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 ١٣-٠٦-٢٠١١                                  فارو
 
 
 

  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي   
  يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس     

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           
 

 ٢٠١١جون   ١٢

  ازروياروئی با مافيای مالی؟ تفتيش مجدد کابل بانک يا گريز
 

آنگاه که مهلت يکماهۀ اعالن شده توسط رئيس د افغانستان بانک به چپاولگران کابل ، ٢٠١١ جون ٣٠بتاريخ 
قديرفطرت وقعی قايل نشدند، زمان آزمون برای   مافيای مالی به هشداریابانک پايان يافت ولی هيچيک از اعض

افيا را به ملت ما رسيد تا با مجازات برادران مافيائی خود، عدم تعلق خود به اين م قسيم فهيم فرا حامد کرزی و
 نگيسهاافغانستان بانک با اعالن طرح تفتيش مجدد بخش تصفيه ای کابل بانک توسط ا ولی رئيس د. واضح سازند

 سوالی که اينجا مطرح ميگردد اينست که آيا هدف د. خواست انتظار مردم برای تطبيق عدالت را طوالنی بسازد
تکميل  )IMF(صندوق مالی بين المللی   مشاورين امريکائی وافغانستان بانک تدقيق دوسيۀ ايست که فبأل توسط

رشرکای اين جرم است؟ يا اينکه اين حيله گری ئ بانک تحقيقات وسيعتر در مورد ساافغانستان د گردبده؟ آيا منظور
خاک زدن برچشم مردم  استفادۀ بيشتربرای مافيای مالی و دادن فرصت سؤ تطبيق عدالت و از ايست برای گريز

اساسی حکومتداری کرزی را تشکيل ميدهد،  برقضيۀ به " پرنسيپ"مجازات که  هرگاه معافيت ازافغانستان؟ 
دور نخواهد بود که در بانکهای ديگر، بخصوص عزيزی بانک بحران  تطبيق گردد، آنروز بزرگی کابل بانک نيز
مت خوانندۀ پچيدگی بحران کابل بانک سطورذيل را خد غرض توضيح نکات حساس و. کابل بانک تکرار گردد

  :گرامی تقديم ميداريم
چپاول پالن شده قرار  مورد پول بانک ها توسط دزدان که از بيرون بانک ها را حوادث ربوده شدن مقداری از

ولی آنچه در کابل بانک  واقع شد دزدی پالن شدۀ دارايی بانک توسط . ديده شده است جهان زياد ميدهند در
بعبارۀ ديگرشيرخان فرنود که در حواله دادن ومبادلۀ  . تمندان بودقدر عدۀ ديگری از سهامداران بزرگ بانک و

 از قدرت دولتی باد آورده داشتند بانکی را ايجاد نمودند و ، همراه با چندشخص که ثروت وتجربه داشت اسعار
 ازاين ها با استفاده . مؤفقيت بانک چنان غرق نشۀ پيروزی شدند که صدها هزار دالر را در کازينوها ميباختند

 اين بانک، ۀفريبند سؤاستفاده از اعتماد ی که مردم به ظاهر روابط نزديک فاميلی شان با باال ترين حلقۀ دولت  و
آنگاه  معاشات کارمندان دولت  را به حيطۀ کنترول خويش جلب نمودند و ليون افغان وبسرعت  امانات يک م

سرمايه  ون دالر از بانک تحت نام قرضه به خارج ولي م٨٦٠توأم با جعلکاری  شروع نمودند به  انتقال مخفيانۀ  و
بنام  ببينيم سهامداران بزرگ کابل بانک که امانات مردم را بنام قرضه اخذ نموده و.  گذاری شخصی با اين پولها

  :خود سرمليه گذاری نموده اند کيها اند
نک، سهامدار بزرگ ليون دالر، سهمدار بزرگ درکابل با م٢٢ربايندۀ : ی برادر حامد کرزیمحمودکرز -

 . معدن ذغالسنگ ککر ، سمنت غوری و)AIC(درشرکت سرمايه گذاری افغان
شرکت سرمايه گذاری  ليون دالر، سهمدار بزرگ کابل بانک و م٧٨ربايندۀ : حسين فهيم برادر قسيم فهيم -

کمال نبی   بلخ ووالی نور درکابل اويل فرنود، عطامحمد. ، رئيس ذاهدوليدگروپ،  رئيس کابل اويل)AIC(افغان 
 .سهامداربزرگ اند  نيز زاده

يس گازگروپ رئيس سابق کابل بانک،  رئ ليون دالر، سهامدار بزرگ و م٥٠٤ ربايندۀ : شيرخان فرنود -
حسين  خليل اله فبروزی و: معاونين(، رئيس شرکت هواپيمائی پامير)حسين فهيم روزی وبخليل اله ف: معاونبن(

  . در دوبیشرکت مبادلۀ اسعارشاهين و) فهيم
ليون دالر، سهامدار بزرگ کابل بانک و شرکت سرمايه گذاری افغان،  رئيس  م١٥ربايندۀ  حاجی ابراهيم  -

