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 دِل ُپِر خون ملت 
 از خیانت های شاخداِر حامد کرزی و اختالس کابل بانک

 

وقتی شاه امان هللا در سفر ترکیه، از اجرای طرح های بزرگ در امر انکشاف و ترقی افغانستان با مصطفی کمال  
رهبر وقت ترکیه صحبت کرد؛ مصطفی کمال به شاه امان هللا گفت که، برای اجرای چنین طرح ها در جامعه سنتی 

های احتمالی، جوابگوی مشکالت باشد. البته که  افغانستان به یک اردوی نیرومند نیاز است، تا در صورت مخالفت
 .بقیه ماجراء و سقوط غم انگیز رژیم امانی برای همه معلوم است

 

حاال هم به نظر میرسد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، با عجله و بدون در نظر داشت بسیاری از 
سابق و همچنان عدم تحکیم پایه های قدرت در  نابسامانی های موجود ناشی از بی کفایتی مطلق دولت و حکومت

کابینه، اردو و بقیه ارگان های ذیربط و بدون محاسبه تهدید ها و مشکالت احتمالی، دستور محکمه چپاولگران کابل 
بانک را داد، و خواهان فیصلۀ محکمه در ظرف شش هفته شد. بدیهی است که مافیای قدرت دولت حامد کرزی که 

ل کابل بانک را تشکیل می دهد، به رهبری شخص کرزی به خاطر حفظ منافع شیطانی شان هرگز ستون اصلی چپاو
آرام ننشسته و از اجرای هر گونه توطئه و دسیسه در برابر شخص و دولت اشرف غنی دریغ نخواهند کرد. که نمونۀ 

در مسیر ترغیب و تشویق آنها  بارز آن گشت و گذار حامد کرزی با چپن سبز و دیدار با سران و قوماندانان جهادی
  .علیه اشرف غنی می باشد که بعضاً این دیدار های توطئه آمیز از دید رسانه ها نیز پوشیده نمانده است

انتحاری باالی مراکز امنیتی و شهرهای مختلف کشور همزمان با آن قطع  -از کجا معلوم که تشدید حمالت انفجاری 
رای ساعات متمادی جزء توطئۀ مافیای  قدرت دولت سابق در تبانی بااستخبارات آنی و پی در پی شبکه برق کابل ب

  منطقه جهت ضربه زدن هر چه بیشتر به اتوریته و پرستیژ اشرف غنی نباشد؟
 

 .و اما سؤاالت حل ناشده به ارتباط کابل بانک
 

 1 . بانک مرکزی، مسؤولیت کنترول  -به اساس قانون بانکداری که در بیشتر کشور های جهان معمول و قابل اجراست
بانک های خصوصی را داشته و بانک های خصوصی صورت اعطای قرضه ها و  و بقیه اجراآت درشت شانرا در 

ی قروض ربع وار  را به بانک مرکزی هر ربع به بانک مرکزی راپور می دهند. آیا کابل بانک راپور اجراآت اعطا
 ارائه می کرد؟

 4 . چرا مدیران کابل بانک در حالیکه مسؤولین درجه اول بانک مذکور بودند، به قرضه گیرنده ها بدون ضمانت های
 .الزم و قابل اطمینان قرضه می دادند، آنهم در سطح ده ها و صدها ملیون دالر

 3 .ای قروض در هر ربع از کابل بانک نشد. و اگر در زمینه راپور دریافت چرا بانک مرکزی خواستار راپور اجر
 می داشت، چرا برخالف اجراآت بانک مذکور داخل اقدام نشد؟

 2 .  بانک مرکزی در صورتی مقید به پرداخت وجوه مالی به بانک های خصوصی و در حال سقوط می باشد،که
ی ارائه کند. پس در حالی که پرداخت قروض کابل بانک بانک ورشکست شده، صورت اجراآت شفاف به بانک مرکز

 همه با خدعه و تذویر همراه بوده است، 
آیا باز هم بانک مرکزی مقید به پرداخت وجوه مالی به کابل بانک جهت باز پس دادن سپرده های مردم بوده یا می 

 .باشد
 5 .وسط تعداد مشخصی از افراد زورمند به خارج وقتی پول های هنگفت باالتر از نهصد ملیون دالر از کابل بانک ت

