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و شميره   3تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠۵/٠٩/٢٠١٠                             غوث جانباز:  ترجمه
 

  بحران بانکی و محروميت حامد کرزی 
  از اکثريت در انتخابات ولسی جرگه

  )صاحبنظر مسايل سياسی در روسيه آندری سيرينکو،: نويسنده(
  

 از پيروزی در انتخابات ولسی جرگه حامد کرزی راتالش دارند  حران بانکی،از طريق به راه اندازی برقيبان 
  .محروم سازند

 
انتخاباتی پارلمان افغانستان را دو پديدۀ متضاد که پروسۀ سياسی افغانستان را طی يکی دو سال اخير مبارزۀ ۀ ثقل نقط

در اطراف رئيس جمهور برحال در ميان " نزلت"و " ءارتقا"از بازی های سخن  .متشنج ساخته است تعيين ميکردند،
، شخص حامد کرزی پارلمان افغانستان،  باقی مانده است ۀولسی جرگ روز به انتخابات ٢٠که فقط ي در شرايط.است

  .نده اهمزمان دو طرح سياسی را پياده نمود ديگر،جانب از " قدرت بی حد و حصر او" و مخالفين ،از يک طرف
  

  ءارتقابرای بازی 
 پيش دررئيس جمهور به تاريخ اول سپتمبر سال جاری تغييرات گسترده را در رهبری وزارت امور داخلۀ کشور 

 اين وزارت احراز نموده و به جای ۀ جنرال پوليس کرسی های کليدی را در سيستم ادار٢١در عين زمان . گرفت
  . گماشته شدند،، حنيف اتمر وزير پيشين طرفدار"اشخاص"

ارۀ جنرال داوود داوود معاون وزير امور داخله و آمر اد  بسم اهللا خان،، جديدربه وسيلۀ وزيرئيس جمهور افغانستان 
 افکار عامه در افغانستان و .از مقامش برطرف کرد مواد مخدر را خاص برای مبارزه عليه دوران غير قانونی
می "ترافيک مواد مخدر به طرف شمال"نيجر عمدۀ  جنرال داوود را م،صاحبنظران در خارج از آن از دير زمان

  . و ترديدی نداشته استشايعات گويای آن اند که بسم اهللا خان در اين باره شک. دانستند
جنرال داوود .  به جنرال داوود دارد خودعدم عالقمندیبرای ولی به هر حال، وزير کنونی داخله داليلی ديگری نيز 

ل در ينزتمقام کنونی داوود (تعيين گرديده است " پامير" ساحوی ٣٠٣که به تاريخ اول سپتمبر به حيث قوماندان قطعۀ 
را به عهده " ليدر ائتالف شمال" احمد شاه مسعود، وی قبأل وظيفۀ  آمر گارد محافظه که )رتبه و مقام تلقی ميشود

 نزديک به ات حلقمه، دست کم ه" شمال اتحاد"يکی از همکاران  ليدر بسم اهللا خان که  ،پس از قتل مسعود. داشت
ر حلقۀ نزديک به مسعود قرار داوود نيز د. (متهم ساختآن حادثۀ به قتل رسيدن او و وقوع اسفناک  در مسعود را 

اهللا خان از داوود از بابت انتقام شخصی بسم " پامير"او به " اعزام"نکه سبکدوشی داوود و اياحتمال ). داشت
  . جدی به نظر ميرسد، باشد٢٠٠١سپتمبر ٩حادثۀ

ب وزارت در ترکي"   خاص  ادارۀ جديد آمر" به حيث وال باز محمد احمدیلوی پامطابق فرمان اخير کرزی، 
  .جنرال داوود، تعيين گرديده استعوض عليه مواد مخدر   مبارزه  برای داخله

وزارت امور وال به حيث معين اداری و تأميناتی وال غالم علی در بست لوی پا پا،به تأسی از فرمان فوق کرزی
وال محمد وکيل پا ن،وال به حيث رئيس عمومی پالن و اوپراسيوسيم عظيمی در بست پاوال محمد وداخله، پا

وال به حيث وال سيد عبدالغفار سيد زاده در بست پاوال به حيث رئيس عمومی پيژنتون، پااکبری در بست پا
رئيس امور پارلمانی رياست عمومی مقام وال به حيث ام در بست مل پارئيس مبارزه با تروريزم، سمونوال بهر

رئيس تشکيالت وال به حيث ست مل پاال اکرام الدين ياور در بو معاون او سمونوال محمد نجيب، پاوزارت و
  .وال خان محمد به حيث رئيس پوليس محلی تقرر حاصل نموده اندوزارت داخله، مل پا

