
  داریپا نا یائتالف ها و شمار یب یها یدشمن
  امرهللا صالح عبدهللا و، محمد محقق

  بخش چھارم

  )صباح(استاد از  پژوھش ق ویتحق

  
  با مرام است  نھایا گفتند کھ کار

  ؟گفتم کھ مرام شان کدام است

  : ن گفتیچن و دیرس سر یسوم

  . نان مرام فقط بنام استیا نزد

شانھ یاند عواقب نا کوتاه نظرانھ و یباد آورده بھ عملکرد ھا یت ھایصالح ت و درقاز استفاده  با یکرز

از ی، مات عسکریتعلی، از اول سواداز کھ  یبھ اشخاص یبزرگ نظام یرتبھ ھا یاعطا. دیمتوصل گرد

 ینشانھا و مدالھا، القاب یاعطا. نداشت ین آگاھیکوچکتر… آن از ر رمز وی، از اسیحداقل فھم س

گر ید زیت چیجنا انت ویخ م جزیافگن یب شان نظریکارنامھ ھا بھ اعمال و بھ اشخاص کھ اگر افغانستان

 سالحداری، قاچاقچ دزد و، آدم کش قاتل و، کم سواد سواد و یافراد ب یتقرر ن وییتع. رسدیبھ مشاھده نم

شب بھ  ولت وکھ روز با د یتیامن و ینظام یارگانھادر ی، مھم دولت یپست ھادر . . .  جنگ ساالر و

آن  ازیپاکس ھ وین افراد انباشتھ شده است کھ تصفازیچنان  یادارات دولت قاچاق مصروف اند و و یدزد

  . ده استیچسپ یبھ سخت دامان ملت را د امروزیپل راث شوم وین میا واست  یتوان کرزاز بآ خارج یتقر

یا  جنبش ملى و شتى حزب وحدت وھم سرنو بدون تردید دوستى و: محقق یھا یافشاء گر ظاھردر نھم یا

ضرورت  قراردادى بلکھ امر طبیعى و بک ھا سابقھ طوالنى داشتھ نھ یک امرازھمراھى ھزاره ھا و 

توافق  شد کھ با قرار نیز جنبش قرارداد کردیم کھ یکجا برویم و قبلى انتخابات ما و دوردر زندگى است 

عبدهللا روى میز من  یت کنیم کھ اوراق تکت انتخاباتى داکترکاندیدا تورى داکتر عبدهللا حمااز استاد ربانى 
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کرزى مطرح شد از بحث حمایت  ا عقب کشیدند ور دان جنبش خودرآخرین لحظات برادر بود کھ 

 انتخابات أقاى کرزى تعھدش را بلعید واز توافق نامھ شد ولى بعد  بحثھاى طوالنى تعھد واز سرانجام بعد 

پاى تعھد مشترک  أى مردم ما تاوان گردن ما شد بھر حال پشیمان نیستیم ور ما دست خالى ماندیم و

  . ان اوزبک مان کھ ترکھا مشورت داده بوددرایستادیم آنھم بنا بھ راھکار برا

منزل کمال ریش در ) عطا محمد نور دوستم و، محقق(تاشکنت ما سھ نفر در  أکتوبر ١٣امسال بتاریخ 

باالى از من  عطا محمد نور دست دادند و دوستم و. میرویم ابات یکجاانتخدر قرآن کردیم کھ  تعھد و

ردوى تان ھاز ردوى تان را محکم میگیرم کھ بگرفتم بھ شوخى گفتم کھ بخاطرى من دست ھ دست ھردو

رد یکى اینکھ با دیگر را مطرح ک چیز فغانستان آمدیم جنرال صاحب دوولى وقتیکھ داخل ا، جدا نشوید

عمومى  شرائط افکار خواستھ عملى نبود و میرویم دوم اینکھ معاونت میخواستند کھ این دوعبدهللا ن داکتر

  . یرا نبود بھ دالئل زیرپذخارج آنرا  داخل و

سال از وسیع ضّد تروریسم بعد  اینکھ براى ایجاد یک جبھھ نیرومند و عالوه بر: عبدهللا را برگزیدم چرا

راه پیوستن بھ در رت حیاتى بحساب میامد مشکالت ذیل ھم جمعیت اسالمى یک ضرو با اتحاد ما ٢٠١۴

  . تیم ارگ وجود داشت

تعھدات خود بھ پیروزى از جنبش تعھد نامھ امضاء کردند ولى بعد  تیم کرزى دفعھ قبل با وحدت و) ١(

  . دکجا معلوم کھ بار دیگر أن کار را نمیکراز پنج سال دچار مشکل شدیم  بد قولى کردند و پشت پا زدند و

حضرت فیل  ن کارآاز مسیر راه ارگ چندین کمین سیاسى انداختھ بودند کھ عبور در خودى ھاى ما ) ٢(

یا زلمى  تیم اشرف غنى ودر من دعوت کرد کھ بیا از ست است کھ رییس جمھور در، رحمھ هللا علیھ بود

از بعداً کھ  وغیر واقعى است  یافتم کھ یک دعوت سرسرى ودرجریان صحبت در رسول کار کن ولى 

 تیم باشد قبول نکرده بود ودر محمد نور براى معاونت اول دعوت کرد ایشان گفتند کھ باید محقق ھم  عطا

مبر بخانھ اتپس ٢٠میزان  ٣٠بعداً کھ زلمى رسول بتاریخ ، گفتھ بود کھ شما بیایید ولى محقق مشکل دارد

امضاء کرده بودیم دیگر مناسب نبود کھ من  مد زمانى بود کھ یک روز پیش ما با جمعیت تعھد نامھآما 

  . مسابقھ کنم… برسر راه یافتن بھ تیم ارگ با ھم نژادھایم خلیلى و  یا تعھدم را بشکنم و

 : چرا احمد ضیاء مسعود را مطرح نکردم

قسماً  انتخابات کفایت نمیکرد ما باید رأى تاجکھا ودر اوزبک براى پیروزى  تنھا رأى ھزاره و) ا(

صالح ، ن رأی تاجک با ایشان نبودازرا ھم میداشتیم راى تاجکھا نزد احمد ضیاء نبود چون مخ ھا پشتون

در قانونى با سوابق انتخاباتى قبلى  س شمال ودرآاز  عطا محمد نور استاد، س جمعیتدر آاز الدین ربانى 

  . دعبدهللا حمایت میکردناز دو دور پارلمان ھرسھ  انتخابات ریاست جمھورى اّول و
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غربى  قضیھ افغانستان داشتم بھ شمول کشورھاى شرقى ودر طى جلساتى کھ با کشورھاى ذی دخل ) ٢(

