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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٥                                         سعيدياحمد   
                                  

  ساری استآابل بانك مرض 
  
پيش از آنكه به اصل مطلب بپردازم مي خواهم منحيث يك افغان و يك مسلمان به دولت مردان نا عاقبت انديش   

 اگر پانسمان درست و عاجل و خونين تر و آوشنده تر استولسی جرگه  زخم آابل بانك از زخم انتخابات ،بگويم
ي رسيده آه اگر نزد مقامات ئبجادراين روز ها افتضاح آابل بانك  بدون شك  .واهد انداختنشود حاآميت را از پا خ

چكترين شرم و حيا وجود مي داشت يك  وآآه سر رشته نظام اقتصادي بخصوص پولي را عهده دار اند عالي رتبه 
و خليل اهللا ان فرنود ارنوالي محترم آمر بسته آقاي شير خحاال آه  .آپه زهر مي خوردند تا به جهنم مي رفتند

 سالمت هاي ديگري هستند آه از اين ها ،به باور من اين دو نفر تنها مالمت نيستند   آردُه زندان رهسپارفيروزي را
شر کت های  دزدان اليکترونيکی همين بانک ها وند آه ملت شريف افغان مي دا  . اند و مجرم ترگنهكار تر
ن در آ نموده ازدردم را بدون سود بحساب خويش وارو پول م ر سرمايه قما  اند که با اعالن قرعه کشی و خصوصی

کم چانس افغانستان به انتظار روزی نشسته اند  خارج از مرز های کشور بهره ميگيرند اما خوش نصيبان کم بخت و
كسته  حاال بر مي گرديم به عوامل ور ش.اگر نشد نصيب وقسمت همان است که هست  قرعه بنام شان رقم خورد و تا

   .گي آابل بانك
  : دو عامل استۀنا پديد شدن پول زاد اعالن افالس و :عوامل ور شکستگی

يکی از انگيزه های عامل بيرونی بد شدن اوضاع امنيتی کشور . يا داخلی  ودوم عامل درونی ،اول عامل بيرونی 
ن وضعيت باعث شده تا پاليسی يا است که باعث محدود شدن فعاليت های اين بانک تا سرقت دارائی آن گرديده است و

عامل  .های اين شبکه در مورد سر مايه گذاری خويش در افغانستان تجديد نظر نموده دوباره به عقب بر گردندميکر
 خساره مند ً اگر پول سهمداران کابل بانک پول قمار نباشد و واقعا .دوم باز پرداخت قروض کمپنی های خارجی است

 کمپنی های خارجی که ً يقينا . شان سنگينی ميکندۀباز پرداخت بر شان نگفتی است که هشده باشند دليل آن قرض های 
 اگر قرض در همان ساعت و و .ز هر ساعت گردش پول سود ميخواهند پول مهارت کامل دارند اۀاستفاد در اقتصاد و

 به احتمال قوی همين   من در روز هاي اول.دقيقه پرداخته نشود طبق قوانين که دارند آنرا ضريب دو تا ده ميسازند
دانستم آه مشكل ورشكستگي   حقيقت ديگري رااما حاال ، مي دانستمباعث شکستن کمر اين بانک خصوصیرا  امر 

 هاي و صد ها عملكرد دعوت ها ، مصارف انتخابات،ي زري خريدن موتر ها.آابل بانك در جاي ديگري نهفته است
طوريکه معلوم ميشود بيشترين خصلت اقتصادی اين : مل داخلیاما عا  و . اين آشورۀغير قانوني مقامات عالي رتب

همين . قرعه است که شما از طريق اعالنات تلويزيونی مشاهده مينمائيد  قمار و،سائر أعضای اين شبکه بانک و
تجارت بزرگ را نداشته اند   سهمداران کابل بانک که سابقه پولداری و،احتمال اين را نيز تقويت می بخشد  روش

از کمپنی ها هم   و اگر قمار نزده باشند ل را از طريق قمار بدست آورده باشند و اينبار قمار را باخته اند وشايد پو
 تشويق و همكاري  بهمدير عامل اين بانک قرضدار نباشد دليل آن دزدی واختالس پول توسط خودهيئت رهبری و

تبر بيمه  دزدان که از طرف هيچ کمپنی معاين . است که ميشود آنرا عامل درونی خواند دولت ۀمقامات عالي رتب
  .عالن دست مردم را از گريبان خود کوتاه سازندانيستند ميخواهند به يک 

ی خصوصی افغانستان يک اقتصاد ن ما ميدانند که اقتصاد بانک هاهموطنا :يا اقتصاد بيمار قمار و اقتصاد قرض و
 دپلوم و ستراتيژی و تصاد دانان ما هرچه از پاليسی وروبه رشد معيار، اق اقتصادی پويا و قمار است نه  قرض و

گسترۀ  اقتصاد افغانستان در سطح ملی و سوال های زير اين واقعيت را ثابت ميکند که ،دکتورا صحبت کنند
چرا دولتمردان افغانستان به واحد پولی افغانستان * مثال سوال های ازين قبيل که  .بی إعتبار است خصوصی بيمار و

 از بودجه واحد های دولتی شروع تا مصارف پروژه ،ار است دالر استوهه محاسبات مالی شان هميشه بإعتبار نداشت
فروش  چرا خريد و.* اينکه چرا اسعار خارجی بيشتر از افغانی در بازار های افغانستان در گردش است و*  .ها

