
  ه کابل بانکیقض در ی
 در، كھ دارد ی تجربھ مھارت و، با دانش

 تالش و كرده است و بھ وطن یگمان خدمت بزرگ

 

یوه ھای مختلفی را قاچاق مواد مخدر راه ھا و شـــ

شرکــــت ھای ترانزیتی و ، شرکــــــت ھای ساختمانی

  . داشت دسـت آنان قــرار

  . قت تلخ است

بھ  کابل بانک کھ محمود کرزی و حسین فھیم شامل آن اند

باید این ، بود  برادران دزد شان نمی اگر حمایت کرزی و معاونش از

دزدان  شود کھ در دوسیھ بحران کابل بانک حتی نامی از

افغانستان یک حقیقت است و یک  فساد در

است از خود م، رشوت است، ادارات ماست و فساد خورد است

 . قسمتی دیگر فساد کھ فساد بزرگ است و بھ صدھا میلیون دالر است او از ما نیست

یاخالص اشرف غن و یاختالس کرز
با دانش یكس اگر. است یوطن دوست یكشور نوع یھا یبھبود توانمند

گمان خدمت بزرگ یب، كند ینینقش آفر كشور یعموم یھا 

  . داشت خواھد یین واالشا ملت ارزش و

  )استاد صباح(

 زھم گسستھ ای ھستیم 

 دردمند و خستھ ای ھستیم 

 ھا یعدالت یب ظلمت و

  . میھست یاشکستھ  یینھ ی

قاچاق مواد مخدر راه ھا و شـــ ترافــیک و، مافیای اداره کــــــرزی برای خـــرید و فــروش

شرکــــــت ھای ساختمانی، شرکـــــت ھای امنیتی، بانکـــھا. 

دسـت آنان قــرار اردو و امنیت ھمھ در، پولیس، شرکــــت ھای ھوایی

قت تلخ استیک حقی افغانستان یک حقیقت است و فساد در: کردی

کابل بانک کھ محمود کرزی و حسین فھیم شامل آن اند روی چپاول حدود یک میلیارد دالر در

اگر حمایت کرزی و معاونش از. دروغین بودن اظھارات کرزی پی برده اند

شود کھ در دوسیھ بحران کابل بانک حتی نامی از  یبودند اما دیده م  پشت میلھ ھای زندان می

  . شود

فساد در: گفت ای بھ مناسبت روز جھانی مبارزه با فساد  سخنرانی

ادارات ماست و فساد خورد است قسمتی از این فساد کھ در، 

قسمتی دیگر فساد کھ فساد بزرگ است و بھ صدھا میلیون دالر است او از ما نیست

اختالس کرز
بھبود توانمند كمك بھ

 یش توانمندیافزا

ملت ارزش و ھمت او نزد

زھم گسستھ ای ھستیم ی انوسیما آق

دردمند و خستھ ای ھستیم  یمردم

ظلمت و م دریغرق شد

یینھ یآ یھست ریکو در

مافیای اداره کــــــرزی برای خـــرید و فــروش

. اختیار داشتند در

شرکــــت ھای ھوایی، تجـارتی

کردیکرزی اعتراف م

روی چپاول حدود یک میلیارد دالر در مردم تنھا از

دروغین بودن اظھارات کرزی پی برده اند

پشت میلھ ھای زندان می دو در

شود  اصلی برده نمی

سخنرانی کرزی در

، حقیقت تلخ است

قسمتی دیگر فساد کھ فساد بزرگ است و بھ صدھا میلیون دالر است او از ما نیست
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بسم ی، دگر مقامات حکومتش چون قانون چپاول چندین میلیون دالری و زمین دزدی ھای وسیع خانواده خود و او

. دھد  بھ آنان برائت می عمال نامیده و» فساد خورد«را . . .  ل خان ویاسماع، محمد نور عطا، افیسی، هللا محمد

معلوم نیست فساد ھای در سطح بیرون ، باشد» فساد خورد«صد میلیون دالری از نظر کرزی  وقتی غارت چند

کند کھ تا حال او و دولتش آنھا   داند چھ ارقام وحشتناکی را احتوا می  می» فساد بزرگ«از دولت کھ کرزی آنرا 

کھ برادرش محمود » کابل بانک«ز روی چپاول حدود یک میلیارد دالر در مردم تنھا ا. را بھ ملت فاش نکرده اند

  . کرزی و برادر معاونش حسین فھیم شامل آن اند بھ دروغین بودن اظھارات کرزی پی برده اند

بودند اما   باید این دو در پشت میلھ ھای زندان می، بود  اگر حمایت کرزی و معاونش از برادران دزد شان نمی

گزارش بحران کابل « در. شود  شود کھ در دوسیھ بحران کابل بانک حتی نامی از دزدان اصلی برده نمی  دیده می

صفحھ  ١٠٤در » کمیتھ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری«کھ اخیرا از جانب » بانک

انداختھ شده و از جملھ نام ھیچ  شود کھ بھ بخش ھایی از حقایق پرده  انتشار یافتھ است ھرچند واضحا معلوم می

اما بعضی حقایق دردناک این بزرگترین کالھبرداری مالی در تاریخ ، یک از دزدان کالن برده نشده است

شود بھ وضوح دست باز مافیای اقتصادی را در تار و پود  با مرور این گزارش می. افغانستان درج گردیده است

با چی شیوه ھای نیرنگی داشتھ ھای ملت را غارت نموده بھ خارج انتقال دستگاه پوشالی کرزی دید و دریافت کھ 

فیصد کتاب قرضھ  ٩٢کشف گردید کھ بیشتر از ، بعد از اینکھ کابل بانک تحت متولیت قرار گرفت«. دھند می

واریز میلیون دالر بھ نوزده تن افراد و تجارتھای وابستھ صادر شده کھ نفع آن بھ جیب دوازده تن  ٨٦١بانک یا 

کرزی شخصا بصورت غیرقانونی در ، شدند محاکمھ و جزا داده می، درحالیکھ باید متھمان این خیانت» . شود می

این . پردازند معافیت از محاکمھ و بخشایش سود را اعالم نمود طی فرمانی بھ آنانی کھ قروض را می ١٣٩١حمل 

