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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۲۰۱۸ می ۰۱ طارق ارسالئی                                                                                                     

 از کتاب "تراژیدی کابل بانک"روایتی ، وحیده وحدت

 و قانون شکنی است. این کتاب صرفا  توطئه، مملو از روایات غدر، خیانت، دزدی، فساد،   سراسر کتاب "تراژیدی کابل بانک"
اندوهگین و  روایات در البالی ناکامی یک دولت و سقوط ارزش های یک ملت است. بیانگربیانگر سقوط یک بانک نی، بلکه 

شیرینی بر میخورد که فرجام آن "کامیابی" است. برعکس  ت  اسفبار این کتاب، خواننده دفعتا  و به شکل غیر منتظره به روای
 دراحدی برای و به جز خود و دوستان خود که در صف فساد و خیانت قرار گرفته اند ذکر شده در این کتاب تمامی چهره های 

 به اسم "وحیده وحدت". ؛ قهرمان این روایت اما دوشیزۀ افغان تبار مقیم شهر هامبورگ  آلمان استمقدرات کشور حقی قائل نیستند
 چنین ذکر گردیده است: در کتاب "تراژیدی کابل بانک"این روایت 

 شهر فرانکفورت از محکمۀ ی رسم " یا )د افغانستان بانک( مکتوبافغانستان در جریان معضلۀ کابل بانک، "بانک مرکزی
در  ،EPCO"آندره رحیمیان"، مالک کمپنی به اسم  ایرانی االصل -یک شهروند آلمانی د که به اساس آن نمودریافت آلمان 

به علت "نقض   (رحیمیان آقای)مکتوب رسمی محکمه "عارض" نابر . ببودمحکمۀ آلمان علیه دولت افغانستان اقامۀ دعوا نموده 
مکتوب برای دائر شدن محکمه  این در از دولت افغانستان گردیده بود. غرامت ملیون دالر ۹۹قراداد" خواستار دریافت مبلغ 

مطابق اصول محکمه و در صورت عدم حضور "مدافع" )د افغانستان تصریح گردیده بود که و چهار هفته وقت تعیین گردیده بود 
 تاریخ ده روز ازقبال   د. زمانی که مکتوب به"بانک مرکزی" میرسد،یگردخواهد صادر بنفع "عارض"بانک( فیصلۀ غیابی 

رحیمیان  آقایو هیچگونه شناختی از د افغانستان بانک" کوچکترین اطالعی از این قضیه  " مسؤلینسپری شده بود. آن صدور 
 دولت ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰بین سالهای د افغانستان بانک" واضح میشود که در  بعد از طلب استمداد از مامورین سابقۀ "شتند. ندا

ملزم  چکسلواکیا" به اساس آن دولت "تجارتی عقد نموده بود که  قراردادچندین  افغانستان با "جمهوری  سوسیالیستی چکسلواکیا"
این پروژه هیچگاه عملی بعدا  حاالت به شکلی تغییر نمود که ولی  .فابریکۀ سمنت غوری در بغالن بوددو اعمار و متعهد به 

ور "چک" و "سلواک"، "جمهوری چک" نگردید. بعد از تحوالت سیاسی در اروپای شرقی و تقسیم "چکوسلواکیا" به دو کش
توانسته بود تا با حیله و ذیرکی و باستفاده از بی رحیمیان  آقای بحیث وارث "جمهوری سوسیالیستی چکوسلواکیا" شناخته شد.

ک" خودرا در محکمه بحیث یک جانب قرار داد معرفی نماید و اقامۀ دعوا را براه  ثباتی سیاسی دو کشور افغانستان و "چ 
 بیاندازد.  

ما : این شکل ادامه میدهداین رویداد را به آقای قدیر "فطرت" )نویسندۀ کتاب و رئیس بانک مرکزی افغانستان در آن زمان( 
مشکل از "بانک مرکزی افغانستان" در محکمه دفاع نماید.  کهم نمائیمجبورا  دست به کار شدیم تا وکیل مدافعی در آلمان پیدا 

پیشکش نماید پیدا نمایم. به محکمه  را مربوطهاسناد که  یوکیل مدافع قوی و با اعتمادبنظر میرسید بتوانیم در این مدت کوتاه 
از روی تصادف موضوع را با وزیر خارجه، آقای زلمی رسول، در میان گذاشتم. آقای رسول فورا  برایم  در جریان صحبتی

" را در وحیده وحدت گفت که در آلمان وکیل مدافع بسیار الیق افغان را میشناسد و بعد از ظهر همان روز شمارۀ تیلفون بانو "
" رابطه بر قرار نمایم. چون ضرب العجل محکمه نزدیک وحیده وحدتبا بانو " تا توانستماختیارم گذاشت. بعد از چند بار تالش 

ما اسناد را " تقاضا نمود تا بزود ترین فرصت تمامی اسناد مربوط به قضیه را برایش ارسال نمائیم. وحیده وحدتبود، خانم "
خانم "وحدت" به  از بانک مرکزی جهت مفاهمه بانیز ی قرار شد تا هیأت" ارسال نمودیم. وحیده وحدتآماده نموده و به خانم "

و مجرب ، امیدواری بیشتر گردید و هیأت خانم "وحدت" را یک "وکیل مدافع با خانم "وحدت"هیأت  مالقات  بعد از آلمان برود. 
به  (رحیمیان آقای)"عارض" در این جریان محکمۀ آلمانی نیز اسناد جدیدی را که بی اندازه دلسوز به افغانستان" دریافت نمود. 

توانسته بود تا رحیمیان  آقای ۲۰۰۶در طول سالیان از روی اسناد جدید دریافتیم که محکمه سپرده بود در اختیار ما گذاشت. 
عده و وتباط بر قرار نموده و در پی  هر نوع بنحوی با "زلمی زابلی" )رئیس کمیتۀ قضا در سنا یا مشرانو جرگۀ افغانستان( ار

خالف تمامی مقرارات اداری و قوانین  نموده و"زلمی زابلی" باالی بانک مرکزی فشار وارد  است، در میان بوده وعیدی که
 به اینترتیب در یکطرف این قضیه. استقرار داده رحیمیان  آقایدر اختیار را بدست آورده و بعدا  قرارداد محرمانۀ کشور اسناد 
میگیرد، و در جهت  قراربه وکالت از بانک مرکزی افغانستان  و در جهت دفاع از منافع افغانستان تبار آلمانی  بانوی افغان

 . کشوربا افرادی در داخل  در تبانی رحیمیان  آقای قضیه مقابل
توانست تا با پشتکار و  "وحیده وحدت د و خانم "دائر گردیدن ها یکی بعد دیگری  بعد از چندین بار تعویق، باالخره محکمه

به نفع بانک مرکزی  ۲۰۱۱جون آخرین دوسیۀ این قضیه در  ؛بنفع بانک مرکزی افغانستان ببرد دوسیه ها راتمامی درایت 
کشور و مردم آن، از سرقت افغانستان فیصله گردید. به اینترتیب لیاقت، پشتکار، درایت، دلسوزی، و عالقۀ یک خانم افغان به 

  ملیون دالر سرمایۀ مردم فقیر افغانستان جلوگیری نمود. ۹۹ و برباد رفتن
 ایالت ورجینیا ، امریکا -  طارق ارسالئی

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abraheem_yunes_scheitan_aasoman.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abraheem_yunes_scheitan_aasoman.pdf

