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د کميټی پيغام
نشو کوالی چی د کابل بانک د سقوط اھميت له اغراقه ډک وبولو .کابل بانک دبحرانی کيدو پرمھال د مليونونو افغانانو په
ژوند کی يوه مرکزی موسسه وه او د ډيرو وګړو لپاره د رسمی بانکی سيسټم د لومړنی تجربی په توګه ګڼل کيده.
کابل بانک په افغانستان کی د بانکی څانګو او خدمتونو ديوی پراخی شبکی په درلودلو سره د بانکی خدمتونو تر ټولو ستر
برابروونکی وو چی د افغانستان د جمھوری دولت لخوا يی د حکومتی کار کوونکو د معاشاتو ديوی ډيری ستری برخی
توزيع ھم په غاړه درلوده .د برياليتوب نشتوالی او ورپسی د دولت له خوا مالی مرستی د افغانستان د داخلی نا خالصو
توليداتو له پنځو ترشپږو سلنی ښکارندوی دی چی د کابل بانک ديوالی کيدل په نړی کی دبانکی ناکاميو په لړ کی په تر
ټولو ستره ناکامی اړوی.
د افغانستان پر ھر وګړی به ھغه سلګونه مليونه ډالره چی د سپارښتونو د تضمين لپاره اړين دی او ھغه لسګونه مليونه ډالره
چی د پايلو سره د مخامخ کيدو پر مھال ور ته اړتيا ليد له کيږی بار شی .دا پيسی په حقيقت کی د دولت کلنی بودجه ده چی
کيدای شوای د يوشمير نورو لومړيتوبونو لپاره لکه ښوونی او روزنی ،صحی خدمتونو او يا امنيت لپاره کارول شوی وای.
د کابل بانک کړکيچ بايد تر پولی شرايطو پوری منحصر ونه ګڼو ځکه چی د مالی او دولتی موسساتو له لوری د اعتماد
کمښت ټولنيز ارزښت ھم لری .نوموړی ارزښت په افغانستان کی د برياليو موسسو د رامنځ ته کولو په موخه د دولت او
نړيوالی ټولنی ھڅی اغيزمنی کوی.
د دی موضوع د اھميت سره سره ھغه پيښی چی په کابل بانک کی رامنځ ته شوی او ھمدارنګه د دولت او نړيوالی ټولنی
رول تر دی دمه په بشپړه توګه ندی بيان شوی او نه ھم د دی پښو د بيا را منځ ته کيدو د مخنيوی په موخه د اړينو بدلونونو د
تشخيص او د دی پيښو عاملينو ته دسزا ورکولو لپاره رغنده ھڅه شوی.
د کابل بانک د کړکيچ په اړه د ټول پوښتنی د رپوټ موخه د کابل بانک د کړکيچ او د دولت د وړتيا او د نړيوالی ټولنی د
ھڅو په اړه د بشپړو توضيحاتو د ورکولو څخه عبارت ده .او ھمدارنګه د دی رپوټ بله موخه په راتلونکی کی د دی ډول
پيښو د بيا را منځته کيدو د مخنيوی لپاره د عملی سپارښتنو وړاندی کول دی .د کابل بانک د کړکيچ په اړه ډير پيژندل شوی
موارد او سپارښتنی په افعانستان کی د ښه حکومت او اغيزمن عدالت په وړاندی د ال ډيرو سيسټماټيکو ننګونو ښکارندوی
دی.
د کابل بانک څخه زده شوی درسونه بايد په پراخه کچه عملی شی که نه نو تاريخ به يوځل بيا تکرار شی.

په درنښت
دراگو کاس
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مننه
د کابل بانک د کړکيچ په اړه د پيچلو مسايلو په اړه ديوه کره رپوټ را غونډول د يوه کس په واسطه ناشونی کار دی.د
کابل بانک په اړه ټول پوښتنه داداری فساد پروړاندی د څارنی او ارزونی د خپلواکی او ګډی کميټی د سکرټريټ په ھر
اړخيزه پلوی او د نړيوال اقتصاد او بانکداری د متخصصينو په لنډ مھاله مرسته ترسره شوی ده.
تر پنځلسو ډيرو کسانو د کورنی او نړيوالو حقوق پوھانو ،د اقتصاد د ډاکټرانو او د قانون د پلی کونکو مسولينو په ګډون د
دی قضيی د بيال بيلو اړخونو په ارزونه او څيړنه لګيا ول.
د کابل بانک د کړکيچ په اړه دا ډول يوه ټول پوښتنه ډير زيات شمير پوه کسانو او ادارو ونډی اخيستو او ھمکاری ته اړتيا
لری .د کابل بانک په اړه ټول پوښتنه ديو شمير اشخاصو او ادارو په مرسته تر سره شوی چی الندی يی نومونه ليکل شوی
دی:
ای.اف فرگوسن )پرايس واترھوز کوپرز( AF Ferguson

انترپول

په افغانستان کی د پانګی اچونی څخه د مالتړاداره AISA

د کابل بانکمتولی

نوی کابل بانک New Kabul Bank

د کابل بانک د تصفيی مديريت

د افغانستان بانک DAB

د کابل بانک ځانګړی محکمه

د بريتانياد نړيوالی پراختيا اداره DFID

د کابل بانک ونډی لرونکی

د کابل بانک پخوانی رئيس

کرال CROLL

د افغانستان بانک پخوانی رئيس
د کابل بانک د پلټنی د کميټی پخوانی رئيس

د ماليی وزارت

د مالی شخړو د حلولو کميسيون

د ملی امنيت لوی رياست

د افغانستان د مالی انتقاالتو او رپوټونو د شننی مرکز

د جمھوری رياست مقام
د سترو او سازمان شويو جرايموسره د مبارزی اداره

د ملګرو ملتونو د سازمان وجھی صندوق

نړيوال بانک World Bank

د څارنی او ارزونی کميټه ) (MECپه څانګړی توګه ليواله ده تر څو د کابل بانک د ټوليزی پلټنی څخه چی دکرول په
واسطه تر سره شوی وه ،او د رپوټ د حسابداری د برخو لپاره چی په پراخه توګه پری اتکا شويده قدردانی وکړی.
په خواشينی سره يو لږ شمير اداراو په ټول پوښتنه کی له ګډون څخه ډډه وکړه چی تر ټولو مھمه اداره د څار ستره اداره ده.
سره لدی چی دی ادارو ګډون ونکړ بيا ھم کميټی وکوالی شول تر څو د ټولو شته تشو د ډکولو لپاره کافی معلومات ترالسه
کړی.
ھيله ده چی دا سازمانونه زموږ د ټول پوښتنی پايلی جدی وبولی.
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د متن لنډ يز :
د کابل بانک اھميت
کابل بانک د مليونونو افغانانو د اعتماد وړ يوه موسسسه وه چی لدی الری يی خپل معاشونه ترالسه کول او خپل پس
اندازونه يی په ھمدغه بانک کی ساتل .د کابل بانک سقوط په لنډ مھالی کی د ټوليزی ګډوډۍ او پراخی ويری المل
وګرځيد خو پايلی يی په اوږد مھالی کی تر دی ھم ډيری ناوړه دی .لدی وروسته به کابل بانک د پام وړ مالی تاوان رامنځ ته
کړی چی د دولت بودجه يی بايد پر ځان ومنی او په پايله کی به يی افغانان له ډيرو اړينو خدمتونو او پروګرامونو څخه بی
برخی شی .د دی مالی پيسو ډيره برخه به د يوشمير مقتدرو افغانانو په جيب کی توی شی چی د افغانستان ملت او ھيواد ته
يی په ډيره بی اعتنايی سره دوکه ورکړيده.
په ملی کچه اقتصادی وده او د مالی بازارونو ګټورتوب يو له بل سره په موازی توګه پر مخ روان دی .فعال او اغيزمن
بازارونه د بھرنيو مالی سرچينو په واسطه د اقتصاد د پياوړتيا ،د پس اندازونو څخه د اغيزمنی ګټی اخستنی او د پانګی
اچونی او ودی د خوځښت المل ګرځی .کله چی يو مالی کړکيچ رامنځ ته کيږی د پام وړ زيان د ټولنی ھوسايی او السته
راوړنو ته ور اړوی.
د کابل بانک سقوط په افغانستان کی ديوه مالی کړکيچ د رامنځته کيدو المل شو چی ھيواد ته به ډير درانده تاوانونه
ورواړوی .ھمدارنګه دا کړکيچ پر يوه بی ثباته او ماتيدونکی مالی سيسټم باندی د اعتماد د له السه ورکولو المل ګرځی .د
دی ټول پوښتنی يوه اساسی موخه د افغانستان د مالی نظام د بيا رغاونی او د ټوليز باور د بيا را ژوندی کولو په بھير کی د
ونډی اخيستلوڅخه عبارت ده .په داسی يوه بھير کی د عامه پوھاوی د کچی لوړول ډير اړين بريښی ،او دا د ټولو ونډه
لرونکو او دپاليسی د طرح کوونکو سره د السته راوړو تجربو په تامينولو کی يواځنی اصلی قوت شميرل کيږی او په
راتلونکی کی بايد د ورته پيښو د را منځته کيدو د مخنيوی په موخه اړينی کړنی تر سره شی.
تر اوسه پوری د څو پر له پسی کلونو په اوږدو کی د درغليو په تر سره کولو کی کابل بانک ته د اجازی ورکولو د
څرنګوالی په اړه او ھمدارنګه دا چی ولی متقابل غبرګون ونه کوالی شول له الس څخه وتلی پيسی تر السه کړی او
مرتکبين يی عدالت ته حاضر کړی ،ھيڅ ډول بشپړی څيړنی ندی تر سره شوی .د افغانستان د بانکی سيسټم د يو شمير
ځانګړو جوړوونکو عواملو د شتوالی سره سره ،د دی حالت لپاره تر ټولو غوره داليل د افغانستان په حکومتی او عدلی نظام
کی د ناکامی چاری او شاخصونه دی چی که فورا ورته رسيدګی ونشی نو په نورو برخو کی به ھم په خپله راڅرګندی شی.
په افغانستان کی د بانکداری مفھوم
کابل بانک په کال١٣٨٣کی ھغه مھال تأسيس شو چی د افغانستان د بانکداری سکتور ال ډيروروسته پاتی وو .د طالبانو د
رژيم نسکوريدل په ١٣٨٠کال کی ھيواد ته د پراخو نړيوالو مرستو د راتګ ،د پراخو عامه خدمتونو او په بيالبيلو برخو کی
د شرکتونو د رامنځ ته کيدو المل وګرځيد چی دی ټولو د خپلو فعاليتونو د تقويی لپاره بانکی خدمتونو ته ډيره اړتيا درلوده.
مالی خدمتونو ته د تقاضا ډيرښت د دی صنعت د اغيزمن تنظيم او څارنی د ظرفيت څخه په پراخه کچه وړاندی والړ چی په
پايله کی يی يوه اندازه زيانونه رامنځ ته کړل چی د کابل بانک د درغلی د قضيی عاملينو او ونډه لرونکو ورڅخه ګټه پورته
کړه.
د افغانستان د بانکداری قوانين د کابل بانک د درغليو پر مھال په نسبی ډول ټوليز قوانين وو  .د بانکداری قوانين په ١٣٨٢
کال کی د ډيرو ښو نړيوالو تجربو پر بنسټ تصويب شول او مناسبو حکومتی جوړښتونو ،عملياتی غوښتنو ،نقدی تناسب،
څارنی او انفاذ ته يی الره ھواره کړه .سره لدی د بيالبيلو داليلو له مخی لکه ټيټ ظرفيت ،او سياسی تداخل په واسطه دا
قوانين په بشپړه توګه پلی نشول او کابل بانک ته يی فرصت ورکړ تر څو د درغليو ډکو کړنو ته د ډير زيات وخت لپاره
دوام ورکړی.
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پداسی چاپيريال کی چی د بانکداری صنعت نوی را منځته شوی او د څارنی مقررات ھم نوی ول ،د کابل بانک بنسټ
ايښوودونکی او پخوانی رييس او د کابل بانک نورو مديرانو او ونډی لرونکو د خيل ځان او د اړونده شرکتونو ديوی
کوچنی ډلی د بډاينی په موخه له بانک څخه ناوړه ګټه پورته کړه .کابل بانک د امانت ايښودونکو او په مجموع کی د ټولو
افغانانو په وړاندی د درغلۍ کړنه ترسره کړه .په افغانستان کی سياسی حقايقو او کمزورو ادارو د دی ډول فعاليتونو لپاره به
بشپړه توګه يو مناسب چاپيريال را منځته کړی وو.
ددی څخه وړاندی ھم د کابل بانک پخوانی رئيس او بنسټ ايښودونکی د مالی جرايمو له امله د روسيی تر جلب الندی وو ا
و ورپسی يی په دوبی کی د ډيرو کلونو لپاره يوه صرافی ،د امانت ايښودونکو د مالی وجھو نه د ناوړه ګټی اخستنی د
پروګرام د طرح کولوڅخه مخکی ،اداره کوله .پخوانی رئيس په دوبی کی د ډيرو کلونو د تجربو په السته راوړلو سره د
بانکداری په ډګر کی د داسی غښتلو کسانو سره اړيکی ټينګی کړی چی په ھند ،پاکستان او متحده عربی اماراتو کی يی د
بانکداری په لوړو پوستونو کی کار کړی وو او د څو لسيزو تجربه يی درلوده .دغو کسانو د بانکداری په رھبری او
عملياتی کړنو کی بشپړ فصاحت درلود او په دی ښه بوھيدل چی له کتونکو سره د ھمکاری په اړه څه ډول اغيزمنی خبری
وکړی.
د کابل بانک ناقانونه کړنی
پر کابل بانک مسلطو ونډه لرونکو ،بنسټيزو څارونکو او د بانک مديرانو د پورونو د يوه کتاب په طرح کولوسره د پور
ورکولو او اختالس په يوشمير پراخو او پيچلو کړنو الس پوری کړ .دا عمل د دی المل وګرځيد تر څو کابل بانک د
٩٣۵مليونه ډالرو څخه ،چی ډيری پيسی يی د امانت ايښودونکو وی ،بی برخی شی .د نيابتی پور اخيستونکو لپاره دپور د
کتاب طرح کولو داسی شرکتونو ته ،چی اسناد او مالی صورت حسابونه يی جعلی وو ،الره ھواره کړه تر څو پورونه
واخلی او بيرته دا پورونه تاديه نکړی ،او له معلوماتی ټکنالوجی يی داسی ګټه واخيسته چی کابل بانک ته الره ھواره کړی
ترڅو دمالی صورت حسابونو يوه ټولګه د کتونکو د قانع کولو لپاره وساتی او له نورو څخه يی د بانک د وجھو د واقعی
توزيعاتو د موندلو په موخه ګټه واخلی .ونډه لرونکی ،وګړی ،اړونده شرکتونه او سياسی پيژندل شوی څيری په دی قضيه
کی ذينفع وو .د بانک د پورونو د کتاب دوه نوی سلنه اويا نږدی  ٨۶١مليونه ډالره د اړوندو ډلو )وګړو يا اړونده
شرکتونو( په ګټه اجرا شوی وو .د پنځه ميليونو ډالرو لومړنی پانګی پرته په پايله کی ټولی اخيستنی او د ونډی لرونکو
ليږدونی د کابل بانک له پيسو برابری شوی وی.
د کابل بانک د اعتباراتو څانګی ) (Credit Departmentد سترمشرتابه دالرښوونی پربنسټنيابتی پور اخيستونکو ته حساب
پرانستلی وو او ھمدارنګه تقويتی اسناد لکه غوښتنليکونه ،مالی صورت حسابونه او ثبت يی په جعلی توګه ترتيب کړی او د
اسنادو د تصديق په موخه يی له جعلی ټاپو څخه کار اخيستی وو .د افغانستان د حسابداری شرکتونو لخوا يو زيات شمير
مالی صورت حسابونه په جعلی توګه ترتيب شوی ول چی په ښکاره توګه يی انحصاری موخه دا وه چی د پورونو د دوسيو
د پياوړتيا لپاره له درغليو ډک اسناد ترتيب کړی.
د يوه حساب تر پرانستلو وروسته به د پور وجھی )په ځينو مواردو کی حتی مخکی تر دی چی تقويتی اسناد ترتيب شی( ،د
سويفټ د دروغجنو پيغامونو او ھغو صورت حسابونو له الری چی د کابل بانک د اعتباراتو د اداری له خوا به ترتيب کيدل،
ليږدول کيدی .نوموړی وجھی په حقيقت کی د ھغو کسانو وی چی استفاده به يی ځنی کوله خو د کابل بانک مشرتابه به دا
پيسی نغدی تر السه کولی او ګټه به يی ورڅخه اخيسته .الکترونيکی ليږدونی به په ظاھره له ھيواده بھر عرضه کوونکو ته
او يا ھم د نورو مشروع موخو لپاره تر سره کيدی .د دی نغدو پيسو يوه اندازه به د پامير د ھوايی کرښو په واسطه د کابل د
نړيوال ھوايی ډګر له الری ليږدول کيدی چی ټولی يی د کابل بانک د ونډی لرونکو ملکيت وی .د پورنو بيا ورکړه نادره
تر سره کيده او په ډيرو مواردو کی به نوی پورونه د دی لپاره منځ ته راتلل تر څو د نورو پورونو د بيا ورکړی لپاره
الره ھواره شی.
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د کابل بانک د نورو پيسو څخه د پورونو د غير قانونی ورکړی له الری ،چی له کچی زياتو مصارفو ،په اړوندو تجارتونو
کی د پانګه اچونو ،دروغجنو پانګی اچونو ،دمعاشاتو يا کرايی مخکی له مخکی ورکړو ،نا موجه يادښتونو ،تجسمی کار
کوونکو ته د ورکړل شويو معاشونو ،د ملکيت فوق العاده لوړو بيعو او سياسی ھمکاريو څخه عبارت دی ،په نا مشروع
ډول ګټه اخيستل شويده.
مقرراتی او څيړنيزو ھڅو کی ناکامی
په دغه ټوله موده کی کورنۍ او نړيوالو ادارو ته ډير زيات وخت موجود وه تر څو دکابل بانک غولونکی ھڅی کشف او
مخنيوی يی وکړی .په کلی ډول باندی د بانکونو پر سر د څارنی ناکامی يو له ھغه فکتورونو څخه دی چی اجازه يی
ورکړی ترڅو په سلګونه ميليونه ډالر د افغانستان د لمړيتوبونو پرځای د ونډه لرونکو او د بانک د اداره کوونکو شخصی
بانکی حسابونواو شخصی تجارتونو ته وليږل شی.
د کړکيچ منځته راتګ په لومړی سر کی کله چی جواز نامه صادريدله ھم تر سترګو کيده ،د بيلګی په ډول د مديرانو،د
څارنی پالوی او ونډه لرونکو شخصی،مالی اوجرمياسناد لکه څرنګه چه الزم ول څيړل شوی نه ول .د کابل بانک
چلونکی په لمړی سر کی خپل سوداګريز پالن ،اساس نامه او يوه اندازه ځانګړی مالی او شخصی اسناد وړاندی کړی ول
تر څو ديو ښه مديريت بڼه او د خپلو څو لسيزو کړنياو بانکی تجربی پکی ښکاره کړی .په ھر ډول  ،د افغانستان بانک
يوازی د پخوانی رئيس پياوړتيا څيړلی ده ،ځکه چی نوموړييواځينيستر ونډه لرونکيوه .د نورو ونډه لرونکو وړتيا دڅارنی
الندی ونه نيول شوه  .ددی لپاره چی د نورو ونډه لرونکو اسناد و څيړل شی ،د افغانستان بانک د دوی نومونه د ١٣٨٣
کال د حمل په مياشت کی کورنيو چارو وزارت ته وسپارل ،کوم چی بيا د ١٣٨٣کال د سنبله په مياشت کی د بانک د
کار د پيل کيدو څخه څو مياشتی وروسته سپيڅلی و ارزول شول .دا جوته نه ده چه د اسنادو څيړل دکورنيو چارو وزارت
له لوريڅومره کره ول ولی که په دی مرحله کی د جرمی اسنادو څيړنه شوی وی نو دابه ډير اسانه نه وو چی د کابل
بانک بنسټ ايښودونکی اوپخوانی رئيس روسيی څخه فراری او روسيه ته مطلوب وو ،ځکه تر دغه وخته پوری دا
معلومات د انترپول له لياری د کابل بانک د جواز دصادريدو څخه وروسته ھم نه ول شريک شوی.
دکابل بانک غيری قانونی کړنی دجواز دالس ته راوړلو څخه فورا وروسته تر سترګو کيدلی ،ليکن قانون جوړونکو او
پلی کوونکواداروونه شو کولی چی په ښه توګه مداخله وکړی .په دغه وخت کی د افغانستان بانک ظرفيت ترڅو د
بانکونو څخه څارنه وکړی په ډيره ټيټه کچه وه .تر ١٣٨۶کال پوری يعنی دوه کاله وروسته له دی چی کابلبانک جواز
تر السه کړی وو کومه څارنه د بانکونو څخه سرته نه وه رسيدلی .ولی بيا ھم د ١٣٨۶کال څخه تر  ١٣٨٩کال د سنبلی
تر مياشتی پوری د افغانستان بانک څلور عمومی پلټنی ،دری ځانګړيپلټنی او څلور ځلی يی اصالحی کړنی دکابل بانک
په اړه سرته ورسولی.
دوامداره څارنيزو کړنو په دوامدار ډول ځينی او زياتر ه تخطی لکه د ښی اداری ،د پورونو د دوسيو په ھکله او د نوو
دونډه لرونکو د جلب په خاطر ځينی تشويقی حرکتونه معلوم دار کړی ول .خو ھيڅ يو ھم دپورتنيو ھڅو څخه ونشوکوالی
چه په لوړه کچه تيروتنی چی له يو پلوه د کابل بانک له خوا د درغليو د پټولو پربنسټ او د بلی خوا ھم د افغانستان بانک
وړتيا ترڅو څيړنيز تخنيکونه و کاروی ،پربنسټ منځ ته راغلی پيدا کړی .څه ناڅه تخطی او کومی در غلی چه په کابل
بانک کی منځته راغلی دی پټی کړی.ھمدارنګه د افغانستان بانک دظرفيت د نه درلودلو له امله ونه شو کوالی چه دغه
درغلی معلومی او تشخيص کړی.سربيره پر دی ،د اصالحی کړنو د عملی کولو لپاره ډيرۍ ھڅی د بانک د مداخلو سره
مخامخ شوی او اجرات په دغه برخو کی سرته ونه رسيدل ،لکه د افغانستان بانک مداخله ددی لپاره چی د نوو ونډه
لرونکو دجلبولو لپاره د ځينی تشويقی ورکونو د پروګرام کچه محدوده کړی او ھمدارنګه د د افغانستان د مالی انتقاالتو او
رپوټونو د شننی مرکز ) (Finanacial Transaction and Reports Analysis Center of Afghanistanله
خوا نغدی جريمه ،چی دغه يو ھم د بانک له خوا اجرا نه شوی.
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د افغانستان بانک کی دموجودو ظرفيتی تشو او ھم يی د څارنی د اړينی کچی ترمنځ د تشو د ډکولو لپاره ،ترڅو يو اړين
مالی حقوقی او څارنيز پروګرام منځته راړی ،د نړيوالی ټولنی مرستو ته اړتيا لرله .چی با االخره دغه مرسته د په
عمومی توګه د امريکا د متحده اياالتو د پرمختيايی ،اقتصادی ودی او ښی حکومتدارۍ اداری (USAID Economic
) Growth and Governance Initiativesله خوا چه د ١٣٨۴څخه تر ١٣٩٠کال پوری يی کار دوام وموند،
السته راغله .په ھرډول دغه پروګرام ونه توانيد ترڅو د افغانستان بانک کی وړتيا دی کچی ته ورسوی چی د کابل بانک
درغلی پيدا کړی او ھم يی و نه شو کړای چی د پلی کوونکو شريکانو وړتيا لوړه کړی .بييرينګ پواينټ (Bearing
) Pointاو وروسته بيا دياليت )(Deloitteو کوالی شو تر څو درغلۍ کړنی کشف او په مناسبه توګه ھغه برخی چه په
دغه کړنو کی دخيلی دی و پلټی .
دکړنی بله برخه چه لرونکی د بعضی سپارښتنو دی چه دافغانستان بانکونه په ځانګړی توګه په کال کی يو واربايد تر
څيړنی الندی ونيول شی خو دا کارونشو .د کابل بانک پيل نه تر ختمه پوری څيړنه يی د دوه مشخصو شرکتونو له خوا
سرته رسيدلی .اولين شرکت يی د الاليت ګلف شرکت ) (Alloitte Gulf Ltd.وه چه لومړی وختونو کی د افغانستان
بانک لخوا دڅيړنيز تجربی د نه درلودو له امله لغوه شوه چه کابل بانک بيا د کار کولو تصويب نامه د
کی.پی.ايم.جی (KPMG).شرکت نه السته راوړه مګر څو مياشتی وروسته يی د افغانستان بانک ته خبر ورکړ چه د کی
پي ايم جی شرکت ته نور الس رسی نه لری او يو ځل بيا د االيت ګلف شرکت ) (Alliate Gulf Limittedلپاره د
اجازی په لټه کی شو چی بيا ھم دافغانستان بانک لخوا دمنلو وړ ونه شميرل شو .کابل بانک دبھللدوالسايق د شرکت
وړانديز وکړچه باالخره په نتجه کی وليدل شو چه دمخکی څخه ډير ځنډ شوی وه د اول کال پلټنو په خاطر الس ليک شو.
دغه السته راوړنی په نتيجه کی د افغانستان بانک دمالتړ وړ وګرځيد چه دافغانستان بانک لومړی سر کی نوموړی شرکت
د دوھم کال د پلټنو په خاطر ونه مانه خو په پای کی د کابل بانک لخوا د زياتو معلوماتو په وړاندی کولو سره دمنلو وړ
وګرځيد.
د بھل لدوالسايق شرکت د کابل بانک ديو ځانګړی پلټونکی په توګه تر ھغی وخته پوری خپل چوپړ ته دوام ورکړ چه د
افغانستان بانک ټولو بانکو ته دنده وسپارله تر څو يو ځانګړی څارونکی د پنځو لويو شرکتونو له جملی څخه چی د
افغانستان بانک له خوا منظور شوی يو وګماری ،چی وروسته بيا کابل بانک ای ايف فرګوسن ) (AF Fergusonيو
شرکت د پرايس واتر ھوز کوپرز ) (Pricewaterhouse Coopersتر سيوری الندی د خدمتونو څخه ګټه واخيسته
چه دکابل بانک ځانګړی څيړنی روښانه کوی چه د کابل بانک مديريت دمالی چارو مسؤل وو او پلټونکی شرکتونه د خپل
قناعت په خاطر دھغه د حسابونو د ښه والی او د نظريو څر ګندولو مسؤليت لری .دکابلبانک يو پلټونکی ھم ونه شوکوالی
چه د پام وړ السته راوړنی ومومی .د کابلبانک د مثبتوڅرګندونو په ھکله بانک د بانکداری قانون او پالسی څرګندی کړی.
د دغو پلټنو پيل په څرګنده توګه د افغانستان بانک دکتنو په محال سرته رسيدلی دی چه ډيری سر غړونی د بانکداری
دقانون څخه د کابل بانک تګ الری روښانه کوی .ھمدارنګه د ويلو وړ ده چی دڅيړنو رپوټونه سرته رسيدلی دی .د بھل
لد والسايق په ذريعه لږ جزئيات نظر دھغی ته چه ای ايف فرګوسن په واسطه سرته رسيدلی دی په ځان کی لری .سره
ددی ھم ای ايف فرګوسن اضافی جزئيات د څو واری تړاو سره چه د زياتی پلټنی ارزښت يی در لود ،وړاندی نه کړل.
د کابل بانک خپلواک څيړونکی
د پلټنی يو ډول دا ھم دی چی بايد د افغانستان بانکونه په کلنی ډول وپلټل شی .کابل بانک د شروع څخه ددی په لټه کی وو
ترڅو د دغه بانک پلټنه د د دوو دوبۍ ميشتو کمپنيو له خوا څخه سرته ورسيږی .لمړنۍ ددغه کمپنيو څخه د االيټ ګلف
) (Alliott Gulf Limitedوه چی دغه کمپنۍ د افغانستان بانک له خوا ددی لپاره چی په اړونده برخه کی يی د کار
تجربه نه لرله رد شوه .وروسته بيا کابل بانک د کی.پی.ايم.جی(KPMG) .کمپنۍ لپاره د افغانستان بانک څخه ھوکړه
ترالسه کړه ،خو څو مياشتی وروسته يی د افغانستان بانک ته خبر ورکړ چی نوموړی کمپنۍ په اوس وخت کی په الس
کی نشته او په دی لټه کی شو چی بيا د االيټ ګلف لپاره ھوکړه السته راوړی چی د افغانستان بانک له خوا په کلکه دغه
غوښتنه رد شوه.
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وروسته تر دی کابل بانک د بھل ،لد و السايق ) (Bahel Lad and Al Sayeghد کمپنی لپاره غوښتنليک وړاندی کړ،
چی بااالخره د افغانستان بانک له خوا په دی خاطر چی د کلنی پلټنی موده الپخوا تيره شوی د لمړی کال د پلټنو لپاره ومنل
شو .ددغی پلټنی نتيجه د افغانستان بانک له خوا ومنل شوه او ددوھم کال لپاره يی په لمړی سر کی د نوموړی کمپنۍ له
خوا د پلټنی د اجرا کيدو سره مخالفت وکړ خو کله چی کابلبانک نور اړين اسناد ورته برابر کړل نو بيايی ددوھم کال پلټنو
لپاره ھم دغه کمپنی ومنله .د بھل لد والسايق کمپنی په کابل بانک کی تر ھغی پوری د يو خپلواک پلټونکی په ډول خپلی
دندی ته دوام ورکړ ترڅو چی د افغانستان بانک په افغانستان کی ټول بانکونو ته امر ورکړ ترڅو د خپلو پلټنو لپاره د پنځو
کمپنيو له خوا چی د افغانستان بانک له خوا انتخاب شوی يو انتخاب کړی ،چی په نتيجه کی کابل بانک د ای ايف فرګوسن
) (AF Fergusonکمپنۍ چی د )پرايس واترھوز کوپرز  (Price Waterhouse Coopers,تر سيوری الندی يی
کار کولو د خپل پلټنی لپاره وټاکه.
د کابل بانک خپلواکه پلټنو او څيړنو دا وښوده چی د نوموړی بانک اداره کوونکی د مالی حسابونو په ترتيبولو کی
مسؤليت درلود او د پلټونکو کمپنيو مسؤليت په دی کی وو چی نوموړی مالی حسابونه يی سم بللی ول او خپل نظرونه يی
ددغه حسابونو د کره والی په اړه وړاندی کړی ول .د کابل بانک ھيڅ يوی پلټنی و نه کوالی شول چی د پام وړ ستونزی
پيدا کړی ،او ټولو خپل مثبت نظرونه د بانک په اړه چی د افغانستان د قوانينو او تګالرو سره سمی کړنی سرته رسوی
ورکړی دی .ددغی پاکو پلټنو د پايلو قبلول د افغانستان بانک لپاره دھغه پلټنو په پرتله چی د افغانستان بانک له خوا سرته
رسيدلی وی او ډيری ستونزی او تيروتنی د افغانستان د بانکدارۍ د قانون او نور تګالرو څخه په کی تر سترګو کيدی،
ستونزمن ښکاريدل .د يادولو ده چی ووايو ھغه پلټنه چی د بھل لد والسايق کمپنی له خوا تر سره شوی وه د ھغی پلټنی
سره چی د ای ايف فرګوسن له خوا ترسره شوی وه ډير لږ معلومات لرل .ددی څخه دا جوتيږی چی ای ايف فرګوسن
کمپنی د ځينو ھغو مواردو په اړه چی بايد نوره پلټنه شوی وای نه دی څيړلی.
په کابل بانک کی د لمړنيو درغليو رپوټونه
د ١٣٨٨کال په پای کی د ملی امنيت رياست د افغانستان بانک ته خبر ورکړ چه ھغوی ته داسی معلومات رارسيدلی دی
چه ښايی د کابل بانک په پانګه باندی په دوبۍ کی ځمکی اخيستل کيږی ،او ھم بانک په زياته پيمانه انتقاالت د اړوند
کسانو له لوری سرته رسوی ،نقدی پانګه او لږ اعتبار لرياو ھم تر يو اندازی نه منوونکی لوړی ګټی ھغه کسانو جلبولو
لپاره چی خپل امانتونه د بانک سره کيږدی ،ورکوی دغه معلومات د څار ستری اداری (High Office of
) Oversightسره ھم شريک شول خو د لوی څارنوالۍ سره ددی پخاطر شريک نه شول چی د ملی امنيت رياست داسی
فکر کاوه چی د جرمی پلټنو لپاره دغه معلومات کافی نه دی.
د امريکا د متحده اياالتو دسفارت يو ليک چی په واشنګټن کی يی د اياالتو څانګی ته په ھمدغه وخت ١٣٨٨کال دميزان
په مياشت کی ليږلی داسی ښکاره کوی چی دپيسو د ليږد بھير د پامير شرکت دھوايی کرښو په ذريعه د کابل دھوايی ډګر
دالری صورت نيسی ،او ھم په زياته پيمانه د پيژندل شوو افغانانو جايدادونه ښيی چی دوی ډيری پيسی څومره چی کولی
شی السته راوړی وی .ھيڅ داسی شواھد نه تر سترګو کيږی چی وښايی د امريکا سفارت په دغه اړه يو افغان اداری ته
ھم خبر ورکړی وی .د دغه معلوماتو د وخت يوشانته والی دا ښايی چی د دواړو پيښو د رسوايی منبع يوه اوسی .ددی
څخه وروسته د افغانستان بانک ھڅه وکړه چه يوه عمومی پلټنه په ١٣٨٩کال کی دجدی دمياشتی ٢١باندی پيل کړی او
کابل بانک تر څيړنی الندی ونيسی  ،خو وی نشوکوالی ترڅو دغه کړنی کشف اوکومه خاصه نتيجه السته راوړی.
د کابل بانک غيری قانونی کړنو ښکاره کيدل او د څارنی او پلټنی برخو ته خبر ورکول
د ١٣٨٨کال د دلوی په مياشت کی واشنګتن پوست يوه مقاله د کابل بانک دغير قانونی کړنو په اړه خپره کړه .دوه ورځی
وروسته ددغه کيسی څخه د افغانستان بانک پخوانی رييس د پيسو د نړيوالو صندق د استازو سره خبری اتری وکړی او
موافقه يی وکړه چه يوه ټوليزه پلټنه د کابل بانک په اړه ضروری ده .پر دی باندی ھم پريکړه وشوه چه د افغانستان
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بانک پخوانی رييس بايد دمتحده اياالتو دخزانی وزير ته يو ليک واستوی ترڅو د پلټنی د سرته رسولو لپاره ورڅخه
تخنيکی برخو کی مرستی وغواړی .د لمړنيو مشورو په پای کی دمتحده اياالتو دخزانی وزارت ھوکړه وکړه ترڅو دغه
پلټنه کی مرسته وکړی  ،خو شرط ييدا وه چه د افغانستان اسالمی جمھوريت جمھور رييس موافقه ترالسه کړی1 .د
افغانستان بانک پخوانی رييس څو ناکامی ھڅی وکړی ترڅو د افغانستان د جمھور رييس سره په دغه باره کی ليدنه
وکړی خو ويی نشوکوالی کومه مثبته پايله السته راوړی .با االخره د افغانستان بانک پخوانی ريس د متحده اياالتو
دخزانی وزارت ته يو ليک د ١٣٨٩کال د حمل دمياشتی په٩نيټه واستوه ،چی په راتلونکی مياشت کی يعنی د١٣٨٩کال د
ثور په لمړۍ نيټی د امريکا د متحده اياالتو د خزانی چارواکو د افغانستان بانک پخوانی رييس سره وليدل ترڅو د دغی
پلټنی په اړه ورسره خبری وکړی.
ھمدارنګه د رسمی وړانديز د موجوديت سره سره د متحده اياالتو د خزانی څانګی پرته له دی چی د افغانستان د جمھوری
رياست ھوکړه ولری وغوښتل چی دغه پلټنی لپاره مالی مرسته وکړی ولی بيا ھم د افغانستان بانک پخوانی رئيس ھڅه
کوله ترڅو د افغانستان د جمور رئيس سره په دغه اړه ووينی .د افغانستان اسالمی دولت جمھور رئيس خپله ھوکړه د
پلټنی د غوښتنليک په اړه دمتحده اياالتو دخزانی د وزارت چارواکو سره د ١٣٨٩کال د ثور د مياشيت په  ٢٠نيټه په يوه
ناسته کی څرګنده کړه ،خو د  ١٣٨٩کال د سنبله تر مياشتی پوری چی څو ورځی وروسته د کابل بانک د کړکيچ د شروع
کيدو څخه کيدی د کابل بانک د عمومی پلټنی تړون پاڼه برابره شوه.
د کابل بانک د کړکيچ ښکاره کيدل او د امانت کيښودونکو غبرګون
د  ١٣٨٩کال د سرطان د مياشتی په وروستيو کی داسی رپوټونه خپاره شول چی د کابل بانک ونډه لرونکی په دوه ډلو
ويشل شويدی ،چی يوه ډله يی د بانک د پخوانی اجرايوی رييس تر مشری الندی غوښتل ترڅو د بانک رييس د واک څخه
بی برخی کړی .د کابل بانک پخوانی رييس د  ١٣٨٩کال د سرطان په مياشت کی ددی پرځای چی د واک څخه ليری شی
ديته ترجيح ورکړه چی د ھمدغه بانک په اړه چی دی يی بنسټ ايښودونکی وو د امريکا متحده اياالتو ته د درغليو په اړه
سپړنی وکړی .د امريکا متحده اياالتو د نوموړی کال د اسد په مياشت کی ددغی موضوع په اړه د افغانستان بانک ته خبر
ورکړ او د ھمدغی مياشتی تر پای پوری د افغانستان بانک پخوانی رييس په دی وتوانيد چی د کابل بانک د پخوانی رييس
او د بانک د اجرايوی رييس استعفاوی په الس راوړی او نوی اجرايوی رييس په کار وګماری
د وظيفی څخه د کابل بانک د پخوانی رييس او پخوانی اجرايوی رييس د ليری کيدلو خبر په ډيری چټکۍ سره خپور شو،
دغه خبر د کابل بانک د امانت ايښودونکو ترمنځ په يوی ويری بدل شو ،خلک د بانک په لوری وخوځيدل او يوه عمومی
ګډوډی منځته راغله .د کابل بانک کړکيچ په يو ملی کړکيچ بدل شوی وو او د افغانستان اقتصاد د څنډو خواته کش کړل
شوی وو .د افغانستان دولت په لمړی سر کی د خلکو د باوری کولو لپاره ځينی ټوليزی بيانيه ورکړی خو دغه کړکيچ
دھغه څخه ډير ستر وو څومره چی فکر کيده ،تردی چی د افغانستان دولت يو ډير مھم ګام پورته کړ د خلکو د امانتونو
ضمانت يی ورکړ .دغه کړنه ددی باعث شوه چی کابل بانک د کوچنی اختر لپاره وتړل شو او په نتيجه کی يی خلک ھم
يو څه ارام شول او کابل بانک د  ١٣٨٩کال د سنبلی د مياشتی په  ١۴نيټه د متوليت الندی راغی.
د ملي او نړيوالو سازمانونو غبرګون
د امريکا د متحده اياالتو دخزانی وزارت د ١٣٨٩کال دسنبلی په  ٩نيټه دچټک غبرګون يو ټيم د  ٣بانکی کا رپو ھانو په
شمول په تخنيکی چارو کی د مرستی لپاره د افغانستان بانک ته وليږلو .وروسته تردی چی د کابل بانک کړکيچ منځته
راغی ،د امريکا د متحده اياالتو د نړيوالی انکشافی اداری ) (USAIDپه ډيره چټکتيا سره يوه کميټه د امريکا د متحده
اياالتو دخزانی ،د پيسو د نړيوال صندق ) ،(IMFنړيوال بانک ) ،(World Bankاو د ياليت )(Deloitteڅخه جوړه
دافغانستان بانک د پخوانی رئيس د خپلی وينا پربنسټ
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کړه تر څو د کړکيچ سره د مخامخ کيدو لپاره يوه تګالره جوړه کړی .په دغه وخت کی يواځينی د حل الره چی پيشنھاد
شوه ھغه د تصفيه الره وه ترڅو د کابل بانک کړکيچ وڅيړی او د کابل بانک ورکی شوی پانګی بيرته السته راوړی.
دغه د حل الره د ١٣٨٩کال د متوليت په رپوټ کی ھم وړاندی شوی وه ،ولی د افغانستان دولت لخوا په لومړی سر کی د
دغی غوښتنی مالتړ ونه شو ځکه په لمړی سر کی داسی ويره موجوده وه چی کيدای شی بل څوک دغه بانک وچلوی په
داسی حال کی چی داسی ګمان کيده چی کابلبانک بيرته رغيدی شی .ددی څخه وروسته بيا د  ١٣٨٩کال سنبله دمياشتی
څخه د ١٣٩٠کال ترحمل مياشتی پوری دواړه خواوی په ټپه والړی وی او نه پوھيدل چه څه وکړی .سربيره پردی د
افغانستان دولت دپيسو نړيوال صندق د وسيع کريډټ د برابرولو د پروګرام د ځينو مھمو ټکو سره موافقه ونکړه کوم چه
ناببره په ھمدغه وخت کی د سنبله په مياشت کی يی وخت پای ته ورسيد او تراوسه پوری دغه وخت نوی شوی نه دی .د
پراخه کريډټ برابرولو د پروګرام موجوديت د ډونرانو له خوا د ھيوادونو لپاره د يو بنچمارک )مھک( په توګه
استعماليږی ،ترڅو دا يقينی کړی ھغه ھيوادونو سره چی دوی مرستی کوی بايد د مالی پلوه مطمين وی او ھم ځينی مرسته
کوونکی د ھغه ھيوادونو سره چی داسی يو پروګرام ونلری ،مرستی نه کوی .ددغه پروګرام پربنسټ غوښتنو کی ھر
اړخيزه پلټنه ،تصفيه ،خپلواکه ټول اړخيزه پوښتنه د کابلبانک د کړکيچ په اړه ،او ھم د کړکيچ جرمی مسؤليتونه شامل دی.
د  ١٣٩٠کال دحمل تر مياشتی پوری کوم وخت چه دا جوته شوه چه د دغسی يو پروګرام نه لرل به د مرسته کوونکو
ھيوادونو په مرسته بده اغيزه وکړی ،کوم چی د افغانستان حکومت د نړيوال پيسو د صندوق د اساسی ټکو سره موافقه
کړی وه .د ١٣٩٠کال د حمل په نيمايی کی د افغانستان جھور رئيس اعالن وکړ چه کابل بانک به تصفيه ته وسپارل
شی ،چھد ھغی تاثيرات به دونډه لرونکو په حقونو ،د ونډه لرونکو دقدرت کتلو ،څارونکی اومديرانوباندی وی.
ھمدارنګه جمھور رئيس اعالن وکړ چه دکابل بانک د کړکيچ په اړه به يو پلټونکی کميسون په کار وګماری ترڅو د کابل
بانک د کړکيچ عوامل وڅيړی چی ددغه کميسون مشری به د څار د ستری اداری په غاړه وی .د کابل بانک د کړکيچ د
پلټنی اوبررسی کميسيون د  ١٣٩٠کال د ثور په مياشت وروستته دشپږو اونيو خپل د ارزيابۍ رپوټ وړاندی کړ .دغی
رپوټ د افغانستان بانک د نا سالمی څارنی په درلودلو سره تر سختو پوښتنو الندی راوړ او تر زياته حده يی د افغانستان
بانک ددغی کړکيچ په رامنځته کيدو کی مسؤل و بللو.
د افغانستان بانک د حمل په نيمايی کی ھغه وخت د څيړنيز کميسيون د پام مرکز وګرځيد کله چه د افغانستان بانک پخوانی
رئيس د پارلمان مخی ته څرګند شو او د کابلبانک او دھغه د قرضدارانو نه نومونه چه په ھغی کی دجمھور رئيس د ورور
او دھغه لمړی مرستيال د ورور نومونه پکی ښکيل وښودل شول .دغی وينادکړکيچ دپلټنی کميسون پام ځانته واړوه .د
دی ترڅنګ ھمدارنګه د افغانستان بانک پخوانی رئيس ھڅه وکړه ترڅو د کابل بانک دونډه لرونکو شتمنۍ کنګل کړی
جايدادونه په نښه او پور ورکونه په ټپه ودروی چی دغی کړنی ديو تعداد ونډه لرونکو غصه ناک او قھرجن عکس
العملونه د ځان سره لرل ،راو پاروه .پخوانی رئيس د ١٣٩٠کال دجوزا په مياشت کی د امريکا د متحده اياالتو ته
وتښتيده ،اوخپله استعفا يی دډيری ناتوانيو په يادولو سره چی په ھغی کی په د افغانستان بانک کی د سياسی مداخلو اغيز،
د ھغه وړانديز چی په ھغی کی غوښتل شوی ول چی د کابلبانک د ونډه لرونکی د کابلبانک د مديريت په کارونو کی د
مداخلی څخه منع کړی ول ،نه قبلول ،دقضايی قوی په ذريعه دټوليزی پلټنی دسياسی کيدو ،او دقانون د پلی کوونکو
اورګانونو پاتی راتلل په دی کی چی د مرکزی بانک سره په سترو پوروړو باندی فشار راوړی ،شامل دی.
تصفيه او د غال شوی پانګی بيرته السته راوړل
د تصفيه د مديريت دنده داده ترڅو د کابلبانک شتمنۍ معلومی او پوروړو څخه دغه شتمنۍ السته راوړی .تقريبا
٨۶١ميلونه ډالر د  ١٩تنو او شرکتونو له خوا ويستل شوی ،چی په ھغی کی ٢٧٠،٣ميلون ډالر دپخوانی رئيس،
٩۴،٣ميلون ډالر د پخوانی اجرايوی رييس ،دوه مشھورو سياسی څھرو ٧۴،١ميلون ډالر او اته  ٨تنه نور کسان د ٣٩،٠
ميلون ډالرو څخه تر ١،٧ميلون ډالرو ،چه په مجموعی توګه  ١٣۶.۴ميلونو ډالرو ته رسيږی شامل دی .نور پورونه چی
د  ٧کمپنيو په ګروپی ډول پکی شاملی دی چی په ھغی کی د کابلبانک ونډه وال ،وتلی سياسی څھرو ،او نور اړونده
کسانو تر ٢٧٨ميلون ډالرو پوری وړی دی.
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د  ١٣٩١کال د سنبلی دمياشتی تر پايه پوری دکابل بانک د تصفيه مديريت په دی توانيدلی چه ١٢٨،٣ميلون ډالر نغد
اويا د دجايدادونو خرڅولو څخه په الس راوړی ،اوھم  ١٩٠،۶ميلون ډالرو په کتابی ارزښت د کابلبانک شتمنۍ پخپل
واک کی ولری ،چی په اوسنی وخت کی کيدای شی ددغی شتمنيو ارزښت د سل ميلونو دالرو څخه زيات شی.
ھغه ستونزی چه دتصفی مديريت د ھغی په حل کولو باندی ونه توانيږی ھغه د مالی شخړو د حل کميسون ته دحل لپاره
ليږی چه دغه کميسيون کوالی شی دغه موضوعاتو ته د کابلبانک د کړکيچ په تړاو د ستری محکمی د اختصاصی
محکمی په غوښتنه رسيدګی وکړی .تراوسه پوری د مالی شخړو دحل کميسون د کابلبانک په اړه مختلفی موضوعګانی
معلومی کړی دی چه دھغی د ډلی څخه د ګاز ګروپ ګټه وړونکی شرکت او دھغی پوری مربوط د  ١٢١ميليون ډالرو
پور دی .ھمدارنګه دمالی شخړو دحل کميسون د ونډه اخستلو لپاره پورونه چه تر سل ميلون دالرو پور پوری رسيږی،
معلومی کړی.
دتصفيه د مديريت کړنی دکابل بانک دپانګی په معلومولو او بيرته السته راوړلو کی له يو لړ ستونزو سره مخامخ شوی
چی په ھغی کی دونډه لرونکو ترمنځ د شرکتونو چی پورونه يی اخيستی ول د مالکيت پر سر ستونزی رابرسيره شوی.
او دھغه شرکتونو ترمنځ چه پوروړی دی ،ھمدارنګه د ھغه پورونو په سر النجه چی د کابلبانک څخه يی د ونډو د
اخستلو لپاره اخيستی وی ،روانه ده .د ھغو پورونو په برخه کی موافقه نه کول چه دکابل بانک په واسطه دپرديو لپاره
اجرا شويدی.د دی ترڅنګ دلوی څارنوالی پاتی راتلل په دی کی چی د کابلبانک د پوروړو او شرکتونو د شتمنيو په اړه د
معلوماتو السته راوړلو لپاره د نړيوالو حقوقی مرستی السته راوړی ،د سياسی مداخلو شتون د تصفيه د مديريت او ھم د
مالی شخړو د حل د کميسيون په خپلواکو کړنو کی ،د عدلی او قضايی قوی مداخله ،او ھم د تصفيه د مديريت مقاومت او
دھغی اختالف د يو مشوره دھی د کميټی سره ترڅو خپل خپلواک صالحيت په سمه توګه سرته ورسوی ،شامل دی.
د قانون د پلی کوونکو او د ھغوی پوری اړوند اورګانونو غبرګون
د١٣٨٨کال دحوت په مياشت کی د واشنګتن پوست خپری شوی مقالی د افغانستان بانک ديته وھڅولو ترڅو په
کابلبانک کی د درغليو دکشفولو لپاره نوری کړنی تر الس الندی ونيسی .ددی سره سره ھيڅ ډول دپام وړ غبرګون
دپوليسو ،دلوی څارنوالی ،او د څارنی د ستری اداری لخوا ونه ښودل شو.
سره له دی چی قانون پلی کوونکی اورګانونو د يو خپلواکی څيړنی په اړه د  ١٣٨٩کال د حوت په مياشت کی په کافی
اندازه اسناد نه لرل ولی بيا ھم د  ١٣٩٠کال د سنبلی په مياشت کی کله چی د کابلبانک کړکيچ منځته راغی او يا ھم کله
چی د افغانستان بانک پخوانی رييس لوی څارنوالی ته د جنايی څيړنو په اړه ليک واستولو ،دغه څيړنه شروع شوه .په
ھر ډول  ،په لوی څارنوالۍ کی د لوړپوړو چارواکو په واسطه يو سياسی پريکړه منځته راغله او د کاری ساحی
څارنواالنو په سختۍ سره دغه څيړنی باندی دومره تاثير نه درلود .دغی څيړنی بيا ھم تر ھغی پوری سرته ونه رسيده
ترڅو لوی څارنوالۍ د  ١٣٩١کال د حمل په مياشت کی د کابلبانک د کړکيچ د ارزيابۍ د کميسيون سره يوځای شو او يوه
ژوره پلټنه يی چی د واشنګټن پوسټ د مقالی د خپريدو څخه تر يوکال ډير وروسته ،د کابلبانک د کړکيچ د منځته راتلو
څخه  ٨مياشتی وروسته او ھم پنځه مياشتی وروسته له ھغی چی د افغانستان بانک پخوانی رييس لوی څارنوالۍ ته ليک
واستولو ،په الره واچوله.
کله چی د ارزيابۍ کميسيون د  ١٣٩١کال د ثور په مياشت کی خپل رپوټ تکميل کړ نو د لوی څارنوالۍ د څارنواالنو له
خوا جرمی صورت دعواوی ترتيب شوی .په ھر صورت د دغه جرمی صورت دعواو په اړه معلومات د  ١٣٩١کال د
جوزا تر مياشتی پوری تقريبا يو کال وروسته ھم خپاره نه شول چی په ھغوی کی د کابلبانک د ارزيابۍ د اشخاصو،
اداری ،معلوماتی ټکنالوژۍ ،پورونو او پلټنی څانګی ،او ھم د افغانستان بانک کارکوونکی کوم چی د خپلو کارونو په اجرا
کی په بی توجھی تورن ول ،په اړه جرمی ډول دعوی شاملی وی .په دغه جرمی صورت دعوو کی د حسابدارۍ د ادارو
کارکوونکو کومو چی د کابلبانک لپاره ناسم اسناد برابرکړی ول ،د ھوايی کرښی کارکوونکو کومو چی پيسی د افغانستان
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څخه د باندی وړی وی ،او ھغه ونډه وال چی د صفر فيصد ګټی د ورکولو په بدل کی پورونه اخيستی ول او ھم په اګاھانه
ډول يی د بيرته ورکړی نيت نه درلود ،ددوی په اړه جرمی صورت دعوی شاملی نه وی .ھغه معلومات چی د څيړنی په
جريان کی السته راغلی ښايی چی دا تصميم چی د چا په اړه جرمی صورت دعوی ترتيب شی يو سياسی تصميم وو چی د
 ١٣٩١کال په پسرلی کی د کميټی د لوړپوړو چارواکو له خوا ونيول شو او د لوی څارنوالۍ څارنواالنو څخه وغوښتل
شول ترڅو دغه جرمی صورت دعوی د سياسی تصميم د غوښتنو سره سم جرمی صورت دعوو کی تغيرات راولی.
په ھر ډول  ،د پلټنو په ځنډيدو کی په لوی څارنوالۍ کی د ظرفيت ستونزه ھم موجوده وه ،ھغه غټه ستونزه چی جرمی
څيړنی يی د ځنډ سره مخامخ کړی وی ھغه د ځينو ھغو درغلی کوونکو په اړه چی د کابلبانک په درغليو کی يی الس
درلود ،په څيړنو کی سياسی مداخله وه.
دستری محکمی له خوا ځانګړی محکمه
د ستری محکمی ځانګړی محکمه د ١٣٩١کال دحمل په مياشت کی ديوی ځانګړی مرجع په توګه دکابل بانک د کړکيچ د
مدنی اوجزايی قضيو د حل لپاره جوړه شوه .اختصاصی محکمه دستری محکمی له خوا د ټولو قانونی صالحيتونو
لرونکی او تنظيم شوی محکمه ده چی د مالی شخړو د حل د کميسيون لپاره د استيناف دنده او د جرمی دوسيو لپاره چه د
لويی څارنوالی له خوا ورته پيژندل شوی وی د لمړنۍ محکمی دنده په غاړه لری .تر اوسه پوری نوموړی محکمی د
مالی شخړو د حل د کميسيون له خوا کومه استيناف طلبه قضيه نده رارسيدلی ،مګر جزايی صورت دعواوی يی دلوی
څارنوالی لخوا ترالسه کړيدی.
د قانون پربنسټ ،تر ھغی چی مدنی دعواو ته رسيدګی نه وی شوی نو جرمی صورت دعوا نه شی فيصله کيدی ،يعنی
جزايی صورت دعوا کله چی مدنی دعوا حل شی اختصاصی محکمه به پر ھغی باندی پريکړه کوی ،کوم چی کم تر کمه
څو مياشتی په بر کی نيسی .په اوسنی وخت کی داسی نښی وروسته له ھغی چی د ١٣٩١کال دعقرب په مياشت کی د
کابلبانک د درغليو د جرمی صورت دعواو په اړه لمړنی ناسته وشوه ،ښکاره شوی چی دغه مقوله د ياده ويستل شوی.
سره ددی تر اوسه اختصاصی محکمه خپلوخت د کابل بانک د مديرانو او ونډه والو د عريضو په جواب کی  ،دھغو
موضوعاتو د حل په اړه کوم چی په لمړی مرحله کی بايد د تصفيه مديريت ته وړاندی شی ،تير کړيدی.
ھمدارنګه ځانګړی محکمی ددی پرځای چی جرمی صورت ددعوی ته رسيدګی وکړی ،خپل وخت په دی باندی تيروی
ترڅو څنګه د کابلبانک پورونه السته راوړی .د ځانګړی محکمی په دغه کړنو کی د ځينی دستورونو ليږل دی د
کابلبانک د تصفيه اداری او د نوی کابلبانک اداری ته ،او ھم د اضافی څيړنو سرته رسول دی دھغه موضوعاتو په
ھکله چی په لمړی سرکی ددوی په اليحه وظايف کی نه ول ذکر شوی ،د بيلګی په ډول د احتمالی درغلی کونکو او ھم
شاھدانو سره د وخت څخه وروسته ليدنی د ونډه لرونکو سره کيناستل او د ھغوی تشويقول ترڅو پورونه بيرته اداکړی،
شامل دی.بر سيره پردی ځانګړی محکمه ټول کسان سره له ټولو معلومو پورونو چه دھغوی په قضيو کی موجو دی
يوځای دغور الندی نيسی چه دغه کړنه کوالی شی چه ځنی مظنونين خساره مند کړی او دھغوی وړتيا ديوی مناسبی
دفاعيه لپاره له منځه يوسی.
د ځانګړی محکمی او سنی کړنيتر ډيره حده د جزايی اجراتو دقانون د نورمونوڅخه دباندی دی اوداسی معلوميږی چه د
جرمونو په اړه دمظنونينو د مناسبی دفاع حق کيدای شی پکی وخوړل شی .د اختصاصی محکمی دبی طرفی په اړه ھغه
وخت سوالونه منځته راغلل کله چی د  ١٣٩١کال د اسد د مياشتی په پنځمه نيټه داختصاصی محکمی رئيس د ځينو
سياسی څھرو دپورونو دالسته راوړلو په اړه په مطبوعاتو کی خپل نظر څرګند کړ چی دغه موضوع کيدای شوی چی
رسمأ په محکمه کی راپورته شوی وای.
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د سمونو په اړه د دولت ژمنی
د افغانستان دپاره د پيسو د نړيوال صندوق ) (IMFد  ١٣٩٠کال د افغانستان لپاره د پراخه کريډت برابرولوپروګرام
) (Extended Credit Facility Programکی يو اندازه سپارښتنی شاملی دی چی د حکومت په قوانينو کی د جامعو
اصالحاتو په راوستلو او د مالی موسساتو په څارنه او د ھغوی د وړتيا په لوړولو ترڅو غيری قانونی کړنی کشف او له
منځه يی يوسی .په دغه پروګرام کی د حکومت اراده د بانکی اصالحاتو په اړه ،د څارنی د وړتيا د لوړولو ،کشف او
څيړنه ،او د تګالرو جوړول شامل دی ترڅو د کابلبانک د السه تللو شتمنيو د بيرته السته راړولو چاره ګړندۍ شی .تر
اوسه پوری ،د دغه بنچمارکونو په اړه السته راوړنی سره مختلفی دی.
سپارښتنی
ھغه موضوعاتو چه په کابلبانک کی يی د درغليو دوام ته اجازه ورکړی او د مدنی السته راوړنو او جنايی عدلی سيستم
کمزوری غبرګون د ھغه موضوعاتو سره تړاو لری چی د افغانستان د ټولنيز جوړښت ،حکومت ،او عامه ادارو کی په
ځانګړی ډول عدم ظرفيت ،قوم پرستی ،حرص او سياسی مداخلی شامی دی ،سراو کار لری.
ھغه پيښی چی دکابل بانک کړکيچ ته يی الره ھواره کړه ،او ورپسی کوم غبرګونونه چی رامنځته شول ،د فساد پر
وړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکی او ګډی کميټی يو تعداد سپارښتنی دحکومت داری ،د مقراراتی څارنه او د ھغی
پلی کول ،جنايی پلټنه ،قضايی کړنی ،السته راوړنی ،د نوی کابلبانک خرڅالو او ھم د ټوليزی پوښتنی د پلی کيدو څخه
څارنه په برخو کی وړاندی کړی.
ددی سپارښتنو څخه يوه مھمه سپارښتنه داده چيپه افغانستان کی داسی ادارو ته اړتيا ده ترڅو خپلی کړنی په خپلواک ډول
سرته ورسوی ،او يا ھم پرته له سياسی ادارو د مداخلی څخه خپلی کړنی سرته ورسوی ،او د معافيت د اصل پای ته
رسول چه افغانستان کی موجود دی ترڅو ټول ھغه کسان چی د کابلبانک د کړکيچ په رامنځته کيدو کی مسول دی په کلی
ډول د عدلی تعقيب الندی ونيول شوی . .دا دوه قوی الری چاری دی چه ددوی په واسطه دافغانستان حکومت کوالی شی
ديوی راتلونکی قوی او د قانون پيروی حکومت جوړ کړی .
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 .Iپيژندنه
الف( د کابل بانک اھميت
د  ١٣٨٩کال د اسد په مياشت کی جوته شوه چه کابل بانک د ډيرو زياتو زيانونو سره مخ شويدی او ھم يی پخوانی رئيس
او اجرايوی رييس له خپلو دندو ګوښه شويدی .په دغه وخت کی په پراخه پيمانه انديښنه موجوده وه چه ګواکی کابلبانک
په پوره توګه د ونډه لرونکو د امانتونو د ورکولو لپاره پيسی نه لری چه په نتيجه کی خلکو د بانک په لور مخه کړه او
يوه پراخه ټوليزه ګډوډی منځته راغله .ددغه کړنو په غبرګون کی د افغانستان اسالمی جمھوری دولت اعالن وکړ چه
دولت د امانت ورکونکو پيسی په داسی شکل تضمينوی چی کابلبانک ته په سلګونو ميلونه ډالرھورکوی ترڅو د خلکو
امانتونو ته رسيدګی وشی .د کابلبانکزيانونه او دھغھی په پايله کی کړکيچ د درغلۍ ،کمزوری مقراراتو او څارنی ،د
قانون څخه بخښنه ،او سياسی مداخلو نتيجه وه.
د کابل بانک له منځه تلل دافغانستان او نړيوالی ټولنی لپاره د ډير لوړ اھميت لرونکی وه .ځکه په دغه وخت کی کابل
بانک ديو ميلون څخه زيات امانت ايښودونکی درلودل چی ډيره برخه يی دافغان کارکونکی او د عامه خدمتونو
کارکونکی ول .سربيره پردی ،وړاندی تر دی چی کابلبانک د زوال سره مخ شی يواځی  ٣۴سلنھشتمني يی په
افغانستان کی په واک کی درلوده  ،حال داچه د دويم ستر اورګان په محاسبه کی دغه د  ١٣سلنی څخه کمه شتمنی ښودل
شوی وه .دبانک پورونه د افغانستان له بودجی له خوا تامين شوی چه د کلنی بودجی څخه به ورکول کيږی او په اته ٨
راتلونکو کلونوکی به بيرته دولت ته سپارل کيږی چی په دی ترتيب د کړکيچ تاوان په ټولو افغانانو تقسيم شو .دبانک
مالی پراخواالی ته په کتو سره ،د دغه بانک مالی خالصون بی ساری لوړ دی چی د افغانستان د  ۶سلنی ناخالصه
توليداتو څخه ډيريږی  .د کابلبانک د شتمنيو بيرته السته راوړل يو له بنسټيزو پروسو څخه شميرل کيږی چی نه يواځی
داچی دا به په کلنی بوديجی باند فشار را کم کړی ،بلکه دا به د افغانستان د ادارو د قانونيت لپاره يوه ستره ازموينه ھم وی.
برسيره پردی د کابل بانک دغيری قانونی کړنو پراخوالی ،د کورنی او باندنی اداری بی کفايتی او ناسمه څارنه ،سياسی
مداخلو ،او د بښنی ماحول چی اوس ھم په افغانستان کی وجود لری ،ټول ھغه پراخه سيستماتيک موضوعات دی چی
دافغانستان نظام ته متوجی دی .چه دغه موضوعاتو ته د رسيدګی د ناکامی په صورت کی دفعلی ديموکراتيک نظام
مشروعيت او ثبات په خطر کی وراچوی.
سربيره پردی چی ډيری پلټنی او ارزونی چه دزياتو نړيوالو اوملی کورنيو ادارو له خوا په الره واچول شوی ،ھيڅ کله
ھم د کابلبانک د تاسيس ،او ھغه کړنو په اړه چی د کابلبانک د کړکيچ د منځته راتللو سبب وګرځيدی ،د حقيفت موندنی
کومه ښکاره پلټنه ونه شوه او دغه کړکيچ په وړاندی کوم غبرګون ښکاره نه شو .په ښکاره ډول د حقايقو اود کابل بانک د
کړکيچ تر منځته راتګ پوری او کوم فعاليتونه چه دھغه دسقوط سبب وګرځيدل ،کوم غبرګون دھغه دويجاړتيا او خرابی
په برخه کی ونه ښودل شو .ددغه کړکيچ د اھميت دمعلومولو لپارھد پيسو دنړيوال صندوق اود افغانستان دولت د کابل
بانک په اړه يو لړ بنچمارکونه چه په ھغی کی د افغانستان لپاره د پيسو د نړيوال صندوق د اعتبارونو د اسانتياوو د
پراخوالی د پروګرام په اھدافو کی ورزيات کړل .د افغانستان لپاره د اعتبارونو د اسانتياوو د پراخوالی پروګرام د
افغانستان سره د مرسته کوونکو لپاره يو بنسټ جوړوی چه دھغی پربنسټ نړيوال مرسته کوونکی خپل ځان د يو ھيواد په
مالی اداری باندی متيقين کوی ،او ددغو پنچمارکونو په پلی کيدو کی پاتی راتلل ددی سبب کيږی چی نړيوال مرسته
کوونکی خپلی مرستی شاته کړی.
ھمدارنګه دکابلبانک د کړکيچ د حل په موښه د فساد پروړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکی او ګډی کميټی ) (MECپه
خپلو مخکنيو ټولګو کی يو لړ سپارښتنی او بنچمارکونه وړاندی کړی ول چی په ھغی کی د افغانستان پر حکومت غږ
شوی وو ترڅو د کابلبانک د کړکيچ په اړه پلټنی سرته ورسوی ،د پلټنو وړتيا لوړه کړی ،شتمنۍ کنګل کړی ،درغلی
کونکی عدالت ته راکاږی ،پرمخ تللی ټول اړخيزه پلټنه وکړی ،او د عامه وکړو د سياسی مداخلی څخه مخنيوی وکړی،
شامل دی.
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ب( د فساد پر وړاند د څارنی او ارزونی د خپلواکی او ګډی کميټی ) (MECڅخه غوښتنه.
د  ١٣٩٠کال د افغانستان لپاره د اعتباراتو د اسانتياوو د برابرلو په پراخه پروګرام )ٍ Extended Credit Facility
 (Programکی راغلی چی دا ضروری ده چی د فساد پروړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکه او ګډه کميټه د کابلبانک د
کړکيچ په اړه يوه ټول پوښتنه سرته ورسوی ،ترڅو د کړکيچ علتونه پيدا او د حل لپاره يی سپارښتنی وکړی .په دی
ھکله د اعتباراتو د اسانتياو د برابرولو پراخ پروګرام داسی څرګندونه لری.
 ١.۴يوه خپلواکه او ژوره ټول پوښتنه د کابلبانک د کړکيچ په اړه بايد په الره واچول شی ،چی د
وظايفو اليحه يی بايد د دپيسو دنړيوال صندق د کارکونکو سره په موافقه جوړ شی .په دغه ټول
پوښتنه کی بايد د کابلبانک د جواز د اخيستو څخه بيا تر د  ١٣٩١کال ددلوی مياشت پوری چی
پکی به د بانک په تناسبيت ،موثريت ،او د غبرګون د ښودلو وخت د افغانستان د حکومت ،د
مرکزی بانک او د عدلی او قضايی سيستم کوم چی د مالی سکتور د ساتلو لپاره جوړشوی ،د
اداری موضوعاتو ته رسيدنه ،او د افغانستان دقوانينو پلی کونه ...شامل دی .ددغی ټول پوښتنی
څخه بنسټيزه موخه د پوھاوی د کچی او روڼوالی لوړول ،او د درسونو منځته راوړل چی کيدی
شی د مالی چارو په ساتنی کی او ھم ددغسی پيښو چه په راتلونکی کی واقع شی مخ نيوی
وشی.
او د غه غوښتنه الندی بنچمارک چی بايد د ميزان د مياشتی تر  ١١نيټی پوری تکميل شوی وی ،شامل دی.
د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکه او ګډه کميټه ) (MECيوه ژوره عمومی
ټول پوښتنه د پيښو د څيړنی لپاره چه دکابل بانک د سقوط سبب وګرځيد په الره اچوی چی په دغه
کی به د کابلبانک د کار د شروع ،د دوی کړنی ،د ونډه لرونکو کړنی ،د څارنی او پلټنی ادارو
رول ،او په څنګ کی يی د حکومت او د جنايی عدلی او قضايی سيستم اغيزمنتوب او رسيدګی
ھغه مجرمينو ته چی دغه جرم يی سرته رسولی ،شامل وی.
د افغانستان د ماليی وزيرد افغانستان د حکومت په استازيتوب په رسمی بڼه د يو ليک په ذريعه د ١٣٩١کال د جوزا
دمياشتی په  ١٣مه نيټه د څارنی او ارزونی د کميټی څخه ددغی ټول پوښتنی د په الره اچولو غوښتنه وشوه) .لمړی
ضميمه(
ج (.د اداری فساد پر وړاندی د څارنی اوارزونی خپلواکه او ګډه کميټه څوک دی؟
د اداری فساد پر وړاندی دڅارنی او ارزونی خپلواکه او ګډه کميټه د  ١٣٨٩کال دحوت په مياشت کی وروسته دھغی چه
دفساد په وړاندی د کړنو خپلواکی څارنی او ارزونی ته په يو سلسله نړيوال کنفرانسونو کی اړتيا وليدل شوه منځته
راغله .دافغانستان دولت د نړيوالی ټولنی څخه وغوښتل ترڅو يوه د افغانانو او نړيوالی ټولنی ګډه د څارنی او ارزونی
کميټه جوړه کړی ،ترڅو د کړنالرو په اړه مشوری ورکړی او د يو لړ ځانګړو بنچمارکونو د پلی کيدو څخه څارنه او
ارزونه وکړی
د کميټی د وظايفو اليحی پربنسټ بايد کميټه د اداراتو لپاره موثر پرمختيايی معيارونه برابر کړی – په ملی کچه د فساد
پروړاندی کړنو څخه څارنه او ارزونه وکړی ،د نړيوالی ټولنی د کړنو څخه څارنه او ارزونه وکړی ،او د مرسته کوونکو
ھيوادونو په مرسته څارنه او ارزونه وکړی ،او خپل رپوټ د افغانستان د اسالمی دولت جمھور رييس ،ملی شورا،خلکو او
نړيوالی ټولنی ته وړاندی کړی.
کميته په مکمله توګه د نړيوالی ټولنی او د افغانستان دولت څخه خپلواکه ده .ھمدغه خپلواکی ده چی کميټه کوالی شی
خپلی کړنی په روڼ شکل پرته د کومی مداخلی څخه پرمخ بوزی.
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د کميټی اوسنی غړی عبارت دی له:
افغانی غړی