رسد کھ کرزی ھرگز حق نداشت آنرا  میلیون دالر می در حالیست کھ تنھا سود حاصلھ از این مبالغ کالن بھ دھھا

  . بھ کسی ببخشد

وزارت مالیھ با ، درحالیکھ متھمان اصلی دغلبازی کابل بانک آزاد میخرامند: بخش دیگر و تکاندھنده گزارش

 را طی ھشت» کابل بانک«وعده سپرده کھ پولھای بھ غارت رفتھ ، »د افغانستان بانک«ای با  امضای تفاھمنامھ

میلیون دالر در بودجھ سال جاری اجرا  ٥١اولین قسط این پول بھ مبلغ . سال آینده از بودجھ ملت پرداخت نماید

درآخرین تحلیل دولت کرزی پولی را کھ باید بھ . گردید کھ پارلمان فاسد نیز بھ آرامی بھ این بودجھ رای مثبت داد

بھ جیب چند خاین ملی واریز ، رساند ھ مصرف میخاطر تعلیم و تربیھ و صحت و پروژه ھای رفاھی مردم ب

این مردم بیچاره افغانستان بودند و ھستند کھ بار دزدی سازمان یافتھ مافیای کابل بانک و سایر تطاولگری . نمود

  . ھای بی مرز را متقبل می شوند

از . ر نامشان اشاره دارداین گزارش بھ کمک ھای چندین میلیونی کابل بانک بھ سیاستمداران افغان البتھ بدون ذک

را شخص فرنود تصدیق نموده و گفتھ شده » بھ زعامت افراد دخیل در سیاست«جملھ نھ عشار شش میلیون دالر 

ھفت شخص وجود دارند کھ از بانک مبلغ سھ عشاریھ یک میلیون دالر مقروضند ولی بھ خاطر موقعیت ھای «کھ 
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افراد متعدد دخیل در «در ضمن » . صورت نگرفتھ است سیاسی شان ھیچ اقدامی مبنی بر حصول این قروض

سیاست پرداخت ھای نقدی بالعوض از جانب رییس اسبق اجرایوی فقط از روی حسن نیت و ساختن متحدین 

  ». سیاسی دریافت نموده اند

م و یاد کرده در واقع رشوه ھایی بوده کھ بھ مقامات مھ» کمک بالعوض«این پولھایی کھ گزارش از آن منحیث 

از جملھ مسئولین د افغانستان بانک پرداخت گردیده تا در برابر تقلب ھای گسترده کابل بانک سکوت نموده و در 

یکی از متھمان » د افغانستان بانک«شخص قدیر فطرت رییس وقت . ھمین حالت رتبھ اعتبار بانک را باال ببرند

گزارش . در آنکشور با دالر ھای حرام عیاشی دارد اش این خیانت ملی است کھ فعال در پناه اربابان امریکایی

کند کھ در دستگیری و برگرداندن فطرت بھ افغانستان تالش جدی بھ خرج  یادشده دولت افغانستان را محکوم می

  . دھد نمی

نوشت کھ مقامات افغان با گرفتن رشوه از کابل  ٢٠١١دسامبر  ٣١در گزارشی بھ تاریخ » وال استریت ژورنال«

این روزنامھ بھ نقل از مقامات افغان . جلو بازرسی دقیق آنرا گرفتند کھ منجر بھ تقلب و سقوط بانک گردیدبانک 

، عمر زاخیلوال وزیر مالیھ، در میان کسانیکھ مظنون بھ گرفتن پول از کابل بانک اند«: و امریکایی نوشت

  ». اند فاروق وردک وزیر تعلیم و تربیھ و حنیف اتمر وزیر داخلھ قبلی شامل

رئیس سابق د افغانستان بانک و معاون اول «: نویسد گزارش بحران کابل بانک در ارتباط بھ قدیر فطرت می

. جعل و تطھیر پول بودند، اخفا و خودداری عمدی از جلوگیری جرایم اختالس، رییس اسبق مظنون بھ تسھیل

حقیقات از طریق ارادئھ گزارشات منحرف کننده عالی نظارت در اجرای ت  ھمچنان آنھا مظنون بھ بازداشتن ادارهء

آنھا ھمچنان بھ سھل انگاری در تحقیق . و ارائھ نادرست حقایق بھ منظور گمراه نمودن مقامات عالیرتبھ میباشند

  ». اجتماعی و مسلکی رئیس اسبق اجرایوی کابل بانک و ادارات نظارتی در مطابقت با قانون اند، سوابق تعلیمی

در روسیھ «شیرخان فرنود در حالی جواز کابل بانک را از د افغانستان بانک دریافت نمود کھ قبال  ،بنابر گزارش

خریداری ملکیت بھ اھداف غیرقانونی و تنظیم یک اتحادیھ ، تطھیر پول، بھ خاطر بانکداری غیرقانونی

 . ر داده بودو دولت روسیھ انترپول کابل را نیز در جریان قرا» جنایتکاران تحت جلب قرار داشت

شرکت کرول اسوشیتس از بارزسی مستقلی کھ از کابل بانک بھ عمل آورده گزارشی ، ٢٠١٢در اواخر نوامبر 

  ». چند سیاستمدار ارشد افغان از بحران کابل بانک سود بردند«درین گزارش گفتھ شده کھ . منتشر نمود

 ١١۴بازرسان این شرکت . ا شرکت داده شده بودفرد ی ١٩ھا تنھا بھ  افزاید کھ قسمت اعظم قرضھ این گزارش می

مھر را یافتند کھ گردانندگان کابل بانک برای قانونی جلوه دادن اسناد جعلی چندین شرکت دروغین از آنھا استفاده 

درین گزارش از محمود کرزی برادر رییس جمھور نیز نام برده شده است کھ قرضھ ھای غیرقانونی . کردند می

حسین فھیم نیز از جملھ شرکای کابل بانک بود کھ قرضھ ھا را تا کنون بازپرداخت نکرده . بدست آورده است

  . است
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مداخلھ ھای ریاست جمھوری باعث شده کھ «: نوشت ٢٠١٢نوامبر  ٢٨ای بھ تاریخ  در مقالھ» نیویارک تایمز«