انتخابات آینده باالى ضیاء لنگر نداشتند پس در کدام شان  چکھ احمد ضیاء را مطرح میکردیم ھیدر ھرق

داخل تاجکان از ن المللى نھ مقبولیت بی یم کھ نھ حمایت داخلى دارد وازچطور میتوانستیم با کسى تیم بس

در تھمت زدن مھارت دارد بودن صالح در فقط  دارد کھ ایشان پایگاه اجتماعى قوى ندارد و فقط صالح را

  . نھم نھ براى احمد ضیاء بلکھ بھ مقصد خود دلبرى کندآکنار احمد ضیاء کھ 

منزل احمد ضیاء در لى جلسھ جبھھ مدر خواستم کھ بین عبدهللا و ضیاء توافق بھ وجود بیاوریم ) ٣(

) ضیاء عبدهللا و(اتحاد انتخاباتى تکلیف کاندیداتورى را میان از قرار شد کھ یک ھیأت شش نفره  فیصلھ و

صالح الدن ربانى ، یونس قانونى، امرهللا صالح، جنرال دوستم، اینجانب(از مشخص کند کھ عبارت بودند 

نفر ھیأت منصفھ را بھ منزل من دعوت کردم تا  شمال جلسھ ششاز مدن دوستم آبا ) عطا محمد نور و

ح یشنیدن نصا یک سو خیال سفر بھ آمریکا واز  چون زمان ثبت نام اندک بود و، تکلیف را روشن کنیم

گوش طفلکان عرصھ سیاست مارا برده بود کھ خطر انقضاء مدت  ملوکانھ حضرات سناتوران ھوش و

کارت رأى دھى حمایتى را تدارک دیده بودند  ھ یکصد ھزارنھ فورم، ثبت نام را فراموش کرده بودند کھ

  . نھ بودجھ کمپاین را و

کى را فرستاد صالح کھ اشتراک کرد ولى پیام ذجنرال اشتراک نکرد ، مجلس دعوت شدهدر ھرحال بھ 

 فیصلھ شد کھ ھمھ برویم، نفع من نباشد قبول ندارم جلسھ بى نتیجھ ماندبھ ورد کھ اگر فیصلھ آضیاء را 

نھ بجھ شب وقت را معین کنند تا ھمھ خانھ احمد ضیاء  صالح بروند و کى وذخانھ ضیاء قرار شد کھ 

 مد کھ ضیاء قھرآم کھ تلفون یاستقالل شان دعوت بود سفارت تاجیکستان بھ مناسبت سالگرددر برویم ما 

منزل جنرال دوستم در فردا ، دم بستھآ ه خانھ را بھ روى عالم وازودر کرده جلسھ را قبول نکرده و

من ، یرفتیدذمن گالیھ کرد کھ شما طرح ریاست جمھورى مرا نپاز اعضاى جبھھ ملى جمع شدیم ضیاء 

یا ھیأت شش نفره حکم میکر نھ اینکھ بر سر ما مى انداختید قھر  گفتم شما باید بین خود حل میکردید و

، م دوبى شدازع و مھ شما ھا کار ندارب ا محفوظ میدارم ور داین فقط حق سیاسى خواز کرد گفت من بعد 

 چند وزارت خانھ دارد قبول نکرد و گفتم کھ عبدهللا بشما پیشنھاد وزارت کلیدى دفاع و با جنرال نشستم و

دوستان ھم راه  دیدم کھ زمان میگذرد و، ارش دھمزآن گ بھ این و گفت من نمیتوانم وزیر دفاع شوم و

با  ا گرفتم ور دکرزى نشستھ اند من تصمیم خو خلیل زاد و پیش ندارند گوش بھ زنگدر توافق را 

را برایشان فقط ھمین تیم از حاال ھم اگر جنرال دقیق فکر کند بیشترین امتی، جمعیت معاھده امضاء کردم

مصالح کالن  نور داشتھ دست بردارد و خصومت گذشتھ کھ با عبدهللا واز حاضر است بدھد پس بھتراست 
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ھنوز ھم . تیم ھاى متفاوتدر باشیم در ن ھرجا باشد براآ غیردر کوچک ترجیح دھد منافع  بر کشور را

  . طوالنى پیش رو داریم راه دشوار و

  . ى کند روزگاراز کھ فردا چى ب —ذات پروردگار  کى داند بجز

  ت افشار یجنا عبدهللا و، محقق

  
تل انترکانتینینتال جلسھ ای بھ ریاست ھودر  ،تاراج مردم افشار و کشتار و ،حملھ شبانھاز بعد  صبح روز

سید  ،سید حسین انوری ،قندھاری این جلسھ شیخ آصف محسنیدر احمدشاه مسعود تشکیل شد کھ 

از قسیم فھیم ھمراه با تعداد زیادی  عبدهللا و داکتر ،یونس قانونی ،رسول سیاف، مصطفی کاظمی

  . شتنداسالمی حضور دا حزب اتحاد فرماندھان اصلی شورای نظار و

تا ھمیشھ بلی . است برای مردم جگر سوز خم خونین کابل ھنوز زنده وز ای خاطره فاجعھ تاریخی افشار

بزرگ و در زیرا عمق این فاجعھ آنق. نفرین آفرین است تاریخ برای مردم این سرزمین سخت جگرسوز

 . بی رحمانھ بود کھ تاریخ بشریت ھرگز نمی تواند آن را فرموش کند

 کھ کمریفقط آنان د ویفراموش نما ت راین جنایتواند ا ینم یچ وطن پرستیاست کھ ھ یزخم فشارت ایجنا

ست یل نیرنج مردم ھزاره ارزش قا و بھ افشار، رنج مردم استاز  شکم شان باالتر ددر بھ چپاول بستھ و

  . گذراندیم اتحاد روز ک ائتالف ویدر  اران افشارکت یباجنا و

خون  وحشت و تداعی گر، ذھان انسان افغانستانر اھنوز د، سال دو بیست واز بعد ، حادثھ ھولناک افشار

چشمان خون آلود ، این فاجعھ وحشتناک، گذرگاه زماندر ، ھرچند کھ. نسل کشی است باروت جنگ و و

بھ ، را کھ انسان افشار، شھیدانش رابھ نمایش می گزارد؛ اما خونین ترین چھره ھای فاجعھ آفرینی

قصرھای در  ھنوز زنده؛ و، ھا بستند مزایل راکت و گلولھ و بھ نوک برچھ و، ترین شکل ممکن وحشیانھ

نیرنگ ھای  ترفند و با لمیده؛ و، با بی شرمانھ ترین شکل، ترین مقامات دولت و پارلمان رفاھی و بلند

