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 1۱/۹۰/۴۹1۱تأریخ:                              داکتر نجیب هللا بارکزیو نویسنده: ناشر  
 
 

 تجارت نا تمام قضیۀ کابل بانک،

   INDEPENDENT JOINT ANTI- CORRUPTION MONITORING AND EVALUATION COMMITTEEپور از را

  ارزیابی مبارزه با فساد" و نظارت مشترک مستقل کمیته"                                                 

 :4102تاریخ دوم اکتوبر سال                                                                   

 یادداشت مترجم: 

. این غارت بزرگ توسط یک تعداد از سردمداران است  جرمی از نوع خود در تاریخ افغانستانیک قضیه بینظیر قضیۀ کابل بانک  

فساد اداری در سیزده سال اخیر را  وسیع بطور گروهی انجام شده است و یک قسمت نا چیز از جمله جرایم "کرزی"ادارۀ فاسد 

تر صورت بگیرد بازهم نمیتواند تمام جوانب این فاجعه مالی را روشن ن قضیه هر قدر تحقیق دقیق د دقیقنشان میدهد. در مورد ای

 بسازد. 
 

در این قضیه که گفته می شود راپور آن توسط "شیر خان فرنود" که مالک اصلی کابل بانک و شرکت صرافی شاهین در دوبی 

 گیدر ادارۀ کابل کسانیکه باید این قضیه را رسید میداند بود به تمام اسناد مرتبط به سفارت امریکا مقیم کابل داده می شود، زیرا وی

ه برای تعقیب عدلی طوری ترتیب دادرا  این قضیه ۀکنند خود عاملین این قضیه هستند.  طوریکه در راپور ذیل دیده می شود دوسی

انها نه انس تهمان اصلیم نمایند تاسیه ها را طوری ترتیب دوکوشش شده است ، دهدلین اصلی را به صفر تقرب الزامیت عامکه  اند

ملیون دالر قرضدار کشیده است ولی کاغذ ها ) جوازنامه های تجارتی مربوط  5به این معنا که دزد زنده را  .باشندبلکه کاغذ ها 

دزد اصلی قرضداری  ضدار کشیده اند. یا یک تکتیک دیگری را که بکار برده اند کهخود همین دزد( را صد ها ملیون دالر قر

توانند ازین ب انداخته است تاهای شان  از زنان فامیل  یو یا یک حد اقل تقلیل داده و رقم اصلی را بر گردن پسر نابالغ شان خویش به

 معافیت حاصل نمایند. یک قسمت جالب توجه درین راپور این "سیاه سر"و به اصطالح  طریق نظر به قانون زیر نام پسر نابالغ

شنهاد ت پیشراک دولتی ک اصلی این بانک بود و برای دریافت حامی دولتی به برادران مقاماتاست که " شیر خان فرنود" که مال

ک تایمز افشا شد و ائه کرد که بعداً از طریق نیویارو باالخره خودش قضیه غارت را به سفارت امریکا همراه با اسناد ار نمود

 وی را از همه بیشتر قرضدار کشیده است.د، باعث سقوط کابل بانک گردی
جدید به رهبری داکتر اشرف غنی احمدزی طوریکه موضوع را در اولویت کاری خویش قرار داده همچنان به ۀ به امید اینکه ادار

 از صفر بطور شفاف بررسیدوباره  دوسیه های پیچیده ساخته شده رااین موضوع را تعقیب کند و  هر چه بیشتر جدیت و دقت

نماید تا در مورد عامالن اصلی این غارت تاریخی عدالت صورت بگیرد و پول بیت المال که بدون شک ضایع نه بلکه در حسابات 

 شود.  مصوؤن است دو باره به بیت المال برگرداننده این غارتگران 

رم تا در صورت ین نوشته میگذامتن ذیل از انگلیسی به دری ترجمه شده است، و لینک انگلیسی آن را طبق معمول در اخیر ا

 مراجعه به متن اصلی رفع نمایند.   را باعالقمند بتوانند مشکل خوانندگان  ابهامات در ترجمه،

 مندرجات راپور:

 پیام از جانب کمیته -1

 معرفی -۴

ین ، توزیع بمالیمنازعات  لتوسط کمیسیون حشده  حکمدو باره برگشتاندن دارایی) قرضداران و وصولی ها، قضایای  -3

 بین المللی( وصولی های المللی پول های کابل بانک، 

تعقیب جرمی ) قضاوت محکمۀ خاص کابل بانک، تعقیب قضیه در محکمۀ استیناف، فیصلۀ محکمۀ استیناف، تحقیقات  -4

 جرمی بعدی(
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 6تر ۴ 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

 

ه هولت های قرضس ۀمقررات اقتصادی و بانکی )خطرات مربوط ادارۀ ضعیف سکتور اقتصادی و غفلت، پروگرام توسع -5

 دهی برای افغانستان، وضعیت کنونی کوشش برای اصالحات، مساعدت تخنیکی برای تنظیم سکتور های اقتصادی(
جدید ) عملیات جدی کابل بانک، پالن خصوصی سازی کابل بانک جدید، نتایج پروسۀ کابل بانک خصوصی سازی  -6

 داوطلبی(

 نتیجه -7
 بخش اول: وضعیت قرضداری و وصولی.

 دوم: دارایی تحت کنترول و قابل دسترسی کابل بانک.بخش 

 ۀ کابل بانک.حکم های ثبت شده توسط محکمبخش سوم: 

 بخش چهام: منابع

 پیامی از جانب کمیته: -
که تغییرات مهم در افغانستان در حال شکل گرفتن است، تهیه میگردد. افغانستان یک انتقال زمانی  این راپور در

قدرت را تکمیل نمود، خروج نیرو های بین المللی همچنان ادامه دارد، کمک های بین المللی دیموکراتیک و صلح آمیز 

 کاهش یافته اند، و افغانها مسؤولیت های جدیدی را به عهده گرفته اند.

با  خواهد شد.تعیین  ریق ارگانهای ذیربط آیندۀ کشور با تقویۀ پالیسی های حکومت جدید و عملی کردن تصامیم از ط

حکومت جدید سر راه فرهنگ معافیت و عدم ثبات اقتصادی   د آن، مشکالت بنیادی شامل حکومتداری ضعیف،وجو

که باید به آنها فایق آمد تا بدینوسیله از دوام حکومت مطمئن شد. تعداد زیادی ازین جنجال ها ریشه در قضیۀ   داردوجود  

 حل ناشدۀ کابل بانک و قضایای مشابه دیگر دارند.

ولی پیشرفت ناکافی برای حل این قضیۀ صورت  از حادثۀ سقوط کابل بانک میگذرد، ، چهار سال م۴۹14آگست ماه 

ی قرار داد ول در تحت الشعاع ایجاد بحران های جدید کابل بانک را گرفته است، بطور غیر قابل انکار، گذشت زمان و 

این خیانت را می پردازند و شاهد بی عدالتی های دیگر هیچگاه از اذهان مردم خارج نشد چون مردم باید همچنان قیمت 

 هستند.

اقدامات جدی الزم است تا مشکالت موجود  کابل بانک را حل نماید، ایجاد حکومت جدید این مشکل را حل خواهد کرد.  

وصولی  ند بردنبرای این کار حکومت جدید باید بر تعهداتش مبنی بر ختم فرهنگ معافیت عمل نماید، عمل باز دارنده، بل

 .دارد عامه وجود ادارات ها و بر طرف نمودن ضعف که در چوکات 

با تهیۀ این راپور، این کمیته از حکومت جدید تقاضا میکند تا با حمایت جامعۀ بین المللی، قضیه کابل بانک را در اولویت 

تماد به افغانستان تحت ادارۀ حکومت کار شان قرار بدهد. این کار یک سیگنال روشن برای جامعۀ بین المللی برای اع

 جدید خواهد فرستاد.

 
 با احترام

 یاسین عثمانی

 رئیس میک افغانستان

 معرفی: -
کابل بانک از جانب مسؤولین بانک مورد کاله برداری قرار گرفت و یک تعداد از اطراف دخیل قضیه از آن نفع برداری 

 نمودند.