نړيوال غړی

ښاغلی محمد ياسين عثمانی

ډراګو کاس )سلوانيا(

ښاغلی ذکيم شاه

اغلی ايوا جولی )فرانسه ناروی(

ښاغلی ډاکټر يما ترابی

ښاغلی جنرال حسن مشھود چوھدری )بنګله ديش(

تر اوسه پوری کميټی شپږ ماموريتونه په افغانستان کی سرته رسولی ،دوه شپږ مياشتی رپوټونه او د اويا  ٧٠څخه
زيات بنچمارکونه او سپارښتنی يی دحکومت داری ،د فساد دمخنيوی ،او دقانون دپلی کولو په برخه کی وړاندی
کړيدی .تر اوسه پوری د سپارښتنو يوه ډيره برخه دنړيوالی ټولنی او دافغانستان ددولت له خوا پلی شويدی.
د( عمومی ټول پوښتنه څه شی ده
عمومی ټول پوښتنه عبارت دھغی رڼی او خپلواکی مطالعی څخه ده چی کله ديوی پيښی په اړه دحقايقو موندلو ته پر
عامه ادارو د خلکو د اعتماد د بيا اعاده کيدو لپاره اړتيا وليدل شی اويا ھم د سپارښتنو د جوړولو لپاره تر څو د ورته
پيښو څخه په راتلونکی کی مخنيوی وشی ،په الره اچول کيږی .ټول پوښتنه يو جنايی پلټنه نه ده او نشی کوالشی چه
جنايی مسلی کشف او يا جرمی مسوليت د چا په غاړه واچوی.
د جرمی پايلو په خالف دکميټی واقعی السته راوړنی او قضاوت د احتمالی توازن او ھم د قوی مدارکو د موجوديت او د
کميټی له خوا د ښی ارزونی پر بنسټ والړی دی  ،د کميټی قضاوت کوم دپام وړ تاثيرات پر جزايی يا مدنی برخو د
پيښی باندی نه لری.
 .IIکړنی او زيرمی
د کابلبانک په اړه ټول پوښتنه د څارنی او ارزونی د کميټی د يو غړی له خوا رھبری کيده او دنده ورسپارل شوی وه
چی ټول پوښتنه رھبری او الزمی پريکړی وکړی .د څارنی او ارزونی د کميټی د دايمی سکرټريټ د عمومی ټول
پوښتنی په برخه کی مرسته کړی او د ټول پوښتنی د ټولو اړخونو په ځانګړی ډول د حکومتدارۍ او قانون په برخه کی،
بانکدارۍ ،مالی او د قانون د پلی کولو د برخی په داره کی مسؤليت درلود .د وخت لنډ والی کمټه اړ ويسته ترڅو خپلی
کړنی په چټکی سره سرته ورسوی او دا ټول پوښتنه په دوو مرحلو يو د اطالعات په راټولولو )حقايق( اوبل د سپارښتنو
جوړول )پاليسی( کی سرته ورسوی.
الف –اوله مرحله ‐ د رښتيا پيداکول
د ټول پوښتنی لمړۍ مرحله د موجوده اسنادو او رپوټونو را ټولول او د ھغوی ارزونه تشکيلوی )د ال ډيرو معلوماتو
لپاره څلورم مل وګورۍ( ځکه چی د کميټی لپاره د دويم ځل لپاره د زياتو څيړنو سرته رسول ،د تخصصی څيړنو او
رپوټونو په موجوديت کی ښه مفھوم نشی افاده کولی .په بدل کی کميټی ټول شته اسناد سره يوځای کړل ترڅو د خپل
رپوټ لپاره يو بنسټ جوړکړی ،چی بيا ھغه د نورو مرکو او زيرميزو اسنادو په ګډولو سره نور ھم غنی شو.
کميټی ځنی مھم رپوټونه او معتبر اسناد پيداکړل او د کابلبانک د کړکيچ کی د حقايقو د موندلو لپاره يی په پراخه پيمانه
پرھغوی باندی اتکا وکړه .ترټولو بنسټيز رپوټ ھماغه د پلټنی رپوټ دی چی د يو نړيوالی معتبری کمپنۍ له خوا د
افغانستان بانک سره د تړون له مخی ترتيب شويدی .دغه ټوليزه پلټنه دافغانستان بانک  ،دمالی وزارت او کابل بانک په
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ھر اړخيزه ھمکاری سرته رسيدلی چی پکی د حقيقت موندنی په خاطر د ډيرو اشخاصو او ادارو سره مرکی شوی ،چی
په دوی کی د کابلبانک څو پخوانی کارکوونکی ھم شامل دی ،د پورونو د دوسيو څيړل ،د حسابداری حسابونه ليدل ،او په
دوبۍ کی د شاھين صرافی ثبت شوی اسناد شامل دی.
کميټی نور حمايوی معلومات او اسناد د ډيرو نورو الرو څخه ھم السته راوړل او په درجنونو مرکی يی د يو تعداد ملی او
نړيوالو اشخاصو او ادارو سره په الره واچولی.
ب -دوھمه مرحله ‐د سپارښتنو جوړول
دپوښتنو لمړۍ مرحلی کی راټول شوو اسنادو او مرکو د يو ښه مقدماتی رپوټ او ھم دھغه ځايونو لپاره چی بايد سپارښتنی
ورته جوړی شی يو ښه بنسټ کيښود .د رپوټ سپارښتنی د  ١٣٩١کال دسنبلی د مياشتی په اخرکی ترتيب شوی او
وروسته د اړوند او مھم کسانو سره دھغوی نظرياتو د اخيستلو لپاره شريک شوی ،چی ډيری ښی او ضروری نظری د
ونډه لرونکو لخوا السته راغلی چه ھغه د سپارښتنو په وروستی لست کی ډيری شوی دی.
ج (.د کړنالری طرح
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واقعيتونو ته کتنه
الف -د بانکدارۍ مقرراتو ته کتنه
په افغانستان کی د بانکداری سکتور ديو سلسله قوانينو او مقراراتو په واسطه اداره کيږی چه دکابل بانک د کړکيچ په
څيړنه کی د مبدا په توګه حسابيږی .په دوی کی ترټولو مھم يی په افغانستان دبانکداری قانون دی ،چی په ھغی کی چه د
جواز د السته راوړلو څرنګوالی ،تشکيل ،کړنی ،مالکيت ،څارنه او د بانکداری پلی کيدنه په مکمل ډول تشريح شوی
دی .د افغانستان بانک دقانون له مخی کوم چی د افغانستان بانک يی د يوخپلواک اورګان په توګه پيژندلی چی په
افغانستان کی د بانکدارۍ د چارو څخه د څارنی او تنظيمولو مسوليت لری .د پيسو د مينځلو او د جرمونو په سبب د
ترالسه شوو عوايدو په وړاندی قانون ،چی د پيسو پټی ليږدونی ښکاره کوی او د ځانګړو اشخاصو بانکی حسابونه
معلوموی ،او ھمدارنګه يو لړ نور مقررات دی چی ددغه قوانينو پواسطه وضع کيږی.
په افغانستان کی د بانکونو جواز صادرول
مقرراتو ته کتنه
په افغانستان کی ټول بانکونه دبانکداری لپاره يو جوازنامی ته چه دافغانستان بانک لخوا ورکول کيږی اړتيا لری ،چی
د ھغی د السته راوړلو لپاره غوښتنی بايد دخپلو معلوماتو پخواکی تجارتی پالن ،مقرری ،د مديريت په اړه معلومات ،
دکميتی غړی او ونډه لرونکی  ،د ستونزو د مديرت پاليسی  ،دپيسو د مينځلو پر وړاندی کړنی ،او ھم داخلی کنترول په
اړه معلومات بايد ولری .د افغانستان بانک کوالی شی چه پخوانی مالی  ،جرمی ،شخصی اومسلکی غوښتونکی  ،ونډه
لرونکی ،مديران او ټول اړوند خلک او حقوقی شخصيتونو په باره کی څيړنی سرته ورسوی.
دافغانستان د قانون پربنسټ جواز يوازی ھغه شرکتونو ته ورکول کيږی چه لمړنۍ پانګه يی حد اقل ۵ميلونه ډالره وی،
چه کم ترينه خالصه پانګه ده چی بايد بانک يی پخپل واک کی ولری .کمپنۍ کوالی شی خپل لمړنۍ غوښتنه تسليم کړی
په دی معنی چه په راتلونکی کی د بانک جوړونی لپاره د  ۵ميلونه ډالر السته راوړلو لپاره ونډه وال ځانته پيدا کړی.
ھمدارنګه يوه کمپنۍ ھغه وخت کوالی شی خپل وروستی غوښتنه تسليم کړی چی ټول حمايوی اسناد يی برابر کړی وی،
ثبت شوی وی او کم تر کمه  ۵ميليونه ډالره سرمايه يی پری کړی وی.
کله چی د افغانستان بانک يو غوښتنه ارزوی نو بايد دارزونی په وخت کی په نظر کی ولری چی آيا د بانک بنسټ
ايښودونکی دبانکداری مقررو سره اشنا دی که څنګه ،د بانک د رھبری وړتيا او صالحيت لری ترڅو بانک په آرمه او
درسته توګه پرمخ بوځی ،او ايا د بورد او کميټو وړاندی شوی غړی په کار پوه او سم خلک دی ،ديو جواز دصادرولو
عمومی شرايطو د پوره کولو لپاره د کافی پانګی شتون ،د ونډه لرونکو توانايی چی د بانک سالم او محتاطانه مديريت ته
تھديد نه وی ،په کا رپوه او مناسب مديران او مالکين ولری ،او يوه ښه سوداګريزه طر حه  ،مالی طرحه  ،داخلی کنترول
او د ستونزو د مديريت طرزالعملونو د شتون څخه عبارت دی ، .يو جواز په ھغه وخت کی کيدای شی لغوه شی چی
پانګه کافی نه وی ،او بانک ونشی کوالی دخپلو اعتباری مکلفيتونوڅخه ووزی ،بانک په ناسالمه او د ستونزو څخه په
ډک ډول کړنه وکړی ،اويا ھم بانک غيری قانوی کړنی سرته ورسوی.
دکابل بانک دجواز صادرول
دکابلبانک د جوړيدو لومړنی غوښتنه د ١٣٨٢کال دجدی مياشتی په  ٧نيټه دکابل بانک د پخوانی رئيس او څلورو نورو
ونډه لرونکو له خوا وړاندی شوه .دغه غوښتنليک ټول د اړتيا وړ اسناد لکه اساسنامه يا ھغه ملوما ت چه د ونډو په مخ
وی ،د ونډه لرونکو ناستی ،مديره پالوی ،مجموعی سرمايه او حسابداری ،او يوه سوداګريزه طرحه د غوښتونکو د ټولو
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جزياتو سره ،توليدات اوخدمتونه ،مديريتی جوړښتونه ،دسوانحو په مټ معلومات ،د ونډو ويش ،د ستونزو مديريت،
د پيسو د مينځلو په وړاندی کنترول ،مالی طرحی او د اعتباراتو مديريت او پانګه ،د ځانه سره درلوده .سوداګريزی
طرحی ھم دا جوتوله چی د بانک بنسټ ايښودونکو پخوا تردی ھم په منځنی ختيځ کی کار کولو چه د  ١٣٧۶کال څخه
راپه ديخوا جوړ شوی وه او دنړيوالو غټوبانکونو سره يی اړيکی لرلی.
د کابل بانک پخوانی رئيس وړاندی تر کابلبانک اصأل په دواړو نومونو يعنی ھم رئيس اوھم اجرايوی رئيس د کمپنی
ياديده او څلور اصلی ونډه لرونکی د مديرانو په نومونو ياديدل .پيشنھاد شوی څارنيزه پالوی کی د پلټنی او اعتباراتو
امرين چی  ٣٧کلنه تجربه يی په ھند او دوبی کی درلوده ،مالی او تجارتی رئيس د ٣۶کلونو تجربی په لرلو سره په
دوبی کی ،او اداری او عملياتی رئيس چی د بانکدارۍ په برخه کی يی ٢٣کلنه تجربه په متحده عربی اماراتو کی
درلوده ،شامل ول.
د مديره پالوی په پيشنھادی غړو کی يو شخص چه د بانکدارۍ په برخه کی يی  ٢٣کلنه تجربه په متحده عربی اماراتو
او عمان کی درلوده ،يو تن د کراچی د پوھنتون فارغ د  ٢٨کلنی د بانکداری تجربی سره چی غالبا په متحده عربی
اماراتو ،کی او يو بل تن  ٢٨کلنه تجربه په دوبی کی درلوده ،شامل ول .پيشنھاد شوی اجرايوی رئيس چی په ھند کی
يی تحصيل کړی وه او  ٣٩کلنه د بانکداری سابقه يی په متحده عربی اماراتو کی درلوده ،پيشنھاد شوی وو.
سره له دی چی د پيشنھاد شوو نوماندانو سره مرکی حتمی وی خو داسی نه ښکاری چی د ټولو نوماندانو سره مرکی
شوی وی اونه ھم داسی کوم مدرک شتون لری چی ددغه نوماندانو دمالی او جنايی سوابقو په اړه دی پلټنه شوی وی.
ولی بيا ھم د ١٣٨٣کال دثور په دوھمه نټه د افغانستان بانک پخوانی رييس د ذکر شوی بانک پخوانی رئيس ته خبر ورکړ
چه د کابلبانک لومړنی غوښتنه منظور شوی چی ھغوی ته يی اجازه ورکوله ترڅو دخصوصی سرمايه ګذاری جواز په
افغانستان کی دسرمايه ګذاری څخه دحمايت اداری )ايسا( څخه السته راوړی او دسرمايه ګذاری د عالی کميسون څخه
دمنظوری په لټه کی شی .د١٣٨٣کال دجوزا دمياشتی په١۴مه نيټه کابلبانک د ايسا څخه د  ۵ميليونو ډالرو د لمړنۍ پانګی
په درلودلو سره چی د پنځه ونډه والو له خوا برابره شوی وه جواز ترالسه کړ او ثبت شو .د ھمدی کال د جوزا په  ٣١مه
نيټه د بانک ونډه وال انتقاالتی ونډو باندی سره راضی شول او پريکړه يی وکړه چی بانک او ورپوری تړلی کسانو ترمنځ
بايد يو جالوالی شتون ولری.
باالخره ١٣٨٣کال د سرطان په دوھمه نيټه د ابتدايی جواز شرايط پلی شول او دبانک د منظورۍ سند وليږل شو.
معلومه ده چه دافغانستان بانک د التزماتو قانون د موادو په پلی کولو کی ھڅه نه وه کړی .په ھر ډول ددی سره سره
بياھم د افغانستان بانک نشوکوالی چی دجواز صادريدل منع کړی.دغه حقيقت چی د کابلبانک بنسټ ايښودونکی
اوپخوانی رئيس په روسيه کی دغيری قانونی بانکدارۍ ،د پيسو د مينځلو  ،دغيری قانونی اھدافو لپاره د جايدادونو
رانيول ،او د جنايتکارانو د يوی اتحاديی )سنديکا( د جوړولو پربنسټ يی تر تعقيب الندی وو ،تر ډيره وخته دبانکداری
د جواز د صادريدلو څخه وروسته ھم افغانانو ته نه وه رسيدلی.
د کابل بانک د نمايندګيو جواز
په افغانستان کی دبانک نماينده ګی ھم د افغانستان بانک پواسطه منظوريږی او دھغوی غوښتنه بايد د امرينو د سوابقو
په مخ باندی وی چی دغه نماينده ګيو ته الرښوونه کوی .د افغانستان بانک کوالی شی جواز وروسته له دی چی
مالکان او پيشنھاد شوی امرينو سره وګوری اود ھغوی کړنو څخه اطمينان حاصل کړی ،ھم صادر کړی .دا منظوری
کيدای شی د عين داليلو او شرايطو پربنسټ چه په بانکی جوازغوښتنه کی راغلی لغوه ھم شی او ھم کله چه د بانک اداره
خپل فعاليتونه ناسالم او په غيری مدبرانه توګه سرته ورسوی ،او يا جرمی کړنو کی دخيل شی لغوه کړی.
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کابلبانک دخپلو کړنو په وخت کی ھڅه کوله چه په ا فغانستان کی ډيری نماينده ګۍ جوړی کړی او د ا فغانستان بانک په
دی ھکله ډير وړانديزونه ترالسه کړی چه ځينی يی د بازار دضرورياتو په وجه ومنل اويا يی رد کړل .د نماينده ګيو د
خالصولو په اړه وړانديزونه بعضی وخت د افغانستان بانک له خواکله کله د بانکداری په برخه کی داشتباھاتو د بروز
پربنسټ سخت نيول کيده ،د بيلګی په ډول د افغانستان بانک ځينی شرايط لکه د يو فعالی دايمی پلټنی شتون ،د پانګی
ننويستل ،سياليت ،د ګروپی قرضونو کمونه ،او دڅو ځانګړو پاليسيو ترتيبول يوځای کړل .ولی بيا ھم د کابل بانک ځينو
نماينده ګيو پرته له دی چی جواز السته راوړی خالصی او په فعاليت شروع کړی وه.
ج (.د کابل بانک اداره
په افغانستان کی بانکونه غواړی ترڅو خپل جوازونه د افغانستان بانک تر منظوری الندی راولی او د افغانستان د
بانکدارۍ د مقررو په واسطه اداره شی .د ونډه والو عمومی غونډی په بانک کی د تصميم نيوونی ستری مرجع دی
چی دڅارنی د پالوی مدير او د کميټی پلټونکی ټاکی ،اوعالوه له دی څخه کلنی راپورونه او مالی حسابونه د پلټنی د
کميټی په سپارښتنه منظوره وی.
دڅارنی پالوی  ،د اداری کړنو دڅارنی مسؤل وی ،مديره پالوی د ورځنيو کړنو او اداری مسؤل وی ،او د پلټنی کميته
د حسابونو کنترولول او داخلی پلټنی مسؤليت په غاړه لری.
د کابل بانک ونډه لرونکی
کابل بانک په کال  ١٣٨٣دجوزا په مياشت کی د پنځه ونډه لرونکی په واسطه په شمول د پخوانی رئيس منځته راغی.
کله چه کابل بانک د متوليت الندی راغی په دغه وخت کی يی  ١۶ونډه لرونکی درلودل.يواځی ونډه لرونکو چی کافی
پانګه يی درلوده کولی شول د افغانستان بانک د بررسی او امتحان څخه تير او خپله منظوری د افغانستان بانک څخه
ترالسه کړی .داچی د کابلبانک پخوانی رئيس او اجرايوی رئيس دکافی ونډو خاوندان ول نو ځکه نور ونډه لرونکی
دڅيړنی الندی نه وه نيول شوی .ھمدارنګه يو مکتوب د١٣٨۶کال دجدی په  ١٩تاريخ د افغانستان بانک د مالی څارنی
اداری له خوا کابلبانک ته واستول شو او بغير دڅلورو کسانو څخه د نورو ونډه لرونکو دسوابقو په باره کی ترينه
معلومات وغوښتل شول .دغه موضوع د ١٣٨٧کال دحمل تر مياشتی پوری تر ھغی چی نوموړی اداری دکابل بانک څخه
بيا وغوښتل چی د ونډه لرونکو د سوابقو په باره کی معلومات ورکړی اويا به د سختو کړنو سره مخامخ شی ،په اړه کړنو
صورت ونيوه.
کابلبانک دخپلو کړنو په وخت کی خپله پانګه نوی ونډه لرونکو ته انتقال کړه اوپه ښکاره ډول يی دخپلی پانګی ساتنی
برابروالی راوستی وه چی وښايی پانګه د قانون د غوښتنو سره متناسبه ده .کابل بانک خپلی ونډی په ١٣٨۵کال د حمل
په مياشت د افغانستان بانک د الرښونی په غبرګون کی زياته پانګه صادره کړه .په دغه وخت ،اضافی ونډی پر څلورو
نويو ونډه لرونکو په شمول د پخوانی اجرايوی رئيس چی  ٩٪ونډی يی السته راوړی صادری کړی .دغه ونډی چی د
پورونو څخه د استفادی په صورت کی چه د کابل بانک سرمايه يی جوړه کړی وه اخستل شوی وی .د کابل بانک پانګه د
 ١٣٨۵کال دسرطان د مياشتی په ٣مه نيټه د نھه ٩ونډه لرونکو له خوا ډيره شوه او وړاندی تر دی چی کال ختم شی نوی
پانګه بانک ته داخله شوه .د حيرانتيا خبره خو داده چی په دغه وخت کی يوه ونډه لرونکی خپله ټوله ونډه د کابلبانک
په پخوانی رئيس وپلورله کړه اوبله ونډه لرونکی د  ١،۴ميلونه نغدو ډالرو په بدل کی چی دپخوانی رئيس له خوا تآديه
شوه ،د پخوانی رئيس له خوا واخيستل شوه.
د ١٣٨۵کال په اواخرو کی نھه  ٩تنه نوی ونډه لرونکی کابل بانک کی ورګډ شول چه دجمھور رئيس ورور او
دجمھوری رياست دلومړی مرستيال ورور په دغه نوی ونډه لرونکی کی شامل ول .دغه تغيرات ددی سبب شول چی
دپخوانی رئيس ونډه په بانک کی را کمه شی او دالسه يی ورکړی چه د کابل بانک پخوانی رييس د کابل بانک د
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درغليو په رسوا کولو کی مھم شخص پيژندل شويدی  .ددی څخه وروسته د  ١٣٨۶کال د اسد په مياشت يو ونډه لرونکی
چی د مديره پالوی معاون ھم وو د خپلو ټولو دندو څخه يی استعفا ورکړه او خپله ټوله ونډه يی چی  ٢،٣سلنه کيده ،په
پخوانی رئيس باندی و پلورله او په دی ترتيب يی خپلی ټولی اړيکی د بانک سره ختمی کړی .په  ١٣٨۶کال د سنبله او
قوس په مياشتو کی په ترتيب سره اوه  ٧او شپږ  ۶ميليونه ډالر د ھغی پلټنی په غبرګون کی چی د افغانستان بانک له خوا
سرته ورسيده بانک ته ننويستل شوی چی ورپسی بيا د حوت په مياشت کی دری  ٣ميليون ډالر نور ھم بانک ته ننوتل
ترڅو د بانک د پورونو بيالنس سم وښايی.
د  ١٣٨٨کال په اواخرو کی يو سلسله نور تغيرات ھم د کابلبانک په ونډو لرونکو کی راغلل چی د بانک پخوانی رئيس ھم
پکی شامل وو او ھغه خپله ونډه تر  ٪ ٢٨سلنی پورته يووړه ،چی د ټاکل شوی اندازی څخه لوړه شوه او په ھمدی خاطر
دھغه څخه وغوښتل شول ترڅو د افغانستان بانک ته تعليمی ،مسلکی او مالی اسناد برابر کړی .ځينی اسناد د  ١٣٨٨کال د
جدی په ٢٠مه نيټه برابر شول خو ھيڅ داسی کومه نښه نه ښکاری چی په دی اړه دی پلټنه شوی وی.
بغير د  ۵ميلونو لومړنی پانګی څخه د ونډه لرونکو نوری ټولی اخيستنی او انتقاالت د کابل بانک د پانګی څخه ورکول
کيدی .زياتره ونډه لرونکو تائيد کړی چه ھغوی د نوبتی پورونو څخه ددی لپاره ګټه پورته کوله چی د نوموړی پانګی د
ننويستلو پربنسټ ھغه اندازه چی د افغانستان بانک له خوا اړينه ښودل شوی وه پوره وښايی ځينی ونډه لرونکی ادعا لری
چه ھغوی په کابل بانک کی پانګه اچونی ته د پخوانی رييس لخوا د ځينو ځانګړو امتيازاتو په ورکولو سره تشويق شوی
ول .ونډه لرونکی د بانک له خوا پر ګټو مالياتو ته اشاره کوله او دا ادعا يی کوله چی دوی يی بی الرۍ ته ھڅولی دی.
د کابل بانک پخوانی ونډه لرونکو ويلی دی چی ھيڅ وخت د کابلبانک د ونډه لرونکو ناستی نه دی دايری شوی ،سره
ددی چه کابل بانک دھغی د اجرا رپوټ ورکړی .او ھم يو ونډه لرونکی اشاره کړی چه ھغوی د پخوانی رييس د پانګه
اچونی څخه په دوبی کی او دھغوی پوری تړلی شرکتونو چی کوم انتقاالت کړی يوه برخه ددی انتقاالتو غير قانونی وه او
دوی ورڅخه خبر ول .ليکن ھيڅ داسی مدرک وجود نه لری چی ثابت کړی کوم ونډه لرونکی دبانک دښه والی پخاطر
کوم قانونی غبرګون ښودلی وی .دا ھم ښکاره نه ده چه ايا ونډه لرونکو خپلی عمومی ناستی واقعآ په کال کی يو
وارسرته رسولی دی او که څنګه ،سره لدی چی مکتوبونه چه ليږدول شويدی ښايی چی جلسی  ١٣٨۵کال دعقرب په
٢٠مه ،د  ١٣٨٧ ،١٣٨۶د حمل د مياشتی په ١١مه او د  ١٣٨٨کال د جدی په  ٢مه جلسی نيول شويدی.
د اداری پالوی غړو ته کتنه
بانکونه مکلف دی ترڅو دڅارنی پالوی ،مديره پالوی او يوه د پلټنی کميټه د وړو کسانو چی د افغانستان بانک له لوری
تائيد شوی وی ولری .داغړی نشی کوالی له بلی کميټی او يا پالوی سره کار وکړی او بايد ډاډ ورکړی چه ددوی اړيکی
د بانک دھغو خلکو سره دی چه ددی پالوو غړی نه دی.
د اطمينان د حاصلولو لپاره دا چی د څارنی د پالوی او مديره پالوی د غړو فردی غوښتنی دبانک له غوره ګټو سره په
ټکر کی نه وی ،بايدپالوی يوھليکلی پاليسی د پورونو او مصارفو په اړه د بانک داخلی غړو لپاره جوړه کړی ،او د
مديره پالوی له خوا د انتقاالتو د صادرولو څخه مخکی د بانک د حقوقی مشاورينو سره مشوره وکړی ،او ھر ډول موافقه
مستنده کړی.
د څارنی د پالوی ډيرۍ غړی بايد د بانک د مالکينو ،مديريت او ياھم د بانک د استخدام سره اړيکی ونلری .او پالوی بايد
منظمی مياشتنی ناستی جوړی کړی .څارونکی پالوی ټولو ونډه لرونکو ته ځواب ورکونکی دی ،او د بانک څخه
څارنه ،د تخلفاتو په اړه د افغانستان بانک او ونډه لرونکی ته خبر ورکول ،او د مديره پالوی او پلټنی د کميټی د ھغه غړو
د دندو ځنډول چه دښه کار کردګی وړتيا او مدبرانه مديريت و نلری ،مسؤليت لری
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پالوی مسوليت لری ترڅو ډاډ ور کړی چه کړنی په ښه توګه څارل شوی او کړنی ټولی د پلی قوانينو او پاليسيو سره په
مطابقت کی او د سالمو بانکدارۍ د اصولو سره يوشان سرته رسيدلی .پالوی بايد د بانک د ټولو کړنو په اړه طرزالعملونه
او پاليسۍ جوړی کړی او ډاډ مند شی چه مديره پالوی ټول ذکر شوی کړنالری او پاليسی اوھم د افغانستان بانک ھر
ممکن اصالحی اقدام سرته رسولی .ھمدارنګه بانکونه مسؤل دی ترڅو دپيسو د مينځلو د مخنيوی په خاطر ځينی
پروګرامونه جوړ کړی.
مديره پالوی د بانک د کړنو مسؤل دی او بايد له دری غړو څخه جوړ شوی وی چه اجرايوی رئيس عامل رييس او
مالی رييس څخه عبارت دی.
د کابل بانک پلټونکی پالوی
کابل بانک دڅارونکی پالوی جوړښت يواځی دکاغذ پر مخ درلود حال داچه زياتره يی د بانک ونډه لرونکی ول چه کله
کله به يی دقانون پر خالف په ناستو کښی اکثريت جوړولو د مثال په ډول د بانک د  ١٣٨۵او  ١٣٨۶مالی کال رپوټ
ښايی چی مديره پالوی يی د دری ونډه لرونکو او دوه غير ونډه لرونکو څخه جوړ وو .ددی کال کلنی رپوټ ښايی
چی  ١١ناستی د پالوی لخوا څخه جوړی شوی چه يويی دقانونی التزام څخه کمه وه.
دکابل بانک د بنسټ ايښودو په وخت کی د افغانستان بانک يواځی د کابلبانک دپخوانی رييس اړين اسناد څيړلی ول.
د١٣٨٧کال دحمل دمياشتی د رپوټ څخه داسی معلوميږی چه دافغانستان بانک دکابل بانک د دوسيو کنټرولول په الره
اچولی دی او ديته يی پام شوی چه په دی اړه د څارنی دپالوی د څو غړو په اړه له ټول زيارڅخه کار نه دی اخيستی.
کابل بانک د١٣٨۶کال دحوت په مياشت کی يو مکتوب د افغانستان بانک ته د مديره پالوی د پنځه نوو غړو د منظوری
لپاره وليږلو ،چی د افغانستان بانک د  ١٣٨۶کال د حوت د مياشتی په ١١مه نيټه دنورو غړو په اړه معلوما ت وغوښتل
چه کابل بانک ھغه معلومات د  ١٣٨۶کال دحوت په ١۵مه نيټه برابر کړل.
وروسته له دی چی غوښتل شوی معلومات السته راغلل د افغانستان بانک ځينی مرکی ترتيب کړی خو د حمل په
نيمايی کی د افغانستان بانک ته خبر ورکړل شو ھغه غړو چه معلومات يی نه وه برابراکړی استعفا ورکړی نو د ھمدی
لپاره د ھغوی مرکو ته اړتيا نشته .کابل بانک د افغانستان بانک خبر کړ چه ھغوی دپلتنی معاون د څارنی پالوی ته
معرفی کړی دی او اسناد ښايی چی دھغی مرکه د پخوانی اجرايوی رئيس د ورور سره يوځای اجرا شوی وه .د
کابلبانک د  ١٣٨۶-١٣٨٧کال رپوټ پربنسټ ددی څارنی پالوی په ترکيب کی چی له پنځه غړو چی دوه يی ونډه
لرونکی او يو بل يی ھم ددوی پوری اړوند غړی وو ،شامل وو .ھمدارنګه رپوټ ښايی چی په ھماغه کال کی لس ناستی
د رپوټ الندی اجرا شويوی.
د کابل بانک مديره پالوی
د ١٣٨٣کال ددلوی د مياشتی په  ٢۶مه نيټه کابل بانک يو نوی اجرايوی رئيس مقرر کړ چه خپلی تجربی يی د ھند له يو
لوی بانک څخه السته راوړی وی .د افغانستان بانک په ھغه باندی د اطمينان د حاصلولو او دھغه د وړتيا د ليدلو لپاره
دھغی سره د مرکی غوښتونکی شو د ١٣٨۴کال په اخر کی کابل بانک افغانستان بانک ته خبر ورکړ چه اجرايوی رئيس
يی د شخصی داليلو پربنسټ استعفا ورکړی اوبانک غواړی پخوانی عمومی رئيس د بانک دسرپرست اجرايوی رئيس په
توګه و ټاکی.
د ١٣٨۵کال د جوزا په مياشت کی کابل بانک کوشش وکړ ترڅو د اجرايوی رياست سرپرست د اجريوی رئيس په توګه
وټاکی .ولی د افغانستان بانک دھغه ټاکنه د پاليسيو او مقراراتو د اعتبار پاليسی ،دپيسو د مينځلو ،داخلی پلټنی  ،اود اړوند
کسانو له خوا د ليږدونی د تعقيبولو په خاطر د  ٩٠ورځو لپاره ځنډ کړه .د دی په تعقيب د افغانستان بانک د کابلبانکد
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اعتباراتو پاليسی لغوه کړه او په ډيره غصه يی د کابلبانک څخه وغوښتل که چيری نوی پاليسی تر  ٣٠ورځو تسليم نکړی
نو د کابلبانک رئيس دی د افغانستان بانک د رئيس کل ځای ته راشی ترڅو ورسره د نيمګړتياوو په اړه خبری وشی.
د کابلبانک د١٣٨۶-١٣٨۵کال کلنی رپوټ ښايی چی د مديره پالوی په ترکيب کی اجرايوی رئيس ،دھغه معاون ،د
مشاورينو رئيس ،عامل رئيس ،د اعتباراتو رئيس ،مالی رئيس ،اويو د پلټنی امر شتون درلود .د رپوټ ورکونی په دغه
دوره کی د اجريوی رئيس معاون په عين حال کی دويم ستر ونډه لرونکی ھم وه چه ھغه دی مقام ته په  ١٣٨۶کال کی
وروسته له دی چه کابل بانک کی په ١٣٨۵کال کی د امنيت د رئيس پو توګه ټاکل شوی وه ورسيد .د نوموړی ټاکل کيدل
د امنيت رياست څخه د اجرايوی رياست معاوينت ته د افغانستان بانک له خوا نه وه تصويب شوی.
 ١٣٨۶کال دحمل په مياشت کی د افغانستان بانک داسی وښوده چی ھغوی په څو کراتو کابل بانک ته خبرداری ورکړی
وه چه خپل د امنيت رئيس يی دافغانستان بانک تر موافقی پرته د اجرايوی رياست معاون بللی او فعاليت کوی او د
پورونو په اجرا کی د بانکدارۍ د قوانينو په خالف مداخله کوی .دغه موضوع ددوه نورو رسمی مکتوبونو په زريعه چه
يويی د ١٣٨۵کال دحوت په مياشت کی ليږلی وه زور واخيست ولی د کابلبانک د اجريوی رئيس معاون خپل کارته دوام
ورکړ .د افغانستان بانک وويل چه ھغوی دا موضوع داخری ځل لپاره ذکر کوی چی دد دندی د دوام په صورت کی به
سخت اقدامات ترالس الندی ونيسی .د١٣٨۶کال دثور په مياشت کی د افغانستان بانک شديدآ تغير وخوړ ځکه چی ھغه
وخت د افغانستان بانک رئيس کابلبانک ته خبر کړ چه د بانکداری دقانون سره سم د رئيس صالحيت دی ترڅو د بانک
کار کوونکی په کار وګماری نو ځکه د اجرايوی رئيس د معاون د مرکی لپاره اړتيا نشته .رپوټونه ښايی چی دغه پريکړه
د کابلبانک دټينګار پربنسټ منځته راغلی وه چی ويل کيده پخوانی اجرايوی رئيس د پورونو په راټولولو کی مؤثريت
لری ،البته د قانون په وړاندی دا يو درست دليل نه وو .د اجرايوی رئيس معاون د١٣٨٧کال دسرطان په  ٢٠مه نيټه د
حمايتی سندونو سره چه ښکاريده نوموړی دحقوقو د رشتی څخه په روسيه کی فارغ شويدی او ١۶کاله د بانکداری،
سوداګری ،او مالی چارو تجربه لری د اجريوی رياست مقام ته ترفيع ورکړل شوه .په دغه وخت کی ھم د افغانستان بانک
کومه مرکه ھغه سره اجراء نه کړه.
د کابلبانک د١٣٨۶او١٣٨٧کال کلنی رپوټ ښاييی چه مديره پالوی خپلی منظمی ليدنی سرته رسولی او ټينګار يی د
موجوده پالوی په جوړښت ددوه مشاورينونه پرته چه له مديره پالوی څخه د باندی د مشاورت ټيم ته انتقال شوی ول،
لرلو .د مديره پالوی دغړو د اسنادو په اړه معلومات د١٣٨۶کال دقوس په مياشت کی افغانستان بانک ته وليږل شول
چی په اداری پوستونو کی تعينات د يو د بانک د سرتاسری شبکی مدير  ،دقانون د پلی کولو او رعايت مدير ،او يو ده
اعتباراتو عمومی امر وو ،شامل ول .د افغانستان بانک په ١٣٨٧کال دجدی په مياشت کی د دقانون د تطبق او رعايت
رئيس منظوری د موقت وخت لپاره په دی شرط ومنله چی نوماند بايد د امتحانی زده کړو الندی ونيول شی او بيا وروسته
مرکی ته حاضرشی ،او يو د قانون د رعايت په برخه کی يی د يو مشاور د مرستی سپارښتنه وکړه .د افغانستان بانک
ھم په عين شکل دخطراتو د عمومی مديريت د پوست لپاره ١٣٨٧کال د حوت په مياشت کی د عين ميتود څخه استفاده
وکړه.
د  ١٣٨٩کال د حمل په مياشت کی کابل بانک ھڅه وکړه ترڅو يو نوی رئيس د عامل رئيس په توګه وټاکی ولی د ھغه
ټاکل کيدل دتجربی دکم والی او دحسابداری دسابقی د نه درلودلو پربنسټ رد شول.
د کابل بانک دپلټنی کميټه
دپلټنی د کميټی غړی د ونډه لرونکو د عمومی ټولګی له خوا د حسابداری د طرزالعملونو د رامنځته کولو ،اود
خطراتو دمديريت څخه ساتنی  ،د نيمګړتياوو څخه څارنی  ،اود بانکی حسابونو د څيړلو لپاره تعينږی.
د کابل بانک د پلټنی د کميټی په اړه لمړنی خبر د ١٣٨۴کال ددلوی د مياشتی په لمړيو کی ھغه وخت منځته راغی چه
کابل بانک دافغانستان بانک ديوی پلټنی د کميټی د جوړيدو او دھغی د کړنو په اړه خبر ورکړ .سره ددی ھم د  ١٣٨۶کال
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ترقوس مياشتی پوری کابل بانک په دی نه وو توانيدلی چی د پلټنی د رييس دمقرری په اړه چه  ٣٢کلنه کاری تجربه
يی ښودلی وه ،منظوری السته راوړی .د کابلبانک کلنی رپوټونه ښايی چی بانک منظمی ناستی لرلی ،ولی داچی دوی
منظمی څيړنی سرته رسولی او که څنګه کوم مدارک په الس کی نشته.
د کابل بانک صالحيت لرونکی پالوی
د افغانستان د بانکداری قانون صراحت لری چی څارونکی پالوی بايد دداخلی پلټنو يو کميټه ددی لپاره چی د پالوی د
پاليسيو سره د اجراتو د يو شانته والی په اړه څارنه او د د پلټنو په نتيجه کی د رابرسيره شوو نيمګړتياوو د مخنيوی او
سمولو په اړه ھڅی وکړی ،جوړه کړی .د داخلی پلټنی دغه کميټه د څارنی دپالوی تر نظر الندی وی او دغه کميټه د
پلټنی د کميټی څخه باالکل متفاوته ده .کابل بانک د داخلی پلټنی د آمر د کار ګمارنی منظوری دھغه د کاری تجربی او
وړتيا له کبله وروسته د مرکی څخه د  ١٣٨۵کال کال دسرطان په پنځمه نيټه ترالسه کړه .د کابلبانک دپلټنی داخلی
رئيس د ډيرو سرچينو په تائيد يو د اصلی طراحانو د درغليو څخه په کابلبانک کی وو .او د بانک د ډيرو معاملو لپاره
ارتباطی کس وو ،چی په ډير مشکل به يی نورو ته دخبرو او پوښتنو ته د ځواب ورکولو اجازه ورکوله.
دبانکداری قانون ھمدارنګه وړانديز کوی چه يوه د پورونو اړوند کميټه بايد جوړه شی ترڅو ځان په دی باندی متيقن
کړی چی د بانک پور ورکونه د پاليسيو او ھم دبانک پاليسی د بانک قوانينو سره يوشان سرته رسيږی .ھمدارنګه دا
کميته به دپورونو د ورکړی د دوسيو څخه څارنه کوی.
اسناد ښايی چی کابل بانک د ١٣٨۶کال د جدی د مياشتی په  ١١د بانکداری د خطراتو د مديريت کميټه ديو پاکستانی
بانکدار تر مشرۍ الندی چه ٣٧کاله کاری تجربه يی لرله جوړه کړی وه .ھمدارنګه دکابل بانک په کلنی رپوټونو کی
د اعتباراتو د يوی کميټی ذکرشويدی خو پرته د يو کس د اعتباراتو د مدير څخه چی ھغه ھم د ١٣٨۶کال د دلوی په
مياشت کی منځته راغلی نور کومه يادونه ددغی کميټی په اړه نشته.
د (.دبانک د کړنو مقراراتی اړخونه
د ونډه لرونکو پيژندګلوی
بانکونه دخپل حساب دساتنی لپاره دھغو اشخاصو سره اړيکی چه ھويت يی معلوم نه وی اويا د پيسو په مينځلو اويا کوم
بل جرمی کړنی په ترسره کولو کی شکمن وی مکلف دی چه دداسی پيښو په اړه دافغانستان بانک ته خبر کړی.
اړوندو کسانو ته پورونه
بانکونه بايد مخکی لدی چه مربوطه کسانو ته پورونه ورکړی دمديره پالوی او يا ھم د څارنی دپالوی منظوری ولری.
تړلی يا مربوط کسان عبارت دی له ،د بانک د مديرانو – د واده پربنسټ تړلی کسانو ،د وينی پربنسټ تړلی کسانو او
خپلوانو ،او يا ھم ھغه اشخاص چی په ماشومتوب نيول شوی وی ،او ھرھغه څوک چی په يو بانک کی د شرايط سره
يوشان ونډی ولری ،او يا ھر ھغه شرکت چی يو کس يا مدير پکی د شرايطو سره يوشان ونډی ولری ،او ھم ددغو
اشخاصو او شرکتونو مديران شامل دی.
ھمدارنکه قانون يو لړ شرطونه ددی په خاطر چی اطمينان حاصل شی ترڅو پريکړی بی موجبه ضرر ونه وينی او داچه
ټول حقايق لکه د ګټی کچه ،د پور اخيستونکی مالی صورت حساب ،او د ضمانت تثبيت ،ټول په پام کی نيول شويدی .د
دا ډول پورونه بايد د نورو پورونو سره يوشان اجراشی او دپلټنی کميټه بايد د نوموړی پور ورکونی اسناد د ناخوښو د
السليکونو سره يوځای له ځان سره وساتی.
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برسيره پر دی بانک نشی کوالی دبانک ھغه مدير ته پور ورکړی چی د دغه پور پربنسټ دھغه شخص اعتبار
د٢۵٪څخه زيات کلنی عايد السته راوړی ،اويا داچه دا پور د ټولو تړلو کسانو دپوروړی کيدو سبب وګرځی او د بانک د
ټاکلی حد څخه تجاوز وکړی.
که چيری يو نفر پور دقانون د احکامو سره په تضاد کی اخيستی وی ،بايد بيرته ترينه واخيستل شی پرته له دی که
چيری مديره پالوی او دڅارنی پالوی په نوموړی اړه دپلټنی کميټی ته خبر ورنکړی ،نو شخصأ دوی مسؤل پيژندل
کيږی.
د ھغو پورونو کموالی چه دمقرارتی پانګه ټاکل شوی حد نه تجاوز وکړی
بانکونه دپورونو د منظورولو څخه په ھغه صورت کی چه ديو نفرټول پورونه ١۵سلنه دبانک دمقراراتی سرمايه څخه
تجاوز وکړی ،يا ټول پور د اصلی پورونو او د پور خطرات د٪٢٠٠مقراراتی پانګی او بانکی پشتوانه نه تجاوز وکړی،
منع ګرځول شوی .ھر کله که چيرته دبانک مدير ديته متوجه شی چه دبانک سرمايه له ټاکلی اندازی څخه لږه ده بايد د
افغانستان بانک ته خبر ورکړی.
د پيسو د مينځلو په اړه تورونه
د يو بانک مشتريان ھروخت چی د بانک سره کومه معامله سرته رسوی بايد خپل پيژندګلوی ښکاره کړی .ھر کله
چه يو حساب دشرکت لپاره خالصيږی ،نو د اړتيا وړ معلومات عبارت دی له د شرکت د جوزا او دھغه د مالکيت په اړه د
معلوماتو څخه .که چيرته د مشتری په پيژندګلوی کی او يا د ھغه چا په مالکيت باندی چی ګټه ترينه پورته کوی ،کوم
شک موجود وی ،نو بانک بايد د شکمن انتقال په اړه د افغانستان د ملی ليږدونی اداری (Financial Transaction
) Report and Analysis Report Centerته رپوټ وليږی.
بانکونه بايد ھمدارنګه معلومه کړی چه ايا مشتری په سياست کی شامل کس دی که څنګه ،ددی خبری د معلومولو
لپاره بايد د اجرايوی رئيس منظور ی السته راوړی ،د پيسو منبع معلومه بنسټيزه څارنه شروع کړی .که چيری بانک
په سياست کی په دخيلو افرادو شکمن وی داچه کيدی شی دا پيسی يی د رشوت  ،بيځايه اخيستنو ،اويا نور غيری قانونی
کړنو له الری السته راوړی دی ،بايد رد يی کړی.
بانکونو ته پکاره د ه ترڅو دشل زرو امريکا يی ډالرو معادل او يا له ھغی څخه د زياتو پيسو په ليږدونه کی ،او ياھم
کله چی د پيسو د مينځلو شک موجود وی د پيسو مدرک تشخيص او تثبيت کړی .د ډيرو نغدو پيسو ليږدول او د مشکوکو
ليږدونو په اړه بايد په يوه ورځ کی د افغانستان د رپوټونو او مالی ليږدونو په مرکز کی درج کړی.
ه (.د کابل بانک کړنی
د پورونو د کتاب طرحه
د پورونو د دوسيه منځته راوړل
د کابل بانک کار کوونکو ته د ستر مديريت له خوا الرښوونه شوی وه ترڅو د پورونو حسابونه او د اعتبار نه زيات
پورونه د نيابتی پور اخستونکی تر نوم الندی د جعلی تقويتی اسنا دو پربنسټ اود خپلو مشتريانو فورمونه وپيژنی چه
پرته د ليدنو څخه يی پورونه ترالسه کړی ول ،خالص او برابر ولری.په غالب ګمان دپورونو دوسيی د تقويتی مدارکو،
او دپور اخيستونکی په اړه د جزئياتو نه موجوديت او د متناقصو معلوماتو لرونکی ول .د کابلبانک د اعتباراتو اداری د
Page 28