  . خویشین می آسایند

در ، بسترخونین تاریخ افغانستاندر برت؛ دھھ سوم ماه دلو بھ مثابھ یک آینھ عدر ، ھمھ سالھ فاجعھ افشار

 یاد خرابھ ھا و و. تاب پیدا می کندازون خویش دارند؛ بدر دروجدان بیدار انسانی را ، کھ ذھن انسانھای

جوان  پیر و، برچھ کشیده شده ای ھزاران نفر گلونھای بریده و چشمان بھ زور سقف ھای نیمھ سوختھ و
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، افشار؛ مخروبھ وحشتناک تاریخ. ارندزآانسانھای اھل شعور را می اذھان ، دیگر یکبار، کودک زن و و

، ربانی - بھ دست مسببان چون و. بر روی خاک آن ریختھ شد، کھ چکھ ھای خون ھزاران انسان بی دفاع

چنان حیات ) شیخ آصف قندھاری(ھا -با فتوای دشمن بومی ھزاره وعبدهللا عبدهللا انوری ، سیاف، مسعود

 بھ گورستان مبدل گشت؛ کھ حتا تصور کردن آن برای ھر مثلھ و، ت بھ صورت اسف باربشری انسان و

 روزھای» خورشیدی -ک یزده ھفتادیس -دوم دلو بیست و یک و روزھای بیست ودر . آدمی ممکن نیست

 اسالمی و-بھ دست قومندانان اتحاد، ھا-خمپاره خون و خاکستر و میان دود ودر ، کابل افق غم بار، کھ

نقشھ ھای سوداگران  با فرماندھی سیاف و و، اسالمی-بھ ھمکاری سگان مزدور حرکت و، نظار-رایشو

عبدهللا عبدهللا ی، بسم هللا محمدی، قانونی، انور، افیس، فھیم، ربانی، مسعود: چون، کابوسی بھ نام جنگ

ن غم می کرد؛ تاریخ سیاه این سرزمین بوده اند؛ جوالدر ، دھشت ھای وحشت و- کھ خونین ترین چھره

بلوای معاملھ گری قرار گرفتھ؛ و بھ دست وحشیان جنگنده ای این سھ حزب در ، منطقھ فقیرنشین افشار

مظلومین  آن چنان ظلمی را بر، عاملین این حادثھ خونین. یکباره بھ کشتار گاه انسان مبدل شد، رسوا

  . شرح آن جنایت ھا عاجز استاز قلم  افشار روا داشتند؛ کھ حتا

جابرانھ ای  انحصاری و-تدربھ کار گیری ق، نشان دھنده آشکارا ترین نوع، این جنایت وحشتناک و  

مسعود بھ -زیرا احمدشاه. قرن بیست اتفاق افتاد اواخردر ، سیمای تاریخ افغانستاندر حکومتی است؛ کھ 

اسالمی -اتحاد با ھمکاری و فرماندھی سردستھ حزب و، مثابھ وزیر دفاع حکومت ستم پیشھ ای ربانی

 زمان حضوراز بھ جامانده  تمام تجھیزات نظامی و با و، یکجا تمام نیروھای حکومتی را) سیاف(

بھ شانھ کشیده  ستم کشیدن را افغانستان شالق مظلومیت ودر سالھا ، لیھ انسان ھزاره ای کھع بر، شوروی

  . گرفتند این شالق استبداد را بھ کار افشاردر  بودند؛ این بار

 بر کھ توان داشتندیی تا آنجا، بھ صالح آتشین زا بستن خویش بھ غارت بردن و قتل عام کردن و با و 

، قلب تکھ تکھ شده ی ھزران انسان ھزارهدر ، زخم بی التیام را و. بی پناه کوبیدند دوش این مردم فقیر و

مسلخ و قتلگاه انسان ھزاره  خانھ ھای مسکونی ایشان را، افگند ھایشان-بمب با راکت و و. برجا گذاشتند

و صدھا کودک بی گناه شان را رگبار ظالمانھ ، دختران معصوم شان تجاوز حتا بھ زنان و و. ساختند

و کوچھ پس کوچھ ھا را با اجساد افشاریان فرش کدورت دیرینھ . بریدند مرد را سر زن و و. کردند

  . خویشین ساختند

امروز  شھیدانش بھ خاک آرمیده؛ و تاریخ قتل بی گناھان است؛ و ھمھ می دانند؛ کھ حاکی حادثھ افشار را

دیوارھای ریختھ  ھنوز تا و. بیوه زنی نیست کھ حتا گریھ کند مزار بی کس شان تنھا چند معیوب و بر

 و دار غبار و بوی گرد و، سیمای آناز  و. شده اش مخروبھ ھای وحشتناک تاریخ را تداعی می کند
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گرفتھ شده است؛ می  آنھا مخوف ترین نوع جنایت بھ کار بر، ماندگان نسل کھاز ببھ مشام ، باروت جنگ

ھمھ می دانند این  محاکمھ ھستند؛ و پشت میزدر ھمھ چشم بھ راه دیدار رنگ زرد مسببانش  و. رسد

بیداد گری وحشی ترین موجودات روی  غارت و قتل عام و کھ بار انسان کشی و، فاجعھ ھولناک تاریخی

  . ا حمل می کندزمین ر

شورای  اتحاد و کھ حاصل اندیشھ ھای فاشیستی حرکت و، افشار؛ مخروبھ ای وحشتناک تاریخ افغانستان

از ھیچگاھی  و. ه گی ھای عبرت استاز برای مردم ما اوج ت، زمان تاریخ ھردر . جمعیت است نظار و

مخروبھ وحشتناک ، ھ وحشتناکزیرا این مخروب. نخواھد شد پاک، خاطره نسل باقی مانده چنین تاریخ

  )بصیرآھنگاز  -فشار زبان گویای مظلومیت و حق تلفی است (. تاریخ مردم ماست

   امرهللا صالح محقق و

  
 : ن منافق استآخصلت کھ بھ یک شخص موجود باشد  چھار: ندیگویم

 ویندگوغ میدرکھ صحبت میکند  یوقت -١

 دکھ وعده میکند بھ وعده خود وفا نمیکن یوقت -٢

  امانت خیانت میکنددر  -٣

  . میکند دشنام میزند گکھ جن یوقت -۴

برخالف منافع ملی مردم عمل میکنند . غ میکنندیتبل یمیان تنظیجرھا ھرکدام شان بھ نفع یک  یونزتلوی

 قبآل تنظیم ھای بھ اصطالح اسالمی بھ وسیلھ سالح بر. ملت را بھ گمراھی میکشانند تفرقھ ایجاد میکنند

