رٔپيۀ سياٌ ضاِ اياٌ هللا خاٌ را، غزض آگاْی ٔ استفادِ خٕاَُذ

 .رساَيى

 َٕیسُذِ: يحًذ حهيى یارقيٍ

 

 