د کابل بانک د کړکيچ رپوټ  ١٣٩١عقرب ٢۵

د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکه او ګډه کميټه

پورونو د دوسيو تقويتی اسناد د غوښتنليک په شمول ،د شرکتونو د ثبت سند ،د خالص شخصی عوايدو او تضميناتو ته
جعلی اسناد جوړکړی ول اوله سلو څخه زيات سوداګريز مھرونه يی د دروغجنو تجارتونو په اړه ددی لپاره چی خپل
صورت حساب سم وښايی ترينه کار اخيستی .نوموړی اداری په اګاھانه ډول جعلی مالی صورت حسابونه او د ثبوت
لپاره يی د پانګی ددفتر د انځورونو څخه چی د ډيرو نورو تجارتی کړنو لپاره يی ھم دنوموړی څخه بيا بيا ګټه پورته
کوله ،السته راوړی او ترينه يی ګټه پورته کړيده .ددغه پورونو پيسی لږ وخت وروسته د حساب د خالصونی څخه ليږل
شوی ،او کله کله داسی ھم کيدل چی دوه يا څلور اونۍ وروسته به د ځينو پورونو منظوری راتله په داسی حال کی چی د
پور پيسی به ال د مخکی نه ويستل شوی وی.
په کابل کی ځينی حسابی شرکتونه لکه ) Best Solutions Accounting, Naweed Sahr and Bhautash
Mathur Auditing, Oriental Consultants, Max Accounting, Omed Now Accounting, and
 (Jawed Nasir Accountingپه ښکاره ډول دغه شرکتونه دمالی حسابونو د جوړولو او تصديق په خاطر منځته
راغلی او د جعلی شرکت د پورونو د حساب څخه ورته پيسی ورکول کيدی .ليدل کيږی چه دا کړنه د افغانستان بانک د
خوښولو په خاطر دھغه رپوټ څخه وروسته چه  ١٣٨۵کال کی وړاندی شو او غوښتل شوی وو چی دکابل دپورونو
دوسيی بايد مالی ثبت شوی حسابونه په بر کی ونيسی ،چی لمړنۍ داشان ورکړی د نويد سحر دحسابداری د خدمتونو
شرکت لخوا د  ١٣٨۶کال دسنلی په مياشت کی صورت نيولی وو.
په افغانستاکی د حسابداری شرکتونه بايد ايسا د اداری سره ثبت شوی وی ليکن ھيڅ يو د جواز ورکونی او يا مسلکی
اورګان د حسابدارۍ د صنعت د تنظيم او څارنی لپاره شتون نلری ،او دا چی شرکتونه بايد کلنی رپوټونه ورکړی ،ددی
څخه په کمه کچه څارنه شويده .ددغی ډول رپوټ ورکونی او څارنی چی د ايسا د اداری له خوا دی سرته ورسيږی،
ماھيت نه دی معلوم.
د پور پيسو ته الس رسی
د نيابتی پور اخستونکو او اصلی ګټه اوچتونکو ترمنځ د اړيکو د پټول لپاره د مختلفو الرو څخه ګټه پورته شوی وه .کله کله
داسی ھم ښودل کيدل چی پيسی د مشتريانو له خوا برابرونکو ته د ھيوا څخه د باندی انتقال شويدی چی ددی لپاره به
دروغجن د سويفت پيغامونه او جعلی حمايوی صورت حسابونه برابريدل چی د اعتباراتو د اداری له خوا به جوړيدل .دغه
پيسی په نھايت کی د خزانی له خوا کله کله افرادو ته د نغدو پيسو په ورکولو الرښونی کولی او د اصلی ګټه پورته کوونکو
حسابونو ته ددی لپاره چی د بانک په مديريت کی خپله ونډه ډيره کړی تللی او يا ھم دھغوی له خوا په نغد ډول اخيستل
کيدی.
د پور د اصلی پيسو او ياھم د ھغی د سود بيرته ورکړه ډيره کمه تر سترګو کيده ،او په بدل کی به نوی پورونه په ورته ډول
ترتيبيدل ترڅو بانک ته بيرته ورکړی وښايی چی بانک بايد د راکړی پانګی په اړه رپوټ او د مقرراتی پانګی اندازه راکمه
کړی چی پرته له ھغی به ضروری وی ،برابر کړی.
د پورونو د کتاب طرح د کابلبانک د حسابدارۍ د سيستمونو له الری د رپوټونو د مسؤل او برابرونکو کسانو له خوا چی د
بانک مديريت ته يی د اصلی پورونو دوسيی برابرولی ،له خوا تنظيميده .کابلبانک د شروع څخه د بانکدارۍ د دری مرکزی
سيستمونو څخه ګټه پورته کوله چی لمړنی ددغه سيستمونو څخه دوی ته وخت ورکولو ترڅو په اتوماتيک ډول ځانګړو ډلو
ته د نيابتی پورونو تخصيص ورکړی .يو نوی سيستم چی د  ١٣٨٨کال په اخر کی يی په کار پيل وکړ دغه کړنه سرته نه
رسوله نو په دی اساس د کابلبانک د اعتباراتو اداره مجبوره شوه ترڅو خپل د معلوماتی ټکنالوژۍ څانګه او په دوبی کی
متخصصين څخه وغواړی چی د حل يوه خودکاره )السی( الره پيدا کړی .دغه نوی د حل الری د مخی کارکونکو ته اجازه
ورکوله ترڅو د يوی ځانګړی ډلی لپاره جعلی د صورت حسابونو کاپی جوړه کړی چی د ھغی اسناد به بيا په يو ځانګړی
جدول کی د سيستم په اخر کی ساتل کيدل.
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د شاھين صرافی
د شاھين صرافی چی په ھغی کی د کابلبانک پخوانی رئيس  ۴٩٪ونډه درلوده او پاتی  ۵١٪سلنه ونډه يی د متحده اماراتو د
يو تبع وه يوه مياشت وروسته له ھغی چی کابلبانک خپل جواز ترالسه کړل په ھغی کی خپل حساب پرانست ،چی تقريبا
 ١۶٠نيابتی پورونه د کابل په وخت کی ورته ورکول شوی وو .ددغه صرافی څخه ھدف د انتقاالتو د مينځلو ،د اصلی ګټه
پورته کوونکو د پټولو ،په خطرناکو سوداکريزو معاملو کی د امانت لرونکو د پيسو د پانګه اچولو ،د پورونو د بيرته
ورکولو د پروګرامونو ،او ھم د شاھين د حوالو د تقويت کول ،شامل ول .د کابلبانک څخه شاھين صرافۍ ته د انتقال شوو
پيسو څخه په ګټه پورته کوونکو کی د بانک مديران ،ونډه لرونکی او ھغه کسان چی په سياست کی داخل ول ،شامل دی.
د شاھين صرافۍ او کابلبانک کړنی په مکمل ډول په کابلبانک کی د شاھين صرافۍ د کارکوونکو له خوا او ھم د دواړو
شرکتونو د امرينو له خوا په ورځنی شکل د اړيکو له الری يو په بل کی مدغمی شوی وی .دغه دوه شرکتونو چی په
حقيقيت کی يی د يو بل پراخه شرکت د شيرخان فرنود جنرل ټريډنګ ال.ال.سی .چی په  ١٣٧۴کال کی په دبۍ کی
تآسيس شوی وه او  ۴٩٪سلنه ونډه يی د کابلبانک د پخوانی رئيس او  ۵١٪سلنه ونډه يی د متحده اماراتو د يو تبع وه،
څخه پيروی کوله ،خپلی کړنی سرته رسولی .د کابلبانک پخوانی رئيس په دوبۍ کی دھماغه تعمير څخه چی د شاھين
صرافی پکی وه د شيرخان فرنود جنرل ټريډنګ شرکت ھم اداره کولو چی د کابلبانک د پخوانی رئيس د ټولو تجارتی
کړنو لکه حوالی ،د پامير ھوايی کرښی او په دوبۍ کی د شته ملکيتونو څخه مديريت دنده په غاړه درلوده ،مرکز وو.
شيرخان فرنود د پورونو يو کتاب چی په ھغی کی ھغه پورونه چی د کابلبانک څخه د ظاھر ګروپ په نوم راغلی ول ثبت
ول .دا ښايی چی د کابلبانک پخوانی رئيس ظاھر ګروپ يواځی د خپل شخصی ګټو لپاره جوړکړی اوسی ،په ځانګړی
ډول ددی لپاره چی ځانته په دوبی کی ملکيتونه چی تخمينی قيمت يی  ١۵١ميليونه ډالر ټاکل شوی ،واخلی.
نوری غير قانونی ليږدونی
سربيره پر دی چی کابلبانک د درغليو ډک پورونه شروع او اجرا کړل ،ھمدارنګه د بانک مديرانو د بانک پيسی د
عملياتی مصرفونو لپاره چی د باندنيو سوداګريزو کړنو لپاره ترينه ګټه اخستل کيده د خپلی څارنی الندی ورکولی او يا يی
ھم جعلی پانګی د خپلو غير قانونی اخستنو د پټولو لپاره جوړولی .د کابلبانک څخه وتنی پرته د پورونو څخه ۶۶.٢
ميليونه ډالر تخمين شويدی چی دغه شخصی وتنی د )وسايطو ،د اوسيد د ځای کرايی ،امتيازات ،سفريه ،او د معاشاتو
مخکی له وخت څخه ورکړه( ،د اړونده تجارتونو ګټه )د پامير د ھوايی کرښی د پيلوټانو او د باختر تلويزيون د کارمندانو
معاشونه( ،او اختالس )دروغجن امانتونه ،د ځمکو اخيستل ،د پانګو دروغجنی داخلونی( پکی شاملی دی.
مصارف ،د ګمارنی ګټی او اړونده تجارتونه
د کابلبانک پيسی ھمدارنګه د مصرفی حسابونو څخه په ګټی اخيستنی او شخصی ګټو لپاره بی ځايه لګول شوی .د سفرونو
مصارفات چی تقريبا  ۶ميليونو ډالرو ته د کابلبانک د ژوند په موده کی رسيږی ،چی ددی مصارفو په اړه ډير کم جزئيات
شتون لری او حمايوی اسناد يی ھم نه تر سترګو کيږی .ټول دغه مصارف د پخوانی مشرتابه له خوا منظور شوی او
پخوانی اجرايوی رئيس ورباندی د صحت ټاپه لګولی .دھغه  ۶۴۵،۴١٩ډالرو د سفر د مصارفو څخه چی د کابلبانک د
ټوليزی پلټنی له خوا ليدل شوی ،يواځی يو يی د  ١،١۶٨ډالرو تقويتی اسناد لرل او  ٨١،۵٨۵ډالر يی د باندنيو کارکونکو
په کاری سفرونو او ياھم د ھغوی د کلنی رخصتيو باندی مصرف شوی .نوری پاتی پيسی يی د شخصی او نورو نا
مشروعو اھدافو لپاره په کار اچول شوی .څيړنی ښايی چی د  ۶ميليونو ډالرو څخه  ۵ميليونه يی په نامشروع ډول
مصرف شوی وی.
نور  ٢٢.٩مليون ډالر د کورونو د کرايی او اوسيدنی په ځايونو باندی مصرف شويدی .دغه کرايی ځينی وختونه
کارکونکو ته ددی په خاطر چی د مديريت سره يی د درغليو په کارونو کی مرسته کوله د جايزو په ډول ورکول شويدی،
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او يا ھم په کابل په ځينو لوړبيو ھوټلونو کی د کوټو د کرايه لپاره ترينه ګټه پورته شوی چی د بانکی اھدافو لپاره نه دی
استعمال شوی .ھمدارنکه کابلبانک د  ١٣٨٣څخه تر  ١٣٨٨پوری تقريبا  ٢۵٠موتر سايکلونه او موټری د  ٨.۴ميليون
ډالرو په ارزښت اخيستی چی يواځی  ١٧٠يی د کابلبانک د حمل او نقل په مديريت کی ثبت شوی او يواځی  ۶۵يی اسناد
لرل.
لوړ  ٢۴٠زره ډالری معاشونه د کابلبانک د پخوانی اجرايوی رئيس ته ،او د څو کلونو په موده کی  ٣٣۶زره ډالری د
پخوانی اجرايوی رئيس معاون ته ورکول شوی چی دھغی ذمت وروسته بانک ته انتقال شوی .ھمدارنګه د  ١٣٨٨کال د
دلوی په مياشت کی پخوانی رئيس او پخوانی اجرايو رئيس ته  ۵٠٠زره ډالر د نامشروع کړنو د امتيازاتو په بدل کی
ورکول شوی ،په داسی حال کی چی نوری  ٢.٢ميليون ډالر د پور په ډول د کابلبانک سلګونو کارکونکو ته ورکول
شويدی.
ھمدارنګه کابلبانک د ټيټی وړتيا کارکونکو ته ،ھغه کارکونکو ته چی په درغليزو کړنو کی ښکيل ول او ھم ھغه کسانو ته
چی ھيڅ د کابلبانک کارکوونکی نه ول معاشونه ورکړيدی .ډيرۍ ددغه کسانو څخه خپلوان او په اړونده تجارتونو کی
ګمارل شوی کسان ول .د بيلګی په ډول د پخوانی اجرايوی رئيس ورور چی کلنی معاش يی  ٩۶٠٩٢ډالر وو خو ھيڅکله
يی ھم په بانک کی کار نه دی کړی او څلور کلنه بامعاشه رخصتی ورته ھم منظور شويده
ھغه پيسی چی د اړونده تجارتونو کارکونکو ته اچول شوی په ھغی کی د پامير د ھوايی کرښو  ١٠پيلوټان شامل دی ،چی
د ھغوی معاش د  ١٣٨۶کال د حوت د مياشتی او  ١٣٨٩کال د عقرب د مياشتو ترمنځ  ٣٢٠زره ډالر چی پيلوټانو ته په
نغدی ډول ورکول شوی ،شامل دی چی پخپله د کابلبانک مظنونيت له دی پلوه د پيسو د يو غټی برخی د مينځلو په تړاو تر
شک الندی ده .ھمدارنګه  ٢٩٠زره نور ډالر د باختر تلويزيون  ١١٧تنو کارکونکو ته اچول شوی چی نوموړی تلويزيون
د پخوانی رئيس او پخوانی اجرايوی رئيس ګډ ملکيت وو.
په پای کی کابلبانک د خراسان د امنيتی شرکت سره د يوی توافقنامی پربنسټ چی ھغوی ته به د کال  ١.١ميليون ډالر د
امنيت د ټينګښت لپاره ورکوی ،څخه ګټه پورته کړی ،د ماليه مصارف او د شرکت ھوايی مصارف يی اچولی چی په
حقيقت کی نوموړی کمپنی ته په کال کی  ۵ميليونه ډالر ورکړيدی .د کابلبانک پخوانی رئيس د خراسان د امنيتی کمپنی د
 ١٣٨۵کال د سنبله څخه تر  ١٣٨۶کال جوزا پوری د  ٧٠٪سلنی ونډه لرونکی وو چی وروسته يی بيا خپله ونډه خپل
ورور ته انتقال کړه.
د پانګی مصارف
داچی وښايی چی پانګه څنګه مصرف شوی په کراتو ليږدونو صورت نيولی .د معلوماتی تکنالوژۍ يو شرکت ته د
 ١٣٨٨کال د اسد په مياشت کی د شاھين صرافۍ له الری  ٧٣٩زره ډالر اچول شوی او په ھماغه ورځ د پخوانی
اجرايوی رئيس حساب ته ليږل شوی.ھمدارنګه ورته اچونی د  ١٣٨٨کال د ميزان په مياشت کی جوړونکو شرکتونو ته
 ١.۵ميليون ډالر اچول شوی چی په ھمدغه ورځ د پخوانی اجرايوی رئيس ته  ١.۵ميليون ډالر اچول شويدی .باالخره د
 ١٣٨٨کال د جدی په مياشت کی په ښکاره ډول د ځينی کمپيوټرونو د خريداری لپاره  ٣٨١زره ډالرو په مستقيمه توګه د
کابلبانک د پخوانی رئيس او اجرايوی رئيس حسابونو ته اچول شوی او انتقال شويدی.
ھمدارنګه  ١٧.۴٩ميليون نور ډالر د شاھين صرافۍ د جاری حسابونو په ګټه د جعلی ورکړو په پايله کی او  ١٨ميليونه
نورو ډالرو جعلی ډيروالی په ثابتو پانګو کی صورت نيولی.
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سياسی برخه اخيستنه
په  ١٣٨٧کال کی د افغانستان بانک پخوانی رئيس د افغانی بانکونو ټول اجرايوی رئيسانو ته الرښوونه وکړه چی په
سياسی برخو اخيستنو او ھم په ھرډول انتخاباتی کمپاينونو کی د ښکيلتوب څخه ډډه وکړی .د کابلبانک د ليری ساتلو لپاره
داسی يو مکتوب کافی نه وو چی د ځينو اظھاراتو پربنسټ ميليونونه ډالر يی سربيره پر خريدارۍ د څو عرادو موټرو،
په شمول د ټولو مصارفو د يو انتخاباتی کمپاين ،د تبليغاتی لوحو ،تلويزيونی اعالنونوپه شمول يی کم تر کمه د يوه کانديد
په ګټه اچولی دی .ھمدارنګه د ځينو رپوټونو پربنسټ کابلبانک تقريبا د  ٣٠څخه تر  ۴٠پوری د پارلمان د کانديدانو په
ګټه سياسی برخه اخيستنه کړيده.
د  ١٣٨٧کال د انتخاباتی کمپاينونو سربيره ،د کابل بانک ټوليزه پلټنه ښايی چی د کابلبانک پخوانی رئيس د  ٩.۶ميليونو
ډالرو په ارزښت د پورونو ورکول ھغه کسانو ته چی په سياست کی ښکيل دی منلی دی او داچی داسی  ٧تنه شتون لری
چی د بانک څخه يی  ٣.١ميليون ډالر پوروړی دی ليکن د ھغوی سياسی پوستونو ته په ليدلو سره ددغه پورونو السته
راوړلو په برخه کی ھيڅ کومه ھڅه نه ده شوی .ھمدارنګه ارائه شوی معلومات ښايی چی په سياست کی ښکيلو ډيرو
کسانو د پخوانی اجرايو رئيس څخه بالعوضه اچونی د حسن نيت او سياسی مالتړ په خاطر ترالسه کړيدی.
و(دافغانستان بانک  :راپورورکول ،څارنه او کړنی
رپوټ ورکول:
ټول بانکونه مکلف دی چی خپل مالی اظھارليکونه په ربعواراوکلنی ډول اوخپل پلټل شوی مالی اظھارليکونه ديوځانګړی
رپوټ سره يوځای پلټونکی ته تسليم کړی.ھمدارنګه،بانکونه بايد دخپلواداری اومالی چاروپه ھکله معلومات د رپوټ سره
يوځای کړی ترڅو دافغانستان بانک وتوانيږی چی دبانک مالی څرنګوالی اوله بانکی قوانينوسره دبانک د کړنو يوشانته
والی وارزوی.
دکابل بانک کلنی رپوټ داښکاره کوی چی ددغه بانک کړنی له ټولوقوانينواومقرراتوسره سمون لری اودغه بانک په
بشپړه توګه دداخلی کنترول دسيستمونواوميکانيزمونودرلودونکی دی .ھمدانګه دغه بانک رپوټ ورکړی دی چی ھغوی په
ھيوادکی ددولت په استازيتوب له فيس څخه پرته دمعاشونودويشلوپه برخه کی ځانګړی تدبيرونه ترالس الندی نيولی دی.
دپانګی دتضمين مقرراتو ،بانکونه پدی مکلف کړی ترڅودھغوی مقرراتی پانګه پرعياری شوی شتمنی باندی دخطراويا
دھغوی داصلی پانګی دنسبت پربنسټ وساتی.خومياشتنی رپوټونه داسی ښی چی دکابل بانک په دغومقرروکی په پرله
پسی توګه په يوه ټيټه کچه کی قراردرلودچی پايله يی له دغه د نغدی اچونو پواسطه پوره شوی او پانګه والو د نيابتی
پورونو څخه دپيسو د داخلولو پواسطه د ونډه لرونکو له خوا سرته رسيدلی.
دورکړل شوورپوټونو له مخی دکابل بانک دعوايدولويه برخه دپورونو او پيشکی پيسو د سود څخه جوړيږی چی په ثابت
ډول ددغه بانک د ټول ټال عوايدوله )(٨٠سلنی څخ ډير يی ھمدغه پيسی تشکيلوی .خود ورکړل شوو مالی رپوټونو له
مخی د سود څخه السته راغلی رقم غلط وړاندی شوی دی او د سود ډيره برخه چی د مشتريانو د پورونو څخه رپوټ
ورکول شوی ھيڅکله السته نه دی راغلی .کله چی د مشتريانو دپورونوغيری واقعی سود سره سر ورکړل شو دغه
بانک دمعنی لرونکوعوايدوڅخه پرته خپلی چاری مخ ته وړی دی.پرھمدی اساس ،دغه بانک د رامنځته کيدلو څخه
وروسته ډيرژر دپورونو دورکولووړتيا له السه ورکړه اومفلس شو او دړنګيدوپه وخت کی دغه بانک د )(٧۵٠ميليونه
امريکايی ډالرو منفی بيالنس درلود.
اجرايئوی تدبيرونه اوڅارنه
په بانکونوکی د بانکی معيارونو شتون او د دپيسود مينځلو پروړاندی دمقرراتو سره يوشانته والی د افغانستان بانک له
خوا د بانکونو د داخلی ساحی د څارنی پواسطه سرته رسيږی .د بانکونو د پرمخ بيولو لپاره دبانکداری په قوانينوکی
اجرايئوی تدبيرونه او کړنالری تنظيم شوی دی.
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پدی برخه کی لمړنی ګامونه دليکل شوواخطارونوصادرول دی چی دبانک سياليت يا دپيسو دورکړی وړتيا
دمعقولوداليلوپربنسټ ګواښل کيږی اوليکل شوی اخطارونه صادريږی .دغه اخطاريه بانکونه متوجه کوی چی دھغوی
کړنی ناسالمی اوبی باکه دی اويا داچی له قانون يا مقرری څخه يی سرغړونه کړی ده.
دوھم ګام د ليکل شوی څارنی له پاره ددستورونو صادرول دی اودغه دستورونه ھغه وخت صادريږی چی د ليکل شوی
اخطاريو په پايله کی اصالحی ګامونه ترالس الندی ونه نيول شی .دغه دستورونه دبانک دمديره پالوی څخه غواړی
ترڅود ستونزو اوانديښنو د ليری کولولپاره داصالحی اقدامونودسرته رسولو لپاره په ليکل شوی بڼه د خپلو ھوډونوسره
يوځای يو پالن وړاندی کړی.
دريم ګام دادی چی داصالحی اقدامونو دسرته رسولولپاره بايد بانکونه يوه پالنی طرحه جوړه کړی چی دغه يو ډير ټينګ
رسمی اجرايئوی ګام ګڼل کيږی .د اصالحی ګامونو دسرته رسولوپالن يوه رسمی څارنيزه ليکل شوی ھوکړه ليک دی
چی د ھر ډول ناکاميو يا ناسالمو کړنو ته رسيدګی کوی او دغه پالنی طرحه بايد يو تحليلی برخه ولری ترڅو ستونزی
وپيژنی ،دھغوی د ليری کولو لپاره الزمی کړنی وړانديز ،او د کارونو د پرمختګ د دوره يی رپوټونو لپاره يوه ټاکلی
موده وټاکی.
دپه ډاګه شوی مودی د منځه وړلو لپاره دافغانستان بانک به دبانک د کړنو د دوام په اړه پايلی په ډاګه کوی .دپالن دپلی
کولوپه برخه کی دپاتی راتلو په صورت کی ،د افغانستان بانک حق لری چی داصالحی ګامونو د ترالس الندی نيولو په
موخه د سمدستی دستورونو ورکولو ،ترڅارنی الندی دنيولو ،دبانکداری دجوازدلغوه کولو ،اوپه اجباری ډول دبانک
دانحالل په ګډون ھرډول اجرايئوی ګامونه پورته کړی.
پدی برخه کی څلورم ګام دبيړنی اصالحی ګامونو ترالس الندی نيولوددستورونو صادرول دی چی دافغانستان بانک دغه
دستورھغه وخت ورکوالی شی چی بانک داصالحی ګامونو دپالن په پلی کولوکی پاتی راغلی وی اويا دبانک
دپيسودورکړی وړتيا يا سياليت ترګواښ الندی راغلی وی .دبيړنی اصالحی ګام پورته کولو دستور د بانک څخه غواړی
چی امانات اخستل يا دپيسوورکړه ودروی ،اويا دبانک اداره کوونکی له دندی څخه ګوښه کړی .ھمدارنګه دافغانستان
بانک کوالی شی چی بانک جريمه کړی ،او يا ھم بانک ته دستورورکړی ترڅو يوه بھرنی پلټنه سرته ورسوی اويا يی يو
اداره کوونکی ګوښه کړی .دغه ټولی کړنی دقانون له مخی دفوق العاده ګامونو په توګه وړاندی شوی او کيدای شی په
ھغه حاالتو لکه دبانک د ګړنيزو يا مالی بيړنی حاالتو ،او يا ھم کله چی بانک غير قانونی کړنی سرته ورسوی ،ترالس
الندی ونيول شی.
په کابل بانک کی څارنه او پلی کونه
دافغانستان بانک دافغانستان دبانکداری دنظام په څارنه کښی ديوشمير ستونزوسره مخامخ شويدی .په کال  ١٣٨٣کی کله
چی کابل بانک منځ ته راغی دافغانستان دبانکداری سکتورھم ډير پرمختګ نه وو کړی . .د  ١٣٨٢کال دحوت په مياشت
کی د طالبانو دراپرځيدو څخه دری کاله وروسته دسوداګری د بانک ټول ټال شتمنی ٢۶١ميليون ډالر وه .اوپه ھغه پسی
دمالی نظام ميزان مخ پورته الړ ،چی د ١٣٨۶کال دحوت په مياشت کی ټول ټال شتمنی  ١.٧ميليارده ډالروته ورسيده
چی دغه په شتمنی کی دکلنی منځنی ودی ميزان  ۵٠٪په ګوته کوی .د دغی مودی په ترڅ کی په بازارکی د فعالو
بانکونوشميره له دريو) (٣څخه شپاړسو ) (١۶ته پورته شوه .يواځی دکابلبانک شتمنی دراپرځيدوڅخه دمخه په ١٣٨٩
کال کی له څلوروميلياردو ډالرو څخه پورته وه .دمالی نظام ودی دافغانستان بانک په وړاندی دپام وړخنډونه رامنځ ته
کړل اودھغه بانک ظرفيت يی دی ته مجبورکړ ترڅودغه صنعت په اغيزمنه توګه تنظيم او ورڅخه ورځنی څارنه
وکړی،چی دغه دڅارنی د بھيرپه اغيزمنتيا کی ډير ارزښتناک فشار ګڼل کيږی.
دافغانستان دبانکداری قوانين دکابل بانک د درغليزو کړنو په بھيرکی په نسبی ډول ټوليزه بڼه درلوده .د پيسو نړيوال
صندوق د قراردادی کارپوھانو سره يوځای د ١٣٨٠کال د ميزان د مياشتی او د  ١٣٨٢کال دثور د مياشتو ترمنځ د پيسو د
بيړنی ورکړی د يونظام د منځته راوړلو او د مرکزی بانکداری د فعاليتونو د بيارغونی لپاره تخنيکی مرستی چمتو کړی
 .داھغه وخت وه چی د جواز ورکولو د بنسټونو په ترتيب او د بانکونو څخه په څارنه او تنظيمولو کی لمړنی فعاليتونه
پيل شول .د افغانستان د بانکداری قوانين په کال  ١٣٨٢کی د اداری د مناسبو جوړښتونو او نړيوالو غوره کړنو پر بنسټ
جوړ شول چی پکی عملياتی الزامونه ،د نغدينه انډول ،پلی کول او څارنه شامل ول .په داسی حال کی چی قانونی
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چوکاټ د ملی شوری د تصويب له بھير څخه د تيريدو په حال کی وه د افغانستان بانک ظرفيت تازه په پراختيا پيل وکړ.
لکه څرنګه چی د افغانستان بانک د مالی ثبات څانګه د څارنيزو کړنو لپاره په کال  ١٣٨۴کی فعاله شوه.
ددی برسيره ،د افغانستان بانک د مالی څارنی رياست د بشری سرچينو له پلوه د ډيرو سختو محدوديتونو سره مخامخ شو.
د افغانستان بانک د څارنی رياست د ١٣٨۶کال له وروستيوڅخه راپديخوا يواځی له شلوڅخه لږ ډير کارکونکی درلودل
کوم چی د بانکونو د معاينی په برخه کی پرته د کومو پراخو زده کړو څخه په کار ګمارل شوی ول .دغه شميره د دريو
کلونو په ترڅ کی په تدريجی ډول  ۶٠تنوته ورسيده .چی د دغو ډيرۍ برخه يی ھغه کسانو تشکيلوله چی د سوداګری
په برخه کی يی له افغانستان څخه د باندی لوړی زده کړی ترالسه کړی وی .ھمدارنګه د څارنی رياست د پرمختللو پلټنو
لپاره د  ٩٠ورځنی نړيوالی زده کړی په اجباری توګه پلی کړی او ددغی مودی په ترڅ کی يی د طرز سلوک مقرره ھم
وروپيژندله  .کله چی کابل بانک تر متوليت الندی راغی د افغانستان بانک دڅارنی د يوه نه وده کړی رياست په لرلو
سره نيږدو  ١٧سوداګريزو بانکو او د ھغوی د  ٣٢٠څانګو د تنظيم مسئوليت په غاړه درلود.
کابل بانک د ١٣٨٣کال د جوزا په مياشت کی تاسيس اومنځ ته راغی خو د افغانستان بانک له خوا لمړنی عمومی پلټنه د
 ١٣٨۵کال د دلو په مياشت کی پيل شوه .يعنی دا په ھغه وخت کی کله چی په دغه بانک کی د پورونو د کتاب پروګرام او
نورو درغليزو کړنو ال د وړاندی څخه صورت نيولی وو .په پلټنه کی دغه ځنډ بانک ته دا وړتيا وبخښله چی خپلو کړنو
ته پرته له کوم داخلی درست کنترول او د پلټنی د ميکانيزمونو څخه دوام ورکړی .پدغه برخه کی يوشمير بی نظمی لکه
د کابل بانک د څارنی د پالوی په اړه ،د مديريت د ټيم په اړه ،د داخلی پلټنی او د مالی اعتباراتو د تايئد په اړه چی
وروسته دافغانستان بانک پواسطه کشف او وموندل شوی ،شتون لری.
ددی سره سره چی د داخلی ساحی ټوليزو پلټنو شتون نه درلود ،د افغانستان بانک د کابلبانک سره د  ١٣٨۴کال د حوت د
مياشتی په  ١٨نيټه د بانک د پاليسيو ،د پانګی اچونی د اوږدی مودی د پالنونو ،او د پانګی د مساوی پرمختګ په اړه
مقرراتی ستونزی پيل کړی .د افغانستان بانک ھمدارنګه يادونه وکړه چی کابلبانک ھيڅکله ھم د پانګی په اړه د يو طرحی
په جوړولو کی پخپلو وعدو عمل نه دی کړی او په پراخه کچه يی د اماناتو لپاره بازار موندنه کړی او وروسته يی د
پانګی په تشخيص کی ھڅه کړی.
ددری نيمو کلونو په ترڅ کی د ١٣٨۵کال ددلوی دمياشتی څخه د ١٣٨٩کال دميزان تر مياشتی پوری دافغانستان بانک د
کابلبانک څلور ټوليزی پلټنی ترسره کړی ،دری ځانګړی پلټنی يی اجراء کړی او څلور اجرايوی يا اصالحی ګامونه يی
پورته کړی .دافغانستان بانک خپلی انديښنی په پرله پسی توګه د خپلو پلټنو الندی اوليکل شوی اخطاريو کی وړاندی کړی
دی.دھغوی لمړی يی د بانک اداره وه ،چی داللت يی پدی کاوه چی دبانک په څارنه کی څودفاعی کرښی لکه د داخلی
کنترول فعاليتونه او د خطراتو مديريت غيرفعال والی شامل دی ،ول .دوھم يی دپورونوددوسيوڅخه دمديريت پروسه وه
چی په ھغی کښی دتضمين تامين اوڅارنی د داخلی پاليسيو سره سمون ،دزيان زيږونی پاليسی ،د پورونو د تايئد د
پروسی په برخوکی يوشمير ستونزی ليدل شوی وی  .د سياليت په برخه کی مزمنو اوتل پاتو انديښنو شتون درلود ،ځکه
چی کابل بانک داړينو وجوھاتو لپاره پر بخت حسابونوباندی يی ډيره تکيه کوله .باالخره د افغانستان بانک د فرعی څانګو
د نه کنترول کيدونکی پراختيا اوھغو څانګو په برخه کی چی پرته له کوم تصديق څخه پرانيستلی شوی وی ،خپلی
انديښنی څرګندی کړی.
د دغو موضوعګانو د شتون سره سره ،دافغانستان بانک پلټنو ونشوکوالی چی درغليزی کړنی وپيژنی او کابل بانک د
ډيرو ھغه موضوعګانو په اړه به چی په اجرايئوی دستورونوکی راپورته شوی وی ځواب ويلو او په ښکاره توګه يی
داسی ښکاره کوله چی ګويا ځواب ويونکی دی اوځان يی داسی ښکاره کولو چی د ستونزو حل اوفصل ته ليوال دی او
د راتلونکو تخلفاتو څخه مخ نيوی کوی .ځانګړی پلټنی دافغانستان بانک د پلټنو دځانګړی څانګی له خوا دمطابقت
دسنجولولپاره صورت نيولی وه،ليکن دوی په کافی اندازه ددی صالحيت نه درلود ترڅو د څيړنيزو تخنيکونو په مرسته د
بانکونو د ځوابونو تصديق وکړی او دسيمه ايزی معاينی دټيم په ځواک باندی يی تکيه کوله چی ھغوی به دھدفمندو پلټنو
کاپيانی السته راوړلی.
د پلټنو پايلی او د افغانستان بانک له خوا پورته شوی اصالحی ګامونه د  ١٣٨۵او  ١٣٨٨کلونو ترمنځ په الندی ډول
تشريح کيږی.
د ١٣٨۵کال ددلوی مياشت -د پلټنی اسناد
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اداره :دغی پلټنيو ښوده چی ستراتيژيکی پالنګذاری شتون نه درلود ،دڅارنی پالوی کومه آزادی نه درلوده ،او پر
څارنيزی کړنالری باندی يی ھم تمرکزنه درلود .د مديره پالوی څخه غوښتل شوی وه ترڅو يو مفصل عملياتی پالن او د
پانګی بوديجه چی دڅارنی دپالوی له خوا تايئد شوی وی چمتوکړی او د ھغی په اړه دڅارنی پالوی ته رپوټ
ورکړی .په پايله کی ستراتيژيک پالن ترتيب اوعملياتی بوديجه دافغانستان بانک ته وليږل شوه ،خو د پانګی پالن تکميل
شوی نه وو .د  ١٣٨۶د سرطان د مياشتی د مطالباتو د تطابق يو لنډيز چی د مياشتنيو رپوټونو تسليمولو ته يی
اړتيادرلوده ،تسليم شوی وو.
دپوردوسيی :پلټنی دا ھم وښوده چی د بانګ ګټه ددی پرځای چی د خطراتو د مديريت لپاره ترينه ګټه واخستل شی
دڅانګودپراختيا لپاره مصرف شويده .د پورونو د پاڼو د مديريت لپاره دکارکونکوشميره لږه او د پورونو د اعتباراتو شننه
لږه اويا ھيڅ موجوده نه وه ،نوروډيرو دوسيو ھم دغه ډول ستونزی درلودلی .د پورونو د اعتباراتو دوسيی پرته له
اسنادوڅخه وی ،او ھم د غلطيو اوقلم خورده ګيوڅخه ډکی وی .داړوندوګروپونو يا افرادوپورونه د مقرراتی پانګی د١۵
سلنی څخه اوښتی ول اوخطرونوته ډيره لږه پاملرنه شوی ده .داجراشوو پورونو خطرته نه پاملرنه او د پورونوپر پاڼو
کمزوری مديريت اويا کنترول دبانک په ګټه نه وه.
اجرايئوی کړنو د کابل بانک څخه غوښتل ترڅو د اعتباراتو يوواکمن مامور يا سالکار وټاکی ،اوپه بنيادی توګه د
اعتباراتو د دوسيوغلطيو اوله قلمه پاتی شوو کچه راښکته کړی ،د اعتباراتو دخطرپاليسی ته دپراختيا ورکولو لپاره عملی
پروګرام وړاندی کړی ،دپانګی دکاری ليکودڅارنيزوکړنالری چی دشتمنی پواسطه تامين شويدی اوپه پور ورکولو پوری
اړوند د کنترول موضوعاتو راکمول ترتيب اوچمتوکړی.چی دغه کړنه د يو واکمن کس سره يوځای د اعتباراتو د يو
سالکار په ګمارلو تمام شو ،خو د پور اخستونکو  /ذيصالح مقاماتو دالسليکونو نشتوالی او د پورونو څخه په چټکه توګه
ګټه اخستل التراوسه ھم د ھدفمندو پلټنو له موخوڅخه دی .د اعتباراتو دخطراتو د مديريت يوه پاليسی د څارنی د پالوی
له خوا تايئد او د  ١٣٨۶کال د د جوزا په مياشت کی د افغانستان بانک ته وليږدول شوه.
دبخت حسابونه :دا يادونه شوی ده چی شتمنۍ د چټکی ودی په حال کی چی دغه وده دبخت حساب دامانتونو/سپارل شووله
کبله وی او دغه ټولی دافغانستان بانک غيرکنترول شوی ګڼلی وی .اجرايوی کړنو غوښتنه کوله چی يوپالن بايد چمتو
شی ترڅو پر بخت حسابونو باند د اتکاء کچه راټيټه کړی .کابل بانک دبخت حساب دکړنالرولپاره ديوی توجيه شوی
تشريح سره ځواب ورکړاوداماناتونو/اوسپارلودکچی دراښکته کولودڅرنګوالی په اړه يی يومفصل پالن وړاندی کړ .د
دی ترڅنګ د  ١٣٨۵کال دحوت په مياشت کی دافغانستان بانک کابل بانک ته دبخت پرحسابونوباندی دتکيه کولو
دمحدودولو په ھکله سپارښتنه وکړه.
د ١٣٨۶کال دحمل مياشت -اجرائيوی تدبيرونه
دافغانستان بانک دکابل بانک په وړاندی اجرايئوی تدبيرونه ترالس الندی ونيول اوکابل بانک ته يی الرښوونه وکړه چی
د بورد دغړوغونډی دايری کړی ،يوستراتيژيک پالن ترتيب کړی،دبودجی يوپالن جوړکړی،دکريديت پاليسی اصالح
کړی ،يوه اضافی زيرمه رامنځ ته کړی ،د بخت پر حسابونو باندی اتکاء راښکته کاندی ،اوخپل مشتريان د پيسو د مينځلو
په وړاندی دمبارزی پاليسی سره په سمون کی وپيژنی،دمشتريانودعايدسرچينی په ډاګه کړی ،اومشکوکی معاملی په ښه
توګه وپيژنی .د ١٣٨۶کال د ثور د مياشتی په  ٣مه نيټه دافغانستان بانک کابل بانک ته وليکل اوګوته يی ورته ونيوله
چی ھغوی دکابل بانک دشعبو تصديق د اجرايئوی تدبيرونو د نه پلی کولوله کبله د تعليق په حالت کی راوړی دی.
د١٣٨۶کال د ثور مياشت – ځانګړی پلټنه:
دځانګړی پلټنی ټيم دغټو پورونوپه اړه له مقرراتوڅخه تخطی ګانی ترغورالندی ونيولی او د عمومی پورونو اداره يی
وارزوله .د پيسود مينځلو په وړاندی د مبارزی ھڅی  ،او دبانک عايداتی سرچينی يی ترارزونی الندی ونيولی.
د ١٣٨۶کال دسنبلی په مياشت کی کابل بانک دافغانستان بانک ته ځواب ورکړ او د بخت حساب دساتنی اوادامی
ورکولوڅخه دھغو خلکو د شميری پربنا کومو چی ددغه حساب څخه ګټه پورته کوله ،مالتړ او استدالل وکړ .بانک
ھمدارنګه يادونه وکړه چی دبخت حسابونو فسخ به ددی سبب وګرځی چی د بانک دمشتريانو شميره راښکته شی ،خلک
به د بانک له خدمتونوڅخه ګټه نه اخلی ،د مالی بنسټونوپه وړاندی به دخلکوباورکم شی ،او خپلی پيسی به داقتصادی
دوران څخه وباسی.
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د١٣٨۶کال دلړم مياشت -د پلټنو اسناد
اداره :پلټنی داسی وښوده ،چی د شرکت د دارای کړنالری کمزوری وی ،او داسی يو چاپي﷼ يی رامنځته کړی دی چی
په نسبی ډول د کره والی څخه ډک اوځواب ويونکی ښکاری .د مديره پالوی داوو ) (٧غړوڅخه پنځه غړی يی دافغانستان
بانک له خواتايئد اوتصديق شوی نه ول .او د کابل بانک د دغو کسانو مرکی دافغانستان بانک سره ډيری ځنډولی  .د
مديره پالوی دغړو بيوګرافيکی معلوماتو ته اړتياوه او د داخلی پلټنی رپوټونو اړتيا درلوده ترڅو د پور ورکولو د کړنو
بشپړه پوښښ او د پلټنی نوری برخی پکښی شاملی کړی .بنا د کابل بانک د مديره پالوی د غړو بيوګرافيکی معلومات
کابلبانک د ١٣٨۶کال د جدی په مياشت کی واستول او د داخلی پلټنی رپوټونه د بانکداری په ټولو برخو کی ور شامل
شول.
دپورونو دوسيی :پلټنی ځينی موضوعاتو لکه د اعتباراتو غيری کره پاليسی ،د اعتباراتو څخه د بيا کتنی دميکانيزم په
ھکله انديښنی ،د اعتباراتو په دوسيو کی له قلم څخه پاتيوالی او غلطيو شتون ،د اړوندو پوروړو ديو ډلی لست چی د
افغانستان بانک له لست سره يی سمون نه درلود ،په نښه کړی .اجرايوی کړنو د پورونو د نوی پرمخ تللی پروسی د
جوړولو ،د اعتباراتو له دوسيو څخه د غلطيو د له منځه وړلو ،د سود د بيرته ورکړی ،او يا د اصلی بيا ورکونو په برخه
کی د محدوديتونو په ګډون د اعتباراتو دپاليسی غوښتنه کوله ،ترڅو دخطرونو د ارزونی په ګډون د پآليسی ټول ګامونه
مفصل کړی  .د افغانستان بانک يادونه کوی چی د پور ورکولو پاليسی په ډيره روښانه توګه ترکتنی الندی راغلی او د
دوسيو اصالح کول په نسبی توګه بشپړشوی دی .ھغه پنځه دوسيی چی پلټل شوی دی په ھغوی کی دغه ستونزی تر
سترګو کيږی ،د پيسو په اندازه کی غلطی ګانی يعنی قلم وھل شوی ،د تضمين نشتوالی  ،د يو بنسټ له خوا السليک
شوی ،او د شتمنی ارزښت د رسيدونو پواسطه سرته رسيدلی ،شتون لری.
د بخت حسابونه :پلټنی ښايی چی د سياليت د کړنو او د پورونو د بيرته ورکړی چاری سمون ته اړتيا لری ،او ھمدارنګه
په بخت حساب باندی اوس ھم ډيره اتکا کيږی .اجرايوی کړنو غوښتی ترڅودبخت دحسابونو د پيسو پواسطه د پورونو د
حسابونو د تمويل د بنديدو لپاره بايد يوه طرحه جوړه شی ،ترڅو يو ليکل شوی طرحه د بخت حساب باندی د اتکاء د
کمولو لپاره برابره شی .په اونيزه او مياشتنی توګه د پيسو ويستل بند شول اوکابل بانک دعوی وکړه چی پربخت حساب
باندی اتکا کمښت موندلی دی او د النور کمښت راوستلو پالن ترالس الندی دی .خود ١٣٨۶کال د قوس په مياشت کی
کابل بانک د افغانستان بانک څخه د ولسی جرګی د مالی ،بودجوی او د بانکونو د عمومی حسابدارۍ د کميسيون د
د ١٣٨۶کال دقوس د مياشتی د مکتوب پربنسټ غوښتنه وکړه چی د بخت دحساب په اړه خپلی پريکړی ته بدلون
ورکړی .د ولسی جرګی مکتوب د بخت د حساب څخه ګټه پورته کوونه د امنيتی ستونزو سره تړلی بللی او اخطار يی
ورکړی چی د بخت حساب بنديدل به د مشتريانو د له السه ورکولو او د دغو حسابونو د درلودونکو د ناھيلی سبب
وګرځی.
د١٣٨۶کال د جدی مياشت -اصالحی ګامونه
د ولسی جرګی د دغی مداخلی په تعقيب دافغانستان بانک اصالحی ګامونه چی د قوس د مياشتی د پلټنی پربنسټ يی
ترالس الندی نيولی ول ،په ھغه کی دبخت حسابونوته ھيڅ ډول اشاره نه وه شوی .ددی پرځآی ،مکتوب دافغانستان
بانک دتصديق څخه پرته دعامل پالوی دپنځوغړودانتصاب په اړه دحقوقی تخلفاتوپه له منځه وړلو ،په مقرراتی پانګه کی
اړين ډيرښت،دبودجی اوپآنګی يوپراخه پالن،دپورونوپه دوسيو کی ستونزی،د اعتباراتو په پاليسی بياله سره کتنه  ،د داخلی
پلټنی د ريکاردونو دارزيابی اودھغی اغيزمنتيا ،دنوو څانګو د جوړولو درول اوترکنترول الندی د عملياتی لګښتونو
راوړلو باندی متمرکزوو .د دغه ډول اقدامونو د پلی کولو لپاره يوه ھدفمنده پلټنه ترالس الندی ونيول شوه.
د ١٣٨٧کال دثورمياشت -د پلټنی اسناد
اداره :د پلټنی پالوی يادونه کړی ،چی د مديره پالوی السليکونه په يادداشتونو کی شتون نه درلود ،او د کابل بانک په
مديريت کی ډيرو د پام وړنيمګړتياوو شتون درلود ،او داچی دغه مديره پالوی د نيول شوو پريکړی په اړه دټولو غړو
د نه شتون په صورت کی فعاليت نه کاوه . .اجرايوی پالوی د کابل بانک څخه وغوښتل ترڅو ډاډ حاصل کړی چی د
بورد ټول غړی بايد په غونډوکی ګډون وکړی اودغونډی په يادښتليک کی بايد السليک وکړی .د کړنالرو او پاليسيو د
درست پلی کولو په ګډون ،ترالس الندی نيول شوو ګامونو مياشتنی رپوټونه ھم اړين ول .د اجرايوی پالوی دغه
غوښتنه د  ١٣٨٧کال د قوس ترمياشتی پوری ھم و نه ليږل شوه اوھيڅ کومی ھدفمندی پلټنی صورت ونه نيوه.
Page 36