ھمین تنطیم  امروز، یکدیگر بھ دنبال برتری جوئی بر جنگ بودند ودر ھمیشھ  حملھ میکردند و یکدیگر

مربوط  رادیو تلویزیون و داخل جنگ شده اند زیرا ھمھ میدانند کھ ھر ھمدیگر طریق رسانھ ھا بااز ھا 

  . خارجی تمویل میگردد کشور یک جانباز  بھ یک جھادی بوده و

 با گرفتن دالر ھا حزبی و تنظیمی اند وآن اکثر. بھ معنی واقعی کلمھ وجود ندارد ادزآافغانستان رسانھ در 

 پیش می منحیث وسایل تبلیغاتی اھداف خاص را، حتا استخبارات خارجی آن منبع خارجی و این واز 

  . برند 
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از ه نگا، محمد نور عطااز  میترا، شیخ آصف محسنیاز  تمدن، محققاز  راه فردا، حزب جمعیتاز  نور

، سیافاز  دعوت، عارف نوری یپرستبھ سر شورای نظاراز  نورین، تنیاز شھنواز وطن ، کریم خلیلی

نام  ریطلوع ز، اتیباز  ظاھردر انا یآر، هللا تقدسی آیتاز  کوثر، هللا گذر  اماناز خورشید ، دوستماز  آیینھ

بھ ھمین . . . واست  یآن آفتابل کنندگان یتمو دارد و وجود ینھ اسناد فراوانین زمیدر کھ ی محسن

. ی اندحزب اسالم کننده افکار  منعکس گربت ژوندون و، کابل نیوز، ھای شمشاد  صورت تلویزیون

  . اد برشماریمزآھای  قالب رسانھدر ھای گروھی را   این رسانھ کودکانھ خواھد بود کھ اگر

ھرکدام نوکران شان  ھای منطقھ نیز دولت .باشد  مطبوعات افغانستان می ین تنھا امریکا نیست کھ جلودارا

ایران چندین چینل تلویزیونی و متعدد روزنامھ و نشریھ را تمویل . اند  ای مسلح کرده  را با اسلحھ رسانھ

. برد آن برای منافع خود سود میاز  چنگ دارد ودر بھ ھمین صورت دولت پاکستان بخشی را ، کند می

توان   گیرد کھ متاسفانھ نمی  شود آن چنان مخفیانھ صورت می  ریز میھا وا  اما پولی کھ بھ این رسانھ

 . یافتدر جایی در آن را  مقدار

گیر در یک جنگ زرگری با ھمتایش محمد محقق در این کھ از امرهللا صالح بعد ، ٢٠١٣سپتامبر  ٢٧در 

من مانند شما . ندارممن مانند شما لقب تقلبی استادی . . . . محقق: صفحھ فیسبوکش فاش نموددر ، شد

مان ازاش را س  مان استخباراتی و معاش مامورینازھایش را یک س  تلویزیونی کھ مصارف آنتن

، کشور ما ندارددر اد زآجامعھ  امریکا ھیچ عالقمندی بھ دموکراسی و. . . . استخباراتی دیگر بدھد ندارم

 و چنگ داشتھدر ھا را   اری نمود تا جلو آنگذ  ھای افغانستان سرمایھ رسانھدر بلکھ این مبالغ ھنگفت را 

  . آن سود برداز 

» شاخھ محققحزِب وحدِت «ھای سیاسی   گیری  جھت و آرا هدھند  تاباز ب رادیوِی راِه فردا تلویزیون و

اما پرسش آن است کھ چرا تلویزیوِن راِه فردا بھ . شود  است؛ حزبی کھ توسِط محمد محقق رھبری می

ھای مربوط بھ انقالِب اسالمِی  بھ عنواِن مبلِغ ایران عمل کند؟ پخِش مصاحبھجای انعکاِس مشکالِت مردم 

چھ  قتِل عاِم افشار سالروزدر آن ھم ، ھای وابستھ بھ محقق  دیگر رسانھ تلویزیوِن راِه فردا ودر ایران 

دمی نژاد چھ ربطی بھ سرنوشِت سیاسی مر  احمدی  زبانِ از ھا  قتِل عاِم یھودی انکارِ  معنایی دارد؟ نشرِ 

  . اند؟  ھای تاریخی بوده  ترین قتِل عام  دارد کھ خود قربانِی بزرگ

 ان سبزیجر سردستھ و نظار یمسوول ارشد استخبارات شورا و، ت ملىین امنیشیامرهللا صالح رئیس پ

افغانستان در . كندیافغانستان مداخلھ مدر عھ ھا یق شیطراز ران یا ایمطلب جنجالى را نوشتھ كھ گودر 

 آمده كھ ھر كسى بھ ھردر ك سنت یبھ صورت  جاد شده ویك حالت روانى ایبدبختانھ ، گطى سالھاى جن
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ده یبر س ویرو ارزشھاى آن سرویصد پدر كند خود را صد یدا كرد سعى میس خارجى كھ ارتباط پیسرو

  . ش نشان دھدیى ملى جامعھ خوارزشھا فرھنگ واز 

جھادى  ھ مطرح بود كھ ھریكشورھاى ھمسا ن وین مجاھدین نوع تعامل بیدوران جھاد ادر ك زمان ی

توجھ آنان را بھ ، گران مسلمان نشان دادنیداز شتر یخود را ب كرد با مقام خطاب كردن آنان و یسعى م

ن یامروز متأسفانھ ع. آنان نافرمان جلوه دھنداوامر برابردر  ر اسالمى ویغ ش رایبان خویرق خود جلب و

سعى . ى شودیكایا آمریخواھد غربى  یكھ م یفتھ كھ ھركسارتباط با كشورھاى غربى شكل گردر تعامل 

ده شان جاى یا پاكستان معرفى كند تا بھ عقیران یوابستھ بھ ا، ادگرایبن، ر دموكراتیگران را غیكند د یم

 . دازاستخباراتى غرب محكم بس مراكزدر ش را یپاى خو

نى ید متھم كردن مراكز ان ویعیش ھیصالح عل سوادانھ یب و یاسیسریغ و، زیاھانت آم، حملھ بى باكانھ

 عھ ویت مذھبى شیچون اقل زیاھانت آم ر متعارف ویكاربرد عبارات غ ران ویعھ را بھ جاسوسى براى ایش

از نشأت گرفتھ  شتریب گریمقاصد د ران عالوه بریجنگھاى اطالعاتى ا ن بھ عنوان نرم افزارآارتباط دادن 

ران و پاكستان را بر یجاسوسى ا د مھریھا بایربباشد كھ براى كسب اعتبار نزد غ ین حالت روانى میا