استفاده از خالء سوء در یک مقطع با  و طرف های ذیدخل صورت گرفته است، کاله برداری کابل بانک توسط مدیران 

قمار بازی های تجارتی شان، سرمایه مقررات به مقصد انحراف و جذب پس انداز های افغانها بخاطر مفاد شخصی و 

 سیاسی از کابل و حمایتارتباطات گذاری کردند. یک قسمت بزرگی از پول ها به هدف تطهیر از جانب افراد ذیدخل با 

بانک به حساب های بین المللی و بخاطر مفاد شخصی این اشخاص انتقال داده شد. یک مقدار زیاد پول از طریق مصارف، 

 .شدپرداخت های گزاف برای خرید امالک، و قرضه های قانونی که هرگز دو باره برنگشت، ضایع 

 ه است و پرداخت آن بطور ساالنه همچنان ادامه دارد.کاله بردای کابل بانک برای افغانها ملیون دالر تمام شد

نک پرداخت. ملیون دالر را بشکل قرضه به کابل با 5۴5باالخره، حکومت افغانستان از ذخایر اسعاری مرکزی خود مبلغ 

ت خساالنه افغانستان )از جیب مردم( به د افغانستان بانک پرداخته می شود.  این پردا ۀبودجاین قرضه اکنون توسط 

عملیاتی ساالنۀ دولت باید برای چندین سال ۀ فیصد شروع از سال مالی جاری  از بودج 1.3ملیون دالر و یا  67ساالنه 

 آینده به کابل بانک پرداخته شود. 
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م بطور مجموعی  ۴۹13ملیون دالر خساره را متحمل شد، و در ختم سال  7.4م مبلغ ۴۹13بر عالوه، کابل بانک در سال 

ملیون دالر خساره کابل از جانب دولت برای پاک سازی ) صفر کردن( بیالنس کابل بانک برای  خصوصی  46.5باید 

 سازی آن پرداخته میشد.

در خصوص وصولی ها، تعقیب جرمی، مقررات مالی، و خصوصی سازی کابل تازه ای  تفصیل راپور ذیل

 بانک می باشد:

 جرمی قضیه، مقررات مالی، و خصوصی سازی کابل بانک میباشد. این راپور شامل چهار بخش عمدۀ وصولی ها، تعقیب

 میتواند افزایش یابند، حکومت جدید و جامعۀ بین المللی  اقدامات جدی را درین راستا روی دست بگیرد. وصولی ها             

کابل بانک  پولدوبارۀ  برگشت. با وجود بعضی موفقیت ها، پروسه جبران خساره توسط کابل بانک بسیار بطی بوده است

عوامل خارجی و تصامیم کمیسیون حل منازعات مالی قرار گرفته و تصامیم آنها بصورت وسیع نا دیده  تأثیرتحت 

گرفته شده و نا اجراء باقی مانده است. بر عالوه کوشش های بین المللی، برگشتاندن پول با فقدان تعهد از جانب نهاد های 

 گردیده است.روبرو ی افغانی و جامعۀ بین الملل

 این قضیه بدون دلیل به تأخیر افتاد و حل قضیه جرمی آن را غیر محتمل ساخت. تعقیب جرمی             

حکم را باالی متهمین قضیه صادر کرد. محکمه تعقیب جرمی پیشرفت کمی را نشان داد.  با وجود آنکه محکمۀ خاص 

که باعث تأخیر غیر   چون اینها یک حکم توجیه نا پذیری را صادر کردنداستیناف نمیتوانست از این عادالنه تر باشد 

ضروری قضیه و به عقب انداختن بدون موجب پروسه را سبب شد. عدم پیشرفت های مهم ثبت شده در ساحات مالی 

 مقررات و نظارت های بانکی تشویش های بیشتری را بوجود آورده است.

