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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه                         سالم خان :ليکوال    ٢٨-٠٤-٢٠١١  ني
 

 يږې تنو ته رس٢٠٠ر ېخه د پور اخستونکيو شمڅله کابل بانک 
  

ر هغو کسانو نومونه ېد افغانستان بانک مشر د يو شم ه شول،ګاډينو پور اخيستونکو نومونه په خه د څله کابل بانک 
ژوند ته د  خپل ې ويل، چېخه د ناقانونه پورونو په تر السه کولو تورن دي او ويڅ له کابل بانک ېل، چه کګاډپه 

 د افغانستان بانک عمومي مشر ېندونګرڅدا  .ى دى د حل لپاره اقدام کې د کابل بانک د ستونزېخطر په منلو سره ي
 دى او د کابل بانک چارواکي د کابل ې، چې وکېه کډ غونې په هغېګ مه د ولسي جر٧عبدالقدير فطرت د غوايي په 

 د کابل بانک، ېي په مياشت کږر کال د وېت  وربلل شوي وو،ه د وضاحت ورکولو په موخهړبانک د موضوع په ا
وروسته بيا د دغه بانک  الرو د تاوان راپورونه خپاره شول،ډونو ميليونه ه د سلړ يو خصوصى بانک دى، په اېچ

  د افغانستان بانکې يېه او چاروګله دندو ) رخان فرنود او خليل اهللا فيروزيېش(دوه مشران او ستر سهم لرونکي 
 د دغه بانک يوه برخه د ې، چ د افغانستان بانک اعالن وکې مخکېو ورڅخو  .ې راوستل شوېرول الندتر  کن
 . دهې الندې تر تصفيې او بله برخه يې وزارت د خزاينو رياست ته سپارل شوېمالي

 
 ميليونه ٥٠٤رخان فرنود ې شې د نوي کابل بانک مشر مسعود غازي وويل، چېه کډ غونۍ په نننېګد ولسي جر

 ميليونه ٢٢الر، محمود کرزي ډ ميليونه ٧٨الر، محمد حسين فهيم ډ ميليونه ٦٦،٩الر، خليل اهللا فروزي ډامريکايي 
وادوال د شرکت مشر حاجى محمد ېالر، د هډ ميليونه ٣٧الر، عبدالغفار داوي ډ ميليونه ٣٩،٧لبهار حبيبي ګالر، ډ

 .الر پور اخيستى دىډ ميليونه امريکايي ١١الر او طاهر ظاهر ډونه  ميلي١٤الر، صوفى نثار ډ ميليونه ٩ابراهيم 
 

الرو ډ ميليونه ٤٥٠الر تر السه شوي او د ډ ميليونه امريکايي ٤٩ ېخه يوا له يادو پورونو ېده وويل، چ
، ې کسيون له خوا په ترتيب شوي نوملې د مالي منازعاتو د حل د کمېغازي وويل، چ تضمين ترالسه شوى دى،

 روانه ې يۍ لې د تصفيې پورونه اخيستي، شرکتونه او سياسي شخصيتونه شامل دي، چېخه يله دغه بانک  ېچ
خه د پور اخستونکيو  له کابل بانک ې ويل، چېل او ويي د يادو کسانو او شرکتونو نومونه ياد نه کړنومو .ده
 .يې تنو ته رس٢٠٠ر ېشم

 
 ې د امريکا د سفارت د يوې په مياشت کېږر کال د وې تېچ وويل، ې په ياده ناسته کېګفطرت د ولسي جر

 . ملکيتونه اخيستي ديې کۍ د کابل بانک سهم لرونکيو په دوبېد، چې له خوا ورته راپور ورسېلډاستخباراتي 
از ګ په پاميرهوايي، ې د کابل بانک سهم لرونکيو په افغانستان کې دا هم راغلي و، چېدى وايي، په دغه راپور ک

 ې کېون هم پانېريزو مرکزونو کګاورز په سودالبهار ګر او لبهار سنګ، کابل نفت او ذخيره شرکتونو او د روپګ
ه پورته ګخه ناسمه څ د خلکو له امانتونو ې لپاره، چې د دېد ده په وينا، د دغه راپور له تر السه کولو سره سم ي دي،

فطرت په   راووست،ېرول الند د افغانستان بانک تر کنېنک يه او دغه باوګ ېنه شي، د کابل بانک مشران له دند
 سره مخ ېلډ ې خطرناکې سترې له يوې د حل په برخه کې، دى د کابل بانک د ستونزې ويل يې، چې کې حالېداس

، د ېندونو له مخګرڅ د ېد سرچين اقدام وکېاندړ پر وېلډ ېان په خطر سره د دما د خپل :  ه کېدى او زياته ي
لبهار حبيبي، ګرخان فرنود، خليل اهللا فيروزي، محمد حسين فهيم، محمود کرزى، ېشل بانک سهم لرونکي، کاب