 . ده استیشى را ھم دارند گردیر نسلھاى كھ ادعاى نو اندین حالت روانى دامن گیگران زد كھ ایشانى دیپ

د سعى كند كھ دوستان و ھمفكران خود یكا دارد شایجنجالى كھ با آمر اساس رقابت و ران بریبدون شك ا

ا یعھ و یھا منحصر بھ ش یریارگین یچ گاھى ایاسى داشتھ باشد اما ھیف ھا و جناحھاى سیداخل طدر را 

حكومت كرزى از  احمد شاه مسعود و و نظار یشورااز ران یت طوالنى ایحما. جامعھ ھزاره نبوده است

ران با جبھھ یك ایارتباط نزد، دولت ربانىاز ران یت ایحما بھ دفترشان و هارسال پولھاى فوق العاد و

عى یرشیرسانھ ھاى وابستھ بھ محافل غاز برخى از ران یت ایحما راً یاخ و ٧٠دھھ در مقاومت ضد طالبان 

تعامل در ران ینست كھ طرفھاى اصلى ایت ملى نشان دھنده ایمطابق ادعاى مشعل سخنگوى سابق امن

 . عھیت مذھبى شیاست تا بھ قول صالح اقل تر ھاى كالن اقوام اثرگذار

تھمت زدن در فقط  نامھ ی گفتھ است کھ امرهللا صالح پایگاه قوی اجتماعی ندارد و درحاجی محمد محقق 

 . مھارت دارد

چند تا دلیلی کھ بھ برداشت شما من پایگاه اجتماعی قوی ندارم عبارتند  -دیگویم یجواب ودر اما صالح 

 : از 

مان از آنتن ھایش را یک س من مانند شما تلویزیونی کھ مصارف، من مانند شما لقب تقلبی استادی ندارم

گرفتن تصمیم ھای از من قبل . مان استخباراتی دیگر بدھد ندارمازس استخباراتی و معاش مامورین اش را

مھمانخانھ  سفارت خانھ ھا ودر من پیمان ھایم را با متحدین ام . نمی کنم سیاسی بھ سھ کشور ھمسایھ سفر
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ذکر مالقات ھای تاریک با از . کابل می بندم شھر درکشور ھای ھمسایھ نھ بلکھ در ھای استخباراتی 

شرم میکنم برخالف شما کھ  و سرنوشت کشورم پرھیز چانھ زنی بر غربی بخاطر خارجی ھای شرقی و

 . انتخاب تان قرار میدھیددر نخیر  بلی و معیار معیار اساس و آنرا

راک کرده بودم بانویی شھر کابل کھ من بھ دعوت شما اشتدر شھید عبدالعلی مزاری از بود محفل یاددر 

طبیعت خشن یعنی مناطق مرکزی کشورم کھ شما ادعای  و فقر، مظلومیت، انزوادر سرزمین اسیر از 

. . . . آی مزاری -گفت  او. نماینده گی آنرا دارید شعری را بھ خوانش گرفت کھ اشکم را جاری ساخت

در من جای شما بودم  اگر. کردندای بابای زحمت کشان و ریسمان بدوشان برخیز کھ آرمانت را معاملھ 

چیزی ھم دارم  اگر مزار شریف ندارم و کابل ودر چھار منزلھ  من مانند شما قصر. آن مجلس آب میشدم

من بخاطر آرمانی کھ دارم بھ صورت مدنی . حاضرم آنرا بھ ملت و حوزه سیاسی و فکری ام حساب دھم

این معاون شما بود کھ با اسناد جاسوسی با . ارمزد و بند مخفی با کسی ند و قانون مند آن مبارزه میکنم و

 . اگر سیاست تضرع و دستبوسی شما بھ ارگ نمی بود او باید زندانی میشد دستگیر شد و) آی اس آی(

مجلس در جناب محترم یادتان رفتھ وقتی من راجع بھ سیاست جمھوری اسالمی ایران مقالھ یی نوشتم شما 

من تھمت بستھ  شما بر. آب و نان و خرچی ما را میدھد چھ غرض داریبا کسیکھ در برا بھ من گفتید او

خانھ از تھمت است پس ستره محکمھ  این حرف ھا نیز حاال اگر. اید کھ من تنھا تھمت بستن را یاد دارم

در حقوق انسانھا  ارزشھا و، پایگاھی دارم یا ندارم اعتقادم بھ آرمانھا من اگر. دوی ما زیاد دورنیست ھر

من پابند اخالق اسالمی و وطنی خود استم و . حریم خصوصی ام یکی است ھای علنی وموقف گیری 

  . مازشتر بھ این قسمت بپردیین باز نمیخواھم 

  کابل بانک 

  
 اشغال و ت نصب شدند و باالترین پست ھای دولتی رادر قدر جنایتکاران افغانستان کھ بوسیلھ امریکا 

ق خود کھ یطراز  و بھ این ھم اکتفا نکرده. ذاشتھ شده استگاز فساد ب چپاول و جنایت و ھردر دست شان 

خاینانھ عفو ، یپرس قانوناز ھرگونھ باز  برای فرار جنایات خود را ببخشند و، ده اندیلم بھ پارلمان

کشتار ، این خیانت نابخشودنی غرب نسبت بھ مردم و وطن ماست کھ با وجود دھسال جنگ. ندازبس

بد بسوی از ھنوز ھم وضعیت افغانستان  مصرف صدھا میلیارد دالر و بربادی، ھموطن بیگناه ما صدھا
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ادی و زآ، ثبات، ھرگز روی صلح کشور، بدون محاکمھ جنایتکاران و تامین عدالت. بدتر شدن روان است

کسی این ، ننمایند پیکار ادی تالش وزآتا زمانیکھ مردم خود برای عدالت و  و. دموکراسی را نخواھد دید

  . نان ھدیھ نخواھد کرد و وضعیت بھ ھمین منوال ادامھ خواھد یافتارزشھا را بھ آ

داران عمده این بانک بھ مقامات بلندپایھ دولت   سھم. دیگرد یتاراج کابل بانک برسانھ  فساد و، ٢٠١١در 

  خواست فعالیت کنند ولی مرحلھاز بدون ب پرداختند تا بھ آرامی و  جیره می یتعداد زیکرزی وابستھ بوده ن

دولت کرزی ، آن خبر شداز این رسوایی کھ ھمھ جھان . د کھ بانک بھ شکست قطعی روبرو گردیدی رسی

این از دارانی کھ   سھام. داران بدون محاکمھ و پیگرد قانونی اکتفا نمود  سھاماز نام چند تن  تنھا با ذکر

