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و شميره   ١ 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 لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                       سالم خان :ليکوال    ٠١-٠٥-٢٠١١  ني
                        

  مي نه یړ پوروڅي زه د کابل بانک هیي وایمحمود کرز
  

ي له کابل ي که پخوا ېي چيه تورن دي وااد بانک د پورونو په نه ورکي د ېرسهم لرونکي چېو شميد کابل بانک 

 . ي نه ديړ بانک پوروېي او اوس مهال د دصدئ سره ادا کي له فېانکي د يستي و، هغه يخه پورونه اخبانک 

ر فطرت يس عبدالقدي، د مرکزي بانک ريیخه د د کابل بانک له عمده سهم لرونکو ې چیوال محمود کرزملي پان

  .ی ورکیي تر اوسه نه ديالره پور ډونه يليشت مي د کابل بانک دوه وې چیول تور لېپر

 کابل بانک ته  وخت،یاکلول پورونه، په  ده خپل ېل چيو ته ووي رادۍ ازادځ په ورې د پنجشنبیمحمود کرز

 ې چېان موضوعې ورې خورېون خبره ده، نه داس اصلي خبره د بانک د خرېل، چي ده دا هم ووی دیورک

 پر ېه پورونه مړ واې و او دریستيلي پور اخ ې کاله دمخه درېخه درما د کابل  ي،ي بحثونه کېاوس مهال پر

نو ته ي ېان اسناد پراته دي، دا موضوعې ورکرتهيولو د بد  ي دي، سره ور ادا کېانکاکلي وخت له 

زه د کابل بانک  ېله مند شوم چي ې، زه په د کنړ کابل بانک چا ېل شي چيد ژرتر ژره پيضرورت لري، با

  .ی دی نوم ذکر شوې مېو په لست کړاو د پوروم ی نه یړ پورويه

ر ېو شميي وزارت له ي، د مالسیي ری بانک نو د افغانستان د مرکزي بانک او د کابلځ په ورې چهارشنبېريد ت

 اد ،ي د ېستل چيو سهم لرونکو نومونه واخينو لوي د کابل بانک د ېه ک په غونېه د ولسي جرچارواکو سره په 

 . ديیړبانک پورو ،رهی د ولسمشر د ورور محمود کرزي په نوم سربې نومونو کېپه د

 یوال دوبل پانيعبدالغفار داوي  ،ی د یم د ورور نوم هم ذکرشويفهال مارشال يي مرستد ولسمشر کرزي د لوم

و ي له وروستېل چيو ته ووي رادۍده ازاد ،ی دیړالره پوروډونه يليرش ميخه اوه دي، له کابل بانک يل کي وېچ

  .ی هم نه دیړاد بانک پورويکي نه لري او د يړول مالي اډ څيسي له کابل بانک سره هي کالو راهېدر

 د مرکزي بانک چارواکي زما نوم د  ېم چي ینيم او خواشي یړ پوروېم او نه تري نه ی کابل بانک سهم لرونکزه د

خه د سهم لرونکي  له کابل بانک ېي، چي د افغانستان د مرکزي بانک چارواکي وای اخلیو کړکابل بانک په پورو 

 .ستل شوي دييه د پورونو په نوم االرډونه يليه شاوخوا نهه سوه او شل معه، په مجموعي تويپه ذر

ي ه نه کيي د دوي حسابونه تصفړ که د کابل بانک پوروېل، چير فطرت دا هم وويس عبدالقديد مرکزي بانک ري

ي وار  او ستي، ودانيخه پورونه اخ له کابل بانک ېچا چ ودل شي، نه ې ته، پرخه بهر تواد ېد له هيبا

 او د یوار  یروزيل فيستي، د دوستي او استقالل په نوم د خليانتونه مو اخو ضموارنو يوي، د ړ جوېپر

ي، په نونه پاخه کي د دوي تضمېله ده، چيولو هله  ،ی دېن الندي د تضميولو مارکزرو د خر م د سروين فهيحس

 له ېي، چيل کيود کابل بانک په هکله دا هم  و،ړانونو همکاري غوا او نورو دولتي ارارنوال د ې برخه کېد

 ېي په کرغېو شمي ېي چارواکي او د ولسي جرړ پوړ د دولت لوېستي چي پورونه اخېاتو خلکو تريخه زسلو 

 ېره په عربي متحدو اماراتو کيوملکونواو په تي د کابل بانک په پورونو په بهرنېي چيل کيدا هم و شامل دي،

  .ستل شوي ديي اخ او ودانېمک

  پای