ز بلند پایھ ترین دستیارانش حامد کرزی و جمع کوچکی ا. تالشھا برای حل تقلب عظیم در کابل بانک مختل گردند

  ». کنند کھ علیھ کی باید اقامھ دعوا صورت گیرد و چھ کسی معاف گردد بھ سارنواالن دیکتھ می

از نظر من چھار بازیگر در بحرانی ساختن کابل «: شیرخان فرنود فاش نمود، در محکمھ اختصاصی کابل بانک

و چھارم خود رییس جمھور  څارنوالیسوم ،  فیروزیدوم خلیل هللا، اول حاجی حسین فھیم، بانک دست دارند

میلیون دالر  ١٧٨گویم اول حاجی حسین فھیم برادر مارشال محمد قسیم فھیم  کرزی من واضح و بدون ترس می

  ». از بانک گرفتھ است

سیده فرنود بھ محکمھ گفت بیست میلیون دالر از پولھای گم شده در پیکار ھای انتخابات حامد کرزی بھ مصرف ر

او با اشاره بھ خلیل فیروزی . در ضمن ادعا نمود کھ بھ وزیر مالیھ عمر زاخیلوال نیز پول پرداخت شده است. اند

  : گفت

  ». از این پول ھا دولک دالر بھ عمر زاخیلوال دادی کھ حاضر ھستم ثابت کنم و ھشت لک ھم بھ داوودزی«

رساند و از آنجاییکھ دولت ھنوز ھم در برابر  اکم را میاوج چپاولگری دردستگاه فاسد و ح» کابل بانک«بحران 

احتمال تکرار اینچنین خیانتھا ، این خیانت بزرگ از معاملھ گری کارگرفتھ دست مظنونین اصلی را باز گذاشتھ

در سایر بانکھا و ادارات مالی کشور شدیدا ممکن است کھ بازھم مردم مظلوم افغانستان متضررین اصلی یک 

این بانک را بھ صورت غیر قانونی از ما تحویل ، د کھ دولتیگویخلیل هللا فیروزی م. زی خواھند بودچنین دغلبا

اگر این بانک از سوی دولت از ما پس گرفتھ نمی شد؛ ما مشکالت بھ وجود آمده را خود حل می . گرفتھ است

وءاستفاده از پول کابل بانک در جریان این محاکمھ سارنوال موظف گفت کھ خلیل هللا فیروزی فرصت س. کردیم

او تصریح کرد کھ شیرخان فرنود و خلیل هللا فیروزی از متھمان . را بھ شخص خود و شرکایش مساعد ساختھ بود

شیرخان فرنود سھام دار کابل بانک سرمایھ این بانک را روی مکان ھای . اصلی قضیھ کابل بانک ھستند

اما شیرخان فرنود در واکنش بھ گفتھ ھای دادستان موظف . غیرمجاز و غیر قانونی بھ مصرف رسانیده است

  . من ثابت می کنم کھ پول قرضم تکمیل و قرض من باالی دولت باقی می ماند" : گفت

 ٢٨٧٠٠٠او گفت کھ . میلیون آن را من از طریق صرافی صافی شاھین پیدا کرده ام ۴٠۶، میلیون ٩١١از جملھ 

بالک گل بھارسنتر کھ در  ١١فرنود گفت کھ . فی شاھین تبادلھ گردیده استمیلیون دالر میان کابل بانک و صرا

باید گفت کھ صرافی . بالک را بدست آورد بھ دولت تحویل می دھد ١١شھر کابل واقع شده از وی است واگر این 

بھ  ما: ھمچنین مدیر تصفیھ کابل بانک نیز گفت. شاھین در دوبی است و این صرافی از شخص فرنود می باشد

خلیل هللا فیروزی یکی ازمتھمان دیگر کابل . "لیست شما کھ از صرافی شاھین ارایھ گردیده؛ دسترسی نداشتھ ایم

چرا دولت افغانستان و امریکا آقای فطرت و معاونش را بھ محکمھ حاضر نمی : بانک در دفاعیھ از خود گفت

 ٣٧یث رییس عامل کابل بانک من جوابگوی حدود کنند؟ تمام قرضھ ھا بھ اساس سیستم بانکداری داده شده؛ بھ ح

او گفت کھ ما خالف قانون و بدون محاکمھ زندانی شدیم و بھ ما ظلم صورت گرفتھ . "میلیون افغانی می باشم
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قضیھ کابل بانک بزرگترین . قابل ذکر است کھ ادامھ محاکمھ متھمان بھ روزسھ شنبھ موکول شده است. است

این بانک با ، ھ شمار می رود کھ چند سال قبل بھ دلیل اختالس سرمایھ گذارانپرونده مالی افغانستان ب

چند روز بعد از برگزاری مراسم . نزدیک بھ یک میلیارد دالر در این بانک ناپدید شد. ورشکستگی مواجھ شد

ن این اشرف غنی فرمان رسیدگی بھ پرونده این بانک را صادر کرد کھ بھ باور آگاھا، تحلیف ریاست جمھوری

  . قضیھ آزمون بزرگی فرا راه حکومت جدید می باشد

استعفا داد و  قدیر فطرت رئیس د افغانستان بانک کھ بھ امریکا گریخت و -سدینویمورد فطرت م ھ زن درینشر

اش در افغانستان بھ خطر جدی   ظاھرا علت آنرا تھدید یک عده زورمندان وانمود ساختھ و گفتھ است کھ زندگی

  . ستمواجھ بوده ا

بعد در دوران کرزی بھ حیث معاون دوم ، ربانی رئیس بانک مرکزی شد یمیفطرت در سالھای آخر حکومت تنظ

، بعد از اینکھ پول جدید چاپ و قرار شد پول ھای کھنھ جمع آوری و حریق گردد. د افغانستان بانک مقرر گردید

ام اعضای گروپ خود دستور داده بود کھ پول او بھ تم. وی منحیث مسئول زون شمال برای این کار تعیین گردید

درین معاملھ . جنبشی را با ارزش نصف پول دولتی آنزمان تبادلھ نموده ولی مساوی با پول دولتی گزارش دھند