 : دناشده مانده قرار ذیل ان  تا امروز حساب آن تسویھ یافت نموده بودند ودر بانک پول 

 میلیون دالر ۵٠۴شیرخان فرنود 

 دالر  میلیون ٩، ۶۶هللا فیروزی  خلیل 

 دالر  میلیون ٧٨) قسیم فھیمدر برا(حصین فھیم  

 دالر میلیون  ٣٩٫٧گلھبار حبیبی  

 میلیون دالر ٣٧) شوھر شکریھ بارکزی(داوی  عبدالغفار

 میلیون دالر ٢٢) حامد کرزیدر برا(محمود کرزی 

 دالر میلیون ١۵ھیوادوال 

 میلیون دالر ١۴صوفی نثار  

 میلیون دالر ١١طاھر ظاھر  

  میلیون دالر ٩داوود نصیر  

 . هللا فیروزی بھ شکل نمایشی روانھ زندانی شدند  میان اینان تنھا دوتن شیرخان فرنود و خلیلاز 

از  پس، سقوط کرد شد و با رکود مالی روبرو یدیخورش نو زده ھشتادیماه سنبلھ سال سدر کابل بانک 

دارایی ھای حکومت برای جبران از  ست پنج میلیون دالریب و این رویداد بھ دستور کرزی مبلغ ھشتصد

از بصورت نقدی ، میلیون دالر ١٣٨بعدھا گفتھ شد . خسارت ھای مالی وارده بھ این بانک پرداخت شد

 ٢١٨و جایداد بدست آمده  پنج میلیون دالرو  ھشتاد و صد بانک گرفتھ شده است و د مقروضین کابلزن

افتھ یلیارد دالر امریکایی انتقال یجملۀ پنج ماز ، تایید شده است جانب بدھکاراناز  قرضھ نیز میلیون دالر

ن بانک بوده و بھ شکل یآن مربوط سھمداران ا چھارصد میلیون دالر، بانک بھ خارج طریق کابلاز 

، مشکالت مالى ریسا نى ورقانویل اعطاى قرضھ ھاى غیبانک بھ دل کابل. ده استیغیرقانونی منتقل گرد
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د کھ بھ نام نوى کابل بانک یھ گردیمربوط وزارت مال، ن بانکیک قسمت ایسپس ، دیبا بحران مواجھ گرد

  . ت مى کندیفعال

کشور انتقال داده شده از بانک بھ خارج  طریق کابلاز امریکایی  لیارد دالریپنج م، سال ظرف چھاردر 

در ده کھ یرقانونى انتقال گردیسھمداران بانک بوده و بھ طورغ مشخصاً متعلق بھ، میلیون دالر آن ٤٠٠کھ

اد وجود یاما احتمال ز، ن پولھا مشکوک بودهیا گرید ون دالریلیم ٩٠٠. ده شده استین پول ھا دزدیاصل ا

غیرقانونی بھ  ن پولھا بھ شیوه ھای مختلف ویا. افتھ باشدیرقانونى انتقال یز بھ شکل غین مبلغ نیدارد کھ ا

متھمین اصلی از  سھمدار ١٢. آن قرار دارددر صدر انتقال یافتھ کھ امارات متحدۀ عربی ، رکشو ١٢

 ھیچ فرد واز اما ، بانک دست داشتھ اند کابل ورشکستگیدر ، ھفت شرکت خصوصی بانک و کابل

کھ بھ شمول شیرخان فرنود ، ھ متھم ھستندین قضیادر تن  ٢٢مجموع در . شرکت مشخصی نام نُبرد

 حاضر شده و ھ علنییییک محکمۀ ابتدادر ، بانک ئت عامل کابلیروزى معاون ھیل فیخل س سابق وییر

س ییر فطرت ریعبدالقد، ن افرادیجملۀ ادر . شکش نمودندیھ ھاى شان را پیدفاع، اتھامات وارده برابردر 

 وندیپدر ابى یبھ شکل غ، سوم محکمۀ علنىمرحلۀ در شامل است کھ  زیافغانستان بانک ن عمومى سابق د

د کھ یتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد مى گویکم. دیبانک محاکمھ گرد ۀ کابلیبھ قض

االت یم ایمق، س سابق د افغانستان بانکییکا اطالع حاصل نمودند کھ ریانترپول امر، از مقامات افغانى

ت داده یھ مقامات افغانى ھداداد و ب گرد عدلى قراریا پیب ینمى توان وى را قانوناً تحت تعق متحده بوده و

ۀ یبا وزارت عدل، کیپلماتیق منابع دیطراز شتر یب، صورت تقاضاى ھمکارى ھاى قانونىدر شده بود تا 

بھ ، بانک با تکتانھ قبالً گفتھ بود کھ رقم قرضھ ھاى کابل، افغانستان بانک د. رندیاالت متحده تماس بگیا

ارزیابی مبارزه  تۀ مستقل مشترک نظارت ویس کمییاما ر. دیى مى رسیکایون دالر امریلیم ٩٠٠از بیش 

سیستم ھای مختلف بھ خارج انتقال یافتھ و بھ ، از بانک ى کابلیکایامر ون دالریلیم ٩٣٥با فساد گفت کھ 

 وی بھ ظرفیت پائین و مدیریت ناسالم کابل. استاز برای نجات این بانک نی، ون دالر امریکایییلیم ٨٢٥

بھ  گفت کھ دولت افغانستان مجبور، ان ادارات تطبیق کنندۀ قانون تاکید کردهعدم ھماھنگی می بانک و

عواید ناخالصش برای جبران خساره و نجات این بانک خواھد بود کھ از صد در پرداخت ھزینۀ شش 

  . کشور وارد خواھد کرد  ضربۀ بزرگ اقتصادی بھ، جبران خساره

از ی کھ یپول ھا، ستم ھای مالی و بانکداری کاستاعتماد مردم نسبت بھ سی، از ورشکستگی کابل بانک

کھ با این مبالغ ، طریق تقلب توسط چند شخص دزدیده شداز  غیرقانونی و، بودجۀ دولت و مردم افغانستان

  . صورت بگیرد میشد بھ مردم عرضۀ خدمات بھتر، ھنگفت
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معاون پیشین این بانک سھامداران عمده کابل بانک و رئیس و از / فیروزی کھ   خلیل شیرخان فرنود و

در  نفر ھ این دویکھ برای رسیدگی بھ دوس یمحکمھ در . کدام بھ پنج سال زندان محکوم شدند ھر، بودند

ایجاد بحران کابل بانک مجرم ردیف اول شناختھ شده و بھ پنج سال حبس در آنان ، کابل تشکیل شده بود