از کشور یغما، و کمیت کالن آن  قاچاق گردید؛ خبر سقوط بانک مذکور رسانه یی، و دیپازیت کنندگان برای وصول 
پول های شان به کابل بانک رجوع و خواستار استرداد پول های شان شدند. در چنین یک حالت و به خاطر سرپوش 

یشتر حامد کرزی امر کرد که از دارای بانک ملی یا از جیب ملت، پول های مردم پس داده شود. گذاری از رسوایی ب
اگر احیاناً به خاطر شفاف نبودن اجراآت کابل بانک، بانک مرکزی از  ر. دالآنهم در سطح باالتر از نهصد ملیون 
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داشت که از جیب ملت غیر مستقیم  پرداخت وجوه مالی به بانک مذکور ابا ورزیده باشد، آیا حامد کرزی صالحیت
 به چپاولگران پول بپردازد؟

 1  . در بیشتر کشور های دنیا به اساس پالیسی منافع ملی، رقم درشت پول از طرف بانک ها به سرمایه دارانی قرضه
 داده می شود، که در داخل کشور دست به ایجاد صنعت و بزنس بزنند؛ پس در حالیکه بخش اعظم قرضه گیرندگان

کابل بانک پول های دریافتی را در خارج کشور سرمایه گذاری می کردند، چرا مسؤولین مربوط از کابل بانک، 
 بانک مرکزی و وزارت مالیه گرفته تا رئیس جمهور در برابر آن سکوت نمودند؟

 7 . شرکت مذکور  ملیون دالر قرضه شرکت گاز گروپ را همراه با مفاد آن به ۹۴گفته می شود که حامد کرزی مبلغ
  این حق را دارد که مبلغ مذکور را به شرکت گاز گروپ ببخشد؟ بخشیده است. آیا کرزی از نگاه حقوقی،

 8 . بنا به ادعای قدیر فطرت }قضیه اختالس کابل بانک را توسط نامه محرمانه یی به تعداد شصت الی هفتاد بانک
 4111ین شده بود. ولی نامۀ مذکور در ماه می سهای متخل خارجی تحریر و از ایشان خواستار منجمد ساختن دارایی

ضمن یک ضیافت از طرف حامد کرزی به چپاول کنندگان افشاء و چپاولگران عمالً در مقابل ایشان )فطرت( موضع 
گیری نمودند{ ولی جناب فطرت روشن نساختند که نامۀ ایشان قبل از رسیدن به منزل توسط کرزی افشاء شد و یا 

اگر این ادعای فطرت درست باشد، و اگر نامۀ مذکور قبل از رسیدن به بانک های مطلوب از طرف  آن؟بعد از 
کرزی به چپاولگران افشاء شده باشد،  عمل کرزی کامالً یک عمل قصدی، بر ضد منافع ملی بوده، و کرزی برای 

 .دفاع از خود باید در محکمه احضار شود
 ۴ .دخیل در قضیۀ کابل بانک در حالیکه خود از حضور در محکمه ابا می ورزند  به این ارتباط تعدادی از اشخاص

از جمله قدیر فطرت  .ولی در رسانه ها اظهاراتی می کنند که با گفته های تعداد دیگر در زمینه در تناقض می باشد
کرزی و حضرت ضمن مصاحبه با برنامۀ میرمن زهره یوسف، در حالیکه خودش را بیگناه قلمداد می کند،  حامد 

عمر زاخیل وال را متهم به سقوط کابل بانک می کند. ولی بالمقابل در برنامۀ رادیوی آزادی به همین ارتباط مؤرخ 
 څارنوال غالم دستگیر نعمتی،  قدیر فطرت را در مورد  متهم دانست.  13۴3عقرب  44

ب ارائه می کرد،  حضرت عمر زاخیل در همین برنامه که محمود کرزی نیز ذریعۀ تلفون به سؤاالت مربوط جوا
وال از مسؤولین عمدۀ افالس کابل بانک شمرد.  در حالیکه زاخیل وال اخیراً ضمن مصاحبۀ کوتاه با رسانه ها اظهار 

محمود کرزی، حضرت عمر  داشت که حتی یک قهوه هم از کابل بانک ننوشیده است. چه کسی راست می گوید؟
 څارنوال غالم دستگیر نعمتی؟ زاخیل وال، قدیر فطرت و یا هم