وال وال فضل الدين عيار در بست پالوی پا:   پاکسازی های کدری همۀ قوماندانی های محلی را در بر داشته است
وال به حيث قوماندان زون وال گل نبی احمد زی در بست پا، پا"شمشاد "٢٠٢احوی به حيث قوماندان زون س

وال عبدالمجيد روزی  پا،"شرق"وال سيد احمد سامع به حيث قوماندان ساحوی ، مل پا"سپين غر "۵٠۵ساحوی 
وال به اوال محمد جمعه عديل در بست پ، مل پا"انصار" ۶٠۶وال به حيث قوماندان زون ساحوی در بست پا

جام سيد محمد قدوسی در وال و سر انئی بين المللی کابل در بست مل پاحيث قوماندان پوليس سرحدی ميدان هوا
وال عبدالمنان فراهی به حيث مشاور وزير در ر در امور اداری و تأميناتی و پاوال به حيث مشاور وزيبست مل پا

 را که حامد کرزی در وزارت داخله به دست بسم راديکالتعيينات ترديدی نيست که  .مسايل عمومی تعيين گرديده اند
اهللا خان در رهبری وزارت در مرحلۀ نهايی کمپاين انتخابتی به ولسی جرگه  به راه انداخت، قبل از همه هدف آنرا 

. ام يابندحکت سپتمبر هر چه بيشتر اس١٨ مورخ  انتخاباتدنبال ميکند تا امکانات اداری شخص اول دولت  در آستانۀ
يس جمهور افغانستان قصد دارد گروپی از طرفداران خويش را داخل ولسی جرگه نموده و بدينترتيب آرزو دارد ئر



 
 

 
و شميره   3تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 برای به ثمر  رسانيدن پروژۀ . بيآورد را به ميان"قوی از طرفداران رئيس جمهور" در پارلمان جديد فرکسيون 
  .مردم در يک فضای آرام و تحت کنترول صورت بگيردرأی آمتذکره، الزم است تا پروسۀ انتخابات و شمار 

  . ياد شده را بايد رهبری جديد وزارت امور داخله عملی نمايدوظايف 
به نظر " ائتالف شمال "   اعضای قف تغييرات کدری در رهبری وزارت داخله، احتماأل تضعيف مویهدف ديگر

  .  نمايند ايجاد حاکميت دولتی  استحکام را در راه یند موانعميرسد، تا آنها ديگر نتوان
سازی های مشابه در وزارت دفاع کپا ،پس از تعيين لوی درستيز جديد قوای مسلح کشور قابل ياد دهانی است که 

  . اجرا شده استافغانستان نيز
روش های جديد رئيس جمهور کرزی در اين . منيت ملی را نيز در بر داشته استهمچنان رياست عمومی ا تغييرات 

  .مينه عکس العمل های گوناگون را در اذهان عامه به جا گذاشته استز
  

  بازی به خاطر تنزيل
قصد حامد کرزی در مورد تشکيل يک تکيه گاه مطمين از طرفداران انتخاب شدۀ خويش در ترکيب ولسی جرگۀ آينده 

ورد پزيرش مخالفين او قرار و هکذا مساعی تعصب ماآبانۀ رئيس در برابر مامورين عاليرتبۀ تاجک تبار، غالبأ م
 که خواهان مريکايی بايد ياد آور شد  در اين زمينه قبل از همه از نارضايتی آنعده از گروپ های سياسی ا.نميگيرد

مخالفين کرزی همين موضع . محدود ساختن صالحيت های سياسی و اداری رئيس جمهور بر حال افغانستان ميباشند
 آنها از تقاضاهای داکتر عبداهللا عبداهللا. سال گذشته به وضاحت تمام برجسته ساختندرا طی انتخابات رياست جمهوری 

  . و نقض پروسۀ انتخابات به طور جدی ابراز نظر نمودندپشتيبانی نموده و در بارۀ جعلکاری ها
چند . تند مخالفين کرزی به سيستم پولی پروژۀ انتخاباتی کرزی تاخ٢٠١٠اکنون با گذشت يک سال در سپتمبر  اما،

، از مقام رهبری يکی از همزمان با صدور فرمان رئيس جمهور در بارۀ مقرريهای جديد در وزارت داخله روز قبل،
روزی  شير خان فرنود و خليل اهللا فهيأت رهبری آن" کابل بانک " –بزرگترين بانک های تجارتی افغانستان 

  .برطرف شدند
در اين بانک حساب های بانکی چند وزارت (تم پولی کشور بازی ميکند در سيسنه تنها نقش کليدی را " کابل بانک"

خانه قرار داشته و از طريق همين بانک نظاميان افغان، منسوبين پوليس ملی و معلمين معاشات خويش را دريافت 
ابل ک" اقليتدر جملۀ سهمداران : ، بانک شخصی حامد کرزی ميباشد"کابل بانک"بلکه در واقعيت امر ) ميدارند
 رئيس همچنان برادر معاون اول و ) فيصد اسهام٧،۴رسمأ دارای ( محمود کرزی ،برادر رئيس جمهور" بانک

