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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        ابراهيم نعيمی:ژباړن  ٢٩-٠٤-٢٠١١  ني
  

  ډيرې پيسې دوباره تحويل کړی بايد دکرزی ورور
Politiken Lørdag ه پا   ٢٣/٠٤/٢٠١١، ډنمارکی ور

  
ه کې دافغانستان دولسمشرحامدکرزی دو پا  د په تړاو زورواکانو ينونورو د او ورور په يوه مشهوره ډنمارکی ور

يړل شوی ده چ کابل بانک د وم ی ستاسوډيوالی کيدو موضوع  ر   : پاملرنه يی ژباړنې ته را
  
کابل  په داسی حال کی پياوړي کړي چی د باور خلکو ته د بانکونو هيواد افغانستان جمهورريس تالښ کوی چی د د

خه غيری قانوني پوراخيستل رسوا روپ د يو. شوه بانک  ډون بايد  ولسمشرد ورور کوچنی  ميليارده  )٢،۵(په 
ېتقر ډالر يو(کرونه  ه کرونه کي   .بيرته تحويل کړي) يبًا پن
 پاسه نيم ميليارد ه د سهم دارانوته يوه مياشت وخت ورکړيدي چي دوي بايد نورو حامدکرزی خپل وروراو ولسمشر

ې دې چی  ولسمشرهغه تالښ او د دا. شوی نه وه، دوباره تحويل کړی هغه ډالرونه چې پورول يی راجستر ه
 .جنجاله ډکه وروستي موضوع خاموشه کړې د رې فسادادا کي د غواړی په هيواد

ه يې  بانک دهغومشتريانو کرزی د محمود يوه برخه دغه . ميليونه ډالره پور کړی وو) ٩٠٠(په ډله کې دې چې په پ
ولی دي ودانيو پيسې يی په ډوبی کې دلوکسو  .په رانيولول

دی  تياری يی ښودلی دی چی د ويل کړی دی اوادعاکوی چې نوموړی اخيسته شوی پوردوباره تح ورور ولسمشر د
 .يړنې په صورت کې به مرسته وکړې موضوع د

ه شوه دغه غيری قانوني پور کی د) خزان(تيرکال په منی  دولتي  نوموړی بانک هره مياشت د. اخيستنې خبره لو
که دولت پريکړه وکړه چې دا کارکوونکو په دی ډول وژغوره چې خه  بانک د ډيوالی کيدو معاشونه ورکول، نو
پوړوړی دی ولی داسی يوه لويه لويدلی  اوس ډير دولت همدا امکانات  لری او داسی دولت چی ډيرل. ملی يی کړی

ه يې رانيوله او خه خالصوي کرزی خپل نژدي کسان د چی ولسمشر داسی يوډارن خبر خپورشو و  د. پورورکولو
په  بيا کړی چي دوي به د  تهديد د افغانستان حکومتIMFنړيوال بنس  اسعارو رغونې لپاره خپلې مرستې په 
ليستان او. ودروې وچي دولت په موضوع  مرستندويه هيوادونو نورو ان د پيسو ورکول ترهغه وخته معطل  کړه، تر

 .کی مداخله کوی
 بانک باندی ابخر اوښهدولت اعالن کړه چی دوی غواړی نوموړی بانک په )  زکال٢٠١١ / ۴ / ٢١(تيره پنجشنبه 
ن کی موافقه ورباندی وشوه دهغه قراداد  .له مخې وويشی چې تيره اونی په واشن

 مياشتو بانک شخصي مشتريان د درو له مخی به د وينا فطرت د ريس ښاغلی عبدالقدير مرکزی بانک د افغانستان د د
وکی وويشل شي) خراب  اوښه(په درشل کي په دغودو عالقه   دBarclay او Chartered HCBSله مخې  اوازو د. ان

کی ورکړه  سره په تضاد مقرراتو بانک د ول هغه پورونه چې د: فطرت وايی ښاغلی عبدالقدير. په ډله کې دې مندانو
مرکزی بانک  د. کابل بانک پورونه به ورکړه شې شوی دی، دوباره به مرکزی بانک ته تحويل شی، په دغه ډول د

ه کړل چی  ړې دا) ١٩(مشرداهم په ډا يړل شی او فساد ن قانونی تعقيب الندی  شکمن کسان به تر دوسيې به و
که دا ککړکسان بايد امريکی غوښتنه هم داده چی په فساد د. ونيول شی دی  چاره د ترعدلی تقيب الندی ونيول شی، 

ی چی د ر  .ترالسه کړې دوباره باور افغانستان مالی سکتور باعث 
ته تهديد زندانی کيدو د نې رامن . بانک دوباره فعاليت احياء کول به ستونزمن شې  کوالی شی چی دداسې اندي