  . محکوم شدند

این  جملھ متھمان اصلی دیگراز  نیز رکت گلبھار تاوررئیس ش غفار داوی و، حصین فھیم، محمود کرزی

از  بیست نفراز بیش . اند  ستی مشخص نکردهدر تکلیف این متھمان را بھ ، اما محکمھ، ھ ھستندیدوس

عبدالقدیر فطرت . اند  ھای نقدی شده  جریمھ ماه حبس و  بھ ترتیب محکوم بھ شش ھیسایر متھمان این دوس

 میلیون دالر دوو  ستیحامد کرزی با بدر م توسط محمود کرزی برایافت وادررئیس سابق بانک مرکزی 

در جملھ عوامل ایجاد بحران مالی از را  ھشت میلیون دالرو  م با ھفتادیم فھیقسدر حصین فھیم برا و

کابل در پارلمان عوامل دیگر ایجاد بحران در فطرت . ترین بانک خصوصی کشور اعالم کرد  بزرگ

این افراد بھ صورت غیرقانونی  -اعالم کرد و افزود صوفی نثار اوی وعبدالغفار د، بانک را ظاھر ظاھر

  . اند  آن شدهدر اند و باعث ایجاد بحران   ھای سنگین گرفتھ  کابل بانک واماز 

گرفت و بانک مرکزی با اعالم اینکھ  آستانھ ورشکستی قراردر  ١٣٨٩ماه میزان سال در کابل بانک 

نامش  آن را تحت حمایت گرفت و، این بانک خارج شده است ازصدھا میلیون دالر بھ شکل غیرقانونی 

 . را بھ کابل بانک نو تغییر داد

 ٩٦٢مجموع از ھ فساد ادارى نشان می دھد کھ یابى مبارزه علیارز نتایج تحقیق کمیتھ مستقل مشترک و

 . بھ دست آمده است میلیون دالر ١٧٠تنھا ، ن بانک ناپدید شدهیااز میلیون دالر کھ 

میلیون دالر  ٣٠٨از یافت بیش در س سابق کابل بانک کھ با ییراز ھ این تحقیق آمده است کھ ادامدر 

 . میلیون آن بھ دست آمده است ٦٧تنھا ، این بانک می باشداز یافت کننده قرضھ دربزرگترین 

قرضھ ، از میلیون دالر ٥٠حدود ، گروپاز قرضھ گ میلیون دالر ١٢١از مجموع بیش ، از این افزون بر

میلیون دالری  ٨٧قرضھ نزدیک بھ ، از ھزار دالر ٦٦٢تنھا ، میلیون دالری شرکت ھوایی پامیر ١٠١

شماری دیگر مقروضین از  میلیون دالر بھ دست آمده است و١٥از بیش ، رییس اجرایی سابق این بانک

 . پرداخت نشده استاز تا کنون ھیچ پولی ب، کوچکتر

پشتیبانی  آشکار بھ طور، پیشبرد مدیریت تصفیھ کابل بانکاز  تا دولت جدید خواستھ بود، از این کمیتھ

، دھد اولویت قراردر این زمینھ در بھ لوی څارنوالی ھدایت دھد تا ھمکاری ھای متقابل حقوقی را  کند و

یھ کابل بانک تحقیق دوسدر عوامل دخیل از  ارایھ مدارک تخصصی بھ محکمھ استیناف را دنبال نماید و

  . کند
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باالخره بھ ، عوامل بحران و چپاول کابل بانک استاز فطرت رئیس بانک مرکزی کھ یکی  یرقدباالخره 

انتشار  زینگزارش ھایی . خطر استدر آنجا استعفایش را اعالم نمود و گفت جانش از امریکا فرار کرد و 

 بر، ککابل باناز جریان نظارت در ، تیافت ھفده میلیون دالر رشودریافت کھ گفتھ میشود فطرت با 

 . کارکرد آن ارائھ نموده استاز آنجا جریان داشتھ چشم بستھ و گزارش مثبت در چپاولی کھ 

چندی قبل اعالن  شتراس ھیئت تحقیق قضیھ کابل بانک نیز قرار دادر اداره مبارزه علیھ فساد اداری کھ 

سوی بانک از ن نظارت آدر جریان بررسی بحران کابل بانک بھ این نتیجھ رسیده اند کھ در کرد کھ 

بانک . برخی تخلف ورزی ھا نقش داشتھ استدر مرکزی غفلت صورت گرفتھ است و بانک مرکزی 

معامالت این بانکھا نظارت از ھای خصوصی دارد و بصورت مداوام  بانک مرکزی کنترول کامل بر

ارتگری وسیع ممکن نبود کھ بھ این مقیاس غ، بودند  فطرت و افراد اطرافش خاین و فاسد نمی اگر. میکند

ھمان اولین روزھا در ، بود  ترین دولت نمی اگر دولت کرزی فاسد و. دید آنان پنھان بمانداز کابل بانک در 

تاریخ در نظیر   بانک مرکزی را بھ خاطر اینچنین غارتگری بیدر اطرافیانش  باید قدیر فطرت و

با پشتاره  اینبار ھم یک دزد دیگراما . شانرا میگرفت جلو فرار کشاند و  بانکداری جھان بھ میز محاکمھ می

  سایھ حمایت ارباب خوشگذرانی کرده دوسیھدر دالر بھ خارج فرار میکند و بدون شک مثل چکری رھزن 

 . اش بھ فراموشی سپرده خواھد شد جرمی

الر تمام ھفتاد میلیون د یتیکفا یبوزارت مالیھ با . دازتاوان اینھمھ غارتگری ھا را باید ملت مظلوم ما بپرد

حال نیز گفتھ میشود کھ دولت  نظر گرفتھ بود ودر بودجھ سال جاری در را برای کمک بھ کابل بانک 

پول ریزرف بانک از بصورت مخفیانھ صدھا میلیون دالر ، برای سرپوش گذاشتن بھ رسوایی کابل بانک

دھھا عضو ، فھیمدر برا، کرزیدر د چون براازمرکزی را بھ کابل بانک پمپ کرده کھ قضیھ را خاموش س

 لیست دزدان کابل بانک قرار دارند کھ نزدیک بھ یک میلیارد دالردر مقامات  پارلمان و دیگر زورمندان و

  . سپرده ھای مردم را غارت کرده اند

حل فوری قضیھ کابل بانک  با صدور حکمی خواستار، اشرف غنی احمدزی ن اقدام داکتریتر دیجددر  اما

خبرنامھ ی گفتھ است کھ این در ، اداره امور و داراالنشای شورای وزیران .و استرداد دارایی ھای آن شد