خودش شخصا در حریق کردن پول ھای کھنھ شرکت کرده  از طرف دیگر. وی میلیون ھا افغانی را بھ جیب زد

شده گزارش میداد ولی این مبالغ ھنگفت را توسط گماشتگان خود دوباره بھ بانک و میلیون ھا افغانی را حریق 

 یمیاران تنظیی را کھ دولت ایران برای ھم -حتی وی بانکنوت ھای با شماره د. آورده با پول جدید تبادلھ میکرد

ت پول دولتی بھ ھمان نرخ معمولش با پول جدید تبادلھ کرده ولی بھ قیم، خود چاپ میکرد و در گردش بود

قدیر فطرت بعد از بدست آوردن میلیون ھا افغانی در . گزارش داده کھ از این طریق نیز پول فراوانی بھ جیب زد

جایی کھ با فامیلش زند ه گی ، د افغانستان بانک را ترک گفتھ شامل بانک جھانی در امریکا شد، معامالت باال

از طرف کرزی بھ حیث رئیس د  ٢٠٠٧در سال ، داشتتعلق  یشخص ربان م جمعیت ویفطرت بھ تنظ. میکرد

ت آمرین بخش ھا را تبدیل نموده و بھ عوض آنان یبا آمدنش در بانک مرکزی اکثر. افغانستان بانک مقرر گردید

  . افراد خود را مقرر کرد

ن چند سال وضع کابل بانک بحرانی بوده و بسوی ورشکستگی میرفت اما فطرت بھ محمد ظاھر آمر یا یط

ارزیابی نماید و نظر بھ سیستم  ٢دستور داده بود کھ کابل بانک را بھ درجھ ) نظارت(دیپارتمنت سوپرویزن 

گفتھ میشود کھ عاید ش تفاوت کمتری با مصرف داشتھ و خطرات  ٢بھ بانکی درجھ ، درجھ بندی جھانی بانکھا

باالئی نسبت بھ عاید داشتھ و بھ کسانی العاده  درحالیکھ کابل بانک مصارف فوق، باشد% ٥٠قروض آنھا کمتر از 

کابل بانک مبلغ ، طبق گزارشات بعد از ھر بررسی. قرضھ داده بود کھ امکان نداشت آنرا دوباره بدست آورند

یک میلیون دالر بھ قدیر فطرت میپرداخت و شیوه بررسی قسمی بود کھ محمد ظاھر توسط مسئولین کابل بانک بھ 

ین ھوتل جابجا شده امکانات عیش ونوش را برایش مساعد میساختند و در ختم نظر دوبی برده میشد و در بھتر

فطرت با یک تعداد صرافھا جور آمده و در وقت کشیدن دالر بھ . مساعد بانک درجھ دوم را از وی میگرفتند
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 ٥٠-٢٠-١٠پول افغانی را نوت % ٥٠مارکیت بھ نرخ داده شده توسط آنھا موافقھ کرده و در جریان تبادلھ 

گفتھ میشود کھ یک مقدار زیادی ازین پول ھای . آورد افغانیگی گرفتھ و درین معامالت پول زیادی را بدست می

  . خورد در بانک مرکزی جمع گردیده است

کھ در آنزمان در پروژه ھای ) مالک عزیزی بانک(فطرت باالی عزیزی ، بعد از سقوط بانک انکشافی افغانستان

آورد تا بانک  فشار می، ی ضربھ خورده وعزیزی بانک را بھ مرز سقوط رسانیده بودساختمانی خود در دوب

از طرف دیگر . عزیزی این بانک را خریداری کرده بھ نام باختر بانک مسما میسازد. انکشافی را خریداری نماید

شد بھ حیث عزیزی را مجبور میسازد تا نورخان حیدری را کھ از بدخشان و دوست بسیار نزدیک فطرت میبا

رئیس اجرائیوی عزیزی بانک تعیین نماید در مقابل فطرت موافقھ کرده است عزیزی بانک را کھ وضع خوبی 

حیدری را با معاش ماھوار بیست ھزار دالری بھ حیث رئیس ، عزیزی. ارزیابی کند ٢نداشت بانک درجھ 

ایھ گرفت و تکت رفت و آمدش را بھ خانھ مجللی را در دوبی برایش بھ کر، اجرائیوی عزیزی بانک مقرر کرد

این شخص بانک را از بدخشانی ھای خود پر کرده و کارمندان غیر بدخشی را جواب داده و یا . دوبی میپردازد

  . بھ والیات تبدیل نموده است

خریداری بانک انکشافی و تبدیل آن بھ باختر بانک موقعیت ورشکستھ عزیزی بانک را تغییر داده و از 

  . نجاتش میدھد معلوم نیست درین معاملھ سری چھ مقدار پول نصیب قدیر فطرت گردیده است ورشکستگی

لوی ، بعد از ورشکست شدن کابل بانک و افشای نام کسانیکھ از کابل بانک میلیون ھا دالر قرضھ گرفتھ بودند

گروپی را ، وال قادریاو را بھ جرم غفلت در وظیفھ و خیانت ملی متھم ساختھ و تحت سرپرستی سارن څارنوالی

فطرت با اخذ چھار ماھھ معاش پیشکی بھ امریکا ، ولی بعد ازدو تحقیق، توظیف نمود تا از فطرت تحقیق نمایند

فرار کرد و برای فریب مردم مسئلھ امنیتش را بھانھ قرار داد در حالیکھ او خود شریک جرم مافیای کابل بانک 

  . بھ شمار میرود

درباره راپور کمیتھ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با  یغرب یھ ھایازنشر یدن ماجراتعدایھمچنان در

روزنامھ ھای نیویارک . فساد اداری در رابطھ با چپاول سرمایھ ھای کابل بانک مطالبی را بھ نشر رسانده اند

ت ھای سیاسی سبب تایمز و وال ستریت ژورنال بعضی نکات این ارزیابی را اقتباس آورده می نویسند کھ دخال

بھ نوشتھ این روزنامھ ھا مقامات عدلی و . می شود کھ تحقیقات در مورد بحران کابل بانک شفاف و سریع نباشد

کمیتھ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در باره مداخلھ مقامات حکومتی در تحقیقات سخن می 