د کابل بانک د کړکيچ رپوټ  ١٣٩١عقرب ٢۵

د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکه او ګډه کميټه

دپورونو دوسيی:د پلټنی پالوی يادونه کړی ،چی د اعتباراتو پاليسی بايد په بشپړه توګه له نووپورونوسره سمون ولری،
ځکه چی اعتبارات د تايئد شوی کچی څخه ډير تصويب شوی ول .د پوراخستونکو ميزان د پور د تمديد څخه وړاندی
صفرته راښکته شوی نه وه ،اوځينی پورونه مخکی له تايئد څخه اجراشوی ول .داجرايوی ګامونو ترالس الندی نيول
عبارت ول د داخلی پورونو د څيړلو د پروسی ښه کول ،دکابل بانک د اعتباراتو د پاليسی پلی کول ،اود اعتباراتو دښی
شننی ترسره کول شامل ول .څرنګه چی پورته ھم وويل شول ،دغه غوښتنه د ١٣٨٧دقوس ترمياشتی پوری استول شوی
نه وه او ھيڅ ډول ھدفمنده پلټنه ھم اجرا شوی نه وه.
د بخت حساب :پلټنه ښايی چی په بخت حساب باندی ددی لپاره چی داماناتو د جلب اوجذب يوه ښه سرچينه وه د اتکاء
کمولو لپاره کومی ارادی شتون نه درلود.داجرايوی پالوی کابلبانک ته الرښوونه وکړه چی پر بخت حساب باندی اتکاء
ته کمښت ورکړی اودغه حسابونه بايد د ١٣٨٨کال دقوس دمياشتی تراخره پوری له منځه ويوړل شی .کابل بانک
دغوښتنليک دليږلو په غبرګون کی په ربعوارو برداشتنو تاکيد کولو او ويل يی چی که دغه برداشتونه په يوکال کی دوه
ځلی شی نو خلک به دبانکداری دسکتوردصحت په ھکله يوغلط پيغام ولری.
١٣٨٧کال دقوس مياشت :اصالحی ګام،
اصالحی ګام چی دافغانستان بانک له خوا ترالس الندی ونيول شو،عبارت وو ،د اعتباراتو د پاليسی په اړه مقررات ،په
ځانګړو سکتورونو کی د پورونو څخه مخنيوی ،د پورونو د دوسيو د سندونو جوړول او د ھغوی د کيفيت ښه کول  ،د
 ٧۵٪څخه ښکته د امانتونه/سپارل شوو پورونو ياداښت نيول ،د اعتباری پورونو بدلون ميعادی پورونو باندی ،د پورونو
د معيارونو سره سم د پورونو مخ ته وړل ،د ستونزو سره د مخ شوو پورونو په ھکله د افغانستان بانک ته د کوټلی
معلوماتو وړاندی کول ،په بخت حسابونو باندی د اتکاء کمول او د ربعوار حالت څخه کلنی حالت ته د انعامونو ليږدول،
شامل ول.
١٣٨٧کال د قوس مياشت :د پلټنی اسناد
اداره :پلټنه يادونه کوی ،چی کابل بانک د بودجی د يو پراخه اوھر اړخيزه پالن په منځ ته راوړلوکی ناکام اوپاتی راغلی
دی او ھمدارنګه وړاندی يادونه کوی چی د بانک بورد غير فعال وو .اجرايئوی پالوی د يو دری کلن ستراتيژيک پالن
غوښتونکی شو ،او مديره پالوی يی مکلف کړ ترڅو په ربعواره توګه د ستراتيژيک پالن په وړاندی د بانک رښتينی
کړنی وارزوی .ھدفمندی پلټنی اداری نيمکړتياوی تر پلټنی الندی ونه نيولی ،او کابل بانک د دوو مکتوبونو په ترڅ کی
ادعا وکړه چی دغه پالن جوړشوی او د افغانستان بانک ته ليږل شوی دی د نورو څارنو په اړه ھيڅ کوم شواھد شتون نه
لری.
د پورونو دوسيی :پلټنی يادونه کړی ،چی پورونه د بانک د ټولی پانګی او د ټولو اماناتو په تناسب دھغه څخه ډير لوړ
دی کوم چی دکابل بانک په پاليسی کی وړاندی شوی و ،اوداچی يواځی شل سلنه پورو نوتضمين درلود او ډيری کمپنی د
ستاک د مستندو شواھدو په جوړولو کی پاتی راغلی دی .او دا چی اکثرا اضافه السته راوړنی دپوراخستونکی په
موافقنامو کی د ھيڅ ډول بدلون څخه چی د پور اخستونکو د بيرته اداکولو کمزوره ظرفيت پر بنا موده ايزه پورونو ته
تبديل شوی دی چی دغه ټولو د پورونو د کتاب د کيفيت په ھکله انديښنی منځته راوړی.
اجرايی کړنو روښانه کړه چی کابل بانک بايد د شتمنيو د ستونزو د راښکته کولو او په ټولو طبقه بندی شوو اعتباراتو
کی د کمښت او د اداری په پروسه کی د د اعتباراتو د تړون د ښه کولو پاره يو پروګرام پلی کړی اوھم دا چی کابل
بانک اړتيا درلوده ترڅو يوه ټاکلی فيصدی د اصلی پورونو وړاندی تر دی چی تمديد شی بايد بيرته يی واچوی .ھدفمندی
پلټنی رپوټ ورکړ چی دغه بانک پريکړه کړی چی پورونه د دوھم ځل لپاره تمديد/نوی نکړی او يو شمير طبقه بندی
شوی پورونه يی بند کړی دی ،ليکن په نظر رسيږی چی د پورونو د بيرته ورکړی پروسی دوام درلود.
د بخت حساب :ترسره شوی معاينی د بخت پر حسابونو باندی د اتکاء د کمښت په اړه کوم د د پام وړ او مھم پرمختګ
پيدا نکړ او بانک ته يی الرښوونه وکړه ترڅو د مخکنيو الرښوونو سره سم عمل وکړی .خو اجرايوی دستورونو د بخت
د حسابونو په ھکله ھيڅ ډول الرښوونی نه درلودلی .په پايله کی د ١٣٨٨کال د حوت په مياشت کی د بانک د اخلی ساحی
معاينی ومنله چی د اماناتو د پورته کولو د مھمی وسيلی په توګه دبخت حسابونو پوری ډير لږ بدلونونو شتون درلود.
د ١٣٨٨کال د جوزامياشت  -اصالحی ګامونه
Page 37

د کابل بانک د کړکيچ رپوټ  ١٣٩١عقرب ٢۵

د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکه او ګډه کميټه

په دغه وخت کی اصالحی ګامونو د کابلبانک څخه وغوښټل چی خپل ستراتيژيک پالن ته د دريو ) (٣کلونو لپاره پراختيا
ورکړی ،د پورونو د اجراء کولو الرو کی ښه والی راولی ،د کارکونکو ظرفيت لوړ کړی او د پيسو د مينځلو د کړنو
په وړاندی د مبارزی کړنالری اصالح کړی.
د  ١٣٨٨کال د سرطان مياشت  -ځانګړی پلټنه
د دغی مودی ځانګړی پلټنه د پورونو د ارزونی او د پيسو د مينځلو په وړاندی مبارزی او د ټول ټال پورونو د اجرا
کولو د پياوړی کولو لپاره د اغيزمنو ميکانيزمونو په رامنځته کولو باندی متمرکزه وه.
د  ١٣٨٨کال د جدی مياشت  -عمومی پلټنه
دکابل بانک وروستی پلټنه د  ١٣٨٨کال د جدی د مياشتی څخه بيا د حو ت تر مياشتی پوری صورت ونيوه .يعنی
وروسته له ھغی چی د افغانستان بانک د عمومی امنيت د رياست له لوری خبر شو چی کابل بانک په ناوړه کړنو بوخت
دی .پخوانی ريئس د کابل بانک د کړنو په برخه کی خپله انديښنه څرګنده کړی ،خو پرته له مقرراتی موضوعګانو څخه
نورھيڅ شی ھم ښکاره نه شول.
نور پيدا شوی نيمګړتياوی
يو شمير نورو نيمګړتياوو او زيانونو شتون درلود چی ھغه ھم يا د افغانستان بانک له خوا ذکر شوی او يا دا چی د کابل
بانک د راپرځيدو وروسته روښانه شوی .دغه نيمګړتياوی د الندی برخوڅخه عبارت دی:








پورونه يو کس او يا د تړلو پورونو اخستونکو يوګروپ ته چی د پور اندازه يی د نه زيانمنی پآنګی له 15سلنی
څخه اوختی وی.
د افغانستان بانک له خوښۍ پرته په لويو سوداګريزو کړنو کی په مستقيم ډول پانګونه
د پوره پيژندنی پرته نا اشنا خلکو ته د پورونو برابرول.
د غلط ھويت لرونکو افرادو اويا بی نومه افرادوته د حسابونو پرانستل .
د ھيواد څخه بھر ملکونو ته د مخکی له مخکی اطالع څخه پرته د  ٢٠زرو ډالرو او يا زياتو ويستل.
کارکونکو ته دھغوی د معاشونو د  ٢۵سلنی څخه پورته پورونه ورکول .او
پرته له کومی ځانګړی اقتصادی موخی څخه د ډيروغټو مالی انتقاالتو چی ثبت شوی نه وی او په پټه به سرته
رسيدی ،ترسره کول.

ز (.د افغانستان د مالی انتقاالتو او رپوټونو د شننی مرکز )(FINTRACA
پرمقرراتو باندی بيا له سره کتنه
د افغانستان د مالی انتقاالتو او رپوټونو د شننی مرکز ) (FINTRACAپه  ١٣٨۵کال کی منځ ته راغی ترڅو د بانکونو
په لوړه کچه انتقاالت اومشکوکو کړنو په ھکله په خپلواکه توګه رپوټونه و څيړی .دغه مرکز د قانون پلی کونکی
اداری ته د څيړنی لپاره اطالعات وړاندی کوی  ،کيدای شی د ضبط د کتابونو الکترونيکی ليږدونو څخه ساتنه د انترنيتی
شبکو د سرورونو) (serversکمپيوتری سيستمونو ته الس رسی ،د بانکی حسابونو څخه د څارنی د الری د مدارکو د
السته راوړنی لپاره قضايی اورګانونه له ځان سره ولری.
نوموړی مرکز کوالی شی چی د افغانستان د بانک  ،د قانون پلی کوونکو ادارو او باندنيو مرسته کونکو سره د اطالعاتو
ادلون او بدلون وکړی .دغه مرکز د  ١٣٨٨کال څخه راپديخوا د اګمانت د ګروپ غړيتوب لری کوم چی يو غير رسمی
ګروپ اوپه ټوله نړی کی د مالی واحدونو له  ١٣٠واحدونو تشکيل شوی دی .د مالی جرمونو د کشف د ظرفيت د لوړيدو
په موخه يو له بل سره بايد د اطالعاتو تبادله وکړی.
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ھرکله چی مستدل دليلونه وجود ولری ،چی ګويا د پيسو د مينځلو په برخه کی کومی درغلۍ صورت نيولی دی ،نوموړی
مرکز په چټګه توګه يو رپوټ د افغانستان لوی څارنوالی ته ليږی ،چی ددی ګام په برخه کی به خپله پريکړه وکړی.
دغه مرکز کوالی شی چی په عاجلو او جدی قضاياو کی د پيسو او يا مالکيت کنګل کولو امر د يوی مودی لپاره چی د
اوه  ٧ورځو څخه ډير نه وی صادرکړی چی د دغه مودی په ترڅ کی کيدای شی چی نوموړی موضوع څارنوالی
ته راجع شی .څارنوالی بايد په چټکه توګه دا په ډاګه کړی چی آيا د واکمنی محکمی څخه د کنګل کولو د امر غوښتنه
اړينه ده ،خو کوالی شی چی په خپلواګه توګه د اوه  ٧نورو ورځو لپاره ھم د کنګل کولو امر ورکړی.
ياد شوی مرکز ھمدارنګه د مالی مسلکی سوداګريو څخه د څارنی مسئوليت ھم لری ،خو ددغه اورګان نوموړی څانګه
ال تراوسه فعاله شوی نده ځکه چی تر دی مھاله مالی خدمتونه په افغانستان کی تنظيم شوی ندی.
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کابلبانک
د افغانستان د مالی انتقاالتو او رپوټونو د شننی مرکز ) (FINTRACAد کابل بانک د مشکوکو کړنو په ھکله د خپل
فعاليت په ترڅ کی نيږدی  ۵٠٠رپوټونه الس ته راوړی دی خوله دغو څخه ھيڅ يو يی ھم د کورنيو پورونو پوری تړاو
نه لری .کابل بانک د مشکوکو کړنو يو ډير لوی رپوټ ورکوونکی وو ،خو د ھغه اندازه په نورمال حالت کی وه ،او
څه کيدای شو چی له يوه بانک څخه دومره تمه موجوده اوسی .ھغه رپوټونه چی دپلټنی لپاره بايد لوی څارنوالی ته استول
شوی وای ،بايد د  ٣٠څخه تر ۴٠سلنه پوری وای ،خو د کابل بانک په ھکله نيږدی  ۶٠سلنی ته رسيدل  .ددی سره سره
 ،مرکز دغه رپوټ ورکونی ته د حد څخه د ډيری يا تدافعی رپوټ ورکونی سره تړاو ورکولو ،ځکه چی رپوټ ورکونه
په فردی توګه وه او يو شمير بانکونو له اړتيا څخه ډير رپوټونه ورکول.
دغی مرکز ،د افغانستان بانک د مالی څارنی د اداری سره د خپلی اداری د داخلی څارنی په برخه کی د پيسو د مينځلو
په وړاندی د مبارزی په اجراکی مرسته کړی اوافرادوته يی زده ګړی ورکړی .د دغه څارنو په پايله کی مرکز په
 ١٣٨۶کال کی د غلطو رپوټونو د ورکولو په اړوند کابلبانک ته  ١١٠زره ډالرو د جريمی سپارښتنه کړی وه ،خو دغه
جريمه د رپوټونو پا اساس د سياسی نفوذ له کبله ھيڅ کله ھم تعقيب نشوه.
د افغانستان د مالی انتقاالتو او رپوټونو د شننی مرکز ) (FINTRACAد  ١٣٨٧کال په وروستيو کی خبرشو چی کابل
بانک د پامير په ھوايی کرښی له الری دخوړو په لوښو کی پيسی ليږدوی چی دغه پروسه د پآمير ھوايی کرښی د لسو
کسو پيلوټانو لخوا چی په کابل بانک کی ورته حساب پرانيستل شوی وه ،ترڅو له دغی الری پيسی انتقال کړی ،پرمخ
وړل کيده .ددی په غبرګون کی ،مرکز د ھوايی ډګر د امنيت ،د افغانستان بانک او ګمرکی ادارو په پلټنی پيل وکړ ،خو
د پيسو مينځونکو ددغی کړنی څخه په پټه اطالع حاصله کړی وه نو ځکه ھيڅ کوم مدرک ترالسه نه شو .وروسته له
ھغی ،دغه مرکز خپل ظھور په ھوايی ډګرونو کی دګمرکی زده کړو په پلمه زياد کړ.
وروسته له ھغی چی د  ١٣٨٨کال د دلوی په مياشت کی خبر ورکول شو چی کابل بانک له پيسو څخه ناوړه ګټه
اخلی ،نو پدی صورت کی مرکز جنايی څيړونو ته اړتيا پيدا کړه ترڅو له اروپآ ،امريکا او روسيه سره د اګمانت
ګروپ له الری ھمکاری وکړی خو ھيڅ پلټنی په دی اړه پيل نشوی .د کابل بانک د کړکيچ څخه وروسته د افغانستان
ولسمشر اطالع حاصله کړه چی مرکز يوه مکتوب ته د جنايی پلټنو د پيلدو لپاره اړتيا لری ترڅو وکوالی شی د نړيوالو
ھمکارانو په مرسته کاروکړی .ددی برسيره ،داسی ويل کيږی چی لوی څارنوالی په دی برخه کی د عدلی تعقيب لپاره د
مالی جرمونو د متھمينو په برخه کی مرستی ندی کړی .ولسمشر تر ھغه ځايه والړ چی لوی څارنوالی ته يی په دی
برخه کی د مرستی الرښوونه وکړه خو لوی څارنوالی د مالی جرايمو د پلټنی پر ځای د مرکز ريس تر پلټنو الندی
ونيو چی په پايله کی يی ھغه د خپلی دندی په نه ترسره کولو او له واک څخه د ناوړه ګټی اخستنی په تورو باندی تورن
کړ.
ح (.د بھرنيو پلټونکو او د نړيوالو مالی شرکتونو رول
د کابل بانک پلټونکی
په افغانستان کی ھر يو بانک بايد يو بھرنی خپلواک پلټونکی په کار وګماری او خپل کلنی رپوټ د پلټونکی د نظر الندی
ترتيب کړی ،او د افغانستان بانک د ھر ډول کړنو څخه چی د افغانستان د بانکدارۍ د قانونو د مادو سره په ټکر کی وی
 ،او يا ھر ډول کمښت چی ګمان کيږی مالی زيانونه واړوی ،خبر ورکړی.
د  ١٣٨٣کال په لمړيو کی کابل بانک ددی په لټه کی شو چی د دوبۍ ميشتی االيت ګلف لميتد )(Alloite Gulf Ltd.
خدمتونه د خپلو کلنی پلټنو لپاره چی د  ١٣٨۴کال د حمل په ١١مه نيټه پای ته رسيده ،د افغانستان بانک څخه منظوری
السته راوړی .دغه غوښتنه د افغانستان بانک له خوا د تجربی د کمښت له کبله رد شوه ،د افغانستان بانک د  ١٣٨۴کال
د اسد په مياشت کی د کی .پی .ايم .جی .شرکت ) (KPMGوروسته ترھغی چی د نوموړی شرکت د استازی سره يی
مرکه وکړه ،د پلټنی لپاره تصويب کړ .ددی باوجود کابل بانک د  ١٣٨۴کال د جدی په  ۵مه نيټه د افغانستان بانک ته
خبر ورکړ چی کی .پی .ايم .جی .شرکت نشی کوالی چی پلټنه سرته ورسوی .ځکه چی دغه شرکت ډير مشغول دی.
کابل بانک د ١٣٨۴کال د جدی د مياشتی په ١٣مه نيټه يوځل بيا د االيت ګلف شرکت ) (Alloit Gulf Ltdد خپلو پلټنو
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لپاره د افغاسنتان بانک ته وړاندی کړ ،خو د افغاسنتان بانک بيا ھم د يو لنډ مکتوب پواسطه دھغوی دغه غوښتنه ردکړه.
بااالخره د  ١٣٨۴کال د دلوی په مياشت کی کابل بانک د بھل لد والسايق شرکت ) (Behl, Lad and Al Sayeghچی
په دبی کی يی کار کولو پيشنھاد کړ .پدی صورت کی د افغانستان بانک له کابل بانک څخه د دوی د وړتيا په اړه
معلومات وغوښتل ترڅو بررسی يی کړی چی پايله کی نوموړی شرکت د  ١٣٨۴کال د حوت د مياشتی په ٢يمه نيټه د
کابلبانک د پلټنی لپاره منظورشو.
د  ١٣٨۵کال د ثور د مياشتی به دويمه نيټه کابل بانک غوښتنه وکړه ترڅو شرکت ته اجازه ورکړل شی چی د ١٣٨۵
کال پلټنی ھم پيل کړی ،ليکن دغه غوښتنه د افغانستان بانک له خوا رد شوه ،او د کابلبانک ته يی توصيه وکړه ترڅو د
خپلو پلټنو لپاره ديو بل شرکت چی په دی برخه کی د کار تجربه ولری ،په لټه کی شی .کابلبانک په ھماغه مياشت کی
خپل ځواب د نورو اضافی معلوماتو د وړاندی کولو سره چی د شرکت کاری تجربی پکی ذکر شوی وی وړاندی کړ ،چی
په اساس يی نوموړی شرکت ددوھم ځل لپاره د کابلبانک د پلټنو لپاره منظور شو .د بھل لد والسايق شرکت ) Behl, Lad
 (and Al Sayeghھمدارنګه د يو بل کال لپاره چی د  ١٣٨٧کال د حمل په ١٢مه نيټه پای ته رسيده ،د پلټنو لپاره
وکارول شو.
په ټولو سرته رسيدلو پلټنو کی ،پلټونکی د ھغه مالی صورت حسابونو په اړه چی د مديره پالوی له خوا منظور شوی ول،
د توضيحاتو د ورکولو مسئوليت درلود .دغه پلټنی ددی لپاره وی ترڅو د استعمال شوو حسابدارۍ د اصولو او ھغه شواھد
چی د ټولو مالی صورت حسابونو او نورو اړوندو اسنادو د ترتيبولو لپاره کارول شوی ،و پلټی ،ترڅو اطمينان ورکړی
چی مالی صورت حسابونه چی د مديريت له خوا ترتيب شوی د درغليو څخه پاک او کوم صورت حسابونه چی وړاندی
شوی د بانک رښتونی او مناسب وضعيت ښکاره کوی .سره له دی چی پلټنی د دی لپاره نه دی طرحه شوی ترڅو درغلی
کشف کړی ،خو بيا ھم ځينی نړيوال د پلټنی معيارونه شته ترڅو په مالی صورت حسابونو کی درغلۍ پيدا کړی .پدی اړه
د پلټونکو څخه تمه کيږی ترڅو غير معمول او پرته د انتظاره اړيکی وارزوی ،دوی ته په ځينو ميتودونو باندی الرښوونه
کيږی ترڅو په پلټنو کی څنګه غير پيش بينی شوی الری وکاروی ترڅو پلټونکی بی الری کړی .ھمدارنګه د پلټونکی يو
ھدف دا ھم دی چی آيا د مادی اطمينان نه شتون د شرايطو سره يو شان چی کيدای شی د اداری په مديريت باندی په يوه
روانه موضوع کی د پام وړ شک سبب وګرځی ،شتون لری .تضمين د روانو ستونزو په انګيرته باندی ډير مھم تاثير لری
او د پلټونکو دنده او مسئوليت دادی چی معلومه کړی آيا تضمين په کافی اندازه د روانو ستونزو انګيرته غښتلی کوی .ددی
ترڅنګ ،ځينی خطرونه لکه سياليت او د بازار خطرات د روانو ستونزو انګيرنه پوری تړاو لری ،او دا ھغه موارد دی
چی د پلټنو په رپوټ کی بايد په محتاطانه ډول و ارزول شی .د کابل بانک د پلټنو رپوټونه ښايی چی ټولی نيمګړتياوی او
د روانو ستونزو فرضييو ته اھميت نه دی ورکړل شوی.
د پلټنو په رپوټونو کی ،پلټونکو دی پايلی ته رسيدلی چی د کابلبانک له خوا وړاندی شوی صورت حسابونه د بانک سم او
منځګړی موقعيت په ګوته کوی او د پلټونکو په نظر تر ډيره پوری د مالی قوانينو څخه پکښی سرغړونی صورت نه دی
نيولی .د  ١٣٨٧کال د جدی د مياشتی د  ١١نيټی څخه وروسته ،د بھل لد والسايق کمپنی خپل ځای وروسته له ھغی چی د
افغانستان بانک په افغانستان کی د ټولو بانکونو څخه وغوښتل چی د خپلو پلټنو لپاره دھغه پنځه کمپنيو څخه چی د
افغانستان بانک له خوا منظور شوی د ځان لپاره يوه پلټونکی کمپنی انتخاب کړی ،يو پاکستانی ميشتی کمپنۍ ای.ايف.
فرګوسن کمپنی ته چی د پرايز واتر ھوز کوپر يوه څانګه وه پريښود .د ای.ايف .فرګوسن له خوا ھم د  ١٣٨٨کال د جدی
د مياشتی په  ١٠نيټه پلټنی سرته ورسيدی او د  ١٣٨٨کال د دلوی د مياشتی په  ٢٨مه نيټه ای.ايف .فرګوسن د خپلو پلټنو
نظر د کابلبانک د پاکوالی او معياريتوب باندی ورکړ .پلټونکی په دی نظر ول چی دوی په کافی اندازه معلومات د بانک
د پاکوالی په اړه په الس کی لری .ای.ايف .فرګوسن د بانک څارنی پلټلی ،او د پلټنو يو سلسله معاينی يی سرته رسولی
چی په ھغی کی د پورونو د دوسيو څخه د بانک د ارزښت د معلومولو لپاره د پورونو د مادی تضمين معاينه ھم شامله ده.
پلټونکی دي نتيجې ته ورسيدل ،چې د کابل بانک دنني پاليسی او طرزالعملونه چی د صورت حسابونو په جوړولو او د
دننی کنترول په برخه کی يی په کار اچولی د مالی صورت حسابونو په منځنی ډول د جوړولو او وړاندی کولو لپاره په
ثابت ډول پلی شويدی .په ھرصورت ،دغه پايله د افغانستان بانک له خوا تر پوښتنی الندی وه ،ځکه چی د افغانستان بانک
کتونکو )ناظرينو( په دوامدار ډول ددی يادونه کړی چی د کابل بانک کړنی دھغوی د پاليسيو او پروسيجرونو سره يوشانته
والی نلری.
پلټل شوی مالي حسابونو دا وښودله چې د بانک پيرودونکي ته ورکړل شوی پور او پيسی  ۴۶٩ميلون ډالر اعتبار وړ او
 ٢٣۵ميليون ډالر د ميعادی پور په توګه چی په ټوله کی به  ٨٨ميليون ډالر ګټه السته راوړی ،کيږی .د پورونو د
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کتګوريو په اساس او د پور د معياری نرخ په نظر سره؛ د  ١۶ميليون ډالر پورونو برابرول او د مشکوکو ترمخه اچونو
کچه د محاسبه شوی رقم  ۵.٨۵ميليون ډالره څخه پورته وو .د پورونو او ترمخه اچونی د ضمانت لپاره اساسا د
لستونو څخه د ضمانت په ډول ګټه پورته کيده ،ليکن ھمدارنګه د ملکيت د ګروی ،شخصی تضمينات اويا د غوښتنی
اسنادو په لرلو سره ھم تضمين اجراء کيدو .د پلټنو رپوټ د ضمانتونو د کيفيت په اړه څه نه لرل.
د حسابونو په اړه د پيرودونکو حسابونه داسي ښايی چې  ٢۴٣ميليون ډالر د پس انداز په حسابونو او  ٢٧۵ميليون ډالر په
بخت حساب کې موجود ول  .پلټونکو د بخت پر حساب باندی د اتکاء په اړه لکه څرنګه چی د افغانستان بانک ناظرينو
انديښنی څرګندی کړی وی ،څه نه دي ويلی .ھمدارنګه پلټونکو د موجوده نقدی پيسو د شتون او د بانک د ظريفيت په
اړه ھيڅ سوال نه دی مطرح کړی .
پلټل شوی حسابونه دا ھم څرګندوی چې شريکی پانګی د  ١٠٠ميليون ډالر معادل وی ،د کوم څخه چې يوازې ٢٨
ميليون ډالر يې ورکړل شوی ،او باقی پيسې چی )سود او نور تاديات( پکی شامل دی  ٢.١ميليون ډالر او ياھم )١.٧
ميليون ډالر د تيرکال څخه ډير( او نور  ٢.٧ميليون ډالر يا ) ٢.۵ميليون ډالر د تيرکال څخه ډير( پکښی شامل دی په
اړه ھيڅ جزييات نه دی څرګند شوي .د کارکوونکو د اجرااتو لپاره تر مخه اچول شوی پيسی  ٣.٨ميليون ډالر وو )٢.٨
ميليون ډالر د تير کال څخه ډير( ،شخصی تر مخه اخيستل شوی پيسې د  ٢.۴ميليون ډالر کيدل چی د تيرکال په پرتله
 ١.٢ميليون ډالر ډير ول ،ھمدارنګه ټولی ترمخ اچونی چی  ۴.٧ميليون ډالر کيږی ،په اړه کوم توضيحات شتون نه
درلود.
د کارکوونکو امتيازات د  ٢٠٠زرو ډالرو څخه په  ١٣٨۶کال کې تر  ١ميليون ډالرو په  ١٣٨٧کې جګ شول ،چې د
مخکينی رييس او اجراييوی رييس لپاره د  ۵٠٠زرو ډالرو امتيازات ښکاره کوي .امنيتی مصارف  ۴.۴ميليون ډالره وو
چې يوه اړونده شرکت ته ورکړل شوي ،د کمپيوټرونو او د کمپيوټرونو د سافټويرد ساتلو مصارف د  ٢۴٠زرو ډالرو
څخه  ١.٨ميليون ډالرو ته ختلی ول  ،او د خوړلو مواد  ٣.٢ميليون ډالر شوی ول .
پلټل شوی مالی صورت حسابونه دا ھم څرګندوی چې  ۴۶٨زره ډالر پور د اړونده ګروپونو ته ورکړل شوی او نور
 ١١.۵ميليون ډالر اړوندو شرکتونو ته ورکړل شوی ،چی د پامير ھوايی کرښی ته پورونه يی د بيلګو څخه دی،
ھمدارنګه يادونه کوی چی نور  ٨۵۶زره ډالر د معاشاتو د مخکينې ورکړل په توګه ذکر شوی دي.
داسی معلوميږی چې پلټونکی د بانک د خطراتو مديريت د کړنو څخه خوښ ول چې يو ځل بيا د افغانستان بانک سره په
مخالفت کې دی .دغه پلټنه ښکاره کوی چې د خطراتو مديريت پاليسی د خطراتو د ارزونی او پيژندلو لپاره جوړه شوي
تر څو د خطراتو لپاره اړين محدوديتونه وټاکی او ورڅخه څارنه تر سره کړی.
د افغانستان بانک مالی سالکاران
د امريکا متحده اياالتو د سپما انکشافی اداره ) (USAIDله  ١٣٨٣څخه تر  ١٣٩٠کال د سنبله مياشتی پوری د افغانستان
مرکزی بانک سره د بانکدارۍ د تنظيم او حمايت او د بانکونو څخه د څارنی د وړتيا د لوړولو لپاره د دنني او باندنی
پلټنو په برخه کی ،مرستی کړی .د دي کار موخه د تخنيکی متخصصينو او ښوونکو روزل د څارنيزی وړتيا لپاره وو،
نه دا چی د بانکونو څخه د څارنی لپاره .د دی پروګرام په مرسته ،د مالی څارنی د اداری کارکونکی د  ١٢کسانو څخه
چی محدوده وړتيا يی درلوده ۶٠ ،کسانو ته ورسيدل چې ټول د بانکداری تنظيمولو برخه کې روزل شوی ول.
د امريکا متحده اياالتو انکشافی اداری د ظرفيت د لوړوالی کړنی د بييرنګ پاينت ) (Bearing Pointله طرفه د ١٣٨۴
سنبله څخه تر  ١٣٨٨سنبله پوری سرته ورسيدی .بييرنګ پاينت ) (Bearing Pointد الرښوونی لپاره يو مفصل او
مکمل کتاب جوړ کړ چې د  ١٣٨٨د جوزا مياشت کې تيار شو .د افغانستان بانک په دغه الرښونٻز کتاب کې په کابل
بانک کی د يو سلسله ناسالمو او غير مصؤنو کړنو څخه يادونه کړی چی په ھغی کی د پانګی د کيفيت په اړه ستونزی ھم
شاملی دی .خو دغه کتاب د افغانستان د بانکداری سيسټم لپاره ډير ستنوزمن او نا مناسب وشميرل شول او ھيڅکه نھايی
نه شو ،خو بيا ھم د الرښونو لپاره د دی کتاب څخه کار اخستل شوی .د  ١٣٨٨د جدی په مياشت کې د ډياليټ کمپنی
) (Delloitد مشاورينو څخه د تيوری او يا نظری مشورو لپاره ،د ھمکارانو پرځای پيژندل شوی وو ،کار واخستل شو
ترڅو د بانک د ننۍ څارنه ډيره کړی ،چی د يو غير رسمی ليک په واسطه د سپارښتنو سره يوځای د افغانستان بانک
پخوانی رييس ته وړاندی او ومنل شو .سربيره پردی ،د افغانسستان بانک د مالی نظارت د رياست نظر دا وو چې د
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بييرنګ پاينت ) (Bearing Pointحمايت د بھرنی پلټنو لپاره د کار اخيستلو وړ دی ،که څه ھم د دنني پلټنی لپاره کافی
نه دي.
بييرنګ پاينت ) (Bearing Pointد خپل فعاليت په موده کې د ډياليټ ) (Delloitڅخه وپيرودل شو .او ډياليټ د يو
تړون له مخی د  ١٣٨٨کال د زمری د مياشتې په  ٢۴مه ،د افغانستان بانک سره د تخنيکی مرسته کولو لپاره خپلو کړنو
ته ادمه ورکړه .د  ١٣٨٩کال د ميزان د مياشتی څخه د  ١٣٩٠کال تر حمل پوری ددغه پروګرام اجرائيو موخی د
افغانستان د تجارتی بانکونو د بھرنی او دننی څارنی په اړه په دوامدار ډول السته نه راتلی .د بيلګی په ډول ،ډياليټ
پالن درلود ترڅو د افغانستان بانک د مالی څارنی رياست سره د  ۴١بھرنی او دننی څارنو په برخه کی مرسته کوی
خو دغه کمپنی وتوانيده چې يوازی  ٢٢يې تکميل کړی .او برسيره پر دي ،ھغه ھدف چی د بانکونو د مديريت لپاره بايد
 ٢٧پلی کيدونکی ګامونه سرته ورسيږی ،پلی نه شول ځکه چې د افغانستان بانک يوازی  ١۶يې صادر کړی ول.
د امريکا دمتحده اياالتو د انکشافی اداری ) (USAIDيوه پلټنه د بيلګو په وړاندی کولو سره داسی نتجه ګيری کوی چې
بييرنګ پاينت او ډياليټ دغه موقع درلودله چې د کابل بانک غلطو او نا سمو کړنو څخه څارنه وکړی او په خپل
کارونو کې يی بايد جدی عمل کړی وای .ھغه ستونزی چی دوی ونه شو کوالی دغه کړنی سرته ورسوی په الندی ډول
دی:





د بييرنګ پاينټ کارکونکو ته د وژلو اخطارونه ورکړل شوی وو.
په  ١٣٨٨کال کې د بييرنګ پاينټ مشاورينو کابل بانک ته دھغی د وړتيا د مالی څارنی په برخه کی د سياسی
نفوذ د شتون په اړه ويل شوی وو.
د  ١٣٨٨کال د عقرب په مياشت کې پخوانی رييس خپل نظريات د کابل بانک د اجرااتو او د سھمدارانو د مالی
وضعيت په اړه څرګند کړی وه.
د  ١٣٨٨کال په قوس مياشت کی د ډياليټ مشاورينو اوريدلي وو چې کابل بانک د پامير ھوايی کرښی مالک
دی او دا چې ونډه لرونکی يی په دبی کې ملکيتونه د بانک په پيسو اخيستی دي.