لي يړي، سره ددي چی د په مرسته د محاسيبينو خپلو ستان په نظرکی لري چی دان په  سرچينو ينو بانک فعاليتونه و
 .پيسولويه برخه به بيرته بانک ته تحويل شی غبن شوو حواله محاله به وې چې د

کل کوی چی د ميليونه کرونه به بانک ته تحويل شي، ) ٢۴٠(تقريبًا: مرکزی بانک ريس ښاغلی فطرت داسی ا
ر. ترسره شې ترژره   ژر يا به داچاره په ارزښت وداني ضبط شوی او کرونو ميليونو) ۶۵۵(د وروستې پيسې  م

ی وعده  ميليارده کرونه دې، د) ١،٧٧(چې   .يې شوې ده) بې باوره وعده(تحويلي فورمولي
  جوړيدني لنډه تاريخچه کابل بانک د د
اخته کس دی، ) بازی( په قمار١)pokerspille(وال شيرخان فرنود په واسطه چی دنړي د) زکال٢٠٠۴(کابل بانک په  د

وسهمدارنو وروريی د ولسمشر د او جوړشو خه وو د غ  .ډلې 

                                            
ل او شوی ده په دغه قمارکی د ډول نړيواله بازی ده چی اوس ډيره مشهور يو  دا-  ١  په نړيواله کچه د. بايلل په لوړه کچه صورت نيسی پيسو

ړی ډول په ا ان ی ريکا کی ترمدی قمارسيالی په   .سره کي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

خه عينی  دوباره تحويل کړی دی او وله خپل پور ما: کرزی وايی محمود نورسهم لرونکي بيله شيرخان فرنود 
 ولی بياهم دا. منل شوله لوری په ښه راغالست و) IMF(برخود بانک ويشل پردوو دی چی د سره د. خبره کوی

  .بيارغونې په برخه کې دوام ورکړی مرستوته د بنس دی په دی قانع شی چې خپلو اسعارو باوری نه ده چی د
  .  دمرستودوام دډيرومرستندويوهيوادونولپاره دارزښته نه ډکه موضوع دهIMFد 

  پای
ول ډول د : نوټ يزو موضوع په بهرنيو زماپورته ژباړنه په  خه  د زما. و لریپوری تړا اغيزو او ان ژباړنې 

 دنړيوالو رغونې پرچارولرې او بيا ومره ناوړه اغيزه دهيواد د ننه کی اداری فساد په د هيواد پوهيدالی شوچی د
  .په ورکولوکې کمزوره کوې مرستو اراده د

ې د د او سياستوالو ننه کې هم د په د ولی دهيواد نې او په من د غړو ولسی جر اعتراضونه  موضوع په تړاواندي
ه د افغانستان د)  زکال٢٠١١ / ۴ / ٢٧(په . دیپورته شوی  ې په غونډه کې د ني افغانستان بانک لوی  ولسي جر

کابل بانک په موضوع کی ډير قوي زورواکان شامل  د: ويل چی موضوع په اړوندو ريس ښاغلی عبدالقديرفطرت د
ولو دی چی ما کابل بانک  ی دموسی غاز مسعود. علنې محکمې غوښتنه کړې ده دوي د په منلوسره د خطراتو د

ول ډول د خه  ريس وايی چی په  يادونه  ينو نومونو چی په دی ترځ کی د. ميليونه ډالره ورکې دې) ٩١٢(بانک 
خليل اهللا  ،ميلويونه) ٩(نعيم  ، داودميليونه) ٢٢(ميليونه، محمودکرزی ) ۵٠۴(شيرخان فرنود : په دی ډول وکړه

لبهارحبيبی مي) ٧٨(ميليونه، محمدحسين فهيم ) ۶۶،٩(فروزی  ميليونه، ) ٣٧(ميليونه، عبدالغفارداوی ) ٣٩،٧(ليونه، 
ميليونه ) ١١(طاهرظاهر  ميليونه، او) ١۴(ميليونه، صوفی نثار) ١۵(هيوادوال شرکت مشرحاجی محمدابراهيم د

   .امريکايی ډالره په غيري قانوني ډول ترالسه کړی دی
ې غړې شکريه بارکزې وايی چې په دی موضوع  ې غړي او) ١٣٣(کی دولسی جر  يوشمير تنه د ولسي جر

وک بايد. وزيران هم ښکيل دی ل شی او هي ولو مثتثنی ونه  ې ته وسپارل شی لست بشپړاو د   .ولسي جر
  .ولی دکابل بانک ريس وايی چی دداسی لست بشپړول تراوسه تروخت نه مخکی دی

يړل شوی دی دی موضوع کورنی اړخ د د افغان جرمن   چی تاسويی دښاغلی سالم خان په ليکنه کې ژور
ه کې لوستالي شيwww.nahimi.dk/pashtoاو  .  په ويبپا

 
  