 11 . قدیر فطرت می گوید که حامد کرزی مانع ادامۀ کار مشاورین امریکایی جهت تحقیق مسئلۀ کابل بانک شد. این
رسانه های معتبر داخلی  4111ادعای آغای فطرت را من }نویسنده{ تائید می دارم، و بخاطر دارم که در جریان سال 

می حکومت افغانستان و شاید هم حامد کرزی اعالن کردند که مشاورین امریکایی اجازه و خارجی از قول مقامات رس
 .مداخله، مشاوریت و تحقیق روی مسایل کابل بانک را ندارند

برعالوۀ این، وقتی مشاورین امریکایی دستور نصب تجهیزات مخصوص الکترونیکی را در میدان هوایی کابل جهت  
دادند، حامد کرزی آنرا نقص حاکمیت  )باالتر از بیست هزار دالر( از افغانستان را نجلوگیری از خروج پول های کال

 .ملی افغانستان خوانده و به مسؤولین مربوط دستود داد تا از اجرای آن خود داری شود
 11 .ی ل بین المللی تحقیقاتگفته می شود که به ارتباط چپاول و اختالس کابل بانک قبالً از طرف دو مرجع مستق

صفحه به دولت افغانستان تقدیم نمود که تمام حقایق  477صورت گرفته از جمله مؤسسۀ }کرور اسوشیتد{ راپوری در 
اختالس کابل بانک در آن درج می باشد. ولی راپور مذکور از طرف حکومت کرزی پنهان یا به اصطالح زیر زده 

 .شده است
 14 . خالق چپاول و  -راجه گوپال و رام چندرا -جناب فطرت ادعا دارند که دو نفر از کارمندان هندی کابل بانک

دزدی کابل بانک می باشند. هرچند این ادعای آغای فطرت گزافه به نظر می رسد، زیرا پیش زمینه و عامالن اصلی 
د تبحر و فراست شان هرگز در کشور خود شان یا چپاول کابل بانک، افغان ها می باشند و هندی های مذکور با وجو

جای دیگر بدون موجودیت پیش زمینه های مناسب دست به چنین به اصطالح خالقیت زده نمی توانند، ولی برای 
روشن شدن موضوع هندی های مذکور نیز باید محمکه شده و معلومات الزم از ایشان گرفته شود. از طرفی هم شاید 

در نظر داشت حساسیت های خاص نتواند آنها را جهت محکمه به افغانستان بفرستد. مگر دولت  حکومت هندوستان با
افغانستان می تواند خواستار محکمۀ آنها در داخل هندوستان و در محکمه هندی شود، شاید حکومت هندوستان با در 

ایی الزم به نظر می رسد تا هیأت قضنظر داشت روابط دوستانه اش با افغانستان، به خواست افغانستان لبیک گفته و 
 .به هندوستان فرستاده شود
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هر چند محمد اشرف غنی به خاطر باال بردن وجهه افغانستان در سطح ملی و بین المللی شاید به خاطر اعتماد بیشتر 
وشن جامعۀ جهانی و ترمیم نا رسایی ها دولت حامد کرزی در نخستین روز های تحویل قدرت، دست به تحقیق و ر

شدن مسألۀ کابل بانک زد. ولی طوریکه در باال اشاره کردیم، کشانیدن تمام متهمان و چپاولگران کابل بانک به محکمه 
 .مخصوصاً مهره های درشت کار آسانی نیست، چه رسد به محکوم کردن آنها

دارد؛  وصول تمام پول های غارت شده است، که بایدو باید به جیب بیت  مگر آنچه در اینجا مهم و در اولویت  قرار
 .المال برگردانیده شود

 ه شمولبولی اگر قرار باشد که عدالت تأمین شود، بنا به خواست قاطبۀ ملت افغانستان باید تمام متهمان کابل بانک 
دارند که  یدی در نامه شان تحریر میهر چند محترم دوکتور صالح الدین سع .حامد کرزی به محکمه حاضر شوند

قضایای جنایی مناسب نیست و آنرا به نفع  دخیل ساختن شان در به }کشاندن جناب حامد کرزی به محاکمه و تالش 
حتی در صورت تداخل قسمی شان به فرمان عفوه سفارش خواهم کرد باوجود اینکه تعقیب عدلی و  ،کشور نمی بینم

 .{ن اساسی روشن و هدایات خویش را داردقضایی رئیس جمهور در قانو
 

  د.دارولی ملت دل ُپر خون از حامد کرزی و خیانت های شاخ دارش 
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