از . دخالت خود مانع کار تحقیق در مسالھ کابل بانک می شونداما ھیچ یک نمی گوید کھ کدام مقامات با ، گویند

در حالی کھ ھمھ می دانند نام افراد ، سوی دیگر روزنامھ ھای نیویارک تایمز و وال ستریت ژورنال می نویسند

شناختھ از جملھ محمود کرزی بردار رییس جمھور و حصین فھیم برادر معاون اول ریاست جمھوری در این 

روزنامھ وال ستریت . اما تا حال ھیج اتھام رسمی علیھ این افراد وارد نشده است، بحران پیھم ذکر می شود

ور سیاسی در موسسھ گلوبل ویت نیس می نویسد کھ گفتھ است ماجرای ژورنال از قول ستیفنی اوست فیلد مشا
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بھ گفتھ اوست فیلد تا سال . کابل بانک ناکامی حکومت افغانستان و جامعھ جھان را در این کشور برمال می سازد

مردم  امنیتی و زیربنائی کھ، ھای سال مردم افغانستان تاوان این فساد بزرگ اداری را با قیمت خدمات اجتماعی

  . خواھند پرداخت، افغانستان بھ آن نیاز مبرم دارند

بھ نوشتھ روزنامھ دیلی تلگراف چاپ بریتانیا اشخاصی کوچکی بھ دستور مقامات بلند کابل بانک اسناد غیر 

قانونی و بی اساس را برای پرداخت قرضھ ھا ترتیب داده اند و طبق آن صدھا میلیون دالر این بانک حیف و میل 

بھ نوشتھ دیلی تلگراف حد اقل ده پیلوت از این بانک پول می . غیر قانونی از افغانستان خارج شده است شده و

چور ، روزنامھ دیلی تلگراف چاپ بریتانیا ھم می افزاید. گرفتند تا مقادیر ھنگفت پول نقد را بھ دوبی انتقال بدھند

ان ایجاد کرده و این تشویش را بار آورده است و چپاول در کابل بانک یک نوع ترسی را در بین کمک دھنده گ

. کھ یا حکومت رییس جمھور کرزی نمی تواند فساد را از بین ببرد و یا نمی خواھد این کار را انجام بدھد

برای ، روزنامھ از قول سفیر بریتانیا در کابل می نویسد کھ گفتھ است موضوع کابل بانک یک امتحان می باشد

بھ گفتھ سفیر بریتانیا اگر اتھامات علیھ دیگران را کنار . اد در افغانستان دستگیر می شوندجرم کسانی کھ با اسن

بگذاریم حد اقل دو مسوول اساسی این بحران شیرخان فرنود و خلیل هللا فیروزی کھ جرم آنھا ثابت است باید 

ولین دیگر را بھ کرسی درغیر آن امیدواری برای این کھ حکومت افغانستان مسو، بسزای اعمال خود برسند

  . بجا نخواھد بود، عدالت می نشاند

  : گفتیک موزه نموده می در را پا دو یقبل جمھور رییس یکرز

  . در آن محفوظ است، ت کامل دولت برخوردار بوده و پول مردمیاز حما، ن بانکیا

، ن بانکیھاى اید مشترکتعدا، یدیون دالر خسارۀ کابل بانک راپورھای منتشر گردیلیم ٣٠٠بعد از آنکھ در مورد 

ن خارجى و یسرقت و مشوره ھاى غلط مشاور، اطىیجۀ بى احتیکابل بانک در نت. حسابات خود را بستھ نمودند

جاد یکھ در بدل ا، ن خارجىیمؤسسات و مشاور، بھ گفتۀ موصوف. دیبا بحران مواجھ گرد، دست داشتن در فساد

ون دالر گرفتھ یلیکا صدھا میى و امریاز کشورھاى اروپا، ستانت در افغانینظارت و بلند بردن ظرف، نظام بانکى

 حامد کرزى گفت. ز دست دارندیجاد مشکالت نیبلکھ در ا، نھ تنھا کار خود را بھ شکل درست انجام نداده اند، اند

ک با نکھ کابل بانیش قبل از ایبرا، )س واچ کوپریپرا(ن المللى نظارت و کنترول بانکھا یک ادارۀ معتبر بیکھ 

ن یدر ا: وى عالوه نمود. نان داده بودیاطم، ن بانکیک راپور از درست بودن امور در ایدر ، بحران مواجھ گردد

کرزى . کامالً قانونمند و سالم است، ت آنیرود و فعالیش مین وجھ بھ پیبا بھتر، راپور گفتھ شده بود کھ کابل بانک

ھ فساد ادارى و لوى څارنوالى قرار دارد تا معلوم گردد کھ یه علب ادارۀ مبارزیتحت تعق، ادشدهیافزود کھ ادارۀ 

و ) نتینگ پایریب(گر یاز دو ادارۀ خارجى د. چرا بھ دولت افغانستان معلومات نادرست داده است، ادشدهیادارۀ 

د نظام جایدر بخش ا، ونھا دالریلین دو اداره در بدل میا. خواھدیپاسخ م، زدرمورد مشکل کابل بانکین) تیالید(

، بر اساس اظھارات موصوف. موفق نشده اند، کنند؛ اما در حل مشکل کابل بانکیبانکى در افغانستان کار م

خارج ، د کھ چھ مقدار پول و چگونھ از کابل بانکیجۀ بررسى ھا معلوم گردیبراى حکومت افغانستان در نت
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ن یکھ ا، ىیى و اروپایکایى از کشورھاى امرکرز. ده استیى منتقل گردیى و اروپایکایده و بھ بانکھاى امریگرد

م یتسل“ د افغانستان بانک”ادشده را بھ یپول ، تقاضا نمود تا بدون کدام عذر ومعذرتی، پول بھ آنھا انتقال داده شده

 . ندین آنرا بھ حکومت افغانستان معرفى نمایکنند و عامل

ز مشخص نکرد؛ اما گفت سھم یه از بانک را ننام نبرد و مقدار پول خارج شد، ادشدهیموصوف از سھم داران 

حسابات خود را با کابل ، ک ماهید در مدت یبا، رقانونى پول خارج نموده اندین بانک کھ بھ شکل غیداران سابق ا