 The International Monetary Fund’sضه های بودجۀ پولی  برای افغانستان )سهولت قرۀ پروگرام بین المللی توسع

Extended Credit Facility Program For Afghanistan تدابیر زیادی را برای نظارت مالی بر سکتور های )

تان د افغانسخصوصی معرفی کرد، ولی در قسمت تعداد زیادی از این اقدامات مهم مرتبط با دپارتمنت تفتیش و نظارت 

 صورت نگرفت.مالحظه ای  شست و شوی پول  پیشرفت های قابل بانک و مصوبه برای بانک داری و جلوگیری

خصوصی سازی کابل بانک جدید توقف نمود و پالن های ملی کردن بانک ملیون ها دالر هزینه خواهد داشت که برایش 

 بودجه در نظر گرفته نشده است.

کابل بانک غور نمود، خصوصی سازی کابل بانک  جدید با جنجال های دوبارۀ حیای  زمانیکه حکومت در مورد ا

ک ل بانمتعددی روبرو گردید که سبب شد تا پروسۀ خصوصی سازی معطل قرار گیرد. موضوع خصوصی سازی کاب

 میباشد که باید توسط دولت جدید اتخاذ گردد.  تصمیمی  اکنون برای دولت عبارت از

ورد مدو باره چهار چوکات حساب دهی دو جانبه توکیو که تعهدات به سطح عالی را برای کابل  بانک ارائه میکند و باید 

 بحث قرار گیرد.

م بود و به هدف کمک به افغانستان برای ترقی و اهداف ۴۹1۴چهار چوب حسابدهی دو جانبۀ توکیو نتیجۀ کانفرنس 

طوریکه د ر پروگرام تسهیل قرضه های بانکی نشان داده شده بود، شامل تقویۀ  حکومتی صورت گرفته بود. این اهداف؛

و توحید مدیریت مالی عامه و سکتور های بانکی تجارتی، برگشتاندن دوبارۀ دارایی های کابل بانک، حساب گیری از 

 کسانیکه عامل بحران کابل بانک بوده اند و اصالحات نظارت بانکی بودند.

 ن دارایی ها:دوباره برگشتاند -
 الف: قرضداران و وصولی ها:

یک تعداد زیادی از اشخاص انفرادی و کمپنی های اند که از کابل بانک قرضدار هستند و حتی یک بخش کوچک آن را 

 هم تا حال نپرداخته اند.

ه از مردم م صورت گرفته است نشان میدهد که مقدار پول گم شده ) ک ۴۹13ۀ کابل بانک در سال توسط تصفیارزیابی 

. ، میباشدم به این سو شناسایی شده اند۴۹1۹ملیون دالر است که شامل مقروضین جدید که از سال  ۰5۴.6طلب دارد( 

ملیون شامل پول نقد و از درک  175.۴م گزارش داده است که مبلغ احیا شدۀ  ۴۹14هیأت تصفیه کابل بانک تا اپریل 

 یون دالر عفو قروض و یا برگشت داده شده است. مل ۰7.4تعقیب دارایی ها، بدست آمده است،  

فیصد( ۴۴ملیون ) 67ملیون دالر، که از جمله  3۹5.3بزرگترین قرضداران کابل بانک عبارت اند از "شیر خان فرنود" با 

 آن دو باره بدست آمده است.

نهم بیشتر آن از بابت معافیت آ  فیصد( آن بدست آمده است، 4۹ملیون )  45.۰ملیون دالر که از جمله  1۴1.3گاز گروپ 

 تکتانۀ بانکی. 

 فیصد کل. ۹.7هزار دالر یعنی  66۴ملیون دالر، پول بدست آمده صرف  1۹1.1شرکت خطوط هوایی پامیر 
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فیصد( آن بدست آمده  17.6ملیون )  15.۴ملیون دالر که از جمله  56.5رئیس اجرائیوی اسبق آقای "خلیل فیروزی" 

 است.

از قرضداران کوچکتر وجود دارند که تا حال به مقدار کم  و یا هیچ نپرداخته اند. بطور مثال تا اپریل  برعالوه یک تعداد

شده  فیصد( آن پرداخته ۹.7)  1۹4.5۰4ملیون دالر قرضدار بود، صرف 15.6م آقای صوفی "نثار احمد" که  ۴۹14

 است.