ط (.نور څارنيز اورګانونه
د ملی امنيت رياست
د ملی امنيت رياست د افغانستان د دنني اطالعاتو خدمات دي چې د يو لړ مختلفو کړنو په سرته رسولو سره په ټول
افغانستان کې يو لړ کړنی سرته رسوی ترڅو دغه معلومات السته راوړی .ھمدا چې د يو جرم په اړه معلومات را
رسيږی ،دغه موضوع د تعقيبولو لپاره مربوطه تحقيقاتی ځای ته ليږل کيږی .دغه رياست پخپله پلټنی نه ترسره کوي او
ھم ھغه معلومات يی چې د پلټنو لپاره نورو اورګانونو ته ليږلی دی نه تعقيبوی.
د  ١٣٨٨کال په آخر کې د ملی امنيت رييس داسی معلومات تر السه کړل چې په کابل بانک کې يی ځٻنی مھمو موضوع
ګانو ته اشاره کوله .د ملی امنيت رياست  ١٣٨٨کال د عقرب په مياشت کې د افغانستان بانک او د څارنی ستری اداری
ته ليک واستولو چې د دوی د اخيستل شوی اطالعاتو مطابق د کابل بانک پيسی په دوبی کی د ملکيتونو د اخستلو لپاره او
دا چې بانک نا کافی اعتبار او سرمايه لری او لوی انتقاالت د اړوندو کسانو لپاره تر سره کوی او ھم د سود لوړ کچه
پيرودوتکو ته اجراا کوی ،معلومات ترالسه کړی دی .په دغه وخت کې لوي څارنوالی ددغه موضوع څخه خبر ترالسه
نکړ ،ځکه د ملی امنيت رياست داسی فکر کولو چی السته راغلی معلومات د جرمی پلټنو لپاره کافی نه دی .د څارنی
عالی اداری څو مياشتی وروسته اخستيل شوی معلومات د افغانستان بانک ته وليږل خو په خپله يی ھيڅ ګام ھم اوچت
نکړ.
د يادونې وړ ده چې د امريکا متحده اياالتو سفارت څخه يو ليک د ميزان په  ٢٧مه  ١٣٨٨کال کې يو ورځ مخکې له دی
چی ملی امنيت د افغانستان بانک رياست ته خبر ورکړی ،د کابل ھوايی ډګر د پامير ھوايی کرښو له الری چې د کابل
بانک د ونډه لرونکو ملکيت دی د پيسو د انتقاالتو په اړه په واشنګټن کی ويلی ول او ھم يی د بانک د پخوانی رئيس
ملکيتونو ته په دوبۍ کی اشاره کړی وه.
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د څار ستره اداره )(High Office of Oversight ‐ HOO
د څار ستره اداره په افغانستان کی د فساد پر وړاندی تر ټولو ستره اداره ده .د دی ادارې اصلی مسووليت د فساد پر
وړاندی د مبارزی او اداری اصالحاتو د تګالری د پلی کيدو څخه څارنه ده .ليکن وروسته د جمھوری رياست د يو
فرمان په اساس د څارنی د ستری اداری مسلکی غړو ته د قضايی تعقيب د کارکونکو رتبه ورکول شوه چی په اساس
دوی وتوانيدل چې د فساد په اړه د قضاياو لپاره معلومات را ټول او پلټنی تر سره کړی.
د څارنی ستره اداره د مختلفو زيرمو څخه لکه د ټيلفونی مکالماتو مرکز ) (Hotline Centerد شکاياتو صندوق،
مخامخ مرکو او نورو ادارات او کشفی مراجعو څخه معلومات الس ته راوړي .د کتلو وروسته ،تثبيت شوی قضاياوی د
عدلی تعقيب او پلټنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ليږی .
که څه ھم د څار ستری اداری د افغانستان بانک په شان د  ١٣٨٨کال د ميزان په مياشت کې د ملی امنيت څخه معلومات
الس ته راړی وو ،خو د محتوياتو ليږدول او د موضوع په اړه د پلټنو غوښتل د افغانستان بانک څخه د  ١٣٨٨کال د
جدی تر مياشتی پورې نه وو غوښتل شوی .د څارنی ستره اداره د  ١٣٨٩کال د حمل په مياشت کې دغه موضوع د
افغانستان بانک سره تعقيب کړه او د افغانستان بانک د دی ويلو سره چې دوی ته له ھغه رياست څخه را رسيدلی
معلومات دوی تعقيب او کابل بانک يې ارزيابی کړی ،بيرته ځواب ورکړلو .د افغانستان بانک د کابل بانک تر سره شوی
رپورټونه د څار ستری اداری ته وليږل.
د  ١٣٩٠کال د سرطان په مياشت کې ،د څارنی او ارزونی خپلواکی او ګډی کميټی سپارښتنه وکړه تر څو د څار ستره
اداره د ھغه دولتی مقاماتو چی د کابلبانک د پوروړو په کتار کی دی ،کړنی و ارزوی او اړوندو مقاماتو ته خبر
ورکړي ،خو داسی معلوميږی چې د څار ستری اداری په دی اړه کوم ګام نه دي اخيستې .د څارنی ستری اداری
ھمدارنګه زمونږ پوښتنو ته ھم ځواب ور نه کړ .نو په ھمدی اساس د دوی غبرګون د کابلبانک د موضوع په اړه په الس
کی نشته.
ی (.کړکيچ او د ھغی په وړاندی غبرګون
په کابل بانک کې د ستونزو لومړني نښې
په  ١٣٨٧کال کې د پارلمان غړو ،پخوانې رييس ته خبرداری ورکړ چې په دبی کې د ملکيت د بازار خراپيدل )مالی
کړکيچ( به د کابل بانک پانګه اچونې ته تاوان ورسوي .د  ١٣٨٨کال د ختمٻدو نه مخکې د افغانستان بانک پخوانې رييس
اوريدلې وو چې د کابل بانک د مديرانو اھليت د بانک د پرمختګ لپاره مناسب نه دي .د افغانستان بانک د کابلبانک د
مديرانو د اړيکو په اړه چی د لوړو سياسی چارواکو سره يی لرلی ،په انديښنه کی ول .د  ١٣٨٨کال د ټاکنو نه مخکې د
افغانستان بانک پخوانې رييس يو مکتوب د افغانی بانکونو اجرايوی رئيسانو ته وليږلو .په دغه ليک کې ليکل شوی وو
چې ځينی مديران د زياتو مصارفو سبب ګرځيدلې ،شخصی ساتونکي او زرھی ګاډۍ لری ،او د سياسي او لوړ مقاماتو
سره د مالي مرستو سبب ګرځيدلې دی .دغه ليک بانکونو ته يادونه کړی وه چې بانکونو د سياسی له نقطی نظره بيطرفه
اوسی او د کمپاين کولو نه ډډه وکړی ،ځکه چې دغه کړنه د امانت ايښودونو په وړاندی د مکلفيت په اړه ناسمه بلل شوی.
د امريکا سفارت يو ليک د  ١٣٨٨کال د ميزان په مياشت کی چی د سفارت څخه په واشنګټن کی خارجه وزارت ته
ليږلی وو چی د کابل د ھوايی ډګر څخه د پيسو ليږدول د پامير د ھوايی کرښی له الری کوم چی د کابلبانک د ونډه
لرونکو ملکيت دی او دا چی د کابلبانک پخوانی رئيس ځينی ملکيتونه په دوبۍ کی لری  ،ته اشاره درلودله خو داسی کوم
شواھد نه ترسترګو کيږی چې دغه مرجع د افغانستان دولت کومی مرجع ته په دې اړه څه ويلی وي .يوه ورځ وروسته د
ملی امنيت رياست ځانګړی انديښنی د کابلبانک په اړه د افغانستان بانک ته وړاندی کړی ،چی بيا د نومبر په مياشت کی د
ډياليت د سالکارانو سره چی د افغانستان بانک سره يی ھمکاری کوله دغه انديښنی شريکی شوی .سربيره پردی ھم ھغه
مقرراتی پلټنه چی د  ١٣٨٨کال د جدی او  ١٣٨٩کال د حمل ترمنځ سرته ورسيدی ،د درغليو نښی ونه موندی.
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د کيسه پيل ،د واشنګټن پسټ د ليکنی په وړاندی غبرګون چې د کړکيچ سبب وګرځيد
د  ١٣٨٨کال د حوت په دريمه واشنګټن پسټ يوه مقاله د دنني پورونو او د ملکيتونو اخيستل په دبی کې د کابل بانک
لخوا تر عنوان الندی خپره کړه  .د  ١٣٨٨کال د حوت په  ۵مه د افغانستان بانک پخوانې رييس د پيسو بين المللی
صندوق سره د موجوده افغانی بانکونو کې د بانکي سيسټم په اړه وکتل .پخوانې رييس وويل چې څو مياشتې کيږي چې د
جمھور رييس د کتلو انتظار کوی ،ليکن جمھور رييس دومره مصروف دي چې د ليدو وخت نه لری .د پيسو بين المللی
صندوق ھغوي ال نور وھڅوول او ژمنه يې وکړل چې د مرسته کولو لپاره د متحده اياالتو خزانې ته يو ليک وليږی تر
څو د کابل بانک لپاره تخنيکی مرسته وشي.
د تخنيکی مرستې وړانديز ھماغه ورځ جوړ شوی وو خو د افغانستان بانک پخوانې رييس د امريکا د خزانې وزير د
پيشنھاد له مخې غوښتل چې د رييس جمھور رضايت تر السه کړي .ھمدارنګه په ھماغه ورځ ،پخوانې رييس يو عاجل
ليک رييس جمھور ته وليږلو چې تصميم يې درلوده تر څو د کابل بانک په سيسټم او رھبری کې اصالحات منځ ته
راوړي چې ځنډيدل به يې د افغانستان د بانکداری نظام ته تاوان ورسوی  .د افغانستان بانک د پخوانې رييس د وينا پر
اساس چی غوښتل يی “د ځينو مھمو او د پردی ترشا معامالتو په اړه او داچی دی بريالی شوی نه دی چی د  ١٣٨٨کال د
جوزا د مياشتی څخه د متکررو وړانديزونو سره سره مالقات وکړی د مالقات غوښتونکی شو.”2
ھمدارنګه دا ښکاره خبره وه چې د متحده اياالتو د خزانه وزارت د کابل بانک د سوء استفادی د رپوټونو په اړه په
انديښنه کی وو .د  ١٣٨٨کال د حوت په  ١٣مه د متحده اياالتو د خزانی وزارت د معيين لخوا يو ليک د کابل بانک
پخوانی اجراييوی رييس ته وليږل شو ،چې پکې د دوی مالقات په اړه چی په کابل کې يی درلود ديته اړتيا ښودلی وه چی
بايد د افغانستان د قوانينو مطابق او ھم د پيسو د مينځلو په وړاندی غوره مبارزه پکې شامل ول ،ته اشاره شوی وه .څو
ورځی وروسته د حوت په  ١۶مه نيټه د متحده امريکا اياالتو د خزانې رياست په دې ھوکړه وکړه چې د افغانستان بانک
د معاينی لپاره يو شرکت وګمارل شی خو متحده اياالتو غوښتل چې د ھر ګام پورته کولو نه مخکې د افغانستان د جمھور
رييس تائيد دځان سره ولری .د افغانستان بانک د پخوانې رييس د وينا پر بنسټ تردغه وخته ھم د مالقات اجازه الس ته
نه وه راوړی.
د  ١٣٨٩کال د حمل په  ٩مه د افغانستان بانک پخوانې رييس يو ليک د تخنيکی ھمکاريو او د کابل بانک د دنني
څارنی لپاره د امريکا متحده اياالتو خزانې ته وليږلو .په دې ليک کې ليکل شوی وو چې له ټولو ھڅو سره سره د
افغانستان بانک و نه توانيد چې د پيسو د ليږدولو سبب پيدا کړی ،ځکه چی د دوی څيړنی او پلټنی محدودی دي.
پخوانې رييس ھمدا رنګه په ليک کې د احتياطی تدابيرو تر الس الندی نيول او د اړوندو خلکو له خوا د پيسو د ليږدولو،
او سياسی خلکو ته د بيرته اچونی پر سر د کلکی څارنی وعده ھم ورکړه .د بانک رئيس ھمدارنګه ياودنه کړی وه چی
دی به متحده عربی اماراتو ته سفر کوی او دخپل عربی سيال سره په مرکزی بانک کی ليدنه کوی .د پخوانې رييس ليک
د دې ويلو سره پاي ته رسيږی چې خبرداری يې ورکړی چی په دغه برخه کی پاتی راتلل به د مالی سکټور لپاره ډير
زيانمن وی .ددی ليک د ليږلو سره ھم د متحده اياالتو د خزانی وزارت کومی کړنی سرته ونه رسولی ځکه ھغوی ھم د
پخوانې رييس په څير د ھر ګام څخه مخکی د رييس جمھور تصديق ته منتظر وو.
د  ١٣٨٩کال د ثور په مياشت کې د افغانستان جمھور رييس خپل حمايت له د ټوليزی پلټنی په اړه د متحده اياالتو د
خزانې د وزارت سره اعالن کړ .د  ١٣٨٩کال د جوزا په مياشت کې دغه وزارت د پلټنو د پيليدو په اړه چی د ١٣٨٩
کال د سنبله په مياشت کی يی شروع کيدل متصور ول د قيمتونو د معلومولو د يو تړون لپاره يو غوښتنليک صادر کړو.
د  ١٣٨٩کال د سرطان په مياشت کی د متحده اياالتو د خزانې وزارت او د افغانستان بانک تر منځ يو تفاھم ليک
السليک شو چې پکې د دواړو خواوو مرستی او د معلوماتو شريکول د پلټنو په موده کی پکی شامل ول .د مزايده
کوونکو له خوا د افغانستان د امنيت په اړه د شته ستونزو رابرسيره کولو څخه وروسته قيمتونه باندی تجديد نظر وشو او
د  ١٣٨٩کال د اسد د مياشتی په  ١٩نيټه يو نوی غوښتنليک د يوه نوی د پلټنی د پيل نيټی چی د  ١٣٨٩کال د سنبلی د
مياشتی د ٢۴نيټی سره برابره وی ،صادر کړ.
د ھغه وعدو په تعقيب چی د تخنيکی مرستو د غوښتنی په سند کی شويوی ،د افغانستان بانک د  ١٣٨٩کال د جوزا د
مياشتی په  ١۶مه نيټه يوه اليحه منظور کړه چې پکې په بانکی چارو کی د ونډه لرونکو د مداخلی په اړه يادونه وکړه
 2د کابل بانک د پخوانی رئيس سره مرکه
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چې يو لوی تھديد د پيسو بيرته ورکولو لپاره شميرل کيده .دغی اليحی ونډه لرونکی په لوړو بانکي مديريتونو ،د
څارنی د پالوی د يوی غټی برخی د جوړيدو ،او د څارنيز پالوی ته د الرښوونو د ورکولو په برخه کی منع کړل .د
موجوده ونډه لرونکو څخه غوښتل شوی ول چی د  ١٣٨٩کال د حوت د مياشتی تر ٢٩می نيټی پوری د بانک په مديريتی
پوسټونو کی خپلی دندې پريږدي ،چی د ھغې وروسته به د خپل ونډی پريښودلو ته اړ شی.
د  ١٣٨٩کال د سرطان په مياشت کې د کابل بانک د ونډه لرونکو د دوو ډلو تر منځ اختالفات تر ھغه ځايه پورې
رسيدلې وو چې يوی ډلی د نورو ونډه لرونکو حمايت السته راوړی وو ترڅو د کابل بانک پخوانې رييس د بانک څخه
وتلو ته اړ کړی .دغه موضوع په اصل کې په دبی کې د پخوانی رئيس د تجارتي کړنو ترسره کولو په وړاندی راپورته
شوی وه خو د بلې خوا پخوانې اجرايوي رييس د پيسو د ورکړی په اساس خپل سياسې مالتړ الس ته راوړلو .کله چې
پوه شو چې په بانک کې يې واک د تھديد الندې دی ،پخوانې رييس د امريکا سفارت د استازو سره په کابل کې وليدل
چې په ھماغه مياشت کې د کابلبانک د رسوايی زنګ وغږيدو.
ددی په تعقيب کې د  ١٣٨٩کال د اسد د مياشتی په نيمايی کې د متحده اياالتو سفارت ،پخوانې رييس ته خبر ورکړ چې
د کابل بانک ملکيت په دوه برخو ويشل شوی چې يو طرف يې پخوانې اجرايوی رييس د بانک د اخيستلو لپاره رھبري
کوی .د سنبله په  ٧مه نيټه د افغانستان بانک پخوانې رييس د کابل بانک د پخوانې رييس او پخوانې اجرايوی رييس سره
وکتل او له دوی يی وغوښتل تر څو خپلی استعفاوی ورکړي ،چې دوی ھم په نا معلوم وخت کی ددغی غوښتنی پلی کيدل
ومنل  .خو سره ددی ھم دغه استعفاوو د پخوانې رييس قناعت حاصل نه کړ او څو ورځی وروسته يی د بندي کيدو د
تھديد سره د استعفا غوښتونکي شو .د کابلبانک پخوانې رييس او پخوانې اجرايی رييس دندی پريښودی او د افغانستان
بانک پخوانې رييس د افغانستان بانک اجراييوی رييس د کابل بانک د نوی اجراييوی رييس په توګه په دنده وګمارلو.
مطبوعاتو په چټکۍ سره د کنټرول د تغير په اړه رپوټ ورکړو او دغه موضوع د خلکو غوږونو ته ورسيدله چی دا
خبر امانت ايښودونکو د خپلو اماناتو د بيرته اخيستلو او عامه ګډوډۍ سبب وګرځيد.
د دولت لومړنۍ ګام خلکو ته د وضعيت د اراموالی په اړه د ډاډ ورکول وو .د ماليه وزير په ډاډ سره اعالن وکړ چی
مونږ پوھيږو پيسې ھمدلته دۍ ،خلک بايد په انديښنه کی نه اوسی .مونږ  ١٠٠فيصده ډاډه يو چی بانک په امن کی دۍ .د
افغانستان بانک پخوانی رئيس ھم ھغه رپوټونه بی اساسه وبلل چی ګويا مرکزی بانک د کابل بانک کنټرول په خپله غاړه
اخيستی دی .جمھور رييس ھم وويل :دا ټولی اوازی دی خلک سوچ کوی چی بانک د ناکامۍ په حالت دۍ مګر ھغسی
ھيڅ ھم نشته او غربی مطبوعات يی په غلط او منفی تحريک کونکو کړنو باندی تورن کړل.
دغی ډاډ ورکونی د عامو خلکو ارامښت حاصل نکړ ،نو په ھمدی خاطر د  ١٣٨٩کال د سنبلی د مياشتی په  ١۴نيټه د
افغانستان بانک ،کابل بانک د متوليت الندی راوستلو او د ونډه لرونکو د حقوقو ورکول يی په تاخير واچول ،په داسی
حال چی دولت په ښکاره ډول اعالن وکړ چی د کابل بانک پورونه محترم شميرل کيږی چی دغه اعالن د کابلبانک پر
لوری د خلکو د ھجوم په کموالی کی او د اختر د رخصتيو لپاره د بانک تړل کيدلو لپاره کافی وو.
ھغه پيسې چی بايد د کابلبانک د مشتريان د پورونو په بدل کی ورکړل شوی وی ،د افغانستان بانک له خواه د پور
ورکونی د ورستۍ مرجع په توګه واچول شوی .ددی پور ورکړه يوازی ددولت د خزانی څخه امکان درلود ،چی په
نتيجه کی يو موافقتنامه د ماليه وزارت او د افغانستان بانک تر منځ السليک شوه چی له مخی يی د دولت خزانی ته به
په منظمه توګه دغی پيسی د کلنی بوديجی څخه په  ٨کلونو کی بيرته ورکړل شی .دا تعھد د کابل بانک د تصفيه اداری
څخه د السته راغلو پيسو له مخی کميږی.
د  ١٣٩٠کال د ميزان په مياشت کی يو بانکی حساب د افغانستان پارلمان ته وړانی شو چی د  ٧٣ميليون ډالر اضافی
عوايدو څخه بايد د پور ورکونی د اخری مرجع لمړنی بيرته ورکونه صورت ومومی .د لومړنۍ بيرته ورکونی غوښتنه
په لمړی سرکی رد شوه ليکن وروسته تر يو لړ کشمکشونو يو بل غوښتنليک د  ۵١ميليون ډالر پارلمان ته وړاندی شوی
د  ٢٢ميليون ډالرو سره چی د کابلبانک د تصفيه څخه چی د شتمنيو څخه ورته انتقال شوی وی .دغه غوښتنه د ١٣٩٠
کال د ميزان د مياشتی په  ٢٣مه نيټه د پارلمان لخوا تصويت او لمړنی بيرته ورکونه د  ١٣٩٠کال د عقرب د مياشتی په
 ٢نيټه سرته ورسيده.
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متوليت
د افغانستان د بانکدارۍ د قوانينو مطابق ،د افغانستان بانک کولی شی کله چی د يو بانک شتمنی د ټاکل شوی کچی څخه
لږی او يا ھم بانک په جرمی کړنو کی شامل شی ،يو متولی وټاکی .د متولی د تعيينيدلو په صورت کی د ونډه لرونکو
ټول صالحيتونه د افغانستان بانک ته او د مديرانو صالحيت متولی ته انتقاليږی .کابل بانک ددی لپاره د متوليت الندی
راغی چی خپل پورونه يی په ټاکلی موده کی بيرته نه ورکول او بانک پانګه  ٧۵سلنه د ټاکل شوی کچی څخه کمه وه.
د بانکداری د قانون سره سم ،د کابلبانک متولی يو رپوټ اماده کړو چی په ھغی کی د بانک مالی وضعيت او د ھغی
راتلونکو ته اشاره شوی وه او د يوه عملی پروګرام سره يوځای اماده او پيشنھاد شوی وو .د متولی د څارنی ځانګړی
ګروپ يوه ټوليزه پلټنه د پور د ټول دوسيو او د بانک د نورو اړخونو او پټو کړنو په اړه پيل کړه.
د يادولو ده چی ووايو د متولی ټيم د افغانستان بانک د کسانو څخه جوړشوی وو او څو تنه پکښی د افغانستان بانک د
څارنی د څانګی څخه شامل شوی ول .چی دغه موضوع د افغانستان بانک دغه ادعا چی د متوليت څخه وړاندی او کله
چی د ملی امنيت رياست د کابل بانک په اړه رپوټ ورکړ د درغليو د پيدا کولو او داخلی معاينی د په الره اچولو لپاره د
 ١٣٨٨کال په اواخرو کی کافی اندازه وړتيا نه درلوده ،د سوال الندی راولی .په دی اړه چی کوم توضيحات وړاندی شوی
ښکار کوی چی د متولی پلټنه د ھغو معلوماتو پر بنسټ والړه ده چی د پخوانی رئيس او نورو له خوا وړاندی شوی ول،
نو په ھمدی منظور د جزئياتو په څيړلو باندی متمرکز ول .د کابلبانک د ھغه کسانو د ليری کيدو بل علت داھم دی چی د
ناسمو معلوماتو په وړاندی کولو سره د افغانستان بانک د پلټنو په وړاندی مانع ګرځيدل .پخوا تردی به د افغانستان بانک
پلټونکی ټيمونه د پلټونکی په څير پرته له دی چی د متوليت صالحيتونه ولری په يوه خونه کی ناست ول او غوښتل شوی
اسناد به چی ورته وړاندی کيدل ،دھغوی څخه به يی ليدنه سرته رسوله .د متوليت په اساس ټولو کتابونو ،اسنادو ،او
تکنالوژيکی سيستمونو ته السرسی او کنټرول پيدا شو .سره له دی چی کيدای شول درغلی د پلټنی د تکتيکونو څخه په
کابل بانک کی ،ډير ژر درغلۍ السته راوړی .نو د ھمدی لپاره د يو قويتر ګام پورته کول د افغانستان بانک له خوا د
ټوليزی پلټنی يا د متولی د ټاکلو په شکل وو ،چی دغه دواړه د موانعو سره مخامخ کيدلی.
د متوليت د پلټنو پايلی د پلټنی د کميټی د پخوانی رييس له خوا د وړاندی شوو معلوماتو په اساس د متولی د ټاکلو څخه
څو ورځی وروسته نور ھم تقويت شوی .د رپوټونو په پايله کی د  ١٣٨٩کال د عقرب د مياشتی په  ٨نيټه متوليت ډيری
تخطی ګانی د بانکدارۍ د قوانينو او ھم د پيسو د مينځلو په برخه کی يادی کړی ،چی پکی د تيلو نامناسب مصارف ،د
خپلوانو او دوستانو لپاره موټری ،او بی ځايه سفرونه چی په منځنی ډول دمياشتی  ٧.۵ميليونه ډالر مصرفيدل ،شامل ول.
رپوټ ھمدارنګه بيانوی چی کابل بانک يو لوی اورګان وو او تقريبا  ٣۴٠٠کارکونکی يی د کاغذ پرمخ درلودل ،سره
له دی چی ډيرو يی اصال د کابلبانک لپاره کار نه کولو ،او په اړونده شرکتونو کی د ونډه لرونکو لخوا په کار ګمارل
شوی ول ،د ونډه لرونکو او مديرانو سره يی کورنۍ اړيکی درلودلی ،او ھم مياشتنۍ تنخواه يی د ھغوی د تحصيل او
تجربی څخه ډيری لوړی وی .د متوليت رپوټ الندی کړنو ته چی ددوی له خوا سرته رسيدلی په الندی ډول اشاره کړی.
د بانک په کړنو باندی واک راوستل او ورڅخه څارنه
 د پورونو لپاره قانونی مھلت
 په دوبۍ کی د معلوماتی ټکنالوژۍ د حمايتی کړنو څخه ليدنه
 د عدلی تقيب لپاره د خلکو د پيژندلو لپاره اماده شوی قضيی
 د ونډه لرونکو او دھغوی پوری اړوندو ونډی کنګل شوی ،او
 د مصارفو د کمولو لپاره ھڅی چی د مصرفی حسابونو محدودول او نا موجودو کارمندانو ته د اچونی په برخه
کی ول.
د بانک د وضعيت ارزونه او پانګی ته د وارد شوو ټولو زيانونو په اړه پلټنه
 د اصلی پور اخستونکو په پيژندلو پيل.
 د ټولو ونډه لرونکو څخه وغوښتل شول چه خپل پورونه په ليکلی ډول تصديق کړي.
 د پور ټولول او د ونډه لرونکو څخه د پانګی بيرته السته راوړل .او
 په دوبۍ کی د پانګو په اړه پلټنی او السته راوړل
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د متوليت طرحه
 د تصفيه مديريت د يو ښه او کم مصرفه د حل الری په توګه پيژندل شوی وه.
د متوليت څخه وروسته – د بانک د ناکامی پيښی ته رسيدنه
د  ١٣٨٩کال د سنبلی د مياشتی په  ١۴نيته د افغانستان بانک پخوانی رييس د کورنيو چارو وزارت ته يو ليک د کابلبانک
د پلټنی د امر او د اعتباراتو د امر چی دواړه د ھند تبعه ول په اړه چی دواړه بايد ممنوع الخروج اعالن شی وليږلو .په
ھمدغه ورځ يو ليک د کابل ھوای ډګر قومندانی مرکز ته ھم وليږل شو چی ددوی د څارلو لپاره په ھوايی ډګرونو کی
سپارښتنه کوله .وروسته دغه کسان په الس راغلل .
د  ١٣٨٩کال د سنبلی د مياشتی په ١۶مه نيټه د کابل بانک مخنکنۍ ريس د افغانستان بانک رييس ته د ھغی شتمنۍ چی
له کابل بانک د پورونو څخه يی الس ته راوړی وی خبر ورکړ چی پکښی د ګازګروپ ،ګلبھار سنتر او د سرو زرو
پلورونکی )زاھد وليد( مارکيت شامل دی ،او ژمنه يی وکړل چی د ھغوی قبالی او د ملکيت سندونه به کابل بانک ته
انتقالوی .نورو مخکښو ونډه لرونکو کی پخوانی رييس ،پخوانی اجرايوی رييس ،د جمھور رييس ورور او د جمھور
رييس د لمړی مرستيال ورور د  ١٣٨٩کال د سنبلی د مياشتی په ٢۴مه نيټه ليکونه السليک کړل چه د ھغوی ژمنه د
افغانستان بانک د کار او د ټولو پورونو د بيرته ورکولو د يو چټګ پروګرام څخه ښکارندوی کوی.
د  ١٣٨٩کال د سنبله په  ١٧نيټه د افغانستان بانک پخوانی رئيس جمھور رئيس ته ليکلی ؤ او ټينګاری کړی ؤ چی د
پخوانی رئيس او د اجرائيوی رئيس د ھوايی تيښتی انديښنه وجود لری او ھغوی بايد تر څارنی الندی ونيول شی  .د بانک
پخوانی رئيس د جمھور رئيس څخه غوښتنه و کړه چه امر صادر کړی ،چی په نتيجه کی جمھور رئيس موافقه وکړه او د
وزيرانو شورا د امنيت رياست ته يی ليک واستاوه چه ھغوی پخوانی رئيس او پخوانی اجراييوی رئيس ونيسی .
د  ١٣٨٩کال د سنبله په  ٢٨نيټه د افغانستان بانک دوه ليکونه ددی لپاره چی د ونډه لرونکو پانګی کنګل شی ،واستول .
لمړنی ليک د سيمه ايزو ارګانونو خپلواک رياست ته چه د مزار شريف ،حيرتان او ھرات ښارواليو ته يی الرښوونه
کړی ترڅو د يو شمير ځانګړو ملکيتونو د اخيستلو او پلورولو مخه ونيسی .
دوھم ليک په افغانستان کی د سوداګری بانکونو رئيسانو ته استول شوی ؤ چه ھغوی ته يی الرښوونه کړی ؤه چه ژرتر
ژره دی د دغو افراد و او شرکتونو حسابونه کنګل کړی .
د  ١٣٨٩کال د تلی په  ١٨نيټه د افغانستان بانک يوه پريکړه ليک تصويب کړ چه په ھغی کی د څار پالوی د چوکۍ لپاره
وړ مناسب شرايط تعريف او د وړتيا ډير التزامونه د پورونو مشخصو افراد و لپاره مشخص کړی .د افغانستان بانک دا
يادونه کړی چه ھغوی د ډيرو بانکونو د اجراآتو او د څار د پلی کولو او داخلی کنترول څخه په کافی اندازه خوښ نه ؤ او
ھمدارنګه د ونډه لرونکو د نا مشروع تعميلی مداخلی څخه يی يادونه کوله .دی پريکړه ليک د يو بل مکلفيت څخه يادونه
وکړه چه بانکونه بايد يو مياشتنی رپوټ د ھغه اړوندو اشخاصو د پورونو په ھکله جوړکری چه د څار د پالوی د ډيرو
غړو السليک او د پلټنی داخلی آمر السليک او ټاپه له ځان سره ولری.
د  ١٣٨٩کال د قوس په مياشت کی د افغانستان بانک خپله انديښنه د کابلبانک د پخوانی اجراييوی رئيس د مجاز خارجی
سفرونو او ممنوع الخروج په ھکله او ھمدارنګه د  ١٣٨٩کال د دلو په مياشت کی لوی څارنوالی ته وليکل چه يو تعداد
مديران او ونډه وال د کابل بانک پکښی شامل ؤ ،څرګنده کړه.
د  ١٣٩٠کال د حمل په  ٣١نيټه د افغانستان بانک پخوانی رئيس د پارلمان په وړاندی راڅرګند شو او ويی ويل چه
افغانستان بانک تر اوسه نو لس ) (١٩د درغلۍ او د سوال الندی پورونو قضی لوی څارنوالی ته او دوه قضی يی د څار
ستری اداری ته راجع کړی دی .په يو بل وار د ثور په  ٧نيټه د افغانستان بانک پخوانی رئيس يو نوم لړ د اشخاصو
ولوستو چه اکثريت ونډه لرونکو پخپلو پورونو اعتراف کړی او بايد د عدلی تعقيب الندی ونيول شی ،څرګند کړ .په لست
کی اته ونډه وال او دوه سوداګر چی په سر کی د رييس جمھور او ھغه د لمړی مرستيال ورونه شامل ؤ ،وړاندی کړ.
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پخوانی رئيس ھمدارنګه ګواھی ورکړه چه يو سل اودری غړی د پارلمان او کابينی د کابل بانک څخه پيسی ترالسه کړی
دی.
وروسته له ھغی چه د افغانستان بانک پخوانی رئيس پارلمان کی ښکاره شو د څار ستره اداره او لوی څارنوالی تر
پښتنی الندی په دی خاطر راغلی چه نوموړی د مشخصو اشخاصو د نومونو ذکر وکړ.
د  ١٣٩٠کال د ثور د مياشتی په لمړيوکی پخوانی رئيس ټولو نړيوالو مرکزی بانکونو ته ليک واستاوه او ور څخه يی
وغوښتل چه د کابل بانک د ونډه لرونکو حسابونه پدی شک چه اختالس منځته راغلی او ددی لپاره چی د پورونو عوايد
تلف نشی ،کنګل کړی.
د  ١٣٩٠کال د ثور په مياشت کی ونډه لرونکی خبر شول چه د افغانستان بانک پخوانی رئيس د دوی د پانګو د کنګل
کولو په ھڅه کښی دی ،نو يو تعداد يی دده سره مخامخ شول.
د افغانستان بانک پخوانی رئيس د وروستی ځل لپاره د جوزا په مياشت کی پارلمان کی وليدل شو چه لږ وروسته بيا د
امريکا متحده اياالتو ته يی تيښته وکړه او د افغانستان بانک څخه يی استعفاء وکړه او د  ١٣٩٠کال د سرطان د مياشتی
په  ۶نيټه يی په يو مطبوعاتی کنفرانس کی د خپلی استعفاء داليل بيان کړل .مطبوعاتی کنفرانس د افغانستان بانک
خپلواکی د سياسی عالی رتبه مقاماتو له خوا تر پښتنی الندی راوستل ،د عمومی پلټنی سياسی کول ،د ھغه قانونی
اصالحاتو ردول چه مالکين او ونډه لرونکی د بانک ئی دی ته اړ ايستل چه په مديريت کی مداخله و نه کړی او د رئيس
او مرستيال د رئيس له مقام څخه استعفاء ورکړی څارنه و شی ،او د قانون د پلی کولو بنستونو ناکامی چه بايد په
قرضدارانو او داخلی غړو چه قرض يی اخيستی وی فشار وارد کړی پرځای د مرکزی بانک په کارکونکو فشار وارد
کړ ،يادونه وکړه.
د نړيوالی ټولنی غوښتنی د دولت د ھڅو په اړه
د  ١٣٨٩کال د سنبلی په مياشت کی د امريکا د متحده اياالت د نړيوالی پرمختيايی اداری او د متحده اياالتو د خزانی
وزارت په مالی سکتور کی يو کاری ګروپ جوړکړ تر څو د کابل بانک د کړکيچ ته د غبرګون په ھکله د پيسو د نړيوال
صندوق ) ،(International Monetary Fund -IMFنړيوال بانک ) (World Bankاو د دياليت ) (Delloitپه
نماينده ګی کړنی ھمغږی کړی .دغه ګروپ په چټکی سره دا وپتيله چه د تصيفی مديريت د حل الره تر ټولو غوره
انتخاب د کابل بانک لپاره دی چه ناپاکی پيسی د پاکو پيسو څخه جدا کړی او پاکی پيسی په يو نوی خصوصی بانک کی
شامل کړی .د مالی وزارت د دغه پلټنی حمايت وکړ ،ولی د افغانستان بانک پخوانی رئيس د سرمايه ګزارانو د يو بل
حملی څخه په انديښنه کی وو ،او جمھور رئيس غوښتل چه بانک بيا ځل احياء شی.
د بانکداری د قانون پر اساس بيا ځل فعال کيدل ) احياء مجدد( ھغه وخت التزامی کيدای شی چه جمھور رئيس د افغانستان
بانک د سپارښتنی )وړانديز( او د مالی د وزير د تصديق پر اساس چه د بانکداری د سيستم د ثبات لپاره الزمی ده تصميم
ونيسی.
تصادفآ د  ١٣٨٩کال د سنبله په مياشت کی د پيسو د نړيوال صندوق د اعتباراتو د اسانتياوو پراخه پروګرام
) (Extended Credit Facility Programموده ختمه شوه .دغه پروګرام ھغه تفصيلی مالی طرحی او پنچمارکونه
دی چه پيسو د نړيوال صندوق او د الس ته راوړونکو ھيوادونو په منځ کی د اطمينان حاصلول دی چه د دغه ھيواد مالی
سکتور مخ په وړاندی روان مسوالنه او ثابت کړنی سرته رسوی ،يو توافق دی.
تمويل کونکی ھيوادونه د دغو پروګرامونو د شتون څخه د يو بنچمارک په توګه د يو سالم اقتصادی او مالی مديريت ،چه
ښايی الس ته راوړنکی ھيواد کافی ګامونه د عامه پانګی د ساتلو لپاره پورته کړی ،استفاده کوی.
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په سنبلی مياشت کی د دغی پروګرام د انقضاء د پيسو نړيوال صندوق ته دا موکه ورکړه چه د پروګرام نوی کول د
يوی متقاعدی قوی په شکل د افغانستان دولت د ھغه ضروری اجزا ؤ چه کابل بانک پوری مربوط ؤ ،مشخصآ د عمومی
پلټنی سر ته رسول ،د کابل بانک بيا پيدايش او بيا رغونه لپاره استفاده وکړی.
ټوليزه پلټنه – دولت لمړنی غوښتنه الس ته راوړی
د کړکيچ په لمړنيو شيبو کی د مالی وزير او د افغانستان بانک پخوانی ريئس د جمھور رئيس سره منظمآ ليدنه کوله او
ھميشه يی د پلټنی غوښتنه کوله .د متحده اياالتو د خزانی وزارت خپله تدارکاتی پروسه تکميل کړه او په  ١٣٨٩کال د
سنبلی په مياشت کی يی يو پلټنونکی معرفی کړ .سره له دی چه د منظوری صالحيت د افغانستان بانک سره ؤ ،د
افغانستان جمھور رئيس د پلټنی سره د راضی کيدو په ھکله انديښنه درلوده چه کيدای شی د خزانی وزارت د پلټونکی
شرکت مؤکل اوسی او د پلټنو پايلی به پر بانک د اعتماد د السه ورکول او کيدای شی د پيسو بھر ته د ليږد باعث
وګرځی ،په شک کی وو  .د متحده اياالتو د خزانی وزارت خبر تر السه کړی ؤ چه د افغانستان دولت د پلټنی سر ته
رسول ھغه وخت حمايه کوی چه د پلټونکی شرکت او د افغانستان دولت تر منځ تړون وشی ،او تړون بايد د پيسو د
نړيوال صندوق او نړيوال بانک تضمين له ځان سره ولری او ټول اولس ) (١٧بانکونه په پلټنه کی شامل شی.
په ميزان مياشت کی د افغانستان دولت خبر شو چی متحده اياالت د خپلو تړونيزو قوانينو پر اساس الزاميت لری چی
ترڅو پخپله د ھر رپوټ منتج اوسی .ددغی تنګنا په پايله کی د ماليی وزارت د دندو د يوی اليحی په اړه د پيسو د نړيوال
صندوق سره په خبر پيل کړی او وروسته يی د مزايدی له الری د  ١٣٨٩کال د لړم په مياشت کی شروع کړه چی
مالتړ يی په نھايت کی د برتانيا او کانادا د نړيوالی پرمختيايی ادارو وکړ.
د  ١٣٨٩کال په آخر کی يو نړيوال پيژندل پلټونکی شرکت د مزايدی ګټونکی شو ولی د جمھور ريس د الرښوونی
ځنډيدل چی افغانستان بانک ھغه امضا کړی سره له دی چی مرکزی بانک خپلواکی درلوده ،داسی ويل کيږی جمھور
رئيس په ښکاره د يو غربی شرکت د ټاکنی له امله ناخوښه ؤ ،ھغه ترجيح ورکوله چه يو آسيايی شرکت دا مسوليت
واخلی .پخوانی ريس او د ماليی وزير جمھور ريس ته د پلټنی اھميت د پيسو د نړيوال صندوق د اعتباراتو د اسانتياوو
پراختيا د پروګرام د بيرته منځته راتګ په ھکله د تړون تصويب ته ترغيب ورکولو په اړه څرګند کړ .په پای کی
پخوانی ريس ته په غير مستقيم ډول اطالع ورکړ شوه چه جمھور ريس د ټوليزی پلټنی منظوری ورکړی ،چی په اساس
يی پخوانی رئيس د پلټنی تړون السليک کړ .وروسته څرګنده شوه چی رئيس جمھو په حقيقت کی د ھغه منظوری نه وه
ورکړی او داسی ويل کيده چی رئيس جمھور دھغی د السليک څخه خوښ نه وو ،نو دا چی د تړون د السليک کولو
خپلواک صالحيت د افغانستان بانک سره وو ،تړون السليک شو .
د تصفيی مديريت  -دولت باالخره دوھمه غوښتنه الس ته راوړی
د کابل بانک د متوليت کشمکش د  ١٣٨٩کال د سنبلی د مياشتی څخه تر دلوی مياشتی پوری د ھغه عدم توفق پر اساس
چی د ملی او نړيوال مالی اورګانونو او دولت تر منځ موجود ؤ ،ادامه درلود  .د تصفيی کميټی جوړيدل يوی عريضی ته
ضرورت درلود تر څو د مالی شخړو د حل په کميسيون کی درج شی چه پس له منظوری څخه دغه متصدی د بانک د
يو قانونی استازی په توګه چه د ونډه والو ،د څارنی د پالوی او د مديره پالوی د ټولو حقوقو او صالحيتونو څخه
برخورداره شی .
د توافق نشتوالی د افغانستان دولت د عناصرو په منځ کی ليدل کيږی چه مختلف عوامل وجود لری چه د يو تعداد اشخاصو
د آرزوګانو چه د ونډه لرونکو بقا او د تصفيی د کليمی څخه انديښنه چه په دری ژبه کی منفی معنی لری چی کيدای شی د
يوه بل کړکيچ لپاره سپرغی وی .
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د پيسو نړيوال صندوق د تصفی پر مديريت تاکيد کاوه او ھغه يی الزمی ګڼلو چی پس له يوه ماموريت څخه يی د ١٣٨٩
کال د دلوی په مياشت کی يو مطبوعاتی اعالميه صادره کړه چی د يو تعدادو مسؤلو اشخاصو د تصفيی او عدلی تعقيب
غوښتونکی وه .دغه غوښتنه د  ١٣٨٩کال د حوت تر مياشتی پلی نشوه او ھغه د اعتباراتو د اسانتياوو د پراختيا پروګرام
پر ځای چی د د پيسو د نړيوال صندوق د افغانستان د بيارغونی ځای ونيسی چه د مالی تمويل مرکزی منبع وه د مالی
فشار سره مخ کړه .دا فشارونه ځکه رامنځ ته شوی ؤ چی ډيری مالی پروګرامونه د پيسو د نړيوال صندوق د اعتباراتو
د اسانتياوو د پراختيا د پروګرام سره تړلی ول .او ھمداؤ چی يو تعداد تمويل کونکو د خپلو ونډی اخيستو څخه ډډه کوله
چه يو اساسی ونډه د برتانيا ؤه .
باالخره د  ١٣٩٠کال د حمل د مياشتی په  ٢٢نيڼه د افغانستان جمھور رئيس اعالن وکړ چی د کابل بانک مسئله به
تصفيه شی او مديريت به محاکمه شی چی د  ١٣٩٠کال د حمل د مياشتی په  ٣١مه نيټه د افغانستان بانک خپلی کړنی
په رسمی ډول د تصفيه په اړه شروع کړی .
د کابل بانک د کړکيچ د پلټنی او څيړنی کميسيون – دولت د دريمی غوښتنی د الس ته راوړنو په تالش کی
دريم شرط مخکی لدی چی د پيسو د نړيوال صندوق د اعتباراتو د اسانتياو د پراختيا پروګرام تصويب شی ،د کابل بانک
د کړکيچ د خپلواکی پلټنی پوری اړه لری چی ثابت شی د کميسيون د غړو د جوړښت پر اساس چه يوه متازعه فيه
موضوع ده اړه لری .د  ١٣٨٩کال په آواخرو کی يو ګډ کميسيون چی د داخلی او خارجی استازو څخه جوړشوی وو،
وجود درلوده ،سره لدی ھم د افغانستان جمھور ريس د  ١٣٩٠کال د حمل د مياشتی په ١٣مه نيټه د څار د ستری اداری
ريس ته دنده وسپارله چی په لنډ وخت کی د کابل بانک د کړکيچ په عواملو او د دولتی مقاماتو او خارجی اورګانونو د
شموليت په اړه خپل رپوټ جوړ کړی  .د څيړنی کميسيون د څار د ستری اداری  ،د عدلی وزارت  ،لوی څارنوالی او د
ماليی وزارت د استازو څخه جوړ شو او ھيڅ نړيوال استازی پکی شامل نه ؤ .
د  ١٣٩٠کال د ثور په  ٢۶مه نيټه فقط وروسته د  ۶ھفتو د څيړنی د کميسيون د تاسيس څخه  ،رپوټ ريس جمھور ته
وړاندی کړ چی په ھغه کی د کابل بانک د کړکيچ عوامل د ونډه والو د ناکامی نتيجه  ،د کابل بانک د مديره پالوی نه
پاملرنه او قانونی سرغړونی ،او د حقايقو پټيدل د افغانستان بانک لخوا ښودل شوی دی  .کميسيون د افغانستان بانک
پخوانی ريس د ضعيف څار او د دندو د نه رعايت په تور سره له دی چه د ملی امنيت رياست او د څار عالی اداری ورته
خبرداری ورکړی ؤ ،او ھمدارنګه يو دوه سوه فقريی فھرست چه ھغه وزيران ھم پکی شامل ؤ چه په ښکاره يی د
معاشاتو د اچولو د حسابونو د پرانستلو له الری پيسی السته راوړی وی ،جوړ کړی وو.
کميسيون سپارښتنه کړی ھغه ونډه لرونکو چی پورونه يی بيرته ورکړی بايد جرمی مسوليت ونه لری اما د دواړو
بانکونو مديران چه غال يی کړی او يايی رشوت اخستی چی دولت ته يی غلط معلومات ورکړی او ھغه مقامات د دواړو
بانکونو او نړيوالو بررسی کونکی چه د جرم مرتکب شوی بايد مجازات شی .
کميسون سپارښتنه کړی چی د افغانستان بانک ريس  ،د کابل بانک ريس او ھغه نړيوال شرکتوته چه پلټنی يی ترسره
کړی د لوی څارنوالی لخوا تر تحقيق الندی ونيول شی او د ھغو قرضدارانو ملکيتونه او پانګی ضبط شی چی د تصفی
مديريت يی ناديده ګڼلی.
پس له ھغی چی کميسيون رپوټ ورکړ ،ھغوی ښکاره اعالن وکړ چی ريس جمھور به د ھغوی د سپارښتنو پر اساس
تصميم ونيسی چه څوک بايد محاکمه شی .کله چی پوښتنه وشوه چی ولی داسی تصميم لويه څارنوالی نه نيسی د کميسيون
يو غړی چی د لوی څارنوالی د څارنی او د قانون د پلی کونی رئيس وو ځواب ورکړ چه ھغوی د رئيس جمھور حکم ته
احترام لری .
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ک (.د پورونو او شتمنيو د الس ته راوړلو لپاره ھڅی
څوک څومره پور وړيدی؟
کله چی کابل بانک د سرپرستی الندی ونيول شو نو دا جوته شوه چی د  ٩٢٪څخه زيات پور يا  ٨۶١ميليونه ډالره د ١٩
کسانو او تجارتونو پوری تړلی وه ،چی ګټه يی د  ١٢کسانو جيبونو ته لويده ،او پاتی  ٧۴ميليونه ډالره نورو خلکو ته په
قانونی توګه پور ورکول شوی وه.
ددی پور څخه  ٢٧٠.٣ميليونه ډالره د کابل بانک پخوانی رئيس او  ٩۴.٣ميليونه ډالره نور يی بيا د کابل بانک پخوانی
اجرانيوی رئيس پوری اړه درلوده ١.٧ .نه تر  ۴٣.۶ميليونه ډالرو چی ټولګه يی  ٢١٠ميليونه ډالره کيږی لسو نورو
کسانو پوری اړه درلوده.
ھغه پورونه چی ځينو ډله ايزو شرکتونو يا ډله ايزو کسانو ته ورکول شوی له ھغی څخه  ١٢١.٢ميليونه ډالره د
ګازګروپ ٨٨.٩ ،ميليونه ډالره د پامير ھوايی شرکت ٢٢.٩ ،ميليونه ډالره د ذخايرو لپاره ٢١.۵ ،ميليونه ډالره د کابل
نفت ١۵.۵ ،ميليونه ډالره د ھيوادوال ګروپ ١۶.٨ ،ميليونه ډالره د ګلبھار ټاور او  ١.۵ميليونه ډالره د آريانا فوالد په غاړه
دی.
د پيسو د بيرته الس ته راوړلو لپاره بايد کوم ګامونه پورته شی؟
لکه څرنګه چی پورته ذکر شول د کابل بانک د تصفيی مديريت دا دنده لری چی د کابل بانک پور اخستونکو څخه د
ھغوی د شتمنيو له الری د بانک پورونه الس ته راوړی .د  ١٣٩١کال د وږی )سنبله( تر  ١٠3می نيټی پوری ١٢٨.٣
ميليونه ډالر د نقدو او يا ھم د شتمنو د خرڅولو له الری الس ته راغلی .د کابل بانک د تصفيی مديريت په ښکاره ډول د
 ١٩٠.۶ميليونه ډالرو په ارزښت الس ته راوړنی او پيژندنی درلودلی دی ،خو له دی شتمنيو څخه په حقيقی ډول کومی
پيسی چی الس ته راشی خورا کمی به وی ،ځکه چی د کابل بانک په کتابونو کی ددی شتمنيو کومی لوړی بيی چی د ګټه
اخستونکو لخوا ښودل شوی وی ترڅو د فساد لپاره الره ھواره کړی نو ھمدا سبب ګرځی چی ډيری کمی پيسی به الس ته
راشی ،تقريبا  ۶٢.٨ميليونه ډالره به د قانونی توافقنامو )ھوکړليکونو( او يا ھم د فرمان په اساس سود کم شی.
د پور د ګټه اخستونکو څخه د پيسو الس ته راوړل
د کابل بانک د تصفيی مديريت له ډيرو پوراخستونکو سره د قانونی چلند مسؤليت لری چی  ٣۵٩.۵ميليونه ډالره کيږی
خو له دی څخه الس ته راوړل شوی پانګه ډيره کمه ده چی  ٧٧.٨ميليونه ډالره کيږی .عادی وګړی چی پور يی اخستی په
داسی حال کی چی پور يی ډير کم دی يعنی  ٨٪پور لری ۴٨ ،ميليونه ډالره يا تقريبآ  ۴٠٪پور يی بيرته ورکړی دی.
ځينی خلکو بيا خپل ټول پور ورکړی دی خو په خپل برخه ايز پور کی ال تر اوسه ستونزه لری ،نور يی بيا د يو زمانی
جدول له مخی د پور ورکوونی په حال کی دی په داسی حال کی چی ځينی يی بيا خپل پورونه ردوی او يا ھم پټ شوی
دی.
که څه ھم ځينی شرکتونو خپل پور ورکړی دی ،خو د نورو ډله ايزو پورونو اخستل يا الس ته راوړل له ډيری سستۍ سره
جريان لری ،لکه ګازګروپ چی د قانونی مسؤليت له مخی ونه کړی شو خپل پور ورکړی ،دوی يواځی  ١٩٠زره ډالره
پور ورکړی دی ،حال دا چی دوی  ١٢١ميليونه ډالره پوروړی دی .د شرکتونو د پور په ورکوونه کی د بی توجھۍ په
بنسټ داسی ګمان کيږی چی دی برخه والو يا په شرکت کی د پانګه والو ترمينځ په حقيقی ملکيت باندی جنجال وی .د
کابل بانک د تصفيی مديريت دا ھوډ لری ،کومو شرکتونو چی خپل پورونه ندی تحويل کړی ھغه تصفيه کړی او ددی
 .3متوليت بايد خپل رپوټ بايد د  ١٣٩١کال د قوس د مياشتی په  ١٠باندی خپور کړی.
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شرکتونو کنټرول کوونکی چی دی شرکتونو ته يی اجازه ورکړی چی کابل بانک ته د دوی د پور د نه ورکولو دليل
څرګنده کړی او دوی ګرم وګرځوی.
دولت داسی څرګندونه کړی چی د قانونی مسؤليت له مخی د دی لپاره چی کړنی يی ضعيفی دی نو دا متوقف شوی دی.
ددی په بدل کی ولسمشر د  ١٣٩١کال د حمل په مياشت کی يو فرمان صادرکړ چی پور اخستونکو ته يی د محکمی څخه
اوھم د سود د ورکړی څخه بخښنه ورکړی وه خو په دی شرط چی پوروړی په  ٢مياشتو کی خپل ټول پور بيرته ورکړی.
د رپوټونو پر بنسټ ددی فرمان څخه وروسته  ٣٠ميليونه ډالره راستني شوی .ھمدا ډول ځينی قانونی ستونزی ددی فرمان
په ھکله وجود لری ځکه چی اساسی قانون او د افغانستان قوانين په څرګنده سره داسی وايی چی د جرمی تورونو څيړل او
تصميم د لوی څارنوالی د واکونو څخه دی او د مالی تحصيالتو تعقيب په خپلواکه توګه د کابل بانک د تصفيی مديريت
پوری اړه نيسی .داسی ھم ويل کيږی چی ددی بخښنی د فرمان څخه يو کس چی په سياست کی ھم ونډه لری  ١٨ميليونه
ډالره ګټه پورته کړی ده.
د شتمنيو الس ته راوړنه
د کابل بانک د تصفيی مديريت په بشپړه توګه دا واک لری چی د شتمنيو د پيژندنی شرايط او د پلورنی بيه جوته کړی .د
ھمدی موخی لپاره دی اداری يوه مشورتی کميټه چی د لوی څارنوالۍ ،د افغانستان بانک او ماليی وزارت په کی برخه
لری جوړه کړي ترڅو دوی سره د سپارښتونو په ارزونو کی مشوره وکړی.
 ٣٢١ميليون ډالره ښکاره شتمنۍ د کابل بانک د تصفيی مديريت ملکيت پيژندل شوی خو له دی څخه  ١٩٠.۶ميليونه
ډالره د تصفيی مديريت د کنټرول الندی دی .په داسی حال کی چی ددی شتمنيو څخه ھغه په حقيقی ډول يواځی -١.۴
ميليونه ډالره دی ځکه چی په بيو کی ډير کمښت او د اخستلوبيی ډيری لوړی ښودل شوی دی چی ځينو ګټه اخستونکو ته
دا الره پيدا کړی چی له دی څخه ګټه پورته کړی ځکه چی د اصلی بيی او پور ترمينځ فرق فساد لپاره الره ھواره کړيده.
 ١٢٨ميليونه ډالره نغدی چی د تصفيی د مديريت له خوا د  ١٣٩١کال د اسد له مياشتی څخه راپديخوا الس ته راوړل
شوی د شتمنيو د خرڅولو څخه په الس راغلی.
نوری شتمنی د خرڅالو په حالت کی دی چی ددی څخه  ١١يی په دوبۍ کی چی ارزښت يی د  ۴۶.٩نه تر  ۴١.٧ميليونه
ډالره پوری رسيږی د تصفيی مديريت ته انتقال شوی دی .له دی ملکيتونو څخه د اول څلورو ملکيتونو لست ترتيب شوی
دی چی ددی څخه  ٢يی بيا پيشنھاد/داوطلبی ته وړاندی شوی چی دا د ملکيتونو د دالالنو د ھغه ارزښت څخه چی دوی
ورکړی وه زيات دی .مشورتی کميټی يو له دی وړانديزونوڅخه نه دی منلی ځکه چی دا ھغه بيه نه پوره کوی کوم چی
کميټه توقع لری .دا په داسی حال کی ده چی د نوموړی کميټی د ارزښتونو د ټاکنی دا ھيله يا توقع تر ټولو وروستۍ ده .او
ځينی خلک بيا د کميټی دغه طمعی او د ارزښتونو د ټاکنی دا ھيله په ځای نه بلی .ددی کميټی دا ډول ځنډول د پور الس
ته راوړنه کی يوه ستونزه وه او ھمدا ډول د يو قانونی اداری )د تصفيی مديريت( څخه د ده قانونی واک اخستل او داسی
يوی مشورتی کميټی ته دا واک ورکول دی چی کوم قانونی بنسټ نه لری.
ھمدا ډول د تصفيی مديريت سره ځينی داسی شتمنۍ ھم ثبت دی چی دھغی پلورل ګران دی ،چی د ھغی څخه په کابل کی
د اوسيدنی ساختمانونه او يوه د تيلو ذخيره چی د شرکتونو د پيشنھاداتو څخه پرته ليالم شوی ده ھم دی .د ليالم لپاره د
پيشنھاداتو د نشتوالی يو دليل دا وه چی اخستونکو د کابل بانک ککړوشتمنيو په اخستلو کی زړه نا زړه وه او ځينی داسی
رپوټونه ھم شته چی د کابل بانک پخوانی واکدار د ځينو اخستوونکو سره پخپله نيغ په نيغه اړيکی نيولی وی ترڅو دوی د
دھغی شتمنيو د اخستلو څخه وګرځوی او خپل پيشنھاد د ليالم لپاره ورنه کړی .ځينی نوری شتمنی بيا داسی ويل کيږی
چی د سياسی مداخلو سره مخ شوی دی.
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نوری شتمنۍ التراوسه په دغه حال کی دی لکه د نوی ښار )شھرنو( ځمکه چی مسله يی په محکمه کی ده او ګلبھار سنټر
او ګلبھار ټاورز چی د تصفيی مديريت د لوی څارنوالی له الری ستری محکمی څخه د داسی يو حکم درخواست کړی چی
ددی ګټه د تصفيی مديريت ته ورکول شی.
د نوی کابل بانک خرڅالو به وکړی شی بيا الس ته راوړنو کی مرسته وکړی
نوی کابل بانک د تصفيی په جريان کی مينځ ته راغلی دی چی د ماليی وزارت يی انحصاری شريک او د کابل بانک
پخوانی مسؤل يی د اجرايوی ريس په توګه دی .د نوی کابل بانک د جوړښت موخه داده چی ټولی ھغه شتمنۍ چی پاکی
دی او کومی ستونزی نه لری ھغه به نوی کابل بانک ته انتقال شی او کومی شتمنۍ چی فاسدی دی ھغه د کابل بانک د
تصفيی مديريت سره پاتی شی .د  ١٣٩١کال اسد تر مياشتی د ښه او بد بانک د تجزيی يو فکر موجود وه چی د شتمنيو د
بيلولو يا تفريق اوږد يا طوالنی اوښتون دی چی دا د شتمنيو د څرګندولو او ارزونی ته اړتيا لری .دا اوښتون په کال
 ١٣٩١د اسد په مياشت کی سر ته ورسيده چی د نوی کابل بانک د خرڅالو لپاره يی الره ھواره کړه .د نوی کابل بانک
شتمنۍ به خپل تاوان پوره کړی او د اخستونکی ته به يوه پاک بالنس شيت ) (Balance Sheetورکول شی.
د افغانستان دولت يوه کاری طرحه د نوی کابل بانک د خرڅالو لپاره منظور کړی او نوی کابل بانک به د  ١٣٩١کال د
دوبي په شروع کی خرڅ ته وړاندی شی ،کله چی دا خرڅالو ته وړاندی کيږی دا به د کابل بانک څخه په کلی توګه بيل
وی .په داسی حال کی چی په دوامداره توګه داسی ډنډوری موجودی دی چی د کابل بانک پخوانی برخه وال د ليالم لپاره
ځانونه چمتو کوی خو دولت د ليالم لپاره بيا يو ډير ښه ،مناسب او په شرايطو پوره ميکانيزم د تصفيی مديريت لخوا برابر
کړی چی له مخی يی د کابل بانک شريکان ،د ھغوی ھمکاران يا مرستياالن ،ستر اداره چيان ،ھغه خلک چی د کابل بانک
په ھغه دعوو کی چی ال حل شوی نه دی او يا ھغه خلک چی ال تر اوسه ھم د کابل بانک پوره وړی دی دا ټول به د
ليالمی څخه ليری کړی شی.
په داسی حال کی که چيری نوی کابل بانک ته کوم اخستوونکی پيدا نه شی نو دا به  ١٣٩٢کال په ژمی کی تصفيه شی.
ل( د کابل بانک د تصفيی اداری ته د پورونو الس ته راوړلو کی ننګونی
وړتيا
د کابل بانک د تصفيی اداره په افغانستان کی يوه نوی اداره ده او د نورو نوی ادارو په شان ددی اداری ظرفيت يوه
نورماله او د بحث وړ مساله ده .نوموړی اداره د ځينو ادارو د رئيسانو څخه چی مخکښی يی يادوونه شوی ده جوړه شوی
او دوی د کافی کارکوونکو او د ھغوی ناتوانی چی دټيټو معاشونو له کبله ده سر ټکوی .ھمدا ډول د ټيکنالوژۍ د داسی يو
سيسټم نيشتوالئ ھم يوه ستونزه ده چی دا د  ١٣٩١کال په دوبې کی د کارکوونکو د ظرفيت لوړولو له الری منځته راتلی
شی.
نوموړی اداره د نړيوالو مالی پلټونکو ادارو د ھمکاری څخه برخمنه وه چی ھغوی د کابل بانک د مالی پلټنی دنده په
غاړه درلوده .د پلټنی دغه نړيوال شرکت د تصفيی اداری ته د حوت په مياشت کی د شتمنيو د الس ته راوړلو يوه طرحه
وړاندی کړه چی اوس مھال نوموړی طرحه يا ستراتيژۍ د پريکون يا انحالل په برخه کی مرسته کوی چی دا به د
تصفيی مديريت لخوا په نا څرګند وخت کی ولسمشر ته د منظوری لپاره وړاندی شی.
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د نړيوالو مرستو د غوښتنو نشتوالی
د کابل بانک څخه اخستل شوی د ډيرو پيسو سرچينه د اليکټرونيکی انتقال چی د شاھين صرافۍ او نورو نړيوالو بانکی
حسابونو له الری شوی او دنقدو پيسو قاچاق چی د پامير ھوايی شرکت په واسطه د ھيواد څخه بھر انتقال شوی وه ھم دی
چی د دغی انتقال شوو پيسو آخری منزل د امريکا متحده اياالت ،د عربو متحده امارات ،سويس او نور نا څرګنده ځايونه
دی.
ددی پيسود ليږد آخری منزل د معلومولو لپاره ،او دا چی چا تری ګټه اخستی ده چی د دوی اړونده حسابونه بايد وتړل شی
ډير ميکانيزمونه وجود لری چی دا به د ملکی پيسو په بيا الس ته راوړنه کی او په دی جرمونو کی ککړو خلکو په محکمه
کولو کی يو ستره الس ته راوړنه وی ،پر ھمدی بنسټ د لوی څارنوالی له لوری يوی نړيوالی جنايی څيړنی ته اړتيا ده
چی دملګرو ملتونود فساد پروړاندی د مبارزی کنوانسيون او د يا ھم د ملګری ملتونو د جرايمو پر وړاندی کنوانسيون چی