واد د ې د هې، چ نور تورن ديېعبدالغفار داوى، حاجي محمد ابراهيم، صوفى نثار، طاهر ظاهر، داوود نسيم او داس
 او ېه پورته کګخه ناسمه څه امانتونو  د خلکو لې په کابل بانک کې خالف يې مادېم٣٤ د قانون د ۍبانکدار
 . اخيستي ديېپورونه ي

 او د هغوى د ملکيتونو د ې لپاره د علني محاکمې د تورنو کسانو د محاکمې برخه کې ده په دېه، چهغه زياته ک
 له  د يادو کسانوېفطرت د نورو معلوماتو له ورکولو پرته وويل، چ  ده،ېتنه ک غوې محکمېانضبط لپاره د 

ل  کنۍينو شتمن د ېلډى او د يادو کسانو له خه د پور په اخيستو اعتراف کڅ له کابل بانک ېرو يېډخه څ ېلډ
 پر ې ويل، چېل، خو ويولو نومونه ياد نه کده د هغو  .ول شوى دى هم بنديز لېخه پر وتلو يڅواد ې او له هېشو
 . ديې الندېارنڅول شوى او تر  وتو بنديز لخه پرڅواد ېرخان فرنود او خليل اهللا فيروزى له هېش

خه څ له ياد بانک ېند شي، چګرڅ ېولو هغو کسانو نومونه د د ېار کاوه، چينر وکيالنو ې يو شمې ناسته کۍپه ننن
خه د پور څ  له کابل بانې وويل، چۍ بارکزې شکريې د کابل استازېه کګ پورونه اخيستي دي،په ولسي جرېي

 .ي دي غې د کابينېر يېي او يو شم غېګ يي د ولسي جر١٠٣ ېتنو ته رسي، چ٢٠٠ه رېاخيستونکيو شم
 موضوع ې پخوا يي د يادې وويل، چېهمدراز د.ند شي،ګرڅولو کسانو نومونه بايد  د يادو ې، چار وکين ېړنومو
ل بانک د چارو د تنظيم  د کابې يي وو، چېت غوې او ترې وې کېه د افغانستان بانک له چارواکيو سره خبرړپه ا



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

 .يين اقدامات وکړ اېه دړپه ا
 .ند شيګرڅنو وروسته ه تر نورو پلړ د هغوى نومونه به، د موضوع په اېخو د کابل بانک رييس وويل، چ

 ېر کسانو نومونه يې د يو شمې امله، چېو د افغانستان بانک رييس له در غې يو شمېګ د ولسي جرې ناسته کۍپه ننن
 ېينو نورو د افغانستان بانک چارواکي د کابل بانک په قضيه ک، خو خه اعالن کڅ ورې يتايه او مالتل وسياد ک

 .په الس لرلو تورنول
ره مننه، ېډ وويل له تانه ې د غزني استازي عبدالقيوم سجادي د افغانستان بانک مشر ته په خطاب کېه کګپه ولسي جر

 ېدا چ:  وويلګرولي وردې د کابل استازي شېه کګپه ولسي جر وکېئت د د يادو کسانو د نومونو د اخيستلو جرېچ
ي له تا سره  غېګول د ولسي جر ږ موې د دغو کسانو نومونه واخلئ، د امنيت په ساتلو کې، چ وکېدغه جرئت د

 ې د د افغانستان بانک رييس پهېه، چيو رمضان بشردوست او محمد نعيم اللي دعوه وک غې جرېخو د ياد .يو
 ې دغه نومونه دې، چې شوى يېته ديکت: بشردوست د افغانستان بانک رييس ته وويل  الس لري،ېقضيه ک

که ته د هغوى ي،  کوک م تا به ېه، چېرې مه وې او په دې الس لرېواخيستل، ته مستقيم په دغه قضيه ک
و غوسه ر غې د يو شمېدونو د جرنرد بشردوست دغو  وک نه حاللوي،دو غوا ې او د شېيدو غواېلپاره د ش

 له داخلي دندو سره سم ې د ولسي جرېي دړ پر نوموېه، چتنه وک غوېخه يوپاروله او له رييس  را
 د رييس ې د امنيتي مسوولينو له خوا د جرېوروسته بشردوست د ولسي جر ي، تدابير عملي کېانضباط

 د ېمه ويلي و، چ٢٢ولسمشر حامد کرزي د وري په  ، شوخه وويستلعبدالرووف ابراهيمي په امر له تاالر 
 وه، که د دغه بانک هغه ېدغه راز هغه ياده ک .خه ديڅ د کابل بانک د بحران له الملونو ې مشورېبهرنيانو ناسم

ي، له  خپل حسابونه تصفيه نه کې، په يوه مياشت کېستې وېخه پيسڅ له بانک ېه يګ په ناقانونه توېسهم لرونکي، چ
 احتياطى، غالوو او د بهرنيو مشاورينو د غلطو ې کابل بانک د بېکرزى وايي، چ .انوني چلند سره به مخ شيق

 . د الس لرلو له امله له بحران سره مخ شوېمشورو او په فساد ک
 

 یپا
 

  