  .قرار دارند)  فيصد اسهام٢،٩۶رسمأ دارای (فهيم ) ذاهد( حسن ،جمهور
و ) بانکدافغانستان (سپردن ادارۀ آن به بانک مرکزی  -"کابل بانک"مورد ان کنونی در   علت رسمی بحر

گفته ميشود . نيجر ارشد و و کليدی و مالک روی کاغذ اين بانک اعالم گرديده استسبکدوشی شيرخان فرنود، م
) يال های قيمت بهامنجمله و(امالک غير منقول " کابل بانک"شيرخان فرنود به وسيلۀ پول های پس انداز مشتريان 

  .ری نموده استيدا ميليون دالر خر١۶٠در دوبای را به  قيمت مجموعی 
روزی نه  که شير خان فرنود و خليل اهللا فر ما در ارگان های امنيتی افغانستان خبر ميدهندمنابع موثق و قابل اعتبا

منبع نامبرده تأکيد ميکند که توقيف اين دو تن از . تنها از مقام های شان برطرف شده اند بلکه بازداشت نيز گرديده اند
رای مبارزه عليه جرايم سنگين که کامأل از طرف متحدين امريکايی افغانستان کنترول طرف ادارۀ جديد التاسيس ب
 و ، اتباع اياالت متحدۀ امريکا بوده و با سالح منبع می افزايد که کارمندان ادارۀ مذکور. ميشود صورت گرفته است

. فغانستان را بازداشت نموده استعالی مجهز ميباشند، طی چند هفتۀ اخير الی ده تن از مامورين عاليرتبۀ اتخنيک 
توقيف ها غالبأ در اثر . از پرآوازه ترين عمليات های اين اداره به شمار ميرود" کابل بانک"دستگيری هيأت رهبری 

ارنوالی افغانستان صادر شده از )امريه های" (آردرهای" ادارۀ مبارزه با جرايم " و به وسيلۀ کارمندان  لوی 
ارنوال (.صورت ميگيرد" سنگين  افغانستان فضل احمد سر و صداهای که چندی قبل از بابت برکناری معاون لوی 

  ).فقيريار پيش آمد احتماآل به چگونگی صدور همين آردر ها ارتباط داشته است
بلوسيلۀ شبکه های " کابل بانک"، يعنی "بانک کرزی"بدينترتيب ميتوان تصور نمود که بازداشت هيأت رهبری 

 شکی نيست که .به راه افتاده است " ادارۀ مبارزه با جرايم سنگين"يی به همکاری منسوبين ص امريکاخا
امه خوب پيشبينی کرده سازماندهندگان اين عمليات عواقب آنرا برای پرستيژ بانک در انظار مشتريان و افکار ع

يک الی يک و نيم ميليارد بود از توانسته " کابل بانک"معلومات دست داشته ثابت ميسازد که بانک تجارتی . (بودند
قطار های طويلی " کابل بانک" در جريان چند روز اخير در نمايندگی های .)را به بانک جلب نمايدانفرادی ل دالر پو

  .، حالت مذکور فعاليت بانک را عمأل فلج ساخته و آنرا به سرحد افالس رسانيده استبانک به وجود آمدهاز مشتريان 
کابل "از طريق (ای سياسی حامد کرزی بازی ميکند در پروژه ه" کابل بانک"نقش کليدی که  داشت  با درنظر

رت ميگيرند؛ برعالوه از دفاتر اين وتمويل کمپاين انتخاباتی رئيس جمهور و همچنان انتخابات پارلمانی ص" بانک
روزی بايد ر خان فرنود و خليل اهللا فالی شيضربات وارد شده با) بانک به مثابۀ مراکز انتخاباتی نيز کار گرفته ميشود



 
 

 
و شميره   3تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 خبرنگاران امريکايی .ساختار تأمين پولی تيم کرزی را در آستانۀ انتخابات قريب الوقوع به ولسی جرگه فلج ميساخت
  ."شت، نه کرزی ميبود و نه هم حکومتوجود نميدا" نکاکابل ب"اگر : " از اظهارات ذيل فيروزی نقل قول ميکنند

امريکايها ميخواهند موفقيت گروپ کرزی را در " کابل بانک"بهم ميتوان تاکيد کرد که با حمله   با اطمينان تما
زی در ولسی جرگه جلوگيری و طرفدار کر" قدرت"با  بسازند و از ايجاد يک فرکسيون انتخابات عنقريب ضعيف

رند که امريکايها آنرا در اين ادکرزی قرار " ستراتيژی محدود سازی"اينگونه فعاليت ها کامأل در تطابق با . نمايد
  .اوآخر پيش ميبرند

