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 60/60/3613         عارف عباسی:مترجم   
 

 فوذ ايرانن
 در افغانستان ديگر احتمال سقوط بانک و افتضاح ديگری،

 

نويسندۀ اين راپور معلوم نیست، از طريق ايمیلی که به بیش از صد نفر گسیل شده بود بمن  منبع، مؤخذ و: تذکر
و نادرستی  اما مسؤولیت درستی  .خدمت شما تقديم نمايمو کرده ترجمه  ارسید، اهمیت موضوع مرا واداشت تا آنر

 .آنرا نمی گیرم
 افغانستان بانک بعد از سقوط کابل بانک، د

، بزرگترين بانک افغانستان، (کزیبانک مر)
 خود در هیأت رهبریيک سلسله تغییرات شاهد 

کرزی در ماه جون رئیس جمهور  . بوده
را بحیث گورنر  (1) نوراهلل دالوری 3611سال

 مقرر نمود،  بانک مرکزی
 

متعاقب استعفای عبدالقدير فطرت  اين تقرر
 گورنر سابق بانک از وظیفه اش در واشنگتن

رفت تا دالوری  توقع می. صورت گرفت
سکتور بانکداری کشور را بعد از جنايت کابل 

ملیون   ۰66بانک، که منجر به نابودی بیش از 
 انداز بحران واره دالر بود

 

ۀ خودش در حوطرم تطبیق تغییرات تأسی ازه حیث گورنر بانک مرکزی به ای دالوری بيکی دو ماه بعد از تقرر آق
گفته می شود که اين خانم  . حیث رئیس مأمورين توظیف نموده ب «عصمت ايوبی»مرکزی خانمی را بنام  بانک

 عضو سازمان 
 نوراهلل دالوری رئیس جديد دافغانستان بانک

 
 الیها قباًل با دالوری در نمايندگی تقويۀ سرمايه گذاری برای افغانستان هانقالب ايران است، مشار نارادجاسوسی پاس

(AISA )فوق الذکرهمکاران خانم عصمت ايوبی که چهارده ماه با موصوفه در نمايندگی  يکی از . همکار بود 
که خانم ايوبی ايرانی االصل بوده با يک افغان ازدواج  با کمال اطمینان باورمند استگويد، که  می ،بود همکار

نموده، برای همه کسانی که با خانم ايوبی معرفت دارند مطلقًا روشن است که اين خانم روابط محکم با مأمورين 
ی روابط چقر خانم ايوبی با مقامات ايرانی سؤاالت بیشمار برای کسان .دولتی ايران در افغانستان و در ايران دارد

 .که اورا می شناسند خلق نموده
 

يک زن ايرانی که در وزارت داخله برای امور اناث مؤظف بود يک مشاور ناتو را در دفتر  3613در اواخر سال 
اين حادثه قاتل در قرار اظهار سخنگوی وزارت داخله يک روز بعد از وقوع ه ب پولیس شهر کابل به قتل رساند، 

 .نموده که ايرانی است و از طريق شوهر افغان خود تذکرۀ تابعیت افغان را بدست آوردهتحقیقات مقدماتی اقرار 
دانند که وی نه تنها روابط تنگاتنگ با مقامات ايرانی دارد بلکه با  خوبی میه کسانی که عصمت را می شناسند ب

بلند رتبۀ دولت پشتیبانان محکم و بعضی از اراکین  جنگ ساالر قديم کريم خلیلی هم مناسبات نزديک داشته، خلیلی 
 یش در بانک مرکزی يک سلسله حوادث غیر معمول رخ داده که افشایتبعد از شمول . دهند اين خانم را تشکیل می

 .به آسانی شهرت بانک را به مخاطره مواجه می سازدآن 
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رفت  و سفارت ايران آمدها به در کابل، خانم عصمت ايوبی بار قرار اظهار يک کارمند محلی سفارت ايران ه ب
نده ايرانی سپری نموده، البته سؤال می آفريند که چنین زنی با ديپلومات های ساعت ها را با ديپلومات های ُگ داشته