 فیصد آن را پرداخته است.  7.6ملیون یعنی  1.7ملیون دالر صرف  ۴۴.3آقای "محمد طاهر ظاهر"، که از جمله 

 ملیون دالر هیچ چیزی دو باره بدست نیامده است. ۴۴.۰ذخایر حیرتان،  از جمله 

فیصد   ۹.۹3یعنی  4۰5.۹۹4ملیون دالر صرف  3۰آقای عبدالفغار داوی) شوهر وکیل پارلمان شکریه بارکزی( از جمله 

 آن را پرداخته است

 فیصد( آن را پرداخته است. ۹.۹6) 1۹،۹۹۹ملیون دالر، صرف  16.5گلبهار سنتر، 

مربوط  مثالً گاز گروپبه یاد داشته باشید که ارقام بدست آمده فوق اکثراً معافیت، تخفیف در تکتانه را شامل می باشند. 

هور کرزی ملیون دالر از کابل بانک و خود حصین فهیم توسط یک فرمان رئیس جم 4۰" حصین فهیم" توانست تخفیف 

 ز جیب ملت(.ملیون دالر برایش معاف گردید) ا 17.5مبلغ 

 یک تعداد کمی از قرضداران کوچکتر هم هستند که یا تماماً قروض شان را پرداخته اند و یا یک قسمت آن را...

 یک تعداد از امالک و دارایی های کابل بانک به فروش رسانیده شده اند، اکثراً باالی حکومت...

م کمیتۀ تصفیۀ کابل در فروش یک تعداد از دارایی های کابل بانک در دوبی  پیشرفت های  ۴۹1۴نوامبر سال از ماه 

نظر به منازعات رهنی در دوبی از بدست آمده است. امالک دیگر  که ملیون دالر گفته می شود 41داشته اند، ازین بابت 

یک  را در بامیان، ین رادیو تلویزیون باختر، زمینگیری صورت گرفت. هیأت تصفیه کابل بانک همچنافروش آن جلو

 هیلکوپتر، و دکالین را در سرای شهزاده به فروش رسانیده است.

یان به پا کوشش های دیگر هئت تصفیه کابل بانک برای فروش دارای ها به لحاظ کم بودن داوطلبان و یا نرخ های خیلی

ک کمیتۀ عالی را به رهبری مشاور اقتصادی رئیس جمهور، با در نتیجه شورای وزیران یناکامی مواجه شده است.  

نماینده گان از وزارت تجارت و صنایع، وزارت اقتصاد، و هیأت تصفیه کابل بانک ایجاد کرد.  این کمیته موظف است 

ای مورد تا این دارایی ها را در صورت ناکامی داوطلبی،  به نرخ مارکیت برای دولت خریداری نمایند.) ؟؟؟ (دارای ه

 نظر عبارت اند از:

 اپارتمان های گلبهار سنتر، و پروژۀ استقالل را برای وزارت انکشاف شهری.    -

 ذخایر نفت حیرتان را به وزارت تجارت و صنایع   -

 و شرکت هوایی پامیر را به آریانا افغان الوتنه -

، ملیون دالر به فروش رسانید ۴4ین به افغان ایرال اباالی شرکت آریان طیارۀ خطوط هوایی پامیر را 7آن به تعقیب  -

ملیون دالر  که توسط  وزارت ترانسپورت تعین شده است،    1۹۹ارزش بازار آنها یعنی که یک تقلیل بزرگی را از

 نشان میدهد.

ملیون دالر که از طرف وزارت  13یک موافقه مبنی بر فروش ذخایر پطرولیم باالی وزارت تجارت و صنایع به قیمت 

 واگذاری زمین توسط ریاست امنیت ملی به وزارت تجارت و صنایع. تکیه با تمویل می شود با  مالیه

 .است ملیون پایانتر ۴۴ملیون دالر واگذاری گردد که از نرخ اصلی آن  5شهرک استقالل هم باید به به مقابل 

از سلسله انتقال ملکیت های کابل بانک به حکومت افغانستان بحیث یک تکتیک مشروع برای جبران پول ها، نگرانی 

 های زیادی را به نسبت عدم شفافیت اتخاذ تصامیم و به تعقیب آن واگذاری بوجود آورده است. 