دواړه يی د افغانستان د حکومت لخوا تصويب شوی په دوه اړخيزه ډول ھمکاری له الری په الره واچول شی .د افغانستان
د مالی انتقاالتو د رپوټونو د ارزونی مرکز ) (FINTRACAھم د ځينو سوالونو د ځواب اخستلو په برخه کی چی د اګمانټ
) (AGMOUNTګروپ لخوا ليږدول شوی وه د ننګوونو سره مخ شوی او په دی برخه کی کوم جنايی څيړنه نه ده شوی.
تر دی وروستيو پوری لوی څارنوالۍ داسی کوم ګامونه نه دی پورته کړی چی په دی برخه کی د نړيوالو مرستی جذب
کړی .يواځی ځينی مکتوبونه ځينی ھيوادونو ته استول شی چی ھغه ھم نيمګړی دی او دا مکتوبونه يواځی د کابل بانک د
پخوانی رئيس او اجرايوی رئيس په ھکله دی او نور پوروړی په کی شامل نه دی.
دمالی شخړو د حل کميسون په وړاندی ننګونی
د نورو ننګوونو څخه د پورونو ھغه تړونونه ھم دی چی السليک شوی نه دی او د ھمدا ډول د اړونده واکدارانو له خوا د
ګروپی او شرکتونو په برخه د مسؤليت نه منل دی .ھمدا ډول ډير پورونه له دی کبله چی په ملکيت کی يی د شريکانو
سره ستونزه ده د کابل بانک او ماليی وزارت سره دعوه لری او يا ھم دوی داسی دليل وايی چی د شريکانو پور د کابل
بانک د نورو پورونو څخه دی چی کابل بانک لخوا اخستل شوی دی.
د شريکانو ھغه شخړی چی پر ملکيت باندی وی ھغوی د مالی شخړو د حل کميسون ته ليږل کيږی .نوموړی کميسون يو
خپلواکه اداره ده چی د افغانستان د بانکداری قانون له مخی ځانګړی واکونه لری ترڅود دی نه مخښکی چی يوه مسئله
ستره محکمی ته الړه شی دغه کميسيون په دی برخه کی مينځګړتوب کوی .په دی کميسون کی دری حقوق پوھان او دری
مسلکی محاسبين شتون لری چی رئيس يی د حقوق پوھانو څخه ټاکل کيږی .نوموړی کميسون د مالی شخړو يواځی په
حقوقی برخه باندی خپل کار کوی او جنايی برخه يی لوی څارنوالۍ ته ليږدوی.
دی کميسون په لسګونو وړی مسئلی حل کړی او يو يا دوه يی لوی څارنوالۍ ته ليږدولی دی .تر ننه پوری د دی کميسون
په وړاندی ستره ننګونه د ګازګروپ د خاوند او نورو شريکانو پيژندل دی چی ډير ژر به جوت شی .د ګازګروپ پور
 ١٢١ميليونه ډالره دی او د شريکانو دعوه تر  ١۵٠ميليونه ډالره پوری ده .د حسابونو د روڼ والی شرکت د تصفيی د
اداری سره په ښه توګه د شخړو د ليږدولو پروسه کی مرسته کړی چی د تصفيی اداری لخوا د شخړو د حل کميسيون،
لوی څارنوالۍ او نورو قانون پلی کوونکو ته ليږدول شوی دی.
سياسی الس وھنی
د کابل بانک د تصفيی اداری قانونی واک ،د دی حالت پيژندنه او د پيسو او شتمنيو د الس ته راوړنی ،دا ټول د مالی
شخړو د حل د خپلواک کميسون د څارنی الندی ترسره کيږی .له ھمدی کبله د تصفيی په موده کی نيغ په نيغه يا له بل
الری کم تر کمه دوه ډوله مھمی الس وھنی شوی دی .اول ،سياسی الس وھنه چی د پور سود وبخښل شو او دا چی چا په
دغه موده کی خپل پورونه ورکړل نو جرمی او حقوقی مسؤليت يی ھم وبخښل شو .چی دغه بخښنه احتماال غير قانونی
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ښکاری ،ځکه چی د تصفيی اداری او د مالی شخړو خپلواک کميسون قانونی حيثيت يی تر پښو الندی کړی دی .دغی الس
وھنی د تصفيی اداری او مالی شخړو د حل کميسون په رول يا کړنو کی ګډوډی رامينځ ته کړی ،ھمدا ډول د نورو شتمنيو
او پورونو الس ته راوړنو کی چی ميليونونه ډالره کيږی ھغه يی بخښلی چی د تصفيی اداری بايد اخستی وی او د نورو
الس ته راوړنو کی يی ھم ځنډ پيدا کړی دی.
دويم ډول الس وھنه خپله د تصفيی اداری لخوا چی مشورتی کميټه يی جوړه کړه سرته رسيدلی .يو ځل بيا ھغه مسؤليت
او قانونی خپلواکی چی دی اداری په خپلواکه توګه څرنګه يی چی مناسب ګڼل پورونه او شتمنۍ الس ته راوړی وی  ،دغه
واک په مشورتی کميټه کی ګډ شو ،او د تصفيی اداری دا منلی چی ددوی مشوری په الس ته راوړنو کی ګټوری نه وی.
برسيره پردی ،د تصفيی اداره په دوامداره توګه په ګړنو کی بی ميله ده ځکه چی ھرځای او ھر وخت داسی يوه ويره
ورسره ده چی د دوی کړنی د مشورتی کميټی د مشورو پرته کيدای شی د مشورتی کميټی له رټلو سره مخ شی او د
افغانستان د دولت او په ممکنه ډول د قانون پلی کولو له ادارو لخوا د قانونی څيړنو سره مخ شی.
ددی سره سره ،د  ١٣٩١کال د حمل د  ١۴نيټی د ولسمشر د فرمان په اساس لوی څارنوالۍ د شتمنيو د مصرف په
برخه کی د تصفيی اداری ته ھدايات ورکول شروع کړل چی په دی فرمان کی لوی څارنوالۍ ته داسی ھدايت ورکول
شوی وه چی د کابل بانک ټولو مسئلو څخه څارنه وکړی .نوموړی ھدايات که سم وه او که نا سم خوغير قانونی وه ،د
تصفيی اداری ته د لوی څارنوالۍ له خوا په دغه موضوعاتو کی ھدايات ورکول ددی اداری قانونی خپلواکی د پوښتنی
الندی راوستی او په پايله کی د سياسی الس وھنی يوه بله منبع جوړه شوی  .د  ١٣٩٠کال د سرطان په مياشت کی د لوی
څارنوالۍ لخوا نوی کابل بانک ته داسی ھدايت ورکړ شو چی څومره ژر چی کيدای شی د کابل بانک پخوانئ رئيس او
پخوانئ اجرايوی رئيس ته د کابل بانک کمپيوټری سيسټم او اسنادونو ته د السرسۍ زمينه برابره کړی ترڅو دوی وکړی
شی ملی امنيت سره مرسته وکړی.
م( د کابل بانک د کړکيچ په اړه د جزايی عدالت غبرګون
څيړنې
د افغانستان د جزا قانون ،پوليس د جرمونو د کشف او په جرم کی د ککړو خلکو د نيولو مسؤل بللی دی .ددی نه وروسته
د جنايی جرم د قضيی راپور دپوليس لخوا څارنوال ته استول کيږی چی په دی برخه کی څارنوال د پوليس په مرسته پلټنی
کوی .يو څارنوال کولی شی چی په خپل نوښت ھم څيړنی وکړی ،که چيری څارنوالی يوه څيړنه په خپل نوښت او يا ھم د
پوليس لخوا کومه قضيه راځی نو د څيړنی څارنوال ال زياتی ّڅيړنی کوی او د محکمی لپاره دوسيه بشپړوی.
د افغانستان اساسی قانون پربنسټ ،د دعوی درول د لوی څارنوالۍ دنده ده چی په خپلو ټولو کړنو کی خپلواکه ده .څارنوال
دنده لری چی ټول ھغه جزايی کړنالری چی ھغه پری پوھيږی وروپيژنی خو يواځی په ھغه موده کی نه چی قانون په
واضح ډول بل شان حکم کړی وی او ھمدا ډول کولی شی چی يوه مسئله په قانونی شکل حفظ ھم کړی ،صورت دعوی
باندی قضاوت ،د ھغی جوړونه او څيړنه د ھغه کړنو څخه دی چی بی له کوم بھرنۍ فشار څخه څارنوال د خپل عام او تام
واک په چوکاټ کی خپلی څيړنی بشپړی کړی.
داسی ښکاری چی پوليسو د کابل بانک په کړکيچ کی کومه څيړنه سر ته نه ده رسولی اود کابل بانک په ھکله د لوی
څارنوالۍ څيړنو د پيل کيدلو په ھکله راپورنه ھم يوشانته نه دی .داسی نښی شتون لری چی لوی څارنوالۍ خپلی څيړنی
په کال  ١٣٨٩کی پيل کړی وی او بيا دی څيړنو دوام پيدا نه کړ او عملی نه شوی خو په  ١٣٩١کال د حمل مياشت کی
کله چی د لوی څارنوالی چارواکی د کابل بانک د ارزونی او څيړنی کميسيون ددی لپاره چی د کابل بانک د کړکيچ څيړنه
وکړی په رسمی ډول ددی کميسيون برخه وګرځيده .يوه جزايی صورت دعوی د لوی څارنوالی لخوا د  ١٣٩٠کال د ثور
په مياشت کی منځته راغله يا ھم اقامه شوه خو تر جوزا د  ١٣٩١کال پوری په ښکاره ډول له پاسه څخه د فشار او نفوذ
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له کبله لوی څارنوالۍ دغه دعوی ستری محکمی ته وړاندی نه کړی شوه .نوموړی صورت دعوی بيا کله چی د ولسمشر
د فرمان موده پوره شوه نو ستری محکمی ته وړاندی شوه .د صورت دعوی نيټه د  ١٣٩١کال د ټوکيو کانفرانس د غونډو
سره سمون وکړ ،په داسی يو وخت کی چی د افغانستان دولت په عامه توګه ډير اعالنونه کړی وه چی د اداری فساد
پروړاندی ددوی د جګړی څخه مالتړ کوی.
په کابل بانک کی د احتمالی جرمی کړنو په پلټنه کی ځنډ او په کوم دود چی دغه پلټنه ترسره شوی وه د تشويش وړدی.
څيړنی شايد د ھغی څخه وروسته چی واشنګټن پوسټ يو مقاله په کال  ١٣٨٨کی چاپ کړه شروع شوی وی خو کله چی
په کابل بانک کی درغلۍ رابرسيره شوی نو د  ١٣٨٩کال د سنبلی په مياشت کی او وروسته تر ھغی چی کله د افغانستان
بانک پخوانی رئيس د لوی څارنوالۍ څخه په عقرب  ١٣٨٩کی غوښتنه وکړه چی د کابل بانک په اړه څيړنی پيل کړی،
په عملی ډول څيړنی پيل شوی .سربيره پردی ،د لوی څارنوالۍ لخوا سرته رسيدلی څيړنی د ولسمشر لخوا د ټاکل شوی
د څارنی او څيړنی ھغه کميسيون چی د  ١٣٩٠کال د حمل په مياشت کی د کابل بانک د کړکيچ لپاره جوړ شوی وه په
ھکله وه .ھمدا ډول داسی معلوميده چی ددی پرځای چی د کابل بانک د شريکانو په اړه څيړنی سرته ورسيږی ،د څيړنو
تمرکز ډيرئ د افغانستان بانک وو  ،لوی څارنوالۍ د افغانستان بانک  ٣٠کسه کار کوونکی د خپل پوښتنو الندی ونيول او
ځينی يی بيا توقيف ھم کړل.
د منظمو جرمونو پرخالف د مبارزی څانکه )انګلستان( Serious Organized Crime Agency, UK
د افغانستان دولت ددی لپاره چی خپلو څيړنيزو او محصولی کړنو ته اعتبار وکړی ،د "د منظمو جرمونو پرخالف د
مبارزی څانګه" په پيژندل شوی اداره کی شموليت اعالن کړ .خو بيا ھم د دوی د برخه اخستی څخه يوه بشپړی پوھيدنی
ته اړتيا شته ترڅو دا وټاکل شی چی دغی کړنو باندی څومره باور کيدلی شی ترڅو په خپلو پلټنو کی مشروعيت ته انځور
ورکړی.
د ١٣٩٠کال د ثور په مياشت کی د افغانستان بانک پخوانی رئيس د يو درجن ھمکاره مرکزی بانکونو څخه غوښتنه وکړه
ترڅو د شتمنيو په پيدا کولو او کنګل کولو کی ورسره مرسته وکړی .د انګلستان چارواکی په دی پوھيدل چی د افغانستان
بانک چارواکو ته په نړيواله کچه د پيسو او شتمنيو الس ته راوړنه  ،کشف او څيړنه او د اقتصادی جرمونو موندنی او
پلټنی په واضح ډول څرګنده نه دی .د انګلستان سفير د منظمو جرمونو پرخالف د مبارزی څانګی څخه وغوښتل چی د
افغانستان دولت سره په دی ھکله مرسته وکړی .د ١٣٩٠کال د سرطان او قوس مياشتو په موده کی د منظمو جرمونو
پرخالف د مبارزی څانګی ) (Serious Organized Crime Agency, UKلوی څارنوالی ته د ھمکاری سپارښتنه وکړه
خو دا سپارښتنه تر قوس  ١٣٩٠پوری د لوی څارنوالۍ لخوا ونه منل شوه او يواځی د پخوانی رئيس او اجرايوی رئيس د
شتمنيو د نښه کولو پوری محدوده پاتی شوه .ددی مرستی يوه موخه ھمدا وه چی په افغانستان کی د قانون پلی کولو لپاره
داسی يوه نړيواله شبکه ددی لپاره چی دا په دی باوری شی چی وروستنيو محکمو ته د قبول وړ وی منځته راوړی .ددی
کړنی څخه وروسته ھم نوموړی بريټانوی سازمان ته د  ١٣٩١کال تر دلوی مياشت پوری د کابل بانک د بنسټيزو مالی
حسابونو بيالنس ته د الس رسۍ اجازه د افغانستان بانک لخوا ورنه کړی شوه .د حسابونو د بيالنس د پلټنی شرکت خپلی
مرستی د منظمو جرمنو پرخالف د مبارزی څانګی سره جاری وساتلی او خپل ژوره ارزونه او د پيسو نښه کول يی بشپړ
کړل.
بھر ته د ليږل شوو شتمنيو د الس ته راوړلو لپاره يو اړين عنصر د نړيوالو قوانينو له الری د شتمنيو پيژندل دی .ددی
لپاره اړينه ده چی د ھمکاری يوه دوه اړخيزه سپارښتنه د قضايی حوزو ترمينځ چی د شتمنيو د ساتنی دنده لری منځته
راشی چی ددی الری پيسی مينځل کيږی .د دوه اړخيزه ھمکارۍ سپارښتنه د منظمو جرمونو پرضد د مبارزی څانګی او د
لوی څارنوالی ترمينځ ډيره اړينه ده .لوی څارنوالی يواځينۍ مرجع ده چی کولی شی دا مکتوبونه وليږدوی خو لکه څرنګه
چی مخښکی يی يادونه وشوه ددی مکتوبونو په اجراتو کی ډير د سستۍ او ځنډ څخه کار اخستل شوی دی .مکتوبونه په
دی وروستيو کی يعنی د ١٣٩١د سنبله مياشت کی سويس ،فرانسه ،انګلستان او ھند ته ليږدول شوی دی چی دغه
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مکتوبونه د ملګرو ملتونو د منظمو جرايمو پر ضد کنوانسيون (United Nations Convention Against
) Transnational Organized Crimeاو د ملګروملتونو د فساد پروړاندی د مبارزی کنوانسيون (United Nations
) Convention Against Corruptionپر بنسټ ليږدول شوی دی او دا د اداری فساد پر وړاندی د څارنې او ارزوني د
خپلواکی او ګډی کميټی د ھغه بنچمارک او سپارښتنی پايله ده چی په  ١٣٩٠کال د سرطان په مياشت کی يی د لوی
څارنوالی څخه غوښتی وه چی د پوراخستونکو شتمنی دی د ھيواد څخه د باندی د بھرنی چارواکو په مرسته کنګل کړی.
دمنظمو جرمنو پر ضد د مبارزی اداری د مکتوبونو په جوړولو او ترتيب کی پوره ونډه واخستله خو آخری فيصله د
مکتوبونو د محتوياتو په ھکله د لوی څارنوالۍ لخوا نيول شوی ده .برسيره پر دی چی د نړيوالی ھمکاری مکتوبونه به د
جنايی تحقيقاتو کی ګټه ورسوی ،خو ددی مکتوبونو ساحه محدوده نيول شوی چی يواځی د کابل بانک پخوانی رئيس او
پخوانی اجرايوی رئيس باندی يی ډيره توجه ده چی شتمنی يی د ھيواد څخه د باندی دی.
جزايی صورت دعوی
لکه څرنګه چی پورته ذکر شوه په کال  ١٣٩١د حمل مياشت کی ولسمشر د يو فرمان له الری د لوی څارنوالی څخه
وغوښتل چی د کابل بانک د تصفيی اداری سره د پورونو او شتمنيو په الس ته راوړولو کی مرسته وکړی .د دی فرمان له
مخی کوم خلک چی خپل پور بيرته ورکوی نو د سود او قانونی چارو څخه به وبخښل شی او که چا خپل پور ورنه کړه نو
د ستری محکمی ځانګړی محکمی سره به مخ شی .دا ډول يوه غوښتنه د لوی څارنوالۍ له خوا د جرمونو د تناسب د ټاکلو
په خپلواکۍ کی يوه مداخله وه ،له دی ھم د پام وړ خبره دا وه چی ډيرو منابعو ديته اشاری کړی چی يو ډير لوړپوړی
سياسی کميټی بيا دا پريګړی کولی چی د چا پرضد بايد جرمی تور درج شی او د لوی څارنوالی د څارنواالنو ته به کميټی
وويل چی ددی خلکو پر ضد دی ددوی د فيصلی پربنسټ صورت دعوی جوړه کړی شی .د  ١٣٩١کال د ثور مياشت کی
ھغه موده چی د ولسمشر ھغه فرمان څخه څو ورځی تيری شوی لوی څارنوالۍ د  ٢١کسانو پرضد صورت دعوی جوړه
کړه او د ځينو نورو نومونه يی د اړونده خلکو په کتار کی ذکر نکړل.
پرته له دی چی د کابل بانک د صورت دعوی د جوړونی يا ترتيب په ھکله څرګنده اظھارات وجود ولری ،يوه پراخه
صورت دعوی د کابل بانک د کړکيچ د څيړنی کميسون ته استول شوی ده چی ددی جرمی مسؤليت څخه څيړنه وکړی.
يوه موضوع چی دلته د يادولو وړ ده ،ھغه دا چی د افغانستان بانک ډيرې کارکوونکی په دی تورن شوی دی چی دوی د
جرم څخه خبر او دا يی پټ ساتلی وه خو اصلی جرم کوونکو په ھکله بيا په صورت دعوی کی کوم ذکر نشته .دا حقيقت
دی چی په صورت دعوی کی دا ويل شوی چی د کابل بانک د مالی کړکيچ مسؤليت د ھغی خلکو دی چی پورونه يی
غيرقانونی منظور کړی او ھم ھغه خلک چی په غير قانونی ډول يی پورونه اخستی دی.
د کابل بانک په چارواکو باندی تورونه
د کابل بانک پخوانی رئيس او اجرايوی رئيس د افغانستان د جزايی قانون پربنسټ د خپل واک څخه په ناوړه ګټه پورته
کوونه ،جعل سازی ،د تقلبی اسنادو جوړونه او په نورو نومونو بانکی حسابونو پرانيستنه باندی تورن شوی .ھمدا ډول
دوی د پيسو د مينځلو د قانون پربنسټ په دی ھم تورن شوی چی ددی الری يی پيسی بھرنيو ھيوادونو ته استولی دی.
پخوانی اجرايوی رئيس د بانکداری د قانون پر بنسټ په دی ھم تورن دی چی ده په ھغه ځايونو کی ھم پانګه اچونه کړی
چی ھغه ساحی مجاز نه دی.
د پورونو د ورکړی پخوانی آمر ،د پلټنی آمر اود کابل بانک پخوانی نور کارکوونکی په دی تورن دی چی دوی د خپل
واک څخه ناوړه ګټه پورته کړی ،جرم يی پټ کړی او په اختالس اخته وول .د پورونو د ورکړی پخوانی آمر او د مديره
پالوی غړی تورن دی چی دوی د پورو بخښنی السليک کړی او د پلټنی پخوانی آمر په دی تورن دی چی دا په دی نه دی
توانيدلی چی غيرقانونی پورونه کشف کړی او خبر يی اړونده ادارو ته ورکړی .د ټيکنالوژۍ او معلوماتو څانګی پخوانی
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آمر ،د خارجی اړيکو پخوانی آمر او دوه تنه پخوانی کارکوونکو باندی د خپلی دندی څخه د ناوړه ګټه اخستنی تورونه په
صورت دعوی کی ذکر شوی دی.
د څارنی د ډلی دغړو په شمول د پامير ھوايی شرکت پخوانی رئيس په دی تورن دی چی دوی د خپلی دندی څخه ناوړګټه
پورته کړی ،جعل سازی يی کړی او دا چی اړونده چارواکو او د افغانستان بانک ته د درغليو رپوټ او معلوماتو ورکولو
کی پاتی راغلی دی .د پامير ھوايی شرکت پخوانی رئيس په دی ھم تورن دی چی ده ھغه شرکتونو ته ھم پور السليک
کړی چی جواز يی نه درلوده .ھمدا ډول لکه څرنګه چی ادعا شوی ده ھغه د پامير ھوايی شرکت لپاره  ١٢ميليونه ډالره
پور السليک او اجرا کړی دی .په عملياتی برخه کی پخوانی آمر ھم په دی تورن دی چی د پامير ھوايی شرکت ته پورونه
السليک کړی ،او دوی پوری تړلی خلکو ته د بانکی حسابونو پرانستل ،السليک کوول ،پور ورکوول او په کاذبو نومونو د
بانکی حسابونو او پورونو ورکوول چی د بانکی قوانينو او د پيسو د مينځلو د قانون پر خالف دی ھم تورن دی.
د افغانستان بانک د چارواکو پر ضد تورونه
د کابل بانک پخوانی متولی او د اوسنی نوی کابل بانک اجرايوی رئيس په دی تورن دی چی دوی د خپل واک څخه ناوړه
ګټه پورته کړی ،درغلی يی کړی او معلومات يی پټ ساتلی ۵ ،ميليونه ډالره يی د پخوانی رئيس د بانک حساب څخه د
انتقال اجازه ورکړی په داسی حال کی چی ددی رپوټ يی ھم نه وه ورکړی .صورت دعوی دوی د حقايقو په پټولو ،د غير
قانونی پيسو د انتقال او په مشارکت کی تورن بللی دی.
د افغانستان بانک پخوانی رئيس او د ھغه پخوانی لمړی مرستيال د معلوماتو پټول او مخنيوی ته اسانتياوی کړی وی او د
نورو جرمونو لکه درغلی ،جعل او پيسو د مينځلو په برخه کی بی غوری کړی حال دا چی موده په موده د افغانستان بانک
د څارنيز ټيم لخوا دغه ستونزی برسيره شوی وی .دوی په دی ھم تورن دی چی دوی د فساد پر وړاندی د څار عالی
اداری ته د غلطو رپوټونو په ورکوولو سره دا اداره او نور لوړ پوری چارواکی ګمراه کړی دی .دوی په دی ھم تورن دی
چی دوی د کابل بانک پخوانی رئيس د تعليمی کچی ،ټولنيز او کاری وړتياوو تاريخچی د څيړنی څخه او دا چی څارنيزی
اداری د قانون سره سم دی او که نه څخه ډډه کړی.
د افغانستان د مالی انتقاالتو او رپوټونود شننی مرکز رئيس) ،(FINTRACAد افغانستان بانک د څارنی رئيسان او د څارنی
عمومی رئيس په دی تورن دی چی دوی د خپل واک څخه ناوړه ګټه پورته کړی او جرمونه يی پټ ساتلی دی .د مرکز
رئيس په دی تورن دی چی دی ھغه د انتقاالتو ځينی رپوټونه چی مشکوک ول لوی څارنوالی ته يی د ليږدولو څخه ډډه
کړی ده .د څارنی رئيس په دی تورن دی چی دی خپل واک څخه ناوړه ګټه پورته کړی او د کابل بانک مديريت څخه يی
په کافی اندازه څارنه نه ده کړی او د کابل بانک نغديت ته يی لوړه سلنه ورکړی چی دا د کابل بانک د درجی د لوړيدلو
سبب ګرځيدلی وه.
د تورنو کسانو په اړه يادونه
صورت دعوی داسی اشاره کوی چی د څيړنو په موده کی مختلف خلک تورن وه خو يا حاضر نه وه او يا ھم الدرکه وه.
په دغه فھرست کی د کابل بانک لمړی مرستيال ،د مالی برخی پخوانی رئيسان ،اعتبارات ،د کابل بانک مالی خطرات ،د
مديره پالوی غړی او د کابل بانک څارنه ،د پخوانی اجرايوی رئيس ورور ،د افغانستان دمالی څارنی رئيس ،د کابل بانک
يو شمير کارکوونکی او د شير خان فرنود د جنرل ټريډنګ نور کارکوونکی شامل دی .دا ھغه خلک دی چی د څيړنی اھل
دی او يا ھم احتمالی اھل دی.
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نيونه او توقيف – دوی اوس چيرته دی؟
کوم معلومات چی حاصل شوی ددی لست څخه  ۵تنه يی په توقيف کی دی چی ددوی څخه پخوانی رئيس او پخوانی
اجرايوی رئيس د ملی امنيت په توقيف کی دی .په داسی حال کی چی دغه دوه کولی شی ځينی موضوعاتو لپاره بھر ھم
الړشی ،دا دواړه د تيرو  ٢کلونو را په دی خوا د ملی امنيت په توقيف کی دی ،چی دا د قانون سره په ټکر کی ده ځکه
چی دا بايد په  ٩مياشتو کی فيصله شوی وی .د قانون پر بنسټ که چيری کوم توقيف د  ٩مياشتو څخه ډيريږی نو زندان يا
توقيف خانه بايد ددی رپوټ لوی څارنوالی او محکمی ته ورکړی او که د ھغوی څخه کوم ځواب رانه شی نو بيا تورن
ايله کيدای شی .دری نور کسان په جوزا  ١٣٩١کی نيول شوی چی ددوی د توقيف موده ال نه دی پوره شوی.
لکه څرنګه چی پورته ذکر شوه ډير ھغه خلک چا باندی چی د دعوی اقامه شوی او يا چا باندی چی بايد دعوی اقامه شی
د افغانستان څخه تښتيدلی دی .په ھرحال داسی څرګنديږی چی لوی څارنوالۍ غالبا ددی لپاره چی نور بھر ته تللی دی
دھغوی په عوض د کابل بانک پخوانی رئيس باندی تمرکز وکړی .لوی څارنوالۍ ډير مکتوبونو د افغانستان انټرپول
پوليس ته وليږدول ترڅو د د افغانستان بانک پخوانی رئيس بيرته راوړی خو ددی کار لپاره ډير قوی اسنادونو ته اړتيا ده
چی لوی څارنوالی په دی نه ده توانيدلی چی دا کار وکړی .برڅيره پردی افغانی چارواکو ته د امريکا انټرپول دا ھم جوته
کړی چی د افغانستان بانک پخوانی رئيس د امريکا قانونی اوسيدونکی دی او دوی نه شی کولی چی ھغه تعقيب او عدلی
څيړنه تری وکړی .افغانی چارواکو ته داسی ھدايت ورکول شوی وه چی ال زياتو ھمکاری لپاره د ډيپلوماتيکو چارو او د
امريکا د عدليی وزارت سره په تماس کی شی.
انټرپول ھمدا ډول د نورو تښتيدلو کسانو په ھکله پيشنھادونه الس ته راوړی خو ددوی د پيژندنی لپاره کافی معلومات نشته
او لويه څارنوالی دوی په جدی ډول نه دی تعقيب کړی .د کابل بانک د پخوانی رئيس قضيه بيا د پام وړده ،ځکه چی ھغه
په روسيه کی د غير قانونی بانکداری په مساله کی د روسی دولت ته غوښتلی دی نو ھمدا وه چی په کال  ١٣٨۶د سرطان
په مياشت کی د ھغه د نيولو امر وکړه او د ھغه د نيولو لپاره يی د افغانستان انټرپول پوليس ته اسناد او شواھد واستول.
دغه شواھد او اسناد د انټرپول لخوا لوی څارنوالۍ سره شريک شول چی ھغه په کال  ٢٠١١کی د انټرپول لخوا دا
معلومات نور ھم بشپړ شول خو ال تر اوسه ددی معلوماتو او شواھدو پر بنسټ د افغانستان د حکومت لخوا څوک نه دی
نيول شی.
ن (.د ستری محکمی ځانګړی محکمه
کړنالره
ځانګړی محکمه د  ١٣٩١کال د حمل په  ١۶مه نيټه اعالن شوه ترڅو د کابل بانک دوسيی ګړندی ګړی او د پور
اخستونکو څخه الس ته راوړنی ھم ګړندۍ شی .دا ګام د تشکيالتو د قانون او د محکمی د قضايی قوه د واک سره سم وه.
د  ١٣٩١کال د حمل په  ٢٩نيټه ولسمشر د يو فرمان له الری دغه ځانګړی محکمه د ستری محکمی د عالی شورا په
تائيد جوړه کړه .دغه محکمه د دری کسيزه قاضيانو څخه جوړه ده چی ھر يو يی د ستری محکمی د ملی او نړيوال امنيت
ديوان ،د تجارتی چارو ديوان او عامه امنيت ديوان څخه دی.
دغه ځانګړی محکمه د کابل بانک د نسکوريدلو څخه وروسته د ټولنيزو او جزايی موضوعاتو د حل او فصل الره ھواره
وی او د ستری محکمی د ټولو قانونی واکونو څخه بھره مند دی په شمول ددی چی کوم خلک چی تورن دی د ھغوی
پانګه او ملکيت ضبط کړی .نوموړی ادره د استيناف محکمی په شان واک لری چی کومی فيصلی چی د مالی شخړو د
کميسون لخوا نيول کيږی ھغه وڅيړی او د يوی ابتدايی محکمی په شان جنايی قضيی چی د لوی څارنوالی لخوا ليږدول
کيږی د ھغی ارزونه وکړی.
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نوموړی ځانګړی محکمه د قضايی قوی يوه برخه ده چی په خپلو ټولو کړنو کی خپلواکه ده او غونډی يی په ښکاره يا
علنی ډول دی .د افغانستان د قوانينو پربنسټ ،ځانګړی محکمه دنده لری چی د صورت دعوی څخه وروسته په ګړندی
توګه خپلی جلسو ته دوام ورکړی او قضيه د خپلی ارزونی الندی ونيسی.
اوسنۍ کړنی
ال تر اوسه نوموړی محکمی د مالی شخړو د حل د کميسون ) (Financial Dispute Resolution Comissionڅخه
کومه قضيه الس ته نه ده راوړی خو د لوی څارنوالۍ څخه جنايی صورت دعوی ورته رارسيدلی ده .دغه صورت دعوی
ته د ځانګړی محکمی له خوا رسيدګۍ نه ده شوی ،نو ځکه محکمی دا پريکړه کړی ترڅو چی د کابل بانک ټول مدنی
موضوعات حل شی دھغی څخه وروسته به جنايی قضيو ته رسيدګی وکړی چی دا به څو مياشتی موده ونيسی .په دی
اخيره کی داسی رپوټونه شته چی ځانګړی محکمه بی له کوم ځنډه د خپلو ابتدايی جلسو مھال ويش د  ١٣٩١کال په عقرب
کی ټاکلی دی .سره له دی چی ددی محکمی پخوانی کړنو کی د پورونو د الس ته راوړل شامل وه ،د نوی کابل تصفيی
مديريت ته الرښونه کول ،د اضافی څيړنو اجرات د ھغه موضوعاتو په ھکله چی دوی ته راجع نه وی او د غير رسمی
جلسو جوړول ترڅو ونډه لرونکی او پوراخستونکی دی ته وھڅوی چی خپل پورونه بيرته ستانه کړی.
ځانګړی محکمی دکابل بانک پخوانی مديريت او ونډه لرونکو څخه داسی عريضی الس ته رواړی چی موضوعات يی د
تصفيی مديريت په واک کی دی .ددی په مقابل کی داسی ښکاری چی محکمی خپل زيات قضايی څيړنی د پورونو په الس
ته راوړنی برخه کی کړی دی ،ھمدا ډول محکمی يو حکم وزارت ماليی ،لوی څارنوالۍ او نورو وزارتونو ته استولی
چی د کابل بانک ټولی شتمنی په کابل او دوبۍ کی ليالم او عوايد يی د تصفيی مديريت ته ورکول شی .دا موضوع نور ھم
د ډول ډول اداراتواو خپله د محکمی د رول د ګډوډی سبب ګرځی بله دا چی دا کار د تصفيی د مديريت واک دی او ھغوی
دا کار له مخه کړی وه.
د  ١٣٩١کال د جوزا په مياشت کی ځانګړی محکمی د يو ليک له الری نوی کابل ته ليکلی چی د کابل بانک د مالی
کړکيچ څيړنه د يوی محکمی له خوا کيږی .ځانګړی محکمه د تالفۍ د پانګی ورکوونی آخری مرجع او د پخوانی کابل
بانک د شتمنيو چی اوس د کابل بانک په الس کی دی اټکلی ارزښت د معلوماتو په پلټنه کی وه .په ھمدی دليل ځانګړی
محکمه د نوی کابل بانک د ځواب څخه خوښ نه وه او د نوی کابل بانک د دی نظر سره چی ځانګړی محکمه ددی واک
نه لری چی د پورونه الس ته راوړی او دا تصفيی مديريت دنده ده .ځانګړی محکمی داسی وايی چی ددی قضيی مدنی
برخه – دپور الس ته راوړل د دوی په صالحيت کی دی ،نو دا چی دوی دا واک نه درلوده چی ددی ستونزو سره کار
ولری بی ماناده .په داسی حال کی چی دا حقيقت دی چی ځانګړی محکمه دا واک لری خو ددی څخه مخښکی چی دا
ځانګړی محکمی ته وړاندی شی بايد ځينی ځانګړی پروسيجرونه په نظر کی ونيول شی .په دی حالت کی ستونزی بايد د
مالی شخړو د حل کميسون له الری ځانګړی محکمی ته وړاندی شی ،چی په بدل کی به يی پريکړه وکړی ترڅو شخړی د
تصفيی د مديريت څخه معلومی کړی .د اسد مياشتی تر پيل پوری ال محکمه د نوی کابل بانک د توضيحاتو په پلټلو کی وه
او د کابل بانک پخوانی اجرايوی رئيس عريضه يی د تصفيی مدير ته استولی .نوی کابل بانک د شريکباڼو لخوا په ھغه
عرايضو چی دوی نيغ په نيغه ځانګړی محکمی ته کړی وه ښکاره کړه او دا چی د نوی کابل بانک څخه د ھغه معلوماتو
غوښتنه چی د تصفيی مديريت پوری اړه لری .د ځانګړی محکمی په ځواب کی نوی کابل بانک په  ١٣٩١کال د سنبله په
مياشت کی ھغوی ته خبر ورکړه چی ډيری مسايل چی غوښتنه يی شوی ده د تصفيی مديريت واک دی.
د پروسی له مخی محکمه به ټولو کسانو ته په يوځای ډول رسيدنه وکړی په داسی حال کی چی ددوی قضيی د يو بل سره
په ښکاره ډول توپيرونه لری چی دا کيدای شی ځينی تورن کسانو لپاره خساره مند وی او د خپل ځان څخه په دفاع په
توانايی کی مانع شی.
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کله چی د محکمی رئيس په يوه مرکه کی چی د جوزا په مياشت  ١٣٩١کی وه داسی وويل چی د ولسمشر ورونو او
دولسمشر مرستيال خپل ټول پور او سود بيرته ورکړی دی نو دھغی څخه وروسته ددی محکمی بيطرفی په ھکله تشويش
پيدا شو .د پورونو الس ته راوړنی او شريکباڼو پورونو د ھغه موضوعاتو څخه دی چی امکان دی ولری د محکمی په
جلسه کی وارزول شی.
س (.د کابل بانک د نسکوريدلو څخه وروسته سمونونه
د افغانستان بانک وړتيا
د افغانستان بانک په  ١٣٨٩کال د قوس مياشت کی د کابل بانک د ګډوډی څخه عملی زده کړی او تجربی واخستلی .دی
زده کړو او تجربو د پلټنی د کړنالرو ضعيفی نقطی رابرسيره کړی او سپارښتنی يی ارايه کړی ترڅو عملی پالن کی
ونغاړل شی ،ھمدا ډول معلومه شوه چی د مالی څارنی رياست مختلفو ډلو يوه شتمنی د مختلفو کمپنيو لپاره د ضمانت په
ډول ښودلی ده ،د ال ښه ھمغږی غوښتنه کيږی.
د افغانستان بانک د خپل څارنی رياست لپاره نوی تشکيالتی ساختار جوړ کړی دی او په دی اخيره کی ھغه  ١۴خالی
څوکۍ چی د قوس د مياشتی  ١٣٩١را په دی خوا خوشی وی کارکونکی ګمارلی دی .خو د ښه کارکونکو په ګومارلو کی
له ستونزو سره مخ دی.
ددی څخه پرته ،د پيسو نړيواله پيټی )صندوق( ) (IMFډول ډول پروګرامونه لکه جواز ورکول ،پلټنه او رپوټ  ،سرمايه،
د شتمنيو کيفيت ،مديريت ،د ګټه ورکوونی درجه بندی ،سياليت ،د درغلی پيدا کول ،د لمړنی اخطار سيستم ،د پيسو د
مينځلو پروړاندی مبارزه ،د کريديت درجه بندی او د سياليت د خطر مديريت چی دا د څارنی رياست لپاره په پام کی نيول
شوی دی.
پرمختللی پلټنه
د افغانستان بانک د ذده کړی درسونو رپوټ ) (Lesson Learned Reportچی  ١٣٩١کال د قوس په مياشت کی
خپورشوداسی سپارښتنه کړی چی د اسنادونو او کړنو د جواز د پلټنی لپاره بايد پرمختللی تخنيکونو څخه کار واخستل شی
او ھمدا ډول د رئيس او مديرانو د په کار ګمارلو لپاره بايد ډير سخته ازموينه او په شرايطو پوره د شايستګۍ معيارونه
موجود اوسی ،چی دغه کړنه د افغانستان بانک لخوا عملی شوی ده  .ذکر شوی رپوټ دا سپارښتنه ھم کړی چی د
پرمختللی پلټنی په بحث کی بايد د نورو څانګو رئيسان ھم برخه ولری ،دغه کړنه ددی لپاره ترسره کيږی ترڅو سيستم د
يو کس له خوا پخپله ګټه ونه کارول شی ،لکه څرنګه چی کابل بانک کی وشول ،او د بانکداری او حساب ورکوونی
سيسټم کره اوسی.
د افغانستان بانک ددی لپاره چی خپل اجرايوی مقررات ال پياوړی کړی يو کاری پالن برابر کړی .،له دغی طرحی څخه
کره کتنه شوی او بدلون يی موندلی دی او د نوی/عصری پلټنی او ځانګړی څارنی باندی کار روان دی .د افغانستان بانک
ھمدا ډول کوښښ کوی چی پر وخت باندی موثری کړنی عملی کړی ،د سپارښتونو سره سم د شکاياتو ارزونه وکړی او په
ځانګړی موده کی تعقيبی مکتوبونه واستوی .د افغانستان بانک به د افغانستان دمالی انتقاالتود رپوټونو د تحليل مرکز سره
او د قانون پلی کونکو چارواکو سره پوھن ليکونه )تفاھم نامی( ھم السليک کړی.
ددی لپاره چی احتياطی پلټنه تر سره کړی د افغانستان بانک د نړيوال بانک په مرسته د لسو کوچنيو بانکونو پلټنه بشپړه
کړی ،چی دا پلټنه جوته وی نوموړی سيکټور په بشپړ ډول زيان منونکی دی ځکه چی دغه بانکونه په کافی اندازه خپله
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بوديجه نه لری او ھمدا ډول د ښی اداری نشتوالی دا سکټور د زيانونو سره مخ کړی دی .نړيوال بانک ددی مالتړ ھم
کوی چی محلی څارنی بايد پياوړی شی ترڅو د څارنی پرمختګ ظرفيت لوړ شی.
له دولت لخوا د بانکدارۍ په قانون کی پيشنھاد شوی بدلونونه د ګډ مديريت ،پانګی ،د خطرستری څرګندونی ،اړونده ډلی،
پياوړی څارنه ،لمړنی الس وھنی ،اړکونه ،بانکی پريکړی او اسالمی بانکداری په ھکله الرښوونه کړی .داسی طمع
کيږی چی د بانکداری بيا کتل شوی قانون به تر  ١٢حمل  ١٣٩١پوری پارليمان ته استول شوی وی ،چی له بدل شوی
کړنالرو او معلوماتی احاطو او ذده کړو سره برابرشوی دی .د افغانستان بانک د معيارونو يو  Circularخپور کړی چی
د بانکونو شريکان او مديران دھغه معيارونو سره چی څرګند شوی بايد صحيح او پوره اوسی.
د اقتصادی جرمونو پروړاندی د مبارزی تګالره
د افغانستان دولت داسی څرګندونه کړی چی دوی د اقتصادی جرمونو يوه ستراتيژی جوړوی چی دا به د دولتدارۍ ملی
لمړيتوب پروګرام ) ۵پروګرام ،ملی قانون او دھرچا لپاره انصاف پروګرام( کی يوځای کړی .نوموړی ستراتيژی کی به
نوی قوانين چيرته چی اړتيا وی ،پرمختللی روزنی ،او د مالی څارنه کوونکو ادارو ترمينځ ال ښه ھمغږۍ برخی شاملی
وی .دولت داسی اراده کړی چی د اقتصادی جرمونو پروړاندی مبارزه کوونکو ادارو ترمينځ يوه کاری ډله جوړه کړی
ترڅو وکوالی شی د يوی اجرايی کميټی په شکل کار وکړی او د قانون د عملی کيدلو او نوی قانون د پلی کيدلو څخه
څارنه وکړی .د ماليی وزارت د دی ستراتيژۍ او کاری ډلی د مسودی الرښود له ځانه سره لری.
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 .IIIپايله
په کابل بانک کی د ګډوډۍ لمړنی دليل ډير ساده دی .د شريکانو او د ھغوی پوری تړلو ځينو ډلو دا پريکړه کړی وه چی
په افغانستان کی د مقررو او لوايحو د تشو څخه په ګټی اخستنی داسی يو ميکانيزم رامينځ ته کړی چی دھغی له الری يی
د افغانانو پس انداز په بی باکه ډول د خپلو شخصی او کاری سازشونو لپاره منحرفی کړی .د دی څخه وروسته ھر څه چی
پيښ شول ھغه ګډوډ فکتورونه وه چی درغلۍ ته يی دوام ورکړ او د دخيلو او برخه اخستونکو لپاره د ھر ډول د حساب
ورکونی او انصاف څخه د تيښتی سبب وګرځيده.
ځينی عوامل چی دا حالت يی نور ھم سخت کړی ھغه د مالی سکتور او کابل بانک پوری تړلی دی په داسی حال کی ډير
زيات عوامل او خطرناک موضوعات وجود لری چی افغانستان ورسره مخ دی .ددی څخه ځانګړی عوامل په افغانستان
کی د بانکونو اداره ،د افغانستان بانک ظرفيت او د مقررو او د قانون د پلی کولو ادارو ترمينځ د ھمغږی پوری اړه لری.
ھغه سيستماتيکی موضوعګانی چی افغانستان ورسره مخ دی ھغه اړه لری د افغانستان د دولت او د بھرنيو ھيوادونو د
توانايی پوری چی په کاری چوکاټ کی ونه کړی شو د ادارو ظرفيت لوړ کړی ،د ادارو په دی نه توانيدل چی په خپلو
دندو پوه او ھغه پلی کړی ،د خلکو لپاره جوړی شوی د عامه ګټو خپلواکه ادارو کی سياسی مداخلی ،د زورواکو افغانانو
بخښنه او د کمزورو قربانی کول چی دا د دندو څخه د ناوړه ګټه اخستنی له کبله شوی دی ،شامل دی.
د مشخصو يا ځانګړو ستونزو حل اړين دی ځکه چی داسی نښی نښانی شته چی په افغانستان کی نور داسی بانکونه ھم
شته چی اداره او مديريت يی کمزوری دی ،د ګټو تضاد لری  ،اړونده خلکو او کمپنيو ته د ډير پورونو ورکول شونی او
غلط راپور ورکول شوی دی .په ھرحال د افغانستان لپاره د غټو ستونزو حل ډير اړين دی ځکه چی دا تشويش پيدا کيدای
شی چی د کابل بانک پوری اړونده ستونزی په څه ډول نورو سموونکی يا انصاف پوری اړوند قرينه کی څرګنديدلی
شی.
ځانګړی مسئلی – ښه اداره ،د مقررو وړتيا او څارنه
د ګډ مديريت څخه ھدف دداسی يو ساختار او پروسی څخه دی چی په ھغه کی الرښود او د شرکتونو د کنټرول او د
مديرانو ترمينځ اړيکی ،کنټرول کونکی شريکباڼی ،د لږکيانو شريکباڼو او نورو اړين يا تړلی ستونزی د خپل چتر الندی
نيسی .ښه ګډ مديريت د کابل بانک په مرکزی مديريت کی او مالی څارنه او د درغليو په کړنو کی په پام کی نه وه نيول
شوی .په تجارتی بانکداری کی دا اړينه ده چی مديريت او څارنه له يو بل څخه جدا وی ترڅو د درغليو امکانات کم تر کم
وی ،او د درغليو د څرګندولو يا پيدا کولو زمينه زياته وی .د کابل بانک په مسئله کی څارنه په کلی توګه بی ګټی وه ځکه
چی ددی بانک څښتن د څارنی د مديره پالوی سره په کلی ډول د ګټو شخړه درلوده.
په افغانستان کی د بانکونو اداری کاری چوکاټ د رسمی قانونی چوکاټ سره په يوه لنډه موده کی د نړيوالو ادارو په
مرسته د پرمختللی ھيوادونو د بنچمارکونو بربنسټ جوړ شوی وه .د افغانستان بانک د يو قانونی چوکاټ له مخی او د
نړيواله پرمختللی ھيوادونو په څير کړنی سرته رسولی او داسی کومه څرګنده د تيښتی الر په قانون کی نشته چی د مقررو
ناکامی ورڅخه جوته وی .نوی جوړ شوی بانکونه په داسی حال کی ددی ظرفيت يی ھم نه درلوده چی په ښه توګه اداری
او قانونی اړتياوی پوره کړی او له بلی خوا بيا د نړيوالی ټولنی د مرستی څخه ھم بی برخی وه.
د افغانستان بانک په واضح ډول بيا د کافی ظرفيت خاوند نه وه د بشری منابع او د مالی تحليل په برخه کی يی الزم
تخصص نه درلود .ھمدا ډول د پلټنی او د معلوماتی ټيکنالوژۍ وسايل يی کم وه د درغليو په پيدا کولو کی د ظرفيت نه
شتون ډير تبارز درلوده او د نړيوالو مشاورينو ونډه ددوی په وظيفوی پاتی راتللو کی کافی نه وه ،د ظرفيت د نشتوالی
ستونزی د کابل بانک د ډيوالی کيدو يا نيستۍ سره ال پسی خرابی شوی چی دا د کابل بانک د نسکوريدلو سبب وګرځيده.
د افغانستان پرمختيايی بانک چی  ١٣٨٧د عقرب مياشت کی نسکور شو په ظاھرآ د مقررو اولويت يی د کابل بانک څخه
واړوه.
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په داسی حال کی چی د افغانستان بانک په پراخه ډول د درغليو په کشفولو باندی قادر نه وه خوددوی مقررو ځينی
درزونه ښکاره کول چی دا د ناروا بانکی کړنو پايلی وی ددی کړنو څخه ځينی يی لکه ګډ مديريت ،د سياليت خطرات ،او
د پورونو ورکول وه .دا په دی مانا چی د افغانستان بانک په دی ښه پوھيده چی کابل بانک د بانکداری د اصولو پرضد
کړنی کوی او له دی کبله چی د بانک شتمنۍ په ګړندی ډول پراختيا مومی ،نو اقتصادی خطر ھم مخ په پورته کيدو وه.
د افغانستان بانک ھڅه وکړه ترڅو د مقررو له الری د کابل بانک کړنی د مقررو سره سمی کړی ،خو ھيڅ وخت يی ھم د
خپل ټول واک څخه ھغه مودی نه چی کابل بانک جوړ شوی او بيا تر پخوانی رئيس او اجرايوی رئيس تر استعفا پوری
ګټه پورته نه کړه .دلته دا د ويلو وړ ده چی د افغانستان بانک کافی اطالعات او فرصت درلوده چی د کابل بانک په
وړاندی يی په وخت قوی قانونی ګامونه پورته کړی وی .کشف شوی نواقصو ته په توجه چی د ښه مديريت ګډه برخه ،د
سياليت خطرات او د پورونو ورکول او دا حقيقت چی دکابل بانک د پورونو کتاب کی د قرضو ګړندۍ پراخوالی په
دوامداره ډول د کابل بانک د بيا پانګونی د سپارښتنی سبب وګرځيده ،دا څرګنده وه چی کابل بانک کی خطرات د مخنيوی
د کچی نه بھر شوی دی .ھمدا ډول د کابل بانک د پورونو کتاب کی د پورونو د ډول ډول يا تنوع کچه ډيره کمه وه ،که
چيری د افغانستان بانک لخوا مؤثر تدابير چی په کی سياسی مداخلت نه وی نو د پورونو د مھلت تر مکمل تکميل پوری
به ټول تدابير اوس اصالحی وای .د اصالح داسی يو ګام کيدای شی چی په دی نه وی توانيدلی چی د درغليو او تقلب ټولی
کړنو ته يی سمون ورکړی وی خو کولی يی شو چی د بيلنس شيټ د ګړندی پراختيا او د ننګوونو څخه يی مخنيوی کړی
وی .په نړی کی ناظمين ،په ځانګړی ډول مالی نظامونه چی نوی رابرسيره شوی په عمومی توګه د شديدو اصالحی
تدابيرو عملی کولو سره بی ميله وی ځکه که چيری دوی داسی وکړی نو دا د خلکو د ناآرامی سبب ګرځيدلی شی او دغه
اصالحات کولی شی د مالی مارکيټ چی پر ځان يی اعتبار کم وی ھغوی ھم راوپاروی او ھمدا ډول په معلوماتو اخستلو
کی ھم برابری پيدا نه کړی شی .په داسی حاالتو کی ځينی خپلکاری معيارونه او د مخنيوی معيارونه د شديدو اصالحی
تدابيرو ځای نيولی شی.
ځينی چارواکو بيا په دی کی دلچسپی درلوده چی ځينی نړيوال سالکاران او يا ھم تفتيش کوونکی اداری ددی ګډوډۍ
مسؤل وګرځوی او دوی حتی داسی سپارښتنه وکړه چی دوی بايد مدنی او جزايی محکمو ته راکش کړل شی .ددی څخه
پرته چی کوم قانع کوونکی دليل ولری خو دا چی دوی ويل چی سالکارانو او تفتيش کوونکو کافی موده درلوده ترڅو دوی
د درغليو په پيدا کولو کی ګامونه پورته کړی وای او يا دا چی خپل کار يی په ډير سعی او کوښښ سره کړی وی .لکه
څرنګه چی ويل شوی دا څرګنده نه ده چی د پياوړی ګامونو د اخستو په پايله کی به درغلۍ جوته شوی وای ځکه چی
مرکزی بانک له مخی ددی ادعاګانو څخه خبر وه او په دی ھڅه کی وه چی دا ادعاګانی معلومی کړی خو په دی ونه
توانيده چی په تيرو  ٢کلونو کی چی کوم رپوټونه د کابل بانک په ھکله ليکل شوی دی ھغه ډير معياری وه او د سکتور د
کړنو څرګندونه يی کوله ،چی له دی د تفصيل او پراخوالی څخه به ګټه پورته شی .که څه ھم د ارزونی شرکتونو ته په
درغليو پيدا کولو کی الزمه ده چی معيارونه په پام کی ونيسی ،ژوره څيړنه بيا نورماله ارزونه ده چی کيدای شی درغلی
کشف کړی .ھغه بانک چی د حسابداری ،معيارونو ،کړنالرو او ژورو تحقيقاتو فن او خبرتيا ولری په ډيره اسانی سره
کولی شی چی ارزونکی ګيچ کړی او د کشف امکانات ډير کم کړی .د کابل بانک ارزونکی ډيری لږی معياری کړنالری
درلودی او ھمدا وه چی لږی پايلی يی ھم الس ته راوړلی.
سيستماتيک موضوعات – سياسی مداخله او بخښنه
اداری په دی ھيله مينځ ته راځی چی خپلواکی وی او د ھر ډول سياست څخه لری وی ترڅو د عامه وګړو د ګټو لپاره کار
وکړی ،خو په افغانستان کی اداری ال دومره پرمختللی نه دی او ال تر اوسه د سياستمدارانو او دھغو پټو ګټو تر ولکی
الندی دی .دا ستونزه په دواړو اړخونو خوزښت کوی .دلته داسی خپلواکی اداری دی چی دوی بی له کومی اړتيا خپل
واک پورته خوا سپاری ،او ځينی داسی اداری دی چی په ھغوی کی په نيغه توګه د سياستمدارانو لخوا مداخله کيږی .د
مثال په توګه د کابل بانک د تصفيی مديريت خپل ځينی واکونه يوی کميټی ته سپارلی چی شتمنی جوتی کړی .له بلی خوا
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په جرمی پروسو کی په څرګنده او په مستقيم ډول لوړ پوړی چارواکی تر دی حده الس وھنه کوی چی بيا څوک په دی نه
پوھيږی چی څوک تورن دی ،ددی څخه ھم دا مھمه ده چی څوک نه دی تورن.
دا به ھم ښه وی چی ياده شی چی ال تر اوسه دا جوته نه ده چی آيا ټولی سياسی السوھنی ناوړه وی .د مثال په ډول د
ولسمشر د فرمان څخه داسی په ډاګه کيږی چی د ځينو خپلواکو ادارو چاری چی بايد په خپلواک ډول سرته ورسيږی،
محدودوی .د اداری فساد پرضد د څارنی او ارزونی خپلواکه او ګډه کميټه نه شی کولی چی يو نظر وړاندی کړی ،خو دا
کوم فرق نه کوی ،ځکه چی دا يو حقيقت دی چی دا کار شوی دی او اغيزه يی دی ته کافی ده چی د مينځګړتوب ته بلنه
ورکړی .د عامه ادارو په کار کی مداخله نوموړی کميټی ته د تشويش وړ موضوع ده چی دغه موضوع يی په ١٣٩٠کال
د عقرب مياشت په سپارښتنو او بنچمارکونو کی ذکر کړيده.
ددی نه ھم زيات د تشويش ځای دادی چی د افغانستان د عدليی سيستم لخوا د بخښنی کچه لوړه شوی ده .د لوی څارنوالی
لخوا د ګامونو نه پورته کونه د سياسی دليلونو له کبله تحقيق نه کول ،د پروسو اوږدول چی تورنو خلکو ته موقع ورکوی
چی وتښتی ،او يقينا دا امکان شته چی د کابل بانک پيسی د ھميش لپاره ورکی شی .د لوی څارنولی محدوده توجه ددی
سبب شوی چی برخه وال د جرمی قضيو څخه تيښته وکړی او واړه يا ابتدايی برخه وال په افغانستان کی خپل تجارت
کوی بی له کومی ويری چی ددوی څخه به کومه حسابی واخستل شی .له بلی خوا داسی معلوميږی چی لوی څارنوالی
خپل توجه د مقررو ادارو په کارکونکو متمرکزه کړی چی ددوی په اند د کابل بانک په درغلی کی ښکيل دی .برعکس،
ددوی اکثريت داسی ښکاری چی کوښښ کوی چی خپله دنده په سختو شرايطو کی په ايمانداری سره په وړاندی بوځی.
د کابل بانک صورت دعوی په داسی حال کی چی ځينی نيمګړتياوی لری بيا ھم يوه لويه الس ته راوړنه وه .خو دغه الس
ته راوړنه بيا د ځانګړی محکمی د دندو د نه تشريح کيدلو له کبله بيا د بربادی د خطر سره مخ وه .ځانګړی محکمه پرته د
ھغه يوی قضيی څخه چی دوی درلوده داسی ښکاريدل چی په نور ھرڅه کی مصروف شول ،او ھم دا د ځينی بنسټيزو
اصولو او قانون سره په مخالفت کی وه.
په داسی حال کی چی د کابل بانک پوری اړونده موضوعګانی د مالی سکتور او ھيواد لپاره ډيری مھمی دی او بايد حل
او فصل شی ،سيستماتيک موضوعات د افغانستان د راتلونکی لپاره ډير اړين دی او د پرمختيايی برنامو ټولو خواوو
باندی تاثير کوی .په داسی حال کی که چيری د کابل بانک سيستماتيک موضوعات حل نه شی ،په افغانستان باندی د
ډيموکراسۍ باور په پوره توګه د السه ورکړل شی.
 .IVسپارښتې
اداره
 .١د افغانستان اسالمی جمھوريت څخه غوښتنه کيږی چی د داسی يو قانون د جوړولو په ھڅه کی شی چی په نتيجه کی
يی يو پارليمانی نظارتی اداره جوړه شی چی دا اداره وکوالی شی د بشری حقوقو آزادی تامين کړی او د قانون د عملی
کولو لپاره کړنالری جوړی کړی او د قانون اساسی او رياست جمھوری د فرمانونو لپاره اداری پريکړی پيل کړی ،نيمه
دولتی ادارو خپلواکی باندی بيا کتنه وکړی په شمول د ددوی د کړنو د قدرت صالحيت چی دوی بی ځايه سياسی مداخلو
څخه ډډه وکړی او پارليمان ته مستقيما راپور ورکړی .دا پارليمانی څارنه بايد ډير قانونی څيړنيز واک ولری ترڅو شفاھی
او مستند شواھد راغونډولی وشی.
 .٢د نيمه دولتی خپلواکو ادارو رئيسان بايد د ګومارنی په پايله کی د ادری د خپلواکۍ ،د خپلی دندی څخه د صحيح ګټی
اخستنی او د ناوړه مداخلی يا نفوذ په ھکله ذده کړی وکړی.
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 .٣د افغانستان اسالمی جموريت څخه غوښتنه کيږی چی د سياسی حزبونو د تمويل او د ټاکنو د کمپاين لپاره يو قانون
برابر کړی ترڅو دا اطمينان حاصل شی چی ټول سياسی کړنی رڼی دی او ټولو ته رپوټ ورکول کيږی.
 .۴د افغانستان اسالمی جمھوريت څخه غوښتنه کيږی چی داسی يو قانون جوړ کړی چی د اداری فساد ښکاره کوونه
پياوړی کړی ،د ښکارندويو څخه د مضرو پايلو مخنيوی وکړی ،د شاھدانو او ښکارندويو لپاره د ساتنی پروګرام جوړ
کړی او کوم کارکونکی چی په ښه نيت کار کوی ھغوی جرمی او مدنی تاوانونو او پايلو څخه وژغوری.
مقرراتی چاپيريال
 .۵د افغانستان اسالمی جمھوريت څخه غوښتنه کيږی ترڅو يوه دولتی د حسابدارۍ او اداری تفتيش مسلکی اداره جوړه
کړی چی د حساب کونکو او پلټونکو ادارو ته د جواز ورکولو واک ولری او وکړی شی د سمون ګامونه پورته کړی.
نوموړی اداره بايد د ذده کړی لپاره اړتياوی برابری کړی او د حساب کونکو شرکتونو او حسابدارۍ لپاره تګالره برابره
کړی چی دا به ټولی اداری سمبالوی او په دوامداره ډول د دغی تګالرو د پيروی څخه څارنه وشی او د ټولو ھغه کمپنيو
چی ښه بڼه او اجازه ليک لری ھغوی ته بايد عمومی د ثبت ليست يا کتاب جوړ شی.
 .۶د افغانستان اسالمی جمھوريت څخه غوښتنه کيږی ترڅو داسی مقرری د ھغه مھمو کمپنيو او ادارو لپاره جوړی کړی
ترڅو دوی خپل کلنی راپور اوھغه مالی اظھارنامی چی پلټل شوی وی او د ھغه معيارو سره سم چی د مسلکی څارنه
ادارو لخوا برابر شوی وی د دوی د مالی کال د پای د رسيدلو څخه دری مياشتو وروسته خپل رپوټ برابر او خپور يی
کړی.
 .٧د افغانستان د پانګه اچونی څخه د مالتړ اداره بايد اضافی معلومات د ثبت شوی کمپنيو په ھکله په شمول د مکملو
معلوماتو د دوی د څښتن او مديرانو په ھکله جوړ کړی او د ويب پاڼی له الری يی عامه خلکو ته وړاندی کړی.
څارنه او پلی کونه
وړتيا
 .٨د مالی انتقاالتو او رپوټونو د شننی مرکز ) (FINTRACAد نړيوالی ټولنی په مرسته بايد د معلوماتی ټيکنالوژۍ
ميکانيزمونه جوړ کړی چی وکړی شی ټول سندونه او راکړه ورکړه مخکی له مخکی وڅاری او د بدګمانو اسنادونو او
راکړو ورکړو او د ډيرو پيسو د انتقال په اړه د خپلکاری سيستم له الری په ګړندی ډول خبر ورکړی .ددی نوی دندی په
ھکله الزمی حقوقی مقرری بايد د مالی انتقاالتو او رپوټونو د شننی مرکز په اساسنامه کی په ښکاره ډول برابری شی.
 .٩د افغانستان بانک د نړيوالی ټولنی په مرسته بايد دڅارنی د ظرفيت د لوړولو داسی يو پروګرام جوړ کړی چی په ھغه
کی په ځانګړی ډول ډير تمرکز د درغليو په کشف ،مالی تحليل او د بانک د معلوماتی سيستم څخه څارنی په پرمختللی بڼه
باندی وی .برسيره پردی ،د څارنی بڼی ته بايد ځانګړی پاملرنه وشی او په سيسټم کی د اړتيا په موده کی ګړندۍ
بدلونونو لپاره طرحه ځانګړی شی.
مرسته  /ھمکاری
 .١٠د افغانستان د مالی انتقاالتو او رپوټونو د شننی مرکز او د افغانستان بانک د څارنی رياست بايد په کلکه د معلوماتو د
شريکولو تفاھم ليک پلی کړی ،په ځانګړی ډول د بانک د پلټنی پايلی ،بدګمانه انتقاالت يا د ډيرو پيسو راکړه ورکړه.