بلند رتبۀ ايرانی روابط داشته باشد، اما با ورود ديپلومات نو اين روابط برقرار مانده با استحکام خود با ديپلومات 
 .اين گزارشات شک جاسوس بودن اين خانم را به يقین مبدل می سازد  .حال خود پابرجاسته های نو و کهنه ب

 

تمام وکالی  خانم ايوبی با ،افغانستان که از ذکر نامش خوداری نمود ولسی جرگۀقول يک منبع فعال و مؤثق ه ب
برای دالوری در خانۀ ملت فراهم افغانستان ديد و بازديد نموده زمینۀ گرفتن رأی اعتماد را  ولسی جرگۀهزاره تبار 

و دستگاه استخباراتی ايران غرض تطمیع  ر بودهاين خانم عهده دا مبارزۀ انتخاباتی دالوری رانمود و مسؤولیت 
رأی اعتماد  ولسی جرگهاز  مصرف رسانید که آقای نور اهلل دالوری به آسانیه وکال برای اين منظور پول گزاف ب

برای دالوری زمینه را مساعد سازد همانا نفوذ عمیق عصمت ايران استخبارات  چراحاصل نمايد، دلیل اين که 
ايوبی در تمام امور بانک بوده و شخص دالوری مجذوب و تحت تأثیر سحر آسای اين خانم است، خانم در موقفی 

 .تواند معلومات حساس و سری بانک را به اختیار ايران بگذارد قرار دارد که به سهولت می
 

از حکومت افغانستان تقاضا نمود که جوازنامۀ کلیه  رسمًا دفتر وجوهات امريکا طی نامۀ 3613اوائل سالدر 
. ، چه دولت امريکا معامالت بانک های ايران را قدغن نموده بودفعالیت های آرين بانک ايران را ساقط گرداند

در دولت افغانستان بکار بست تا کدام  را رتبۀ خوددارند که اين خانم با تمام قوت نفوذ حامیان بلند  منابع اظهار می
 .علیه بانک ايرانی در مجلس وزراء صورت نگیرد مساعدموقف نا 

نزد بعضی از مقامات اجرائیوی بانک هايی که با جوازنامۀ قانونی در افغانستان فعالیت دارند هراس آن موجود 
استخبارات ايران  مرکزی موجود است به ديگر بانک ها و يا کاسرار فعالیت های شان که نزد باناست که مبادا 

 .سودا گردد
 

قرار گفتۀ يک صراف از بازار پول کابل خانم ايوبی بانک نوت های کهنۀ صرافان را در برابر اجرت به بانک ه ب
 حق معاوضۀ نوت های جديد تبديل می نمايد، در حالی که نظر به احکام قانون هر تبعۀ افغان بدون پرداخت کمیشن

  .داردبانک نوت های کهنه را به بانک نوت های جديد 
 

افزايد که در طول پنج ماه گذشته يک تعداد اوراق مهم سری شامل راپور ها و استعالمات از دفتر  منابع خبیر می
شده اين اسناد خاص نهايت مهم سری افشا . گورنر فاش گرديده، مسلمًا منبع وصول اين اسناد سری مبرهن است

 .حاوی اطالعات سکتور بانکداری افغانستان است
 

وی مشکوک است  تجارتی که در کشور مصروف فعالیت است به راپورتر ما گفته که کمعاون رئیس عالی يک بان
 در رقابت استبانک شان  با که( بانک ايرانی) اين بانک به آرين بانکی مربوط فعالیت های معلومات سر که

افزود که با مد نظر داشت نفوذ و نقش عصمت ايوبی باالی رئیس بانک مطرح نمودن اين  نامبرده. سپرده شده
 موضوع با دالوری سودی ببار نیاورده برعکس مشکالت زياد برای بانک شان خلق نموده قضیه بیشتر بغرنج می