ی که خود  یک  تصادم منافع ) اولین اعتراضیه عبارت عدم حضور افراد و شرکت های واجد شرایط  برای خریدار

conflict of interestط پرداخت پول بدون ( واضیح را بوجود می آورد،  و عدم موجودیت موافقتنامۀ تحریری و شرای

دهی. طوریکه دیده می شود برای خریداری این امالک نزد دولت بودجه وجود ندارد و شرایط پرداخت شفافیت و حساب

 پول هم واضیح نشده است.

ا در نظرداشت اینکه این پول باید باالخره به دوران اصلی اش بحیث ذخیره اسعاری  مرکزی دولت داخل شود، باید ب

 یک معامله واضیح از خریداری آن  ثبت گردد.

صفیه کابل بانک هنوز هم از سبب مداخالت و فقدان ظرفیت به مشکالت  برای به راه اندازی وصولی ربرو تهیأت 

 است:

در اجرای این فرمان با مشکالت ربرو است. هنوز هم بین وظایف این هیأت  ۀ کابل بانک هنوز هم ظاهراً ت تصفیهیأ

که منتج به مداخله و فقدان عمل مستقالنه در حصۀ  وجود ندارد وضاحت بحیث یک ارگان مستقل و ارگان های دولتی
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ا دار نیست تمهارت های تخنیکی کامل برخوروصولی ها گردیده است. برعالوه، هیئت تصفیۀ کابل بانک هنوز هم از 

"کرول" برای به راه انداختن یک بررسی و کمک دخیل شدن باره برگشت پول را تسهیل ببخشند. بتواند بطور مؤثر دو

 م خاتمه یافت.۴۹14تخنیکی برای قضیۀ کابل بانک در مارچ سال 

ترتیب دارایی ها، ارزیابی گزینه های جبران، کمک تخنیک که توسط " کرول" صورت گرفته است شامل تعین ارزش و 

 و خریداری، نصب و تعلیم کارمندان در بخش سافت ویر ادارۀ قرضداری می باشد.

 

 ۀ آن حکم کرده اند:قضایای که کمیسیون حل منازعات مالی در بار ب: 

 

برای سمع و قضاوت  ادعا های هیئت تصفیۀ کابل بانک ایجاد   دارینازعات مالی به اساس قوانین بانککمیسیون حل م

شد. تا امروز، این کمیسیون ده ها قضۀ بزرگ و کوچک مربوط کابل بانک را مورد تعقیب و ارزیابی قرار داده است، 

ن که ادر کار شان بیشتر قرضداران بزرگ کابل بانک شامل آقای داوی، گاز گروپ، آقای حبیبی، نفت کابل، و سهم دار

قرضه اخذ نموده بودند، معطوف شده بود.  قضیۀ مربوط به قرضه های سهمداران در استیناف زیر کار می باشد، قضیۀ 

اقای داوی به محکمه تجارتی محول گردیده است و ظاهراً در طول سال ها پیشرفت های درین خصوص صورت گرفته 

 است.

ه است تا در حل  قضایای کابل بانک به مشکالت ربرو شوند. عدم آگاهی کامل کمیسیون حل منازعات مالی سبب شد

نقش این کمیسیون بحیث میانجگر و صدور حکم قضایی مربوط به تصفیۀ کابل بانک خوب فهمیده و تصدیق شده نمی 

این کمیسیون از سبب عدم اعالن قضاوت شان که یک ضرورت قانونی   .ب انواع مختلف تعقیب می نمایدباشد و ایجا

 با فقدان بی خبری روبرو است. است،

 ئید نمود:څارنوالی تاکمیسیون حل منازعات مالی ارجاع قضیۀ آقای "داوی" را به لوی 

م کمیسیون حل منازعات مالی یک حکم به تصفیۀ کابل بانک به ارتباط قرضداری آقای "غفار ۴۹1۴در ماه جون سال 

داوی" صادر نمود. نظربه ادعای تصفیۀ کابل بانک آقای داوی به اساس سوابق حسابی  و صورت حساب تحریری ادارۀ 

