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 بازهم کابل بانک و آقای محمود کرزی
 

سهمدار شدن در یک تشبث اقتصادی و خرید اسناد سهم به منظور ازدیاد سرمایۀ دورانی تشبث بوده باید از پول 
قرض گرفتن بدون ربح از یک بانک و .  صورت گیرد( البته مشروع ) شخصی، ازهر مرجع ایکه بدست می آید 

ی سودی که باشد خالف اصول توسط آن اسناد سهم  همان بانک را خریدن  و سهمدار شدن ولو بهر فیصد
 . سرمایه گذاری است که باید در قوانین تجارت و سرمایه گذاری تصریح می شد

بلی یک شخص مطابق مقررات معینۀ یک بانک در برابر تضمین مجوزه قرضه گرفته می تواند که قرضه مال 
گذاری کند که عمل مجاز  شخصی اش محسوب گردیده حق دارد آنرا در تشبث خصوصی پر مفادتر دیگری سرمایه

مقتضی تضمین جایداد ( بانک)عالوتاٌ از ایجابات قرضه گیری از یک نهاد پولی . بوده کدام ممانعت قانونی ندارد
ثبت شدۀ قانونی است که به هیچ صورت نفوذ سیاسی، خانوادگی و قرابت با ذی نفوذی و یا شهرت نیک شخصی 

ه گیری تضمین محسوب شده نمی تواند یعنی خصائل نیک، تقوا، از لحاظ رسم معمول معامالت تجاری و قرض
اورا واجد شرائط قرضه گیری (  اگر موجود باشد)پرهیزگاری و شهرت خوب مال امام مسجد جامع پل خشتی 

در مواردی هم شخص ثالث می تواند با جایداد خود تضمین قرضه .  نساخته تضمین قانونی محسوب نمی گردد
 .گیرنده را بنماید

 

اگر رسم چنین می بود و هر شخصی به این سادگی قرضه اخذ می کرد این فرصت بهترین وسیلۀ ثروت اندوزی 
بوده امروز کابل بانک ملیون ها سهمدار می داشت که از کیسۀ خلیفه بخشیده شده همه در مفاد بانک شریک 

کرزی برادر بودنش با رئیس جمهور این امتیاز برای یک فرد عادی میسر نبوده یگانه تضمین محمود .  بودند
و توسط آن سهمدار شدن  در مؤسسۀ قرضه دهنده خالف ( که در ابتدا بدون سود بود) گرفتن این قرضه .  بود

همه اصول و مقررات وضع شدۀ بانکداری بوده و این امتیاری است که به اشخاص صاحب نفوذ چون محمود 
 .ال و پانزده ُرجل با نفوذ دیگر میسر بودکرزی و َحسین فهیم، قانونی و عمر زاخیل و

 

در تجارت های شخصی پدری از روی روا داری جهت کمک به پسرش برایش قرضه داده او را شریک و یا 
سهمدار تشبث خود می سازد،  قصی الهذا در فرهنگ افغانی این رواداری ها در برابر برادر و یا اقارب مروج 

خصوصی و دولتی که انگیزه مفاد است و منطق اقتصادی حکمفرما است لطفی است ولی در مؤسسات اقتصادی 
 .که در حق محمود کرزی و دیگران شده خالف رسم معمول بانکداری بوده مجاز و قانونی نیست

 

و سنگ آرزوی آبادی وطن را به سینه کوبیدند  دآقای محمود کرزی که خود را شخص دلسوز وطن معرفی نمودن
ن با احساس و با وجدان باید این تعارف شیرخان فرنون را مردود شمرده به حیث یک عمل غیر به حیث یک افغا

 .مخصوصاٌ که این کار شان به حیثیت و موقف رئیس جمهور لطمه می زد.  مجاز از آن اباء می ورزیدند
 

به قرار .  شدای کاش شیر خان فرنون پهلوی محمود کرزی درین مصاحبه حضور می داشت که حقایق روشن می 
اسناد و شواهد ثقه محمود کرزی با شیرخان فرنون یاران جانی بوده از یک پیاله می نوشیدند، کی است که مرده 

خانۀ مجللی که در شاخ درخت خرما در ایالق ملیون دالری دوبی مورد استفادۀ محمود کرزی .  را به لگد نمی زند
 .یگر بنام شیر خان تهیه شدقرار داشت قبالۀ آن بصورت جعلی با تفاهم همد

 

اگر محمود کرزی قسمی که ادعا می کند از فعالیت های غیر مجاز کابل بانک اطالع داشت و به اصطالح خود شان 
بسیار کردند،  آیا ایجاب نمی کرد که بحیث برادر رئیس حمهور بروی دلسوزی و وطن دوستی و « غالمغال»

رگ را بعوض قالمقال بی ثمر به اطالع برادر خود یعنی رئیس صاحب آرزومند آبادی افغانستان این افتضاح بز
 .جمهور می رسانیدند

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_ma_baz_ham_kabul_bank_wa_mahmud_karzai.pdf
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به قرار اطالعاتی .  جناب محمود کرزی فرمودند پولی که از امریکا با خود آوردم، ولی مقدار این پول روشن نشد
د کرزی در اختیارم گذاشتند آن که هموطنان در زمان برنامه داری ام  در تلویزیون داوطلبانه در مورد آقای محمو

را به حیث یک افواه خدمت تقدیم می نمایم  و صحت و ثقم آنرا تضمین نکرده آنچه شنیده ام بدون تصرف بیان 
 :می نمایم

 

جناب محمود کرزی در منطقۀ فریمانت کلیفورنیای شمالی در یک اپارتمنت کوچک زندگی نموده  و در یک 
در اواخر .  ی وظیفه می نمودند  و باالی وظیفه توسط مترو سفر می کردندرستورانت بحیث پیش خدمت ایفا

دوران جهاد پول باد آوردۀ از پشاور به محمود کرزی و پسران عزیزهللا واصفی رسید که بقرار افواهات از مدرک 
محمود  فروش اسلحه و لوازمات امدادی به مجاهدین بود، در نتیجه پسران واصفی صاحب دو رستورانت پیزه و

 .بازهم الغیب عندهللا .  کرزی رستورانت هلمند را در سانفرانسیسکو باز نمودند که رونق و شهرت خوبی داشت
 

در امریکا تمام معامالت از قبیل خرید و فروش منازل و یا جایداد ها قید دفاتر است اینکه جناب محمود کرزی 
 .ده اند پنهان شده نمی تواندرستورانت هلمند را قبل از رفتن به وطن چند سودا نمو

جناب محمود کرزی در مورد نبود حاکمیت قانون و سوء استفاده های گوناگون توسط هسته های قومی و منطقوی 
و زورمندان درست و بجا فرموده چشم پوشی و اغماض زعامت را تدبیر و مصلحت شمردند تا غفلت، قصدی و 

ن خال بی بهره نمانده سوء ستفاده هایی نموده اند در مورد اخذ قرار عمدی و حفظ منافع و مقام، اما خودهم از ای
اگر محمود کرزی از نام برادر استفاده نمی کرد و . داد فابریکۀ سمنت و شهرک عینو صد ها سؤال موجود است

نفوذ و شهرت باالی دستگاه های دولت نمی داشت چگونه تجار و سرمایه گذاران با استفاده از نام ایشان 
 سهیالت را در کارهای خود ایجاد می نمودند؟  ت
 

 .چرا مردم نمی گوید که رمضان بشر دوست شریک ما است؟
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