 . با برخورد قانونى حکومت مواجھ خواھند شد، ن کار را نکنندیاگر سھم داران ا. ندیھ نمایبانک تصف

  خارج نموده است، رقانونى از بانک قرضھ گرفتھ اندیکابل بانک را کھ بھ شکل غسھم داران قبلى ، حکومت

با صدور حکمی خواستارحل فوری قضیھ کابل بانک و استرداد دارایی ، ن اقدام داکتراشرف غنییدتریامادرجد

ظرداشت در خبرنامھ ی گفتھ است کھ این حکم با در ن، اداره امور و داراالنشای شورای وزیران. ھای آن شد

 : مادۀ شصت و چھارم قانون اساسی بھ شرح زیر صادر شده است ١٦حکم فقره 

، ستره محکمھ قضیھ بحران کابل بانک را کھ از مدت یک سال درمحکمھ استیناف والیت کابل بالتکلیف مانده. ١

بھ شمول اتھامات وارده از سوی څارنوال موظف ، تاریخ صدور این حکمتعقیب و در ظرف یک و نیم ماه از

 . دالیل و مدارک دست داشتھ فیصلھ نماید، اتھام جرم پول شویی را دقیقاً بررسی و در پرتو سایر اسناد و شواھد

اند تا در قسمت دریافت شواھد و اسناد مرتبط بھ  بدون تعلل مکلف، لوی څارنوالی و سایر نھادھای ذیربط. ٢

 . قضیھ با محاکم ھمکاری نمایند

افراد و اشخاصى کھ در بحران مالی کابل بانک ، ارنوالی ھدایت داده میشود تا سایر شرکابھ اداره لوی څ. ٣

روز از تاریخ  ١٥مورد تعقیب عدلی قرار داده و طی مدت ، اند شریک و از جانب آن اداره متھم شناختھ شده

 . شان در محکمھ اقامھ دعوا نماید علیھ، ن حکمیصدور ا

ست تا از تنفیذ حکم محکمھ ابتدائیھ در مورد قضیھ کابل بانک نظارت نموده در اداره لوی څارنوالی موظف ا. ٤

 . متھمین متذکره را توقیف و تا فیصلھ نھایی محاکم ثالثھ نگھداری نمایند، ظرف سھ روز بعد از صدور این حکم

ھای  ۀ داراییموظف است تا برنامھ زمانی مشخص را بھ منظور ختم پروسھ تصفی، مدیریت تصفیھ کابل بانک. ٥

 . تا ده روز از تاریخ صدور این حکم ترتیب نماید، کابل بانک

، اند آن عده مقروضین خویش را کھ تا ھنوز قروض تعھدشدۀشان را تأدیھ ننموده، مدیریت تصفیھ کابل بانک. ٦

امور  وزارت، لوی څارنوالی. طی مدت پنج روز با در نظرداشت قوانین نافذه جھت تحصیل پول احضار نماید

با مدیریت تصفیھ کابل بانک ، ھای کابل بانک داخلھ و سایر مراجع ذیربط جھت تحصیل قروض و دارایی

 . جانبھ نمایند ھمکاری ھمھ

وزارت امور خارجھ و د افغانستان بانک وظیفھ سپرده میشود تا بھ منظور ، وزارت مالیھ، بھ لوی څارنوالی. ٧

 ١٠در ظرف ، ه کابل بانک کھ بھ خارج از کشور انتقال گردیده استھای سرقت شد منجمدسازی و استرداد پول
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ھای  درخواست ھمکاری، گان کشورھای ذیربط جھت پیگیری متداوم با نمایند، روز از طریق مراجع دپلماتیک

 . ارسال نماید، دوجانبھ حقوقی جھت شمولیت وجوه تمامی مقروضین کابل بانک

اسناد پروسھ خصوصی سازی نوی کابل بانک را طی مراحل ، ده یوم وزارت مالیھ موظف است تا در ظرف. ٨

 . نموده جھت منظوری بھ مقام عالی ریاست جمھوری پیشنھاد نماید

عاد معینھ بھ مقام عالی ریاست جمھوری یازپیشرفت کار خویش در ختم ھر ھفتھ الی ختم م، ادارات ذیربط. ٩

 . گزارش دھند

این حکم در حالی . االنشای شورای وزیران از تطبیق حکم نظارت نمایدریاست عمومی اداره امور دار. ١٠

ھ فساد ادارى نتایج تحقیق تازه اش را یابى مبارزه علیکمیتھ مستقل مشترک و ارز، صادر می شود کھ دو ھفتھ قبل

نزدیک بھ ، کابل بانک نو درچھار سال گذشتھ، برپایھ یافتھ ھای این کمیتھ. در مورد قضیھ کابل بانک اعالم کرد

 . میلیون دالر ضرر کرده است ٤٧

میلیون دالرایجاد شد وبعد ازمدت مشترکین کابل بانک بھ یک میلیون و  ۵کابل بانک با سرمایھ : ٢٠٠۴ یجنور

 . سیصد ھزار نفر رسید

 . روزنامھ آمریکایی واشنگتن پست درمقالھ خود ازبحران درکابل بانک خبر داد: ٢٠١٠

 . مرکزی افغانستان مدیریت کابل بانک را بھ دست گرفتبانک : ٢٠١٠سپتامبر 

صندوق بین المللی پول پیشنھاد کرد کھ برای تثبیت نظام متزلزل مالی درافغانستان کابل بانک بھ : ٢٠١١فبروری 

 . فروش برسد

 . سھام داران کابل بانک را بھ سھل انگاری وغفلت متھم کرد، حامد کرزی: ٢٠١١اپریل 

رئیس بانک مرکزی افغانستان بھ اعضای مجلس نمایندگان گفت کھ برادر رئیس ، د القدیر فطرتعب: ٢٠١١اپریل 

 . جمھوری وبرادرمعاون اول او دربحران کابل بانک دست داشتھ اند

اوگفت کھ بھ . رئیس بانک مرکزی افغانستان درآمریکا ازمقامش استعفا داد، عبدالقدیر فطرت: ٢٠١١جون 