  .معاونبن هيودوال گروپ آقايان خليل اله فبروزی و حاجی حسين فهيم اند شرکای عمده و. هيوادوال گروپ
، صوفی )ليون دالر م٣٩٫٨ندۀ رباي(، گلبهارحبيب )ليون دالر م٧٨ربايندۀ (خليل اله فيروزی  -
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) ليون دالر م٩ربايندۀ (داودنصيب  و) ليون دالر م١١ربايندۀ (، حاجی طاهرظاهر)ليون دالر م١٤ربايندۀ (نثاراحمد
اکثريت شان سهامداران  بزرگ کابل بانک و اينها سهامدار تقريبأ همۀ.  ولين عمدۀ  اين سرقت بزرگ ميباشندؤمس

 .   ميباشندغان شرکت سرمايه گذاری اف
 ٣٧ربايندۀ (داوی گروپ وگلبهارگروپ سهمداران مستقيم کابل بانک نبودند ولی نام آقايان عبدالغفارداوی  -
کابل بانک  درليست اخذ کننده های قرضۀ غيرقانونی از )ليون دالر م٣٩٫٧ربايندۀ (گلبهارحبيب   و)ليون دالرم

 تحت رياست )AIC(کت سرمايه گذاری افغان شر سهمدار بزرگ  در گلبهار هردو داوی و شامل بوده و
 .  ميباشد)AIC( معاون کميتۀ اجرائيۀ اً داوی ضمن. قسيم فهيم ميباشند محمودکرزی و

آنانيکه از ايشان نام گرفته نشده ولی در گزارش تهيه شده توسط مشاورين امريکائی به آنها اشاره شده  -
 . درتمند ديگربشمول چند وزيراسبق مقام ق٦٠درحدود   عضو پارلمان قبلی و١٠٣عبارتند از 

 ميالدی در روزنامه ٢٠١٠ سهامداران اين بانك خصوصی از دارائی آن در ماه سپتامبر سال ۀراز سوء استفاد
مقابل دروازۀ شعبات  آابل بانك  با انتشار اين خبر در آن زمان قطارهای طوالنی مردم در. واشنگتن پست افشأ شد

حامدکرزی ميدانست که . ها نقدی شان بود ده هراس برحق مردم از تلف شدن سپردهبه چشم می خورد که نشاندهن
رديف اول مافيای اقتصادی  رافرادءسا پولهای مردم توسط برادرش محمودکرزی، برادرمعاون اولش حسين فهيم و

برخواسته  دبی گنکرزی کوشيد با اقدامات ذيل باال. بنابرين به ماستمالی اين فاجعه پرداخت. دولتی چپاول شده است
بنابرين . سرقت دارائی مردم که فاميلهای باالترين حلقۀ اشرافيت کنونی و سپانسرهای انتخاباتی اش خاک اندازد از

  : به اقدامات ذيل دست زد
 اين مشكل را نبود هماهنگي الزم در سيستم اصليحامد کرزی عامل : سهامداران بزرگ  انحراف توجه از -

 غفلت، سهل انگاری، نبود تجربه و نبود دانش کافی در سيستم بانکی در افغانستان های خصوصی، بانكداري بانك
 . گويا کارمندان بانک مالمت بودند نه سهامداران بزرگ. معرفی نمود

سرقت انجام شده توسط سهامداران  از حامدکرزی بدون اينکه حتی يکبار: انداختن تقصيربدوش خارجيها -
 و راهنمايي غلط مشاوران:  نام ببرد، چنين اضافه نموددوبیاری شخصی به انتقال آن برای سرمايه گز بزرگ و

 آرزی،  . از عوامل ورشكستگی اين بانك مي باشنددست داشتن بعضی از موسسات بين المللی و خارجی در فساد
ونه عذر و  انتقال داده شده بايد بدون هيچگامريکايی و اروپايیهای که به بانک های  ولپ ، نمودیابراز اميدوار

 که مليون ها دالر پول را گرفته اند تا موسساتي:" به گفتۀ حامد کرزی. معذرت به دولت افغانستان برگردانده شود
."  حکومت افغانستان قرار دارندتحت پيگرددر اين بانک ظرفيت کاری ايجاد آنند، چنين کاری را انجام نداده اند و 

کمک برای نجات کابل  سفيرامريکا خواستار تاجران از ق يکی ازبعد ازين اظهارات کرزی از طري دو سه روز
به  بانک مرکزی بنا به دادن دست باز وزارت ماليه و. سفيراين درخواست را با صراحت رد کرد بانک شد و

وليت درين ؤحد تعلل خود شريک مس چپاول کابل بانک در سپانسرهای انتخاباتی آقای کرزی در دزدان درباری و
تا  ن دو مرجع بايست بعوض کوشش برای انحراف افکارعامه ازعلت اصلی بحران،  ميکوشيدنداي. رابطه ميباشند