 .گردد
 

دهد که خانم ايوبی با  میيکی از دالالن اسعار خارجی که يک صد متر دورتر از مقر بانک فعالیت دارد شهادت 
يک عده دالالن اسعار که در قاچاق اسعار خارجی مصروف اند در معامله بوده تصامیم بانک را در مورد لیالم 

لغ هنگفت بهره برداری غیر مجاز شامل است، اکه در آن مبگذارد  اسعار قبل از نشر به اختیار اين قاچاقبران می
ر قاچاق دالر امريکايی به ايران نقش برازنده دارد و به ايران بصورت موصوف عالوه نمود که عصمت ايوبی د

 .منظم در سفر است
 

ها مبین ديدار اقارب و يا فعالیت های جاسوسی و يا هردو اين سفر. يک ماهه به ايران داشت درين اواخر خانم سفر
بی  موضوع .استمله تحويلی اسرار سکتور بانکداری افغانستان بصورت منظم به مقامات ايرانی جباشد که از 

 با تمام فعالیت های تخريبی اش موجوديت چنین شخصی در قلب نظام پولی افغانستان ،قابل انديشه نهايت حساس و
د، دير يا زود  بحران عظیم ديگر ، اگر ادامه ياباست که حیثیت، اعتبار و شهرت بانک را مواجه به خطر گردانیده

تم پولی متزلزل گرديده احتمااًل، اگر جلوگیری نشود، مملکت شاهد جنايت سايجاد گرديده و اعتماد مردم به سی
 .ديگری يعنی سقوط بزرگترين و مهمترين بانک خود خواهد بود
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شته تا وقوع حوادث شبیه قتل ادمقام بانک مرکزی اين موضوع را جدی نپن لیامقامات استخباراتی و رهبری ع
 .مشاور ناتو در مأموريت پولیس کابل و جنايت سقوط کابل بانک تکرار نشود

 بحیث معاون گورنر را بحیث معاون هیأت اجرائیوی عصمت ايوبی بعد از تقررش در بانک يکی از اقارب خود
نمود که به دستیاری وی فعالیت های مخفی مقرر ( شايد انديشمند باشد، مترجم) آقای عطاءاهلل انیشمندبانک بعوض 
 .را ادامه دهد و مخوف خود

 

اکثريت شکاکیت  توسط يک زن ايرانی در اخیر حدوث وقايعی چون قتل مشاور ناتو در مرکز پولیس شهر کابل
، دنحیث گماشتگان خارجی وجود داره بمردم را بر می انگیزد که اشخاص متنفذ در رده های فوقانی دستگاه دولت 

و تضمینی وجود ندارد که بانک مرکزی توسط اين دسايس به سرنوشت کابل بانک دچار نگردد، چه سفرای دول 
( اکثريت امريکايی( ) صندوق وجهی بین امللی ( IMFمتحابه، نمايندگان عالی رتبۀ وزارت مالیۀ امريکا، مشاورين 

 .بطور منظم با گورنر بانک مرکزی مالقات می نمايند NATOو  ISAFشمول اراکین ه ب
 

ادارۀ امنیت ملی  دولت و رتبۀبری بانک مرکزی، اراکین بلند صدا در آمده، مسؤولیت مقام رهه زنگ های خطر ب
 .است که جلو تکرار جنايت کابل بانک را در بانک مرکزی بگیرند

 

اهلیت، لیاقت و فهم مسلکی نبوده بلکه دلیل منسوب حیث رئیس بانک مرکزی ه تقرر آقای نوراهلل دالوری ب (1)
راجع به سوابق کاری اين شخص  . بودنش به درۀ پنجشیر و مناسباتش با شورای نظار و شخص قسیم فهیم است

 .مراجعه شود به نوشته های جناب محترم داکتر سید خلیل اهلل هاشمیان
 

 پايان
 

خاطر دارم که آقای دالوری از روی ه که خود حاضر بودم خوب ب الس انجلس در مجلسیمیالدی  3661در سال 
 .کاغذ نوشته شده خوانده نمی توانستند

 
 
 