 . تن استعفای خود را اعالم کرده استخاطرحفظ جانش درواشنگ

اداره امنیت ملی افغانستان ازبازداشت شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل هللا فیروزی : ٢٠١١جون 

 . رئیس بخش اجرایی این بانک خبر داد

باعث ، میلیون دالرازسوی بانک مرکزی بھ کابل بانک ٧٣وزیرمالیھ اعالم کرده کھ پرداخت : ٢٠١١سپتامبر 

 . قطع کمکھای خارجی بھ افغانستان شده است

اعضای گروپ اقتصادی شورای وزیران خواستار تاسیس څارنوالی ومحکمھ ویژه برای رسیدگی : ٢٠١٢اپریل 

 . بانک شد ھ مالی کابلیبھ دوس

 . اولین نشست علنی محکمھ رسیدگی بھ بحران کابل بانک برگزار شد: ٢٠١٢نوامبر 
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هللا فروزی ازسوی محکمھ ھریک بھ تحمل پنج سال حبس محکوم بھ  ن فرنود و خلیلشیرخا: ٢٠١٣مارچ 

 . مجازات شدند

ھ کابل بانک را بازگشایی کرد یغنی احمدزی رئیس جمھوری جدید افغانستان درفرمانی دوس اشرف: ٢٠١۴اکتبر 

  . دھ کابل بانک را نھایی کنیو دستور داد کھ ظرف یک ماه و نیم ماه محکمھ عالی دوس

سال  ١٣مردم کشور را کھ طی ، در روزھای نخست کاری دولت جدید، جمھور رییس  غنی  اشرف  اقدامات جدی

پنداشتند و حاضر بودند  گذشتھ با فساد اداری خوگرفتھ بودند و تقریباً این پدیدۀ شوم را جزء دولت و حکومت می

ھای جامع  با شنیدن صحبت، دولتی پول پرداخت کند ترین مأمور رتبھ  شدن کارشان حتی بھ پایین کھ بھ خاطر اجرا

سال گذشتھ  ١٣وار شدند و احساس کردند کھ دولت جدید دیگر دولت  بھ آینده امید، جمھور در روز تحلیف رییس

باید مبلغی را تحت نام ) سامان خانھ (نخواھد بود کھ برای امضای یک مأمور ساده و یا راھنمایی یک آبدارچی

با ، جمھور جدید ھا زمانی در میان مردم بیشتر شد کھ رییس ین امیدواری. بھ آنان پرداخت کنند )رشوت(شیرینی 

را بھ جریان بیاندازد و زمینۀ » کابلبانک«ھ جنجالی یصدور فرمانی از دادستان کل کشور خواست تا دوس

جمھور در این فرمان  رییس. زداند را مساعد سا بازداشت تمامی کسانی را کھ در مسئلۀ کابلبانک متھم شناختھ شده

ھای  خود تأکید کرده است کھ پروندۀ کابل را بھ زودی حل خواھد کرد و تصریح کرده است کھ تمامی پول

او ھمچنان بارھا تأکید کرده است کھ فساد و فاسد در دولِت بھ . گرداند شده را بھ صاحبان اصلی آن بر می سرقت

جمھورعلیھ فساد اداری بیشتر از گذشتھ شده  ردم نسبت بھ مبارزۀ رییسباورمندی م. رھبری او جایگاھی ندارد

ھ کابلبانک و مبارزه با فساد اداری بھ یکی از موضوعات مھم و یاین باورمندی تا حدی است کھ دوس. است

جمھور در روزھای نخست  از سویی ھم قاطعیت و جدیدت رییس. برانگیز در میان مردم مبدل شده است بحث

دراین شکی نیست کھ . وار ساختھ است تر امید مردم را بھ آیندۀ روشن، نی بر مبارزه علیھ فساد در کشورکاری مب

داشتن  ھای عدلی و قضایی و دست موجودیت فساد در ارگان. ھایی نیز ھمراه است مبارزه با فساد اداری با چالش

َحِسین «، جمھور پشین برادر رییس» کرزیمحمود «از جملھ ، نفوذ در سطوح مختلف دولتی زورمندان و افراد با

ھ را بیشتر با مشکل مواجھ یرسیدگی بھ این دوس، و کسانی دیگر دربحران کابلبانک» فھیم«برادر مارشال » فھیم

، نداشتن دولت بھ آنان بودن تعدادی از متھمان اصلی بحران کابلبانک و دسترسی ازسویی ھم متواری. سازد می

و   ھیرسیدگی بھ این دوس، بھ این پرونده را با کندی مواجھ سازد یا حتی در مواردیتواند روند رسیدگی  می

ھ کابلبانگ را بھ یبارھا از زبان کسانی کھ صالحیت رسیدگی بھ قض. سازد ممکن می دستگیری این افراد را غیر

اند کھ تعدادی  موفق نشدهھنوز ) اینترپول(المللی  عھده دارند شنیده شده است کھ با درخواست مکرر از پولیس بین

  . بھ پای میز محاکمھ بکشانند، برند سر می از متھمان کابلبانک را کھ در خارج از کشور بھ

تواند روند رسیدگی بھ پروندۀ کابلبانک را با چالش مواجھ سازد؛ اما اگر اراده و عزم  شده می تمامی موارد ذکر

ھایی وجود  قطعاً راه، این پروندۀ جنجالی وجود داشتھ باشد گیری و رسیدگی بھ برای پی  کافی ھمراه با جدیدت

کھ بھ نحوی بھ سرقت اموال   ھا پروندۀ خرد و بزرگ دیگر دارد کھ بتوان از طریق آن پروندۀ کابلبانک و ده
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ھای زیادی از این قبیل و  نمونھ  شود را بھ آسانی حل کرد؛ چنانچھ غصب زمین و فساد اداری مربوط می، عمومی

  . ھم بوده است  بحران منطقھ و جھان تجربھ شده و بسیار خوب و مؤثر تر در کشورھای پسا مراتب بزرگ بھ

حضرت عمرزاخیلوال مشاور اقتصادی رییس جمھور غنی و سرپرست وزارت مالیھ میگوید محمود کرزی 

 . بانک نپرداختھ است مشکل کابل بانک را حل نساختھ و ھمچنان قرضھ ھای خود را از بانک ملی افغان و پشتنی