 : شده استدر مادۀ شصت و چھارم قانون اساسی بھ شرح زیر صا ١٦نظرداشت حکم فقره در حکم با 

محکمھ در مدت یک سال از ستره محکمھ جمھوری اسالمی افغانستان قضیھ بحران کابل بانک را کھ . ١

اتھامات ، تاریخ صدور این حکماز ظرف یک و نیم ماه در تعقیب و ، ابل بالتکلیف ماندهاستیناف والیت ک

پرتو سایر اسناد و در سوی څارنوال موظف بھ شمول اتھام جرم پول شویی را دقیقاً بررسی و از وارده 

 . دالیل و مدارک دست داشتھ فیصلھ نماید، شواھد
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یافت شواھد و اسناد در قسمت در اند تا   ون تعلل مکلفبد، لوی څارنوالی و سایر نھادھای ذیربط. ٢

 . مرتبط بھ قضیھ با محاکم ھمکاری نمایند

بحران مالی کابل در افراد و اشخاصى کھ ، بھ اداره لوی څارنوالی ھدایت داده میشود تا سایر شرکا. ٣

روز  ١٥ه و طی مدت مورد تعقیب عدلی قرار داد، اند جانب آن اداره متھم شناختھ شدهاز بانک شریک و 

 . محکمھ اقامھ دعوا نمایددر شان  علیھ، ن حکمیتاریخ صدور ااز 

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

ثالثھ متھمین متذکره را توقیف و تا فیصلھ نھایی محاکم ، صدور این حکماز ظرف سھ روز بعد در نموده 

 . نگھداری نمایند

موظف است تا برنامھ زمانی مشخص را بھ منظور ختم پروسھ تصفیۀ ، مدیریت تصفیھ کابل بانک. ٥

 . تاریخ صدور این حکم ترتیب نمایداز تا ده روز ، ھای کابل بانک  دارایی

تأدیھ شان را  شدۀ آن عده مقروضین خویش را کھ تا ھنوز قروض تعھد، مدیریت تصفیھ کابل بانک. ٦

لوی . نظرداشت قوانین نافذه جھت تحصیل پول احضار نمایددر طی مدت پنج روز با ، اند  ننموده

با ، ھای کابل بانک  وزارت امور داخلھ و سایر مراجع ذیربط جھت تحصیل قروض و دارایی، څارنوالی

 . جانبھ نمایند مدیریت تصفیھ کابل بانک ھمکاری ھمھ

خارجھ و د افغانستان بانک وظیفھ سپرده میشود تا بھ  وزارت امور، لیھوزارت ما، رنوالیبھ لوی څا. ٧

، کشور انتقال گردیده استاز ھای سرقت شده کابل بانک کھ بھ خارج  ی و استرداد پولازس منظور منجمد

در ، گان کشورھای ذیربط جھت پیگیری متداوم با نمایند، طریق مراجع دپلماتیکاز روز  ١٠ظرف در 

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

ی نوی کابل بانک را طی ازاسناد پروسھ خصوصی س، ظرف ده یومدر وزارت مالیھ موظف است تا . ٨

 . مراحل نموده جھت منظوری بھ مقام عالی ریاست جمھوری پیشنھاد نماید

عاد معینھ بھ مقام عالی ریاست یختم ھر ھفتھ الی ختم مدر خویش پیشرفت کار ، از ادارات ذیربط. ٩

 . جمھوری گزارش دھند

در این حکم . تطبیق حکم نظارت نمایداز ریاست عمومی اداره امور داراالنشای شورای وزیران . ١٠

 ھ فساد ادارى نتایجیابى مبارزه علیکمیتھ مستقل مشترک و ارز، می شود کھ دو ھفتھ قبلدر حالی صا

در کابل بانک نو ، پایھ یافتھ ھای این کمیتھ بر. مورد قضیھ کابل بانک اعالم کرددر ه اش را از تحقیق ت

 . میلیون دالر ضرر کرده است ٤٧نزدیک بھ ، چھار سال گذشتھ
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مدت مشترکین کابل بانک بھ یک از بعد  ایجاد شد و لرامیلیون د ۵کابل بانک با سرمایھ : ٢٠٠۴ یجنور

 . ھزار نفر رسیدمیلیون و سیصد 

 . کابل بانک خبر داددر بحران از مقالھ خود در روزنامھ آمریکایی واشنگتن پست : ٢٠١٠

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

ابل افغانستان کدر مالی  صندوق بین المللی پول پیشنھاد کرد کھ برای تثبیت نظام متزلزل: ٢٠١١وری برف

 . بانک بھ فروش برسد

 . غفلت متھم کرد سھام داران کابل بانک را بھ سھل انگاری و، حامد کرزی: ٢٠١١ریل اپ

رئیس بانک مرکزی افغانستان بھ اعضای مجلس نمایندگان گفت کھ ، القدیر فطرتعبد: ٢٠١١ریل اپ

 . ندبحران کابل بانک دست داشتھ ادر معاون اول او در برا رئیس جمھوری ودر برا

گفت  او. مقامش استعفا داداز آمریکا در رئیس بانک مرکزی افغانستان ، عبدالقدیر فطرت: ٢٠١١ن جو

 . واشنگتن استعفای خود را اعالم کرده استدر کھ بھ خاطرحفظ جانش 

داشت شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل هللا ازباز اداره امنیت ملی افغانستان : ٢٠١١ن جو

 . رئیس بخش اجرایی این بانک خبر دادفیروزی 

سوی بانک مرکزی بھ کابل از  لرامیلیون د ٧٣مالیھ اعالم کرده کھ پرداخت  وزیر: ٢٠١١سپتامبر 

 . باعث قطع کمکھای خارجی بھ افغانستان شده است، بانک

ویژه برای  محکمھ و اقتصادی شورای وزیران خواستار تاسیس څارنوالیپ اعضای گرو: ٢٠١٢ریل اپ

 . بانک شد  مالی کابل ھیدوسسیدگی بھ ر

 . رسیدگی بھ بحران کابل بانک برگزار شد محکمھاولین نشست علنی : ٢٠١٢نوامبر 

یک بھ تحمل پنج سال حبس محکوم  ھر محکمھسوی از هللا فروزی  شیرخان فرنود و خلیل: ٢٠١٣ چمار

 . ات شدندازبھ مج

از کابل بانک را بھ یدوسفرمانی در افغانستان  غنی احمدزی رئیس جمھوری جدید اشرف: ٢٠١۴اکتبر 

 . کابل بانک را نھایی کند ھیدوسعالی محکمھ گشایی کرد و دستور داد کھ ظرف یک ماه و نیم ماه 

  . . . ادامھ دارد
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