اين .   محدود سازند وجهۀ بانکداری خصوصی را طريق اتخاذ اقدامات جدی، دامنۀ خسارۀ وارده به مردم و از
 سهامداران بزرگ، تحت تأمين دولت قراردادن تمام اموال غيرمنقول: ت ميتوانست شامل قدمهای ذيل باشداقداما

دول امارات متحدۀ عربی، روسيه وغرب، تحقيق سريع از  ساختن دارائی سهامداران بزرگ از درخواست منجمد
افغانستان  درعوض رئيس د. راجع ساختن دوسيۀ شان به مراجع عدلی چگونگی قرضه های بزرگ سهمداران  و

  .  خاک بياندازندکابل بانک معين وزارت ماليه کوشيدند بشيوۀ کرزی برگند بانک  و
های روزانه به کابل بانک پرداخت : "  دسمبرگفت٦افغانستان بانک  بتاريخ  آقای عبدالقدير فطرت رئيس د -

نشرگزارش  همين شخص را واقعيتهای سرسخت و. " کابل بانک آيندۀ درخشان دارد. ليون دالرميرسد م١٧به 
 و قروض سرسام آور اف به ورشکستگی بانک به اثربه اعتر صندوق بين المللی پول در مورد کابل بانک ناگزير

موصوف درين جلسه اسمای سهامداران .  ولسی جرگه نمود٢٠١١غيرقانونی سهامداران بزرگ درجلسۀ اوايل 
 مليون دالر را ٥٧٩ سهام داران قبلی کابل بانک  عبدالقدير فطرت اين مطلب را پذيرفت که. بزرگ را ياد آور شد

در عين حال وی خريداری امالک در دوبی و سرمايه گذاری . ين بانک بيرون کرده اندبه صورت غيرقانونی از ا
در شرکت هوايی پامير، گاز گروپ، کابل نفت، گلبهار سنتر و گلبهار تاورز از سوی سهام داران اين بانک تائيد 

مبدهند، قبأل مورد اشخاص نامبرده شده توسط فطرت که مهره های مهم مافيای اقتصادی را تشکيل  در. کرد
 . صحبت شد

داستان برخورد وزارت ماليه بحيث جمع کنندۀ عوايد دولت وامانت داربيت المال نيز درخور بررسی  -
به گزارش راديو کليد، پس از نشر خبر ورشکستگی کابل بانک، حکومت متعهد گرديد تا خسارت اين بانك . ميباشد

البته دولتها مقداری پول را . ود يک پديدۀ تعجب آور استاين بعهده گرفتن خسارت بذات خ. را به عهده بگيرد
آيا هدف بعهده .  بطورمؤقت در برابرفيصدی معين ربع به بانکهای که درگيرمشکالت مالی ميشوند، قرضه ميدهند

گرفتن خسارت همانا سرپوش گذاشتن به گند موجود درحلقات باالئی حاکميت نبوده است؟ مقدار پول زرق شده 
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غانستان بانک به کابل بانک بنا به اظهارات مصطفی مستور معين مالی وزارت ماليه در سال گذشته توسط د اف
 مليارد افغانی ديگر را نيز به کابل بانک پرداخت خواهد ٢٣ مليون افغانی بوده و اين بانك ٢٤٢ مليارد و ١٨حدود 
 به مدت هشت سال از سوی وزارت ماليه پولي که از دافغانستان بانك پرداخت شده": مستور تصريح می کند. آرد

آيا بی انصافی نيست . طبعی است که وزارت ماليه اين پول را از ذخيرۀ بيت المال ميپردازد." پرداخت خواهد شد
 و که خسارات ناشی ازقماربازی وعياشی محمود کرزی، حسين فهيم، شيرخان فرنود، خليل فيروزی، طاهرظاهر

 د؟ چرا باالی اين چپاولگران قانون تطبيق نميگردد؟ غيره ازپول بيت المال داده شو
. اکنون که  يکماه مهلت اعالن شده توسط قديرفطرت به پايان رسيده آقای فطرت تفتيش مجدد را مطرح نموده است

امکان اينکه اين تحقيقات به نيت تدقيق دوسيۀ اشخاص شريک درين جرم بزرگ . اين تفتيش شش ماه طول ميکشد
زيرا در صورت موآخذه عدۀ زيادی از افراديکه در حلقات باالئی اشرافيت کنونی قرار . شد، کم استآغاز شده با

عالوتأ چپاولگران کابل بانک بخش مهمی از مافيای مالی را . دارند، به عقب ميله های زندان رانده خواهند شد
رگ و متداوم از طرف مردم حاضر کرزی بدون فشار بز. تشکيل ميدهند وکرزی از روياروئی با آنها هراس دارد

بنابرين به احتمال قوی تفتيش مجدد حيله ايست برای گريزاز تطبيق . لين افالس کابل بانک نميباشدوئبه محاکمۀ مس
 .  عدالت چپاولگران کابل بانک

  کميتۀ حقوق بشرفارو
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  
  

 
  