محمود کرزی و حسین فھیم از ، ھ کابل بانک پیشینیبرای بررسی دوس یپس از صدور فرمان رییس جمھورغن

محکمھ ویژه کھ پس از . جملھ سھامداران این بانک بودند کھ بھ نحوی در بحران کابل بانک دخیل دانستھ میشدند

دخیل در بحران کابل بانک را محکوم بھ مجازات کرد اما این ست ودوتن از افراد یسقوط کابل بانک تشکیل شد ب

رییس این محکمھ پیش ازاین گفتھ بود کھ آنان قرضھ ھای خود را پرداختھ اند . دو تن در این فھرست شامل نبودند

عمر زاخیلوال گفتھ بود کھ . و مسووالن تصفیھ کابل بانک بھ گفتھ وی تائید کرده است کھ آنان مشکل ندارند

موضوع ، محمود کرزی موضوع کابل بانک خود را حل نساختھ. حمود کرزی در معضل کابل بانک دخیل استم

  . قرض بانک ملی و بانک پشتنی را حل نکرده است درقدم اول او باید تصفیھ حساب کند، سمنت غوری

. چگاھی نخواھد پذیرفتتاکید می ورزد بھ خاطر فشار فرمایشات محمود کرزی را نپذیرفتھ و ھی یوزیر مالیھ قبل

زاخیلوال میگوید حتمی ازمحمود کرزی و سایر افراد حساب وکتاب صورت خواھد گرفت تا حقی کھ باالی انھا 

اما پیش ازاین محمود کرزی بھ شدت اتھام ھای وزیر مالیھ را رد کرده گفتھ بود کھ قرضھ ھای . است بپردازند

لوال مشاوراقتصادی رییس جمھور وسرپرست وزارت مالیھ را محمود کرزی زاخی. کابل بانک را پرداختھ است

بھ دست داشتن درفساد واختالس متھم کرده گفتھ بود کھ کابل بانک را زاخیلوال ھمراه با سایر ھمکاران داخلی و 

ھ بحران کابل بانک یکی از آزمون ھای بزرگ برای یموضوع رسیدگی بھ دوس. خارجی اش سقوط داده است

گترین فساد در برابر حکومت وحدت ملی پنداشتھ میشود دیده شود کھ این حکومت چقدر بھ این رسیدگی بھ بزر

 . مسئلھ عادالنھ رسیدگی خواھد کرد

افغانستان خواھد  از کارھای آغازین بستر سازی سرمایھ گذاری در، اصالح نظام حقوقی، باورمند است یاماغن

  . م در دادگاه عالی را تعیین خواھد کردبرای این کار در روز ھای آینده دو فرد مھ، بود

در دیداری کھ با مسووالن بانک ھای . یکی از معیارھای انتخاب نیز فھم درست حقوقی اقتصادی است 

شورای امنیت ملی نیز بھ گمرکات و ھفت والیتی . توافق شده تا نظام بانکی کشور اصالح شود، خصوصی داشتھ

ھدف حکومت او این است کھ . رنامھ ھای ویژه کاری ارایھ کرده استب، کھ از آنجا کاال ترانزیت می شود

افغانستان بھ چھار راه اقتصادی آسیا مبدل شود تا تمامی معامالت تجاری و بانکی کشورھا از این طریق انجام 

ھ این بانک روی دست گرفتھ شده و امیدوار است کھ محاکم کشور حکم یاقدامات جدی در بررسی دوس. شود

سفر ھای کاری  یک از ھر در. بانک ھا اساس بنیادی سرمایھ گذاری است، را صادر کنند کھ بھ گفتھ اودرست 

  . اش نماینده ھای سکتور خصوصی حضور خواھند داشت
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محاكمھ در ما حكومت است انك جدید باز شده با بلدوسیھ كااست کھ ز چھارماه ابیش رفت ید پذیسوگمندانھ با

 مقروضات این بانک کھ وجھھ بیت المال اگر. ستانھ دولت ناكام بوده ات بھ خزندن مقروضااگرد بازو متھمین 

  . اعتبار حکومت وحدت ملی زیر سوال خواھد رفت، دارد بھ صورت کامل برگردانده نشود

سایر بانک ھا را نیز با بحران ، ناکامی دولت در محاکمھ عاملین پرونده کابلبانک و نبود سیستم نظارتی درست 

 ١٧٩ملیون دالر بھ دست آمده کھ  ٢٢٧از مجموع پولھای سرقت شده ازکابلبانک تا کنون تنھا . ی کندرو برو م

ملیون دیگر پولھای ملکیت ھای متھمین می باشد کھ از سوی دولت ظبط شده  ۴٨ملیون آن پول نقد است و متباقی 

اند تا کنون پول آنرا بھ خزانھ  این در حالی است کھ نھادھایی کھ ملک ھای ضبط شده را خریداری کرده. است

بانک  ھ کابلیدوسغنی پس از بھ قدرت رسیدن طی فرمانی دستور داد کھ  رییس جمھور. دولت پرداخت نکرده اند

اما این قضیھ آنگونھ کھ ، باید دوباره بررسی شود، سطح جھان خدشھ دار کرده است افغانستان را در کھ اعتبار

کردن  با وجود اینکھ باز: گفت، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان. قی ماندبررسی نشد و در نیمھ راه با، باید

تکمیل و اجرایی  اما سھل انگاری در، شد ھانی روبروبانک با استقبال گرم مردم و جامعھ ج دوباره دوسیھ کابل

ی  در زمینھ و پولیس څارنوالی. سوال برده است این راستا زیر کارکرد صادقانھ حکومت جدید را در، کردن آن

 بانک کھ از پشتیبانی قوی سیاسی برخوردار تطبیق فرمان رییس جمھور کوتاھی کرده و عامالن اصلی فساد کابل

بیش از ، بانک جدید از زمان ایجاد کابل. گذاز می کنند ند را بھ پای میز محاکمھ نکشانده چنانکھ آزادانھ گشت وا

  . مردم افغانستان پرداختھ اندغرامت آنرا  میلیون دالر متضرر گردیده و ۵٠

  ادامھ دارد                                                               
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