م مبنی بر اجازۀ ۴۹1۹ر پول به استناد مکتوب مؤرخ دسمبر ملیون دالر قرضدار میباشد. این مقدا 37.5کابل بانک، مبلغ 

 ۰.5ملیون دالر تحت شرایط تکتانه ) سود( میباشد که از جانب آقای داوی تائید شده است. و مقدار  ۴5.۴قرض مبلغ 

ضای رد املیون دالر تحت منازعه باقی میماند.  تصفیۀ کابل بانک خاطر نشان میسازد که آنها به مناسبت های مختلف تق

پول مذکور را از آقای "داوی" نموده اند ولی هیچ مقداری از آن پرداخت نشده است، حتی از مقدار پول تائید شده...  

څارنوالی محول کمیسیون حل منازعات دریافت نمود که شواهد و اسناد، قرضداری را تائید میکند و قضیه را به لوی 

 نمود.

 مداران کابل بانک حکم نمود تا قرضه های کابل بانک را دو باره پرداخت نمایند.کمیسیون حل منازعات مالی باالی سه

 ۴۹1۴سپتمبر  سرمایه را در ماۀتصفیۀ کابل بانک موضوع  ارائۀ موارد قرضه دهی برای شریک ساختن  و تزریق 

ائه نمودند، در حالیکه داران این موارد را بطور رسمی به کمیسیون اران راجع ساخت. تعداد زیاد از سهمبرای سهمدار

 سهم داران دیگر هیچ جوابی ندادند.

م  دو تن از سهمداران، رئیس سابق و رئیس اجرائیوی هرکدام بیشترین ۴۹1۹، تا اگست ندتن سهمدار وجود داشت 16

ر فیصد، اقای "طاه 7.41فیصد داشتند. "محمود کرزی" نفر بعدی به اساس بلندترین سهم بود، یعنی  ۴5.6سهم یعنی 

 ۴.۰6و "غالم فاروق نصیب" هرکدام   0"ذاهد فهیم"فیصد و آقای  6.65 "فریده فامود"فیصد، خانم   6.74ظاهر" 

 فیصد سهم داشتند.

اسهام به قرض از طریق حساب کمپنی "ظاهر گروپ" در صرافی شاهین خریداری شده بودند.  سرمایه و تکتانۀ  که 

ملیون می  145.5ملیون برای تزریق سرمایه، جمله  56ملیون جمع  5۰باالی سهمداران ادعا شده است، عبارت از 

باشد. قضاوت کمیسیون حل منازعات نشان میدهد که بیشترین سهمداران اسبق  بطور رسمی قرضداری های شان که 

ارش ها، س گزبطور ابتدایی بحیث سهم خریداری نموده بودند، را تائید میکنند به شمول اقای "غالم داود"،  کسکیه به اسا

اسهام را به نام  برادرش "طاهر ظاهر"، آقای "کرزی" و آقای "نثار" نگهداشته بود. با وجود آن، سهمداران مسؤولیت 

 قانونی شان برای پرداخت قرضه های که برای تزریق سرمایه بوده است، را تحت منازعه قرار داده اند.

                                                           

 پسر نابالغ آقای حصین فهیم -1
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اینها قربانی ادارۀ بانک شده اند چون هیچگاهی  جلسۀ سهم داران برگزار بعضی از سهمداران استدالل و ادعا میکنند که 

نمیشد. ولی این استدالل و ادعا های شان توسط کمیسیون حل منازعات رد شد، زیرا اینها مسؤولیت قانونی برای گماشتن 

د.  اقای "محمود کرزی" افراد شایسته و متخصص در اداره بودند و باید خود شان از فعالیت های آنها نظارت میکردن

ادعا میکند قرضه های وی با صرافی شاهین بوده نه کابل بانک ولی این استدالل آقای "کرزی" هم  توسط کمیسیون رد 

شد،  زیرا شاهین پول ها را بشکل غیر قانونی از کابل بانک دریافت میکرد، و قانون بانکداری ایجاب میکند تا تمامی 

 اید دوباره برگشت داده شود.دارایی های مربوط بانک ب

 

 ادامه دارد.
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