Page 67

د کابل بانک د کړکيچ رپوټ  ١٣٩١عقرب ٢۵

د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکه او ګډه کميټه

 .١١د افغانستان بانک بايد يوه کاری ډله ددی لپاره چی مالی بی نظمۍ وارزوی ،جوړه کړی ترڅو معلومات سره شريک
کړی ،کشف او پلی کوونه ھمغږۍ کړی .دا کاری ډله بايد د مالی څارنی رياست ،د مالی رپوټونو د تحليل او څارنی
مرکز ،د امنيت ملی عمومی رياست ،د اداری فساد پروړاندی د مبارزی ستره اداره ،لوی څارنوالی او د کورنيو چارو
وزارت څخه جوړه شی.
 .١٢د افغانستان اسالمی جمھوريت څخه غوښتنه کيږی ترڅو د افغانستان بانک ،د ماليی وزارت او دولت ترمينځ د مالی
ګډوډۍ په صورت کی ددوی ترمينځ د ھمکاری لپاره رسمی کړنالری ترتيب کړی .دا کړنالری بايد داسی ترتيب شی چی
د ھر چا دندی په کی ځانګړی شوی وی او کله چی د دولت مداخله اړينه وی بايد د مرکزی بانک او خزانی ترمينځ د بيی
شريکول موجود اوسی.
اداره
 .١٣د افغانستان اسالمی جمھوريت څخه غوښتنه کيږی ترڅو د کمپنيو د رئيسانو داسی يو انسټيټوټ جوړ کړی چی د
شريک مديريت لپاره د څارنی معيارونه برابر کړی ترڅو دا جوته شی ټولی اتحاديی په مسلکی ډول اداره شی.
 .١۴د افغانستان اسالمی جمھوريت څخه غوښتنه کيږی چی د بانکی زيان قانون د تفصيلی پروسيجرونو او د بانکونو د
مالی نسکوريدلو کړنالری جوړی کړی ،چی د پور ورکونکی آخرځای اسانتياوی په کی فعالی وی .قانون بايد د ټولو ادارو
دندی جوتی کړی ،ددوی احتمالی مالی مسؤليتونه بايد څرګند شی او تر يوه حده پوری دوی ته خپلکاری ورکول شی ترڅو
کړنی ګړندۍ شی او په پروسه کی روڼوالی رامنځته شی.
 .١۵د افغانستان بانک بايد يو اندازه پيسی چی د ھيواد څخه بھر ته تللو لپاره منل کيږی ھغه بايد معلومی يا مشخصی شی
ترڅو دا څرګنده شی د صحيح بانکدارۍ څخه ګټه اخستل شوی ده.
 .١۶د افغانستان بانک بايد د صنايعو او بانکونو سکتور لپاره ځينی بريدونه وټاکی.
 .١٧د افغانستان بانک بايد ټول قانونی مقررات د کاراجازه ليک ورکوونی او د شريکباڼو د تصديق ،د بانکونو مديريت او
څارنه په بشپړه توګه پلی کړی.
 .١٨د افغانستان بانک بايد د ھر کس يا ډلی ډير تر ډيره برخه يا سھم  ١٠٪پوری محدوده کړی.
رپوټ ورکونه
 .١٩د دی لپاره چی په بانکونو کی د معلوماتو راغونډول معياری شی او د څارنی پروسه ال ښه شی د افغانستان بانک بايد
– د بڼی او محتوا په شکل – او دمالی راپور ورکوونی پروسه لپاره معيارونه برابر کړی.
 .٢٠د افغانستان بانک بايد د تجارتی بانکو لپاره د داخلی حساب او دخطر د مديريت الرښوونی جوړی کړی ،چی ډير
توجه يی بايد په کافی اندازه د داخلی پلټونکو څانګو ترمينځ اړيکو ،د خطراتو څانګو ترمينځ اړيکی او د نظارتی پالوی
باندی وی ترڅو وکړی شی په ګړندی ډول خطر وپيژنی.
 .٢١د افغانستان بانک بايد د نړيوالو مالی انتقاالتو څخه رپوټ ورکونی ته معيارونه جوړ کړی ترڅووکړی شی په
مياشتنی ډول د نړيوالو مالی انتقاالتو څخه ګړندي څارنه وکړی.
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د پورونو او بانکی پانګو دوسيی
 .٢٢د افغانستان بانک بايد دا اړينه کړی چی د يو بانکی حساب د پور ګټه د يو پلورونکی حساب ته يواځی د چيک او يا
ھم د  wire transferله الری وشی.
 .٢٣د افغانستان بانک بايد په ټولو پورونو باند د بيمی ټينګار وکړی ترڅو د شتمنيو د ځانګړی کولو کی مرسته ،لمړنی
ضمانت او د کاری ګټو تامين باندی ټينګار وشی.
 .٢۴د افغانستان بانک بايد له ټولو پور اخستونکو څخه په ډله ايزه توګه دا غوښتنه وکړی ترڅو خپلی ماليی او ارزول
شوی بيلنس شيټ د ھغی بانک لپاره چی پور يی ورکړی وی او د افغانستان بانک د تفتيش کوونکو لپاره وساتل شی او
موجود اوسی.
 .٢۵د افغانستان بانک بايد داسی الرښود جوړ کړی چی ټول ونډه لرونکی د پورونو د مستقيم تصويب څخه مخنيوی
وکړی او د بانک پوری اړونده خلک ددی څخه وژغورل شی چی د خپل ځان لپاره پورونه منظور کړی.
کړنی يا اړيستل
 .٢۶د افغانستان اسالمی جمھوری دولت څخه غوښتنه کيږی چی د بانکدارۍ په قانون کی بدلون راولی ترڅود خپلکاری
اجرايوی ګامونو تطبيق په مواردو کی د تنظيم کونکو بی ميلی د سختو اصالحی تدابيرو په پلی کولو سره لری شی او
د خپلکاری سيستم automation systemددی قانون برخه وګرځی.
پلټنه او د قانون اړيستل يا قانون پلی کول
 .٢٧د لوی څارنوالۍ اداره بايد د دوه اړخيزی ھمکاری غوښتنی په پراخه توګه وليږدوی ترڅو د کابل بانک پانګی،
اوسنی پوره وړی او ګټه اخستونکی په کی شامل وی.
 .٢٨د لوی څارنوالۍ اداره بايد يوه جنايی څيړنه پيل کړی ترڅو دا جوته کړی چی آيا ھغه جنايی تورونه چی د کابل
بانک پر ټولو ونډه لرونکو ،د پامير ھوايی شرکت کارکونکو ،ھغه حساب پلټنی کمپنی چی د پور اخستونکو کمپنيو لخوا
استمعال شوی وی ،دولتی کارکونکی چی کيدای شی په درغلی يی ځينی کمپنی راجستر کړی وی ،او ھر ھغه څوک که
وړ دی  ،صحيح دی او که نه؟
 .٢٩د لوی څارنوالۍ اداره بايد د جنايی څيړنو ټولی پايلی په ليکلی شکل مستند کړی .په خاصه توګه ھغه موارد چی
پورته ذکر شوی دی او تورونو د عملی کيدلو او يا نه عملی کيدلو لپاره واضيح او روڼ داليل وړاندی کړی.
 .٣٠لوی څارنوالی د نړيوالی ټولنی په مرسته بايد څارنواالنو ته د ظرفيت د لوړونی يو پروګرام جوړ کړی ترڅو دھغوی
وړتيا د ځانګړی څيړنو په اجرا کولو کی پياوړی شی .د استخباراتی جنايی تحقيقات بايد ددی پروکرام برخه اوسی.
 .٣١نړيواله ټولنه بايد د څارنواالنو لپاره د وړتيا لوړونی د زده کړی پروګرامونه د جزايی کړنالرو په برخه کی ،د
ملګروملتونو د څارنواالنو د رول الرښود )(United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors (١٣۶٩
) 1990او د فساد پروړاندی د مبارزی د عملی تدابيرو الرښود کتاب وکاروی تر څو د څارنواالنو او تحقيق کونکو لپاره
) (١٣٨٣بايد د منلو وړ وګرځی .نړيواله ټولنه بايد د څارنواالنو لپاره د ظرفيت د لوړونی پروګرامونه لکه جزايی
کړنالری ،د څارنواالنو د رول په ھکله د ملګروملتونو د ) (١٣۶٩الرښود او د څارنواالنو او پلټنو کوونکو لپاره د فساد
پروړاندی د مبارزی د عملی معيارونو کتاب )(Handbook on Practical Anti‐Corruption Measures (١٣٨٣
) for Prosecutors and Investigators 2004ذده کړی برابری کړی.
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 .٣٢لوی څارنوالی بايد د جنايی صورت دعوی د ليکلو او جوړولو معيارونه پياوړی کړی ترڅو دا جوته شی چی د
اقتصادی جنايی قضيو د قانونی تعقيب يواځينی معيارونه په ټول ھيواد کی پلی شی.
 .٣٣لوی څارنوالی بايد په بيړه د ھغه ټولو کسانو چی د کابل بانک په مساله کی د توقيف الندی دی د دوی د حالت څخه
ارزونه وکړی ترڅو ددوی د توقيف د قانونی حيثيت څخه اطمينان حاصل کړی.
 .٣۴د لوی څارنوالی اداره بايد د ټولو جنايی څيړنو د ثبت او راجستر ،تورونو او د ھغی پايلی لپاره په ھيواد کی يو واحد
مرکز جوړ او د ھغی څخه پاملرنه وکړی ترڅو د جنايی سوابقو د معلومولو لپاره ھغه څوک چی قانونی واکدار وی الس
رسی ولری.
 .٣۵لوی څارنوالی بايد د انټرپول سره د معلوماتو د شريکولو د ھمغږۍ بھير د يو روند له الری ښه کړی.
 .٣۶لوی څارنوالی بايد د پوليسو او د سترو جرمونو پر ضد د مبارزی کاری قوی څخه د شواھدو د راغونډولو په بشپړه
او موثره توګه څارنه وکړی.
 .٣٧دافغانستان اسالمی جمھوريت څخه غوښتنه کيږی ترڅو د څيړنو ځانګړی اجرايوی بڼو ته پراختيا وکړی ترڅو
وکړی شی پراخه کچه شديد يا جدی جرمونه د خپل چتر الندی ونيسی او اړونده واکداری اداری په الزمه وسايلو برابری
کړی او دوی ته داسی ذده کړی ورکړی ترڅو د څيړنو ځانګړی اجرايوی سيسټم په عمل کی په موثره توګه کار وکړی.
 .٣٨د افغانستان اسالمی جمھوری دولت څخه غوښتنه کيږی چی د قانونی چلند تطبيق څخه مطمئن شی تر څو دا اطمينان
د حقوقی اشخاصو د ھغو جناياتو د مخنيوی سبب وګرځی چی د خپل ځانی ګټو د تر السه کولو لپاره يی کوی .دا مسئوليت
نه بايد جنايی کړنو څخه مستثنی وګنل شی او عامالن ،آمران او نور اړونده برخی يی بی برخی پاتی شی.
قضايی کړنی
 .٣٩د ځانګړی محکمی څخه غوښتنه کيږی چی په بيړه د صورت دعوی ترچتر الندی د کابل بانک جرمی تورونه
مالحظه کړی او بايد ټولی ھغه نوری قضايی کړنی په شمول د شتمنيو د الس ته راوړنو موضوعات بند کړی او ترڅو
چی محکمی ته نه وی وړاندی شوی د محکمی ټولی کړنی بايد ثبت شی پرته له دی چی د افغانستان قوانينو يی د نه ثبت
صراحت کړی وی.
 .۴٠د ځانګړی محکمی څخه غوښتل کيږی ترڅو دا اطمينان حاصل کړی چی په دی محکمه کی د مالی معلوماتو يا د
نورو تخنيکی موضوعاتود تحليل کافی کارپوھان شتون لری.
 .۴١د ځانګری محکمی څخه غوښتل کيږی ترڅو د لوی څارنوالی لخوا د کابل بانک د اداره کوونکو په ھکله په ځانګړی
توګه را استول شوی تورونه په کره او مناسب ډول وارزوی او د دی اطمينان حاصل کړی چی د تورنو کسانو حقوق تر
معيينه حده پوری وژغورل شی.
 .۴٢نړيواله ټولنه بايد د قاضيانو د ظرفيت د لوړنی پروګرام څخه مالتړ وکړی ترڅو قاضيان د جنايی کړنالرو او د
عدالت بنسټيزی تګالرو ،د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو نړيواله اعالميی ،مدنی او سياسی حقوقو په ھکله نړيوال
کنوانسيون او د بنګلور د قضايی تګالرو اخالق په ھکله ذده کړی وکړی.
 .۴٣د محکمو او اداری محکمو ټولی ناستی بايد په څرګنده ډول اوسی او پريکړی يی د مالی شخړو د حل دکميټی په
شمول بايد خپری شی.
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 .۴۴د افغانستان اسالمی جمھوريت څخه غوښتنه کيږی ترڅو داسی قانون جوړ کړی چی اداری پريکړی د ولسمشر د
فرمان په شمول د محکمی د بيا کره کتنی لپاره له ھغه خلکو لخوا رابرسيره شی چی ددی څخه مستقيما او بنسټيزه ګټه
لری يا ھغه محکمی ته دا جوته کړی چی داسی کول د عامه ګټو لپاره دی.
الس ته راوړنی )شتمنيو الس ته راوړنی(
 .۴۵د کابل بانک د تصفيی مديريت يا د امالکو مديريت بايد د اقتصادی پاملرونو پربنسټ پريګړی وکړی او د شتمنيو د
پلورولو په برخه کی په بشپړه توګه بی له کومی باندنی سپارښتنی د خپل واک څخه کار واخلی او کومی پريکړی يی چی
په ښه نيت کړی وی بايد د کومی قانونی څيړنی او تحقيق الندی رانه شی.
د نوی کابل بانک پلورل
 .۴۶نوی کابل بانک د وزيرانو د شورا لخوا تصويب شوی ستراتيژۍ سره سم بايد وپلورل شی ترڅو دا جوته شی د کابل
بانک په کړکيچ کی دخيل خلک ونه کړی شی د نوی کابل بانک په ملکيت يا مديريت کی برخه ولری.
څارنه او راپور ورکونه
 .۴٧ددی راپور د خپريدلو څخه  ۶٠ورځی وروسته ،د افغانستان اسالمی جمھوريت ،د افغانستان بانک او نور اړونده
اداری ته بلنه ورکول کيږی ترڅو خپل ليکلي ځوابونه د  MECکميټی ته وړاندی کړی او د يو زمانی مھال ويش پربنسټ
ددی راپور د سپارښتونو د پلی کيدلو په ھکله خپله اراده وښايی.
 .۴٨د افغانستان اسالمی جمھوريت ،د افغانستان بانک او نور اړونده ادارو ته بلنه ورکول کيږی ترڅو د  MECکميټی
غوښتنو د پرمختګ په ھکله خپل رپوټ وړاندی کړی.
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لمړۍ ضميمه :د ټوليزی پوښتنی په اړه کميټی ته راليږل شوی وړانديز
د افغانستان اسالمی جمھوريت
دماليی وزارت

 ١٣جوزا ١٣٩١
سيما غنی
د داراالنشاء رئيسه
د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکه او ګډه کميټه
محترمه آغلی سيماغنی!

لکه څرنګه چی تاسی په جريان کی ياست ،افغانستان د  ١٣٩٠د عقرب په مياشت کی د پيسو د نړيوالی پيټۍ ) (IMFسره تړون
السليک کړ ،ترڅو دپيسو د نړيوالی پيټۍ ھغه پروګرام چی د  ١٣٨٩کال د سنبله په مياشت کی دريدلی وه ھغه بيا پيل شی .نوموړی
پروګرام د کابل بانک د کړکيچ له کبله چی د ھيواد دثبات په برخه کی يوه ستره ننګونه وه دريدلی وه .د  ١٣٩٠کال د عقرب تړون د
کابل بانک د کړکيچ د ناڅرګندو بنسټيزو ټکو په ھکله ځينی بنچمارکونونه شامل دی.
يو ډير مھم بنچمارک د اداری فساد پرضد د څارنی او ارزونې خپلواکی او ګډی کميټی ته بلنه ورکوی ترڅو کابل بانک د ناکامۍ
څخه ارزونه وکړی او د دولت د غبرګون په ھکله يو عمومی رپوټ خپور کړی .په ځانګړی ډول د پيسو نړيوال صندوق الندنی
موارد اړين ګڼی:
د اداری فساد پرضد د څارنی او ارزونی خپلواکه او ګډه کميټه يوه عمومی پراخه پلټنه ددی لپاره چی د کابل بانک د کړکيچ د پيښو
څخه ارزونه وکړی په الرواچوی چی دا به د بانک د داخلی تفتيش ،د بانک کړنو ته کتنه ،د ونډه لرونکو کړنی ،د څارنی او
حسابداری څانګو د رول او دولت او عدليی جزايی نظام جرمونو ته په رسيدګی کی د موثريت څارلو څخه پيل شی.
د افغانستان له دولت لخوا د ټاکل شوی استازی په حيث د افغانستان دولت او د پانګی د نړيوالی پيټی ترمينځ شوی ژمنو د پلی کيدلو
لپاره ،زه داسی سپارښتنه کووم چی د  MECکميټه دغه مھم ګام د ھيواد په استازيتوب څومره چی ژر کيدای شی پلی کړی .د پيسو د
نړيوالی پيټۍ سره د دی رپوټ د خپريدلو وروستۍ نيټه د  ١٣٩١کال د ميزان ٩مه ټاکل شوی ده .کميټه دی د خپل صالحيت او
مسؤليت پربنسټ نوموړی پلټنه د دولت د مداخلت يا مخالفت څخه پرته په الره واچوی او خپلو پريکړو ته دی ورسيږی .مونږ به د
معلوماتو ته د الس رسۍ په برخه کی د کميټی د سھولت لپاره ھره ممکنه کړنه ترسره کړو.

په درنښت
ډاکټرعمرزاخيلوال
د ماليی وزير
د افغانستان اسالمی جمھوريت
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دويمه ضميمه :د کابلبانک د ټوليزی پوښتنی کاری اليحه
د ھغه ځايه څخه چی د  ١٣٨٩کال د اسد په مياشت کی د خلکو انديښنی د کابلبانک په اړه چی د کابلبانک شتمنۍ د ھغی
د ورکړو په اړه کمی دی ،زياتی شوی.
د ھغه ځايه څخه چی د افغانستان اسالمی جمھوری دولت د کابل بانک د پورونو د بيرته ورکړی لپاره په کافی اندازه
بودجوی مرستی وکړی ،ترڅو خپلو مشتريانو ته د ھغوی امانات بيرته وسپاری.
د ھغه ځايه څخه چی داسی ادعاګانی موجودی وی چی د کابل بانک په له منځه تللو کی مختلفو عواملو لکه درغلۍ ،ناکافی
ځواب ورکونه او پلټنه ،او يو کمزوری مقرراتی چاپي﷼ ،شتون درلود.
د ھغه ځايه څخه چی متعددو پلټنو چی د ډيرو پلټونکو له خوا سرته رسيدلی وی ،ھيڅکله ھم يوه ټوليزه ارزونه چی ټول
حقايق د کابلبانک د تآسيس په اړه ،د ھغی د کړنو چی د کابلبانک د سقوط سبب وګرځيد ،او په کافی اندازه غبرګون ددغه
کړکيچ په اړه شتون نه درلود ،و نه ښودو.
د ھغه ځايه څخه چی د فساد پروړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکه کميټه ) (MECد افغانستان د دولت او نړيوالی ټولنی
له خوا په خپلواک ډول تآسيس شوی او د فساد پروړاندی د کړنو د څارنی او ارزونی لپاره په دولتی او نړيوالو ادارو کی
ورته دنده ورکول شوی.
دھغه ځايه څخه چی د افغانستان اسالمی جمھوری دولت او د پيسو نړيوال صندوق) (IMFپه  ١٣٩٠کال کی چی د
اعتباراتو د اسانتياوو د پراخه پروګرام د رپوټ د  ۴مادی پر اساس د کميټی ته دنده وسپارله چی يوه ټول اړخيزه پوښتنه د
کابلبانک د له منځه تلو په اړه ترڅو د ستونزو د له منځه وړلو لپاره سپارښتنی وړاندی کړی ،اجراء کړی.
او د ھغه ځايه څخه چی د  ١٣٩١کال د سرطان د مياشتی په ١٢مه نيټه د ماليه وزير د کميټی څخه وغوښتل چی يوه ټول
اړخيزه پوښتنه د کابلبانک د کړکيچ په اړه سرته ورسوی او کميټی ھم ومنله.
د ټول پوښتنی منځته راوړل
 .١کميټه به يوه ژوره ھراړخيزه پوښتنه په چټک ډول د  ١٣٩١کال د سرطان د مياشتی په ٢٢مه نيټه شروع
کوی او خپل وروستی رپوټ او سپارښتنی به د افغانستان اسالمی جمھوری دولت ،د پيسو نړيوال صندوق او
عامو خلکو ته وړاندی کوی.
کاری اليحه
.٢کميټه به ليدنه وکړی د:
الف .ھغی پيښی څخه چی د کابلبانک کړکيچ يی منځته راوړ چی د کابلبانک د شروع څخه تر اوسه
پوری ،چی په ھغی کی د کابل بانک کړنی ،د ونډه لرونکو کړنی ،د څارنيز پالوی رول ،پلټنی ،او د
سالکارانو د پالوی کړی ،شاملی دی  ،او
ب .د دولت ،مرکزی بانک ،او د عدلی او قضايی اورګانونو په وخت او موثر غبرګون ،ددی لپاره چی
د ھيواد د مالی سکتور څخه يی ساتنه کړی وی ،د اداری موضوعګانو ته يی رسيدګی کړی وی ،او د
افغانستان قانون يی پلی کړی وی
ددی لپاره چی عامه پوھاوی لوړ کړی ،روڼوالی منځته راوی ،او د خلکو اعتماد رامنځته کړی ،او ددی لپاره چی
د مالی سکتور د ساتنی لپاره سپارښتنی وکړی ،او ھم په راتلونکی کی دداسی پيښو څخه مخنيوی وکړی.
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 .٣کميټه به پخپل رپوټ کی اشخاصو ته د ھيڅ ډول او يا اندازه د مالمتيا راجع نکړی
صالحيتونه او کړنالری
 .۴کميټه به ھمدارنګه:
الف .کميټه به څيړنی وکړی او معلومات به راټول کړی ،په شمول د ځينو مرکود اجراء کولو
ب .په ځانګړی او يا په عمومی ډول د ځينو ډلو او ګروپونو سره مشوری وکړی ،او
ج .ليکلی او ويلی ځوابونه به السته راوړی
 .۵کميټه به په لمړی سرکی اړونده رپوټونه مطالعه او په پام کی ونيسی ،او د امکان په صورت کی به شته
رپوټونو او بيانيو باندی چی کميټی ته وړاندی شوی اتکاء وکړی .کميټه به ددی پرځای چی شاھدان راوغواړی،
دغه رپوټونو ته پاملرنه وکړی.
 .۶کميټه د ټول اړخيزی پوښتنی په اړه د خلکو او ادارو د برخی اخستنی او ھم ددوی د برخی اخيستنی الری
چاری په ګوته کړی.
 .٧کميټه به ھمدارنګه د امکان په صورت کی د ادارو په استازيتوب په شاھدانو باندی اتکاء وکړی ،او ھم به
ھغه ادارو چی د خلکو استازی اداری وی ،يا ھم د مدنی ټولنو په ليدلوری باندی اتکاء وکړی.
 .٨کميټه به ھمدارنګه د يوی ژوری ټول اړخيزی پوښتنی لپاره الرښوونی وکړی او کيدای شی ځينی اشخاص يا
د ادارو استازی ددی لپاره راوغواړی چی:
الف .ټول اړخيزه پوښتنه کی برخه واخلی ترڅو ګواھی ورکړی ،او
ب .ھر ډول معلومات ،اسناد او يا اړين موضوعات چی ددغه اشخاصو يا ادارو په واک او کنترول کی
دی ،وړاندی کړی.
 .٩کميټه به ھمدارنګه ځان ډاډه کړی په دی چی دغه رپوټ په پښتو ،دری او انګليسی ژبو کی ترتيب شويدی.
زيرمی
 .١٠کميټه به د دندو لپاره د اړتيا په صورت کی اړونده متخصصين راوغواړی.
 .١١کميټه به ھمدارنګه د ټولو قانونی الرو څخه ګټه واخلی ترڅو دا يقينی کړی چی ټول خلک دغه رپوټ ته په
روڼ شکل السرسی ولری.
 .١٢د افغانستان د اسالمی جمھوری دولت ټولو وزارتونو ،ادارو ،کميسونونو ،خپلواکه ادارو ،او ھم نړيوالی
ټولنی څخه وغواړی چی اعظمی ډول د کميټی سره مرسته وکړی ترڅو دغه ټول اړخيزه پوښتنه سرته ورسوی.
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 ٣يمه ضميمه د پيښو لنديز:
پيښه

نيته
غبرګولى ١٣٨٣

کابل بانک د افغانستان بانک څخه دفعاليت جواز تر السه کړی

غبرګولى ١٣٨۴

دافغانستان بانک د اليوت ګلف لمتد  Alliot Gulf Limittedديوه خپلواک پلټونکی په توګه د کابل بانک د  ١٣٨۴کال
پلټنو لپاره چه د وری د مياشتی د  ١١نيټی کی بايد سرته رسيدلی وی ،رد کړ

زمری ١٣٨۴
وږی
١٣٨۴
ليندۍ
١٣٨۴
١٣٨۵
سلواغه ١٣٨۴

د افغانستان بانک  KPMGد يو خپلواک پلټونکی په توګه د کابل بانک لپاره و منل شو
دبيرنګ پانيت  Bearing Pointبنياد د امريکاد پر مختيايی نړيوالی اداری سره تړون السليک کوی تر څو د څار
ظرفيت په افغانستان بانک کی لوړ کړی٠
کابل بانک د افغانستان بانک ته وړانديز کوی چه  KPMGډير مصروفه دی چه خپلوکه پلټنه تر سره کړی بيا ھم اليوت
ګلف معرفی کوی چه د افغانستان بانک لخوا رد کيږی
د افغانستان د مالی انتقاالتو او رپوټونو د شننی مرکز  FINTRACAجوړ شو.
بھل،لدو السايغ د چارتر حسابداران دخپلواکه پلټونکو په توګه د کابل بانک لپاره د افغانستان بانک د قناعت وروسته
تاييد شو

کب ١٣٨۴

د افغانستان بانک د اصالحی اقداماتويو پالن کابل بانک ته سپاری.