اينکه چرا مردم  لدار صورت ميگيرد؟ وک ها به دالر وسائر شهر خانه، جايداد موتر وغيره در کابل پايتخت و
بی  ؟ اين ها سوالهای است که بر موجوديت اقتصاد بيمار ورا دالر انتخاب ميکنند نه افغانیائر پولی شان افغانستان ذخ

 چناچه هر هفته .جامعه جهانی است إعتبار پول افغانی در گروه موجوديت نيرو های خارجی و .إعتبار داللت دارد
 مردم ؟از ورشكسگي پول افغاني جلو گيري آند ضه مي آند تاعر از ده ميلون دالر را به بازار بانك مرآزي اضافه

اگر امروز افغانستان را بخود افغانها واگذارند باز همان   .مي دانند آه قيمت پول افغاني در مقابل دالر حقيقي نيست
 اگر متخصصين اقتصاد دولت افغانستان از رشد اقتصاد و. چاپ کردن پول های ناچل دهه نود تکرار ميشود داستان

 چون دولت از لحاظ حاکميت در حدی نيست که از حال افراد .االنه افراد صحبت ميکنند هر گز باور نکنيددر آمد س



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

در کجا زندگی  نميداند اتباع حقيقی افغانستان کيها اند و زيرا يا نفوس کشور را درست محاسبه کند،  ملت آگاه باشد و
   ؟ نان دارند يا ندارندۀ لقم،ميکنند

ه بانک های ديگر با تبعيت از کابل بانک وارد صحنه شدند به همين ترتيب با بی همانطوريک :مرض بی إعتباری
بعد از  مردم هم   عرض شد اين مرض ساری است وًالب ق.را نيز از دست ميدهند إعتبار شدن اين بانگ إعتبار خود

 ين بانک وا از به فکر کشيدن سر مايه های خود  بخصوص بعد از فرار آقاي عبدالقدير فطرت تشويش های أخير
انه وی  سهمداران بانک های خصوصی بی پشت مردم ميدانند اگر. نه هستندوا یسائر بانک های خصوصی بی پشت

 محدود شدن عرصه فعاليت دارائی های شان را بخارج از کشور انتقال دهند و شدن اوضاع امنيتی وخراب بخاطر 
 پول مردم را کدام مرجع خواهد پرداخت؟ ،د شون مانند آقاي فطرت های غربیخود شان نيز عازم ساحل های کشور

 بانک های شخصی به حساب پول پرداخت  بعد ازين مردم از بناًء .در حاليکه پای هيچ بيمه معبتر در ميان نيست
  . نشود ديگر اين ويرانه آسياب بيش نيستیبانکحساب اگر پول داخل  .خود داری ميورزند

حکومت افغانستان وعده سپرده است تا کابل  ! مربی داری مربا بخو ميگويند:حمايت غير قانونی دولت از کابل بانک
وزير ماليه هم به نوبت   پشت کابل بانک را خالی نميکند و،بانک را حمايت کند چنانچه جناب رئيس جمهور فرمود

ريکه نه  در کشو، اين سوال پيش ميايدً اول بيمه دولت إعتبار ندارد ثانيا. خود مشتر کين کابل بانک را اطمينان داد
 .کابل بانک وجود دارد نه هم قرار داد قبلی بين حکومت و نه هم چنين موارد پيش بينی شده و قانون بيمه است و
بر بنياد   از صالحيت های کيست وملت  ۀ آن هم از سرماييا صد ها مليون دالر به يک بانک بد نام پرداخت ده ها و

يا وزير ماليه با استفاده از صالحيت های شخصی   اگر جناب رئيس جمهور و. استگرفتهکدام مادۀ قانون صورت 
 ديگری از ۀآن وجود دارد که اين پول از دريچ باز تشويش آرده اند پرداخت خويش پول را بحساب کابل بانک 

يعنی اختالس کالن زير پردۀ دلسوزی وهمدردی با شرکت های خصوصی از مجرای غير مستقيم  کشور بيرون شود
  .که بازهم مايه نگرانيست

   کابل بانک تا ۀ ايجاد سهولت جهت فرار آبرومندان بمنظور بانك بيمه دافغانستان :پيامد های بيمۀ دافغانستان بانک
  خود  قبل از فرارهموطنان ما شنيده اند که .دفاتر آن در کل کشور است، کاريکه به طرفين فائده دارد فتن جايداد وگر

 مشروط کابل بانک سخن بميان آورد و ۀبعد از بيم ک از حمايت کامل و رئيس دافغانستان بانآقاي عبدالقدير فطرت 
اين کار باعث آن ميشود تا کابل بانک ازين پول قروض  .ناسب با ارزش جايدادش بيمه ميکندگفت، کابل بانک را مت

 حاال اين .اندرا يکباره از افغانستان جمع و مشتريان را بفرش سياه بنش بعد گلم خود کمپنی های خارجی را پرداخته و
بين مردم از دست داده  را در اعتبار خودچه نخواهند  بانک های خصوصی ديگر چه بخواهند و مرض ساری است،

سر نوشت همه به  سود ی هم وجود ندارد و وقتی در بانک ها پول نباشد عايد و .مواجه ميشوندوجه نقدی به کمبود 
سر مايه و پرداخت انطوريکه در باز کردن حساب بانکی مردم افغانستان هم .سر نوشت کابل بانک گره ميخورد

  .حق هم دارند  عجله کردند حاال بخاطر کشيدن پول های خويش نيز لحظه شماری ميکنند و،قسمت بخاطر قرعه و
  

  پايان
 

 
  