  
  "نقش پای روسها " 
  . را مشاهده مينمايند"نقش پای روسيه" نظران در هردو بازی ماه سپتمبر بقابل تذکر است که صاح  

د الزم است درنگی در بارۀ جنرال داوو)  "ءبازی با ترفيعات و ارتقا("سازی ها در وزارت داخله ک در زمينۀ پا
، شايعات در بارۀ دست داشتن او در نقشۀ تحليلگران در کابل به اين باور اند که پرستيژ داوود. داوود صورت بگيرد

) ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به جمهوريت های سابق شوروی و روسيه" (ترافيک مواد مخدر به طرف شمال" 
، فراهم ن متمرکز ساخته را برای مبارزه با تهديد هيروئيمراتب ناراحتی مسکو را که در اين اوآخر توجه خاص خود

 مواد   ناظرين هکذا اظهار ميدارند که موضوع دست داشتن بعضی از مأمورين دولتی افغانستان در قاچاق.نموده بود
مطرح   به جانب افغان"ادارۀ فدرالی مبارزه با دوران غير قانونی مواد مخدر روسيه " مخدر که وقتأ فوقتأ از جانب

 .سأی جمهور روسيه، افغانستان، پاکستان و تاجکستان در سوچی نيز باال شده بودئميشود، بار اخير حين مالقات رو
  هایخويش را در پيدايش فرمان اول سپتمبر حامد کرزی و در منطق پاکسازی" نقش"بنابرين ميتوان گفت که مسکو 

  .کدری در وزارت داخلۀ افغانستان بازی کرده است
برجسته تر ") بازی به خاطر تنزيل" (" نقش پای روسيه" روزی  خليل اهللا فر تاريخچۀ توقيف شير خان فرنود ود  

 در مسکو زندگی ٩٠طوری که هويداست شيرخان در اتحاد شوروی تحصيل نموده، طی سال های . به نظر ميرسد
سيستم .  را ايجاد نموده بود"حواله"ی در مسکو او سيستم غير رسمی ارسال پول و بازنمودن حسابات پول. ميکرد

 رسانه های روسی خبر داده اند که . بودهعمدتأ در کشور های اسالمی شرق نزديک، آسيا و افريقا معمول" حواله"
نيز  پولهای که از فروش و عرضۀ مواد مخدر به دست می آمدند،" شستشوی"و همچنان " حواله"داد و گرفت 

 در "فعاليت غيرقانونی و غير مجوز بانکی" به اتهام ن از همکاران شير خان فرنود ت١٠در نتيجه . صورت ميگرفت
وسيه را شخص شيرخان در آنوقت موفق شد قلمرو ر. حبس محکوم گرديدند بازداشت و بعد از محکمه به ١٩٩٨سال 

 در اين ميان شير روسيه. و بالفاصله پس از سقوط حکومت طالب ها به افغانستان رفتی ترک کند، او نخست به دوب
  .خان فرنود را که از نزديکان مارشال فهيم برآمد به تعقيب بين المللی انداخت

" کابل بانک"روزی و سبکدوشی آنها از رهبری ن باور اند که دستگيری فرنود و فايه صاحبنظران در کابل همچنان ب
. صورت گرفته باشد" ستشوی پولهای هيروئينش"د مخدر و يه در راستای مبارزه با تکثير مواميتواند به ابتکار روس

" کابل بانک"رهبری : " کارمندان آن در گفتگوی شخصی با ژورناليستان اظهار ميدارند که" کابل بانک"در خود 
  ." امريکا تسليم کردخود را به اياالت متحدۀ

ته است، مگر ميتوان روزی پس از دريافت مجوز کرزی صورت گرفگفته ميشود که سبکدوشی فرنود و ف با آنکه 
واضح است که قيمت اينگونه تغييرات .  نهايت قوی خارجی به وقوع پيوسته فشارحدس زد که تصميم مذکور در اثر

به نقطۀ ثقل خويش نزديک گرديده ) ولسی جرگه(کدری در مرحلۀ که پروسۀ انتخابات به يکی از شعبات پارلمان 
 ١٨رئيس جمهور در انتخابات " اشخاص"عناصر عمدۀ پيروزی پول، يکی از : است ميتواند خيلی بزرگ باشد

ميتواند پيروزی مذکور را به طور جدی به ورشکست " کابل بانک" و بحران در سپتمبر سال جاری به شمار ميرود،
  )ختم.(مواجه سازد

  
****************  

  سايت، افغانستان رو: منبع
  ٢٠١٠ جنوری ٣:تاريخ نشر

  
  :سیعنوان مضمون به زبان رو

 Через банковский кризис Хамида Карзая пытаются лишить успеха на парламентских выбрах. 
  

 
 
 