وری ١٣٨۵

څلور نوی ونډه لرونکی د اجرايوی عمومی رئيس په ګدون کابل بانک سره يو ځای کيږی.

وری ١٣٨۵

بھل لد اوالسايغد  ١٣٨٣-١٣٨۴کال د کابل بانکدپلټونکی په توګه نه منل کيږی ،سره له دی چه يو کال د مخه يی کار
کړی ،ھغوی د يو لړ نورو اطمينانی اسنادو له څيړنی وروسته منظور شوی او بيا ھغوی د  ١٣٨٧کال د مرغومی تر
 ١۵کار وکړ.

زمری ١٣٨۵

د افغانستان بانک د اجرايوی عمومی مسئول انتصاب د کابل بانک لپاره تر ھغه وخته په تعويق اچوی تر څو چي څو
تګالری د مرکزی بانک له خوا نه وی پلی شوی.

١٣٨۴
سلواغه ١٣٨۵

وری ١٣٨۴

٩نوی ونډه لرونکی کابل بانک سره يوځای کيږی؛ دسياسی با نفوذه اشخاصو په ګډون
لمړنی داخلی پلټنه د کابل بانک د بيرنګ پاينت Bearing Pointپه مرستھتر سره کيږی
دافغانستان بانک له ديچی د کابل بانک امنيتی عمومی رئيس د بانک داجراييوی عمومی رئيس د معاون په توګه د
افغانستان بانک له منظوری پرته لنډ مھاله کار کوی انديښنه ښيی او ھغه ته ھدايت ورکوی چه دا کار و دروی.
 د افغانستانبانک يواخطاريه مکتوب صادروید افغانستان بانک خپل نظرد اجرايوی رئيس د معاونپه ھکله بدلوی او توصيه کوی چی د کابل بانک رئيس دخپلو
کارمندانو د انتصاب په ھکله د افغانستان بانک له منظوری پرته ھم صالحيت لری.

غويی ١٣٨۶
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پيښه

نيټه
وږی ١٣٨۶

کابل بانک د پيسو لمړنی ورکړه په کابل کی يو د حسابدارۍشرکت ته صادروی ،چی غلطه اظھار نامه يی وړاندی
کړی وه.

لړم ١٣٨۶

د پلټنی اسناد او سوابق مختلف موضوعات د اداری ،د قرضو دوسيه او د بخت د حساب په ھکله يادونه کوی.
د کابل بانک پخوانی رئيس ټاکل کيږی.

مرغومی ١٣٨۶

د افغانستان بانک د ونډه لرونکو مالی او بيوګرافيکی معلومات غواړی
د افغانستان بانک اصالحی اقدامات د کابل بانک په ھکله صادروی

کب ١٣٨۶

د کابل بانک خپلواکه پلټونکی يعنی بھل لد والسايق خپل ځای د ای اف فيرکوسن کمپنی ته پريږدی ترڅو د افغانستان
بانک لخوا د وړاندی شوو پنځو پلټونکو شرکتونو څخه يو د خپلی پلټنی لپاره وټاکی ،د غوښتنی پلی کول پرځای کړی

غويی ١٣٨٧

د پلټنی اسناد او سوابق مختلف موضوعات د اداری ،د قرضو دوسيه او دبخت حساب په ھکله يادونه کوی

چنګاښ ١٣٨٧

پخوانی اجرائيوی رئيس د افغانستان بانک لخواله مرکی پرتھد اجرايی د رئيس په توګه خپل دنده پرمخ بيايی

لړم ١٣٨٧

د بيرنګ پاينت د شرکت لخواد د داخلی پلټنی کار دريږی او د داخلی پلټنو څخه ډډه کوی
د پلټنی ريکارد لھمختلفو موضوعاتو لکه د اداری ،دقرضو دوسيه او دبخت حساب څخه يادونه کوی

ليندی ١٣٨٧

د افغانستان بانک د اصالحی ګام امر صادر وی
ای اف فيرګوسن د کابل بانک خپلواکه پلټنه د  ١٣٨٧کال د مرغومی په ١١باندی تر سره کوی اود بانک په اړه يو
پاک نظر وړندای کوی

١٣٨٧

پخوانی اجرايوی رئيس په يو کاميابه ونډه لرونکی بدليږی او خپل مالی او شخصی معلومات افغانستان بانک ته د کتنی
لپاره سپاری ولی ھيڅ شواھد وجود نلری چه کومه د سره کتنه صورت موندلی وی.

مرغومی ١٣٨٧

پخوانی رئيس د ټولو تجارتی بانکونو اجرائيوی رئيسانو ته ليک استوی او ھغوی ته توصيه کوی چی په ټاکنو کی ګدون
و نکړی.

د  ١٣٨٧مرغومې

د افغانستان بانک د اصالحي ګام د اوچتولو په موخه يو پالن صادروي.

د  ١٣٨٨زمری

د ډياليټ  Delliotمؤسسه بٻرنګ پاينټ Bearing Pointته د السرسی وروسته د متحده ايالتونو نړيوالې
پراختيايي ادارې  USAIDتر قرار داد الندی راځی تر څو د څارنی ظرفيت جوړونه د افغانستان بانک کې مخ ته
بوځی.
د کابل بانک ځانګړې کتنه

د  ١٣٨٧ميزان

د متحده اياالتو سفارت په کابل کی په واشنګټن ډی سی کی د اياالتو برخی ته خبر ورکوی ،چی پامير ھوايی شرکت له
افغانستان څخه پيسی باسی او دا چی د کابل بانک پخوانئ رئيس ډير ملکيتونه په دوبی کی لری.

د  ١٣٨٨کال د تلی

د ملي امنيت عمومي رياست د افغانستان بانک ته د کابل بانک په اړھيو لړ اندٻښنی وړاندی کوی او په اړه ييمالومات
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٢٨مه

ورکوي.

د  ١٣٨٨لړم
د  ١٣٨٨دويمه
نيمايي

پخوانی رئيس دياليت ته د کابل بانک په اړه د يو لړ اندٻښنو توصيه کوي.
د مالي انتقاالتو او رپوټونو د شننی او ارزونی مرکز داسې رپوټونه ترالسه کوي ،چې ګويا کابل بانک پيسې د ھوايي
ډګر له الرې لٻږدوي او د بانک عملياتي چارې په ښه توګه پرمخ نه ځي.

د  ١٣٨٨سلواغه– د
 ١٣٨٩وری

د افغانستان بانک په کابل بانک کې يوه منظمه داخلی پلټنه ترسره کوي .خو د پلټنی څخه کومه پايله السته نه راځی

د  ١٣٨٨د سلواغې
٢١

ای اف فيرگيوسن AF Fergusonيو خپلواکه پلټنھکوي او بې پرې رپوټ وړاندې کوي.

د  ١٣٨٨د کب ٣

واشنګټن پوسټ ورځپاڼه په يوه مقاله کې د کابل بانک له پيسو څخه د داخلي کارکوونکو له لوري د ناوړه ګټې اخيستنې
او په دوبۍ کې د نامنقولو ممکنه شتمنيو د رانيولو يادونه کوي.

د  ١٣٨٨د کب ۵

د افغانستان بانک پخوانئرئيس د پيسو نړيوال صندوق سره ليدنه کوي او دې ھوکړې ته رسٻږي ،چې د کابل بانک لپاره
قانوني پلټنه اړينه ده.

د  ١٣٨٨د کب ۵

پخوانی رئيس جمھوررئيس ته ليکي او له ھغه نه غواړي ،چې ورسره وويني؛ څو د بانکدارۍ حساس موضوعات تر
بحث الندې ونيسي،داسې ښکاره کوي ،چې ګويا دی له تٻرو شپږو مياشتو را په دٻخوا د جمھوررئيس د ليدلو په ھڅه
کې دی او داچې د افغانستان د بانکدارۍ سيستم په خطر کې دی.

د  ١٣٨٨د کب ١٣

د متحده اياالتو د خزانه دارۍ د وزير مرستيال پخواني اجرائيوي رئيس ته ليکي او د کابل بانک اړتيا له قوانينو سره د
مطابقت لپاره اړينه ښيي.

د  ١٣٨٩د وري ٩

پخوانئرئيس د جمھوررئيس د رضايت لپاره له ناکامو ھڅو وروسته د متحده اياالتو د خزانه دارۍ برخی څخه د
تخنيکي مرستې غوښتنليک استوي.

د  ١٣٨٩کال جوزا

د افغانستان جمھور رئيس د کابل بانک د ټوليزی پلټنی څخه مالتړ کوی.

د  ١٣٨٩د
غبرګولي ١۶

د افغانستان بانکدنھو مياشتو په ترڅکې د مديريت په لوړو مقامونو کې د ونډه لرونکو ټاکل او د کتنپالوي د ډٻرۍ
برخې جوړښت د يوې مصوبې په وسيله منع کوي.

د ١٣٨٩چنګاښ

د کابل بانک پخوانی رئيس د امريکا ھٻواد ته سفر کوي؛ څو په کابل بانک کې درغلي برمال کړي ،له دې وروسته،
چې ھغه د کابل بانک کنترول د ډٻری ونډه لرونکو د يوه ګروپ پواسطه له السه ورکوي.

د  ١٣٨٩زمری

د امريکا د متحده اياالتو دولت پخواني رئيس ته خبر ورکوی ،چې د کابل بانک مالکيت په دوو رقابت لرونکو ګروپونو
باندې ويشل شوی ،چې اجرائيوي رئيس يو ګروپ رھبري کوی ترڅو پخوانی رئيس له دندې ګوښه کړي.

د  ١٣٨٩زمری

د افغانستان بانک پخوانئ رئيس د کابلبانک د پخواني مشراو پخوانی اجرائيوي رئيس د استعفا غوښتنه کوي.

د  ١٣٨٩د وږي
١٠

پراخه ګډوډي موجوده وی ،چې امانت اٻښودونکي کابل بانک ته د خپلو شتنميو د بٻرته اخيستلو په نيت راځی.

د  ١٣٨٩د وږي ١٠

د افغانستان دولت په دې اعالن سره نظم منځ ته راوړی ،چې ټول امانتونه به تضمين شي .د افغانستان بانک د کابل
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بانک لپاره متولي انتصابوي.
د  ١٣٨٩د وږي
١۴

د افغانستان بانک،کابل ښاروالۍ ته يو رسمي مکتوب استوي او ترې غواړي ،چې کابل بانک د لويو ونډه لرونکو
ملکيتونه تر نظارت الندې ونيسي.

د  ١٣٨٩د وږي
١۴

د افغانستان بانک پخوانی رئيس د کورنيو چارو وزارت له مرستيال څخه غوښتنه کوي ،چې له ھوايي ډګر څخه دې د
کابل بانک د ځينو ھندي تابعيت لرونکو کارکوونکو سفرونه منع کړي.

د  ١٣٨٩د وږي ١۶

د کابلبانک پخوانی رئيس له خپلو شخصي شتمنيو څخه د افغانستان بانک خبروي او ژمنه کوي ،چې د ھغوی ټول
اسناد به د کابل بانک د تصفيه مديريت ته ليږی.

د  ١٣٨٩د وږي ١٧

د افغانستان بانک پخوانی رئيس ،ولسمشر ته ليکي او دا روښانه کوي ،چې د کابلبانک پخوانئ رئيس او اجرايوي رئيس
د تٻښتې په ھڅه کې دي؛ نو ځکه له ولسمشر نه د ھغوی د نيولو اجازه غواړي.

د  ١٣٨٩د وږي ٢۴

ستر ونډه لرونکي يو داسې مکتوب السليکوي ،چې ھغوی به د افغانستان بانک د نظارت له ټيم سره په ګډه د ورکو
شويو پيسو د بيا الس ته راوړلو لپاره کار کوي.

د  ١٣٨٩د وږي ٢٨

د افغانستان بانک په افغانستان کې د تجارتي بانکونو رئيسانو او د سيمييزو ارګانونو خپلواک رياست ته د ونډه لرونکو
د شتمنيو د تړلو په موخه مکتوبونه استوي.

د  ١٣٨٩وږی

د متحده اياالتو د نړيوالې پراختيا اداره ،د متحده اياالتو د خزانه دارۍ څانګه ،د پيسو نړيوال صندوق ،نړيوال بانک او
دياليت د دې کړکٻچ پر وړاندې د غبرګون د ھمغږۍ لپاره د مالي سکتورونو يو کاري ګروپ منځ ته راوړي.

د  ١٣٨٩وږی

د پيسو نړيوال صندوق د کرٻدت د آسانيتا پروګرام دروي او تر ھغه ،چې اساسی غوښتنې نه وي ترالسه شوې ،بٻرته
نه تجديدٻږي .قانوني پلټنه ،د کابل بانک د کړکٻچ خپلواکه بيا کتنه ،د پيسو بيرته ترالسه کول او جنايي پلټنې ھم تر
پورتني شرط الندې دي.

د  ١٣٨٩وږی

د ټوليزی پلټنی بھير بشپړيږي؛ خو افغانستان بانک به يي تصديق نه کړي.

د  ١٣٨٩د تلې ١٨

د افغانستان بانک داسې يوه مصوبه صادروي ،چې نظارت کوونکي پالوی ته شرايط جوړوي او د ونډه لرونکويا د
بانک د مديره پالوی لپاره د وړ او مناسب تعريف وضاحت کوي.

د  ١٣٨٩د لړم ٨

څارونکی او ساتونکی رپوټ ورکوي ،چې کابل بانک د سختو مشکالتو درلودونکی دی او ډٻرې قانوني سرغړونې
يادوي .وړانديز کوي ،چې کابل بانک دې د متوليت الندې راشی.

د  ١٣٩٠وری

پخوانی رئيس په ټوله نړۍ کې د ډٻرو ھٻوادونو بانکونو او ھمکارانو ته ليکي او له ھغوی نه غواړي؛ څو د کابل بانک
د ونډه لرونکو او له قرضې نه د ګټه اخيستونکو شتمنۍ کنګل کړي.

د  ١٣٩٠د وري ١٣

د افغانستان ولسمشر د څيړنو يو کميسيون ګوماري ،چې د نظارت د عالي ادارې له لوري رھبري شي او د کابل بانک
د کړکٻچ په اړه پلټنه وکړي.
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نٻټه

پٻښه

د  ١٣٩٠د وري ٢٢

ولسمشر اعالن کوي ،چې کابل بانک به د تصفيه الندې راځي.

د  ١٣٩٠د وري ٢۶

د لويې څارنوالۍ اداره د ارزونې له څيړنيز کميسيون سره يوځای کٻږي.

د  ١٣٩٠د وري ٣١

د افغانستان بانک په رسمي ډول د تصفيه کړنی پيلوي.

د ١٣٩٠د غويي ٧

پخوانی رئيس پارلمان ته حاضرٻږي او په کابل بانک کې د فساد د عاملينو نوملړ لولي او د عدلي پلټنې غوښتنه يې
کوي ،چې پکې سياسي څيری ھم ھم شاملی دي.

د  ١٣٩٠غويی

د افغانستان بانک له لوري د کابل بانک د ټوليزی پلټنی لپاره د نړيوالو حقوقی پلټونکو يو بنسټ ګومارل کٻږي.

د  ١٣٩٠غويی

ونډه لرونکي د ھغوی د حسابونو د تړلو لپاره د پخواني رئيس له ھڅو څخه خبرٻږي او پخوانئ رئيس د ھغوی له ډلې
نه د ځينو کسانو له مخالفت سره مخ کٻږي.

د  ١٣٩٠غويی

د لويی څارنوالۍ لوړ پوړی چارواکی اصلی جنايی اتھام ليک ،السليک کوی ،خو دا له محکمی سره نه ثبت کيږی.

د  ١٣٩٠د غويي
٢۶

د کابل بانک د کړکٻچ د څيړنی کمٻسيون له شپږ اوونۍ زيار وروسته خپل رپوټ تسليموي .نوموړی رپوټ کی عمده
ټکی داسې دی چی چې دغه کړکٻچ د ونډه لرونکو د ناکامۍ ،د ادارې پالوی د سرغړونو د قوانينو په پام کې نه نيولو
او د افغانستان بانک له لوري د حقايقو د نه برمال کولو په وجه منځ ته راغلی دی.د دغه کمٻسيون يو غړی ،د قانون پر
پلی کولو د څار رئيس او د لويې څارنوالۍ اداره دا پرٻکړه ولسمشر ته سپاري ،چې څوک مسؤول ګڼی.

د  ١٣٩٠غبرګولی

د افغانستان بانک پخوانی رئيس پارلمان ته خپله وروستۍ وينا اوروي او متحده اياالتو ته تٻښته کوي.

د  ١٣٩٠د چنګاښ
۶

د افغانستان بانک پخوانی رئيس خپله استعفا وړاندې کوي او زياتوي ،چې د افغانستان بانک خپلواکي په پام کې نه
نيول ،موضوعاتو ته سياسي رنګ ورکول ،اړين اصالحاترد شوی او د کار تدوام ناممکن شوی دی.

د  ١٣٩٠چنګاښ

د سترو جرمونو پرخالف اداره ) انګلستان(  Serious Organized Crime Agency UKد لويې څارنوالۍ
ادارې ته د نړيوالو جنايي دوسيو په حل کې د مرستې وړانديز کوی.

د  ١٣٩٠چنګاښ

د کابل بانک پخوانی رئيس او پخوانی اجرائيوی رئيس ،د کابل بانک د تورونه سره په تړاو نيول کيږی.

د  ١٣٩٠د لړم ٢٣

د پيسو د نړيوال صندوق د پالوی له لوري د افغانستان لپاره د کرٻدت د آسانتيا پروګرام له ھغه وروسته منظوريږي،
چې د قانوني پلټنی او د تصفيه اساسی شرايط پوره کٻږي.

د  ١٣٩٠ليندۍ

د لويې څارنوالۍ اداره د سترو جرمونو پر ضد د مبارزی د اداری )انګلستان( Serious Organized Crime
Agency UKوړانديز مني.

د  ١٣٩٠کب ٢۶

د ټوليزی پلټنی رپوټ سپارل کيږی.

د  ١٣٩١وری

د سترې محکمې لخوا ځانګړې محکمه منځ ته راغله.

د  ١٣٩١وری

ولسمشر يو فرمان صادروي ،چې له مخې يې پوروړو ته د قرضونو د بٻرته سپارلو اجازه ورکول کٻږي؛ څو په دې
ډول له سود نه معاف او له قانوني پلټنې نه خوندي پاتې شي.
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نيټه

پيښه

د  ١٣٩١د غبرګولي
١٣

د ماليې وزير د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکې او ګډی کمٻټې نه غواړي؛ څو د کابل بانک د
کړکٻچ په اړه يو ټول اړخيزه پوښتنه ترسره کړي.

د  ١٣٩١غبرګولی

د لويې څارنوالۍ اداره د کابل بانک او د افغانستان بانک يو ويشت تنه په استثنا د ونډه لرونکو ،د پامير ھوايي
شرکت د پيلوټانو او د محاسباتي بنسټونو د کارکوونکو په ګډون تورنوي او نيسی.

د  ١٣٩١زمری

ښياو بدی شتمنۍ په اساسي ډول جدا کٻږي او د نوي کابل بانک د خرڅالو لپاره الره ھوارٻږي.

د  ١٣٩١د وږي ١٠

د کابل بانک د تصفيه مديريت رپوټ ورکوي چې  ١٢٨مليونه امريکايي ډالر نقدا بيرتھالس ته راغلی دی او د
 ١٩٠.۶مليونه ډالرو په اندازه د کتابی ارزښت شتمنۍ ھم بٻرته ترالسه شوی.

د  ١٣٩١کال لړم

ځانګړی محکمه خپله لمړنی فيصله د کابل بانک جنايی دوسيی په اړه څرګندوی.

د  ١٣٩١د تلې ٩

له اداري فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکه او ګډه کميټه د کابل بانک د کړکيچ په اړه د ټول اړخيزی
پوښتنی رپوټ بشپړوی او سپاری.
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څلورمه ضميمه :د کمٻټې تر مالحظې الندې اسناد
د افغانستان رپوټ د قوانينو او معيارونو د رعايت په اړه :د نړيوال بانک ارزونه او حسابداري  ،د  ١٣٨٧د سلواغې ٢٨
د افغانستان د اسعارو جريان ،د امريکا د متحده ايالتونو د سفارت مرجع ،د ١٣٨٨د تلې ٢٧
د بانکدارۍ د سکتور د کلنيو اجراأتو رپوټ ،د افغانستان بانک١٣٨۶ ،
د بانکدارۍ د سکتور د کلنيو اجراأتو رپوټ ،د افغانستان بانک١٣٨٧ ،
د بانکدارۍ د سکتور د کلنيو اجراأتو رپوټ ،د افغانستان بانک١٣٨٨ ،
د شتمنۍ د پورونو مديريت :د افغانستان بانک او د افغانستان د بانکدارۍ او مالي انستيتوت د خطرونو د زده کړه ييزو پروګرامونو
پروړاندې خنډونه او تکتيکونه ،د ١٣٩١چنګاښ
د افغانستان اساسي قانون
د کابل بانک د تصفيې د ادارې او د ګاز ګروپ ترمنځ شوی تړون ،د کابل بانک د تصفيې مديريت ،د  ١٣٩٠وږي ٢٣
د اعتبارونو د خطرونو د مديريت کورس ،د افغانستان بانک او د افغانستان د بانکدارۍ او مالي انستيتوت ،د  ١٣٩١غويی
د کابل بانک د ساتونکيدفاعيه ،نيټه نلری
ديميرگک – کنت ،ای .اٍی .ديتراجياچياو تي .تريسل (٢٠٠۶) ،د اصولی بانکداري :د باسل له مرکزي اصولو او بانکي کړنالرو سره
مطابقت ،د پيسو د نړويال صندوق پاڼه ٠۶/٢۴٢
ديميرگک – کنت ،ای .اٍی .ديتراجياچي ) (٢٠٠٩د باسل مرکزي اصول او بانکي کړنالرې :ايا مطابقت مھم دی؟ د پاليسۍ د تحقيق
پاڼه  ،۵١٢٩نړيوال بانک
د حسابدارۍ د څو شرکتونو د بنسټ د ثبت تصديق ،د افغنستان د پانګې اچونې څخه د مالتړ اداره
د کابل بانک د کتنې رپوټ ،د افغانستان بانک ،د  ١٣٨٧ليندۍ
د کابل بانک د کتنې رپوټ ،د افغانستان بانک ،د  ١٣٨٨مرغومې
د کابل بانک د کتنې رپوټ ،د افغانستان بانک ،د  ١٣٨٧غويی
د کابل بانک د کتنې رپوټ ،د افغانستان بانک ،د  ١٣٨۶وږی
د کابل بانک د تفتيش او ارزونې وروستی رپوټ ،کرول ،د  ١٣٩٠د کب ٢۴
د مالی څارنی څانګی تربيوی پروګرام ،د افغانستان بانک ،د  ١٣٩٠کال د وږی مياشت
د اعتبارونو د آسانتيا توسعوي پروګرام د پلي کولو لومړنی رپوټ ،د پيسو نړيوال صندوق ،د  ١٣٩١زمری
د اعتبارونو د توسعوي پروګرام تر نظر الندې لومړنۍ بيا کتنه ،د اړينو اجراأتو په نه رعايت د سترګو پټولو غوښتنه ،د مصارفو
بٻرته مرحله يي ورکول او د اجراأتو د معيارونو غني کول ،د پيسو نړيوال صندوق ،د  ١٣٩١زمری
د بنچمارکونو او سپارښتنو لومړنۍ ټولګه ،د اداري فساد پروړاندې د څارې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمٻټه ،د  ١٣٩٠چنګاښ
ونډه لرونکو ته د بررسي کوونکو خپلواک رپوټ ،ای.اف فرگوسن ،د  ١٣٨٨سلواغه
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د کابل بانک د کړکٻچ د ارزونې د کمٻسيون رپوټ ،د تحقيق کمٻسيون ،د  ١٣٩٠د غويي ٢۶
په کابل بانک او نوي کابل بانک پورې د اړوندو څيزونو ځای پر ځای کول ،د کابل بانک د تصفيې مديريت ،د ١٣٩١د وږي ١٨
د کابل بانک اساسنامه ،کابل بانک ،د  ١٣٨٢زمری
د کابل بانک د بانکدارۍ د جواز غوښتنليک ،کابل بانک ،د ١٣٨٢مرغومې ٧
د کابل بانک تجارتي طرحه او پالن ،کابل بانک ،د  ١٣٨٢د مرغومې ٧
د کابل بانک د پانګې د ساتنې ھوکړليک ،کابل بانک ،د  ١٣٨٣د غبرګولي ٣١
د کابل بانک د ساتندويی ډلی رپوټ ،د کابل بانک ساتندويه ډله ،د  ١٣٨٩د لړم ٨
د  ١٣٨٩د وږي له  ٩نه د  ١٣٨٩د لړم تر  ١۵پورې د کابل بانک د اعتبارونو د ادارې رپوټ
د کابل بانک پر وړاندې د جزايي دعوا بڼه ،لويه څارنوالي ،د  ١٣٩١غبرګولی
د کابل بانک د  ١٣٨۶ -١٣٨۵کلونو لپاره د کابل بانک څلورم کلنی رپوټ ،د  ١٣٨٧د غبرګولي ٨
د کابل بانک د  ١٣٨۵ -١٣٨۴کلونو لپاره د کابل بانک دريم کلنی رپوټ ،د ١٣٨۶د غبرګولي ١٢
د افغانستان د بانکدارۍ قانون
د افغانستان بانک قانون
د تورو پيسو د مينځلو او له ھغو نه د ترالسه کيدونکو ګټو پروړاندې د مبارزې قانون
د جرمونو د کشف او تحقيق قانون
د پوليسو قانون
د مالي سکتور له وروستۍ تجربې نه زده کړي درسونه ،د افغانستان بانک ،د ١٣٨٩د ليندۍ ١۵
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري تر څارنيالندې د کابل بانک د اٻښودلو د پرٻکړې مکتوب د  ١٣٨٩د وږي ١۴
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د کابل بانک د جواز د منظورۍ مکتوب ،د ١٣٨٣د چنګاښ ۶
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري دمقدماتي جواز د منظوررۍ مکتوب ،د  ١٣٨٣وری
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د کابل بانک د ارزوونکي ټيم په توګه د کی.پی.ام.جي د تصويب مکتوب ،د  ١٣٨۴د وږي
٣
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوريد يوې امتحاني دورې لپاره د خطراتو د آمريت د سرپرست د منظورۍ مکتوب ،د ١٣٨۶د کب
٢۵
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د کابل بانک د اعتبارونو د آمر د ټاکل کٻدلو د منظورۍ مکتوب ،د ١٣٨۶د کب ٢۵
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د کابل بانک د داخلي تفتيش د آمر د تقرر د منظورۍ مکتوب ،د  ١٣٨۵د زمري ۴
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د عملياتي آمر د تقرر د منظورۍ مکتوب ،د  ١٣٨۵د زمري ۴
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کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د بانک د نمايندګيو د جوړښتد مشروطولو د منظورۍ مکتوب ،د  ١٣٨۴د کب ٣
د افغانستان بانک له لوري کابل بانک ته د مالي کال ،چې د  ١٣٨۴په کب کې پای ته رسٻږي ،د څٻړونکو په توګه د بھل ،لد او
السايق د ردولو مکتوب ،د  ١٣٨۵د غبرګولي ٢٨
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د مالي آمر د تقرر د منظورۍ مکتوب ،د ١٣٨۴د مرغومي ١۶
کابل بانک ته د افغانستان بانک له خوا له قانون سره د مطابقت د آمر د تقرر د منظورۍ مکتوب ،د ١٣٨۶د مرغومي ١۶
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د اجرائيوي رئيس د معاون او د نمايندګيو په اړه مکتوب ،د ١٣٨۶د غبرګولي ٣
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د اجرائيوي رئيس د تقرر د مشروطولو د منظورۍ مکتوب ،د ١٣٨٣د کب ١٩
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د کابل بانک د عملياتي آمر د تقرر د منظورۍ لپاره د سپارښتنو په اړھمکتوب ،د  ١٣٨۵د
زمري ۴
کابل بانک ته د افغانستان بانک له خوا د اجرائيوي رئيس د تعويق د منظورۍ مکتوب ،د ١٣٨۵د زمري ٢٢
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د اجرايوي رئيس د معاون په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۵د کب ١٢
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د اجرايوي رئيس د منظورۍ له شرايطو سره په مطابقت کې د ناکامٻدو په اړه مکتوب ،د
 ١٣٨٩وږی
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د يوې مرکې د جوړولو مکتوب ،د  ١٣٨۶د غبرګولي ١۶
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د د دويم ځل لپاره د کابل بانک د مستقل څٻړونکي په توګه د اليوټګلف لمتد د ردولو
مکتوب ،د ١٣٨۴د مرغومې ١٣
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د اجرائيوي رئيس د معاون د تقرر د رد مکتوب -نيټه نلړی.
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د ونډه لرونکو د مالي او فردي سوابقو د مالوماتو د وړانديز مکتوب ،د  ١٣٨۶د مرغومې
١٩
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د څارونکي پالوی د غړو د سوابقو له مخې د مالوماتو د وړانديز مکتوب ،د  ١٣٨۶د کب
١١
کابل بانک ته د افغانستان بانک له لوري د کابل بانک د ونډه لرونکو د سوانحو له مخې د مالوماتو د وړانديز مکتوب ،د  ١٣٨۶د کب
١٣
د لويې څارنوالۍ ادارې ته د افغانستان بانک له لوري د کابل بانک په اړه د جنايي پلټنو له مخې د وړانديز مکتوب ،د  ١٣٨٩د ليندۍ
٢
د لويې څارنوالۍ ادارې ته د افغانستان بانک له لوري د پخواني اجرائيوي رئيس د سفر په اړه مکتوب ،د ١٣٨٩د سلواغې ٢٠
د لويې څارنوالۍ ادارې ته د افغانستان بانک له لوري د يادو کسانو د ممنوع الخروج کٻدو مکتوب.
د کابل بانک رئيس ته د افغانستان بانک له لوري د مستقل بررسي کوونکي په توګه د اليوټګلف لمتد د رد مکتوب ،د  ١٣٨۴د
غبرګولي ٢٩
د بانکونو اجرائيوي رئيسانو ته د افغانستان بانک له لوري د شتمنيو د منجمدکٻدلو مکتوب ،د  ١٣٨٩د وږي ٢۴
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د مرکزي بانکونو رئيسانو ته د افغانستان بانک له خوا د کابل بانک د ونډھوالو د شتمنيو د منجمٻدکٻدلو وړانديزيه مکتوب ،د  ١٣٩٠د
غويي ١٢
د څارنې عالي ادارې ته د ښودل شويو اندٻښنو په ځواب کې د افغانستان بانک له لوري مکتوب ،د  ١٣٨٩د غبرګولي ١۵
د څارنې عالي ادارې ته د افغانستان بانک له لوري په کابل بانک کې د السته راوړنو په اړه مکتوب ،د  ١٣٩٠د وري ٢٢
د څارنې عالي ادارې ته د افغانستان بانک له لوري په کابل بانک کې د السته راوړنو په اړه مکتوب ،د  ١٣٩٠د وري ٢٧
د سيمييزو ارګانونو خپلواک رياست ته د افغانستان بانک له لوري د شتمنيو د انجماد مکتوب ،د  ١٣٨٩د وږي ٢۴
د کورنيو چارو وزير ته د افغانستان بانک له لوري د باالقوه الوتنو د خطر په اړه مکتوب ،د  ١٣٨٩د وږي ١۴
د افغانستان ولسمشر ته د افغانستان بانک له لوري د کابل بانک د مديرانو د نيول کٻدو په اړه مکتوب ،د  ١٣٨٩د وږي ١۴
د متحده اياالتو د خزانو وزير ته د افغانستان بانک له لوري د مرستې وړانديزيه مکتوب ،د  ١٣٨٩د وري ٩
د کابل د ھوايي ډګر د فرمان ورکولو مرکز ته د افغانستان بانک له خوا د باالقوه الوتنو د خطر په اړه مکتوب ،د  ١٣٨٩د وږي ١۴
د کابل بانک له لوري افغانستان بانک ته د تفتيش د کمٻټې او د څارنې د ھيأت د غړو د نومونو د وړاندې کولو مکتوب ،د  ١٣٨٧د
غبرګولي ٢٩
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د څارنې په پالوی کې د بدولون په اړه مکتوب ،د  ١٣٨٨د وري ١١
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د اجرائيوي رئيس د تقرر په اړه مکتوب ،د  ١٣٨٧د چنګاښ ٢۵
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د عملياتي آمر د تقرر په اړه مکتوب ،د  ١٣٨٩د وري ٢٣
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د څارنې د پالوی د غړو د منظورۍ په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۶د کب ١
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د بخت د حسابونو په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۶د وږي ٢٨
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د مديره پالوی د تقرر د سوابقو د مالوماتو په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۶د ليندۍ ١٠
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د څارنې د پالوی د غړو د سوابقو د مالوماتو په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۴د کب ١۴
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري په مديره پالوی کې د بدلونونو په اړه مکتوب ،د  ١٣٨٧د چنګاښ ٢٢
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د نمايندګيو د جواز په اړوند د افغانستان بانک د اندٻښنو په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۴د کب ١۴
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري پانګونې ته د نويو ونډو د ننويستلو په اړه مکتوب.
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د اجرائيوي رياست لپاره د سرپرست د تقرر مکتوب ،د ١٣٨۵د وري ٢٠
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د څارنې د پالوی د يوه غړي د تقرر په اړه مکتوب ،د ١٣٨۵د لړم ١۴
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د اجرائيوي رئيس د تقرر په اړه مکتوب ،د ١٣٨۵د چنګاښ ١
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د کابل بانک د لومړي معاون د تقرر په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۶د غبرګولي ١٧
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د بھرنيو پلټونکو د منظورۍ په اړه مکتوب ،د ١٣٨۵د چنګاښ ٣
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افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د پلټنی د کمٻټې د آمر د تقرر د منظورۍ په اړه مکتوب ،د  ١٣٨٨د غبرګولي ۵
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د خطرونو د مديريت د کمٻټې د جوړښت په اړوند د مالوماتو تر السه کولو لپاره مکتوب،
د  ١٣٨۶د مرغومې ١٠
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د تفتيش د کمٻټې د جوړښت په اړوندد مالوماتو تر السه کولو لپاره مکتوب ،د ١٣٨۵د
غبرګولي ٢٢
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د څارنې د پالوی د يوه غړي د ورپٻژندلو په اړه مکتوب ،د ١٣٨۵د وږي ١۴
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د څارنې د پالوی د غړو او ونډه لرونکو د فھرست په اړه مکتوب ١٣٨۶ ،د غبرګولي ٢٧
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د زياتی شوی شريکی پانګی په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۵د چنګاښ ٣
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري دکابل بانکبيعانی )پيشکی( پانګی د ډٻرښت په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۶د غبرګولي ۴
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د کابل بانک د بيعانی )پيشکی( پانګيد ډٻرښت په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۵د وري ٢٠
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د کابل بانک د بيعانی )پيشکی( پانګيد ډٻرښت په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۶د غبرګولي ۴
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د لومړي معاون او د مديره پالوی د رئيس د استعفاوو په اړه مکتوب ،د ١٣٨۶د غبرګولي
١٣
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د ولسي جرګې د اقتصادی کمٻټې د غبرګون په اړه مکتوب ،د ١٣٨۶د ليندۍ ١٨
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د ونډو د خرڅالو په اړه مکتوب ،د ١٣٨۵د لړم ١٨
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د کابل بانک د مستقل څٻړونکي په توګه د االيت ګلف لمتد د وړانديز پر بنا مکتوب ،د١٣٨۴
د مرغومې ۵
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري دبانک د اجرايوي رئيس د منظورۍ د وړانديز پر بنا مکتوب ،د ١٣٨٣د سلواغې ٢۶
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د  ١٣٨۴کال لپاره ،چې په کب کې پای ته رسٻږي ،د بھل ،لد اوالسايق ګومارل شويو
پلټونکو د وړانديز پر بنا مکتوب ،د ١٣٨۴د سلواغې ١٩
افغانستان بانک ته د کابل بانک له لوري د  ١٣٨۴کال لپاره ،چې په کب کې پای ته رسٻږي ،د بھل ،لد اوالسايق ګومارل شويو
پلټونکو د وړانديز پر بنا مکتوب ،د  ١٣٨۵د غويي ٣
د کابل بانک له لوري افغانستان بانک تھد  ١٣٨٣کال لپاره مکتوب ،چې دکب په مياشت کې پای ته رسٻږي ،د کی.پی.ام.جی د
خپلواکه پلټونکی په حيث ګومارل مکتوب ،د  ١٣٨۴د چنګاښ ١۴
د کابل بانک له لوري افغانستان بانک ته د مقرر شويو مديرانو د بياکتنې په اړه مکتوب ،د  ١٣٨۶د کب ١
ځانګړې محکمې ته د کابل بانک د ونډه لرونکو لخوا د ونډه لرونکو د حقونو د اعادې په اړه مکتوب ،د ١٣٩١د چنګاښ ٢٧
د افغانستان بانک ته د محمود کرزي له لوري د کابل بانک د ادعاوو په اړه مکتوب ،د  ١٣٩١د وري ٢٩
د ملي امنيت د رياست له لوري د افغانستان بانک ته د کابل بانک د موضوعاتو په اړه مکتوب ،د  ١٣٨٨د تلې ٢٨
د مالي شخړو کمٻسيون ته د نوي کابل بانک له لوري د سھم لرونکو عرايضو ته د رسٻدو لپاره د مناسبې محکمې په اړه مکتوب،
د ١٣٩١د زمري ١۴
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ځانګړې محکمې ته د نوي کابل بانک له لوري د معلوماتو پر بنا د محکمې د استعالم ځوابيه مکتوب ،د ١٣٩١د وږي ٢٩
د فرانسې عدليې وزارت ته د لويې څارنوالۍ د ادارې له خوا د ھمکارۍ وړانديزيه مکتوب ،د  ١٣٩١د وږي ٢٧
نوي کابل بانک ته د لويې څارنوالۍ له خوا د نوي کابل بانک د ھدايت له مخې د کابل بانک کمپيوټري سيستم ته د پخواني رئيس او
پخواني اجرايوي رئيس د الس رسي په اړه مکتوب ،د  ١٣٩٠د چنګاښ ٢٧
د کابل بانک د تصفيې مديريت ته د مالي شخړو د حل د کمٻسيون له لوري لويې څارنوالۍ ته د ارجاع په اړه مکتوب ،د  ١٣٩١د
چنګاښ ٣
د افغانستان بانک ته د څارنې د عالي ادارې له خوا په کابل بانک کې د موجوده اندٻښنو په اړه مکتوب ،د  ١٣٨٩د وري ١٨
د څارنې د عالي ادارې له لوري د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکی او ګډی کمٻټې ته د کابل بانک په عمومي
پوښتنو کې د ګډون د رد له مخې مکتوب ،د  ١٣٩١د وږي ٢٩
د اداري فساد پر وړاندې د څارنياو ارزونې د خپلواکې او ګډې کمٻټې ته د پرايس واترھوز کوپرز له لوري د کابل بانک د خپلواکو
پلټنو د ارزونې پر بنا مکتوب ،د ١٣٩١د تلې ١٨
د لويې څارنوالۍ ادارې ته د ځانګړې محکمې له لوري په نوي کابل بانک کې د تعقيب وړ موضوعاتو په اړه مکتوب ،د  ١٣٩١د
چنګاښ ٢۴
د لويې څارنوالۍ ادارې ته د ځانګړې محکمې له خوا د وروستۍ پور اخيستونکې مرجع له لوري د اسانتيا برابروونکو وجوھاتو د
تخصيص په اړه مکتوب ،د ١٣٩١د وږي ٢٨
د کابل بانک د تصفيې ادارې ته د ځانګړې محکمې له لوري د پخواني رئيس له خوا د ھغه پر غاړه د مبلغ په مورد د يوه شکايت په
اړه مکتوب ،د  ١٣٩١د چنګاښ ١٧
د کابل بانک د تصفيې مديريت ته د ځانګړې محکمې له خوا د پخواني رئيس په اړه د پخواني اجرايوي رئيس د عريضې د لٻږلو پر
بنا مکتوب ،د  ١٣٩١د زمري ١
د ملی امنيت رياست ته د ځانګړی محکمی لخوا مکتوب ليږل ،تر څو د کابل بانک پخوانئ رئيس او پخوانئ اجرائيوی رئيس بندی
کړای شی ،د  ١٣٩٠کال د چنګاښ ۵
نوي کابل بانک ته د ځانګړې محکمې له خوا د کابل بانک د شتمنيو او له ورستۍ قرضې اخيستو نه د مالومو شويو وجوھاتو د
مالوماتو د غوښتنې پر بنا مکتوب ،د  ١٣٩١د چنګاښ ١٠
نوي کابل بانک ته د ځانګړې محکمې له لوري د ھغوی د مالوماتو له مخې د غوښتنليک د پلټنې په اړه مکتوب ،د  ١٣٩١د زمري ٩
د کابل بانک اجرائيوي رئيس ته د متحده اياالتو د خزانې د شعبيله لوري د بانکدارۍ له قوانينو سره د مطابقت د اړتيا په اړه مکتوب،
د  ١٣٨٨د کب ١٣
د ھمغږی د محدودوالی او پيسو باندی د ناسم کنټرول په وجه د متحده اياالتو مرستی او ھڅی د دی مانع شوی چی په افغانستان کی
مالی سکتور وده وکړی او د متحده اياالتو پيسی په نقده شکل سره وساتل شی ،د افغانستان د بيارغونی د اختصاصی تحقيق جنرال،
 ١٣٩٠کال د چنګاښ ٢٩
الننبرگ ،ای (٢٠٠٣) .په افغانستان کې د مالياتی نظام ايجاد ،د پيسو نړيوال صندوق.
افغانستان بانک ته د کابل بانک د سھم لرونکو د شتمنيو د برمال کولو په اړه ھوکړه ليک  ،د  ١٣٨٩د وږي ٢۴
د شتمنۍ د برمال کولو په اړه د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پخواني رئيس ھوکړه ليک ،د  ١٣٩٠د وږي ١۶
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د افغانستان بانک ارشد مديريت ته د داخلي تفتيش د امر د تقرر د سپارښتنې له مخې ھوکړه ليک ،د ١٣٨۵د زمري ۴
د افغانستان بانک رئيس ته د کابل بانک د جواز د غوښتنليک په اړه ابالغيه ،د  ١٣٨٣د چنګاښ ٢
د کابل بانک مياشتنی مالي تحليل ،د افغانستان بانک ،د  ١٣٨٨له غويي  -مرغومې
د نوی کابل بانک کاری پالن ،د افغانستان د اسالمي جمھوريت دولت ،د  ١٣٩١د وږي ۶
پاولوويچ ،جی .او جی چاراپ ) (٢٠٠٩په افغانسان کې د تجارتي بانکدارۍ د نظام پراختيا ،ګواښونه او ښٻګڼې ،د پيسو د نړيوال
صندوق له لوري کاريصفحه ٠٩/١۵٠
د افغانستان د جزا قانون
د کابل بانک د وضعيت په اړه د پخواني رئيس او پخواني اجرايوي رئيس عريضه ،د  ١٣٩٠د تلې ١٢
د اصالحي اقداماتو د پورته کولو طرحه ،د افغانستان بانک ،د  ١٣٨٨غبرګولی
د اصالحي اقداماتو د اوچتولو طرحه ،د افغانستان بانک ،د  ١٣٨۴کب
د جمھوري رياست فرمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اداري اصالحاتو پر بنا ،د ١٣٩١چنګاښ
د جمھوري رياست فرمان د کابل بانک کړکٻچ ته د تحقيق د کميسيون د تأسيس له مخې ،د  ١٣٩٠د وري ١٣
د کابل بانک لپاره د ځانګړې محکمې د منظورۍ له مخې د جمھوري رياست فرمان ،د  ١٣٩١د وري ٣٠
د جمھوري رياست فرمان د سھم لرونکو لخوا د پورونو د بٻرته سپارنې او د کابل بانک لپاره د ځانګړې محکمې د تاسيس پر بنا ،د
 ١٣٩١د وري ١۶
د افغانستان بانک د پخواني رئيس د استعفا په اړه مطبوعاتي اعالميه ،د  ١٣٩٠د چنګاښ ۶
د کابل بانک د رئيس ،د کابل بانک د پخواني رئيس په اړه مطبوعاتي اعالميه -بٻله نٻټې.
د افغانستان بانک او د ماليې وزارت تر منځ د ژمنتيا توافق  ،د  ١٣٩٠وری
د کابل بانک په اړه عامه څرګندونې ،د افغانستان بانک ،د  ١٣٩٠د وري ٣١
د تصفيې د جريانرپوټ )لومړنی رپوټ( ،کرول ،د  ١٣٩٠د کب ٢۴
د تصفيې د جريان رپوټ ،کرول ،د ١٣٩٠وری
د تصفيې د جريان رپوټ )د تفتيش رپوټ( ،کرول ،د  ١٣٩١د غبرګولي ٢۵
د تصفيې د جريان رپوټ :د ١٣٩١زمری -کرول ،د  ١٣٩١د وږي ١۵
د شرکت د ادارې مقرره ،په افغانستان کې د بانکدارۍ قانون
اړوندو کسانو ته د صادر شويو پورونو د زياتوالی مقرره ،په افغانستان کې د بانکدارۍ قانون
د اجرايوي کړنو له مخې مقرره ،په افغانستان کې د بانکدارۍ قانون
د جواز او جواز ورکولو له مخې مقرره ،په افغانستان کې د بانکدارۍ قانون
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د غير قانونی پيسو او د ترھګرو د تمويل کولو په وړاندی د مالی ادارو د مسئوليتونو لپاره د مقررو ترتيب ،غير قانونی پيسو په
وړاندی مبارزه او د جرمونو د قانون پلی کول.
د امريکا د متحده اياالتو د نړيوالې پراختيايي ادارې بيا کتنه /د افغانستان د بانکونو او د کابل بانک د کړکٻچ د څارنې په برخه کې
مرستې ،د افغانستان د بياجوړونې لپاره تحقيقي ځانګړی جنرال ،د  ١٣٨٩د کب ٢۵
په افغانستان کې د اقتصادي جرمونو پر وړاندې د مبارزې کړنالره ،د اقتصادی جرمونو لپاره کاري ډلې ،د  ٣١٩١د غبرګولي ٢۴
د ګاز ګرپ پھمالکيت کی نقش لوبول  ،د مالي شخړو د حل کمٻسيون١٣٩١ ،
د بنچمارکونو او سپارښتنو دويمه ټولګه ،د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کميټه  ،د  ١٣٩٠لړم
د  ١٣٩٠کال د کارکوونکو رپوټ ،د اعتباراتو د تسھيل تر توسعوي پروګرام الندې د درې کلونو تنظيماتو د وړانديزونو او مشورې
پربنا ،د پيسو نړيوال صندوق ،د  ١٣٩٠د لړم ١١
د پيسو د نړيوال صندوق د غړو څرګندونې د افغانستان د اسالمي جمھوريت نه د ليدنې په اړه ،د پيسو نړيوال صندوق ،د  ١٣٨٩د
سلواغې ٢۶
د کابل بانک د تحقيق په اړه وضعي رپوت ،د لويې څارنوالۍ اداره ،د  ١٣٩١چنګاښ
د بانکدارۍ د سيستم د شرايطو د تحليل او اجراأتو لنډيز ،د افغانستان بانک ،د  ١٣٨٩زمری
کابل بانک ته نظارتي مکتوب :د کابل بانک له لوري د بانکدارۍ د وروستي جواز د ترالسه کولو شرايط ،د افغانستان بانک ،د
 ١٣٨٣د غبرګولي ٣١
د کابل بانک په اړه نظارتي رپوټ ،د افغانستان بانک -له نٻټې پرته
د عالی شورا پريکړه ليک د افغانستان بانک ،د بانک د مديره پالوی د غړو په صالحيتونو باندی ،د  ١٣٨٩د غبرګولی ٢٠
د عالي شورا پرٻکړه ليک د افغانستان بانک ،د بانک د مديريت د ونډه لرونکو د شموليت په اړوند،د  ١٣٨٩د غبرګولي ١۶
د افغانستان بانک ،پھکابل بانک باندی د ځانګړې کتنې ھدفمند رپوټ ،د  ١٣٨٧وری
د افغانستان بانک ،پھکابل بانک باندی د ځانګړې کتنې ھدفمند رپوټ ،د  ١٣٨٨زمری
د افغانستان بانک ،په کابل بانک باندی د ځانګړې کتنې ھدفمند رپوټ ،د ١٣٨٧غويی
د کابل بانک په اړه د پارلمان د استماعيه غونډو متنونه  ،د  ١٣٨٩وری
دفساد پر وړاندی د مبارزی لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسيون
د بين المللي ترسره شويو جرمونو د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسيون
د افغانستان بانک ،کابل بانک ته اخطاريه مکتوبه ،د  ١٣٨۶وری
د افغانستان بانک ،کابل بانک ته اخطاريه مکتوبه ،د  ١٣٨۶مرغومې
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