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  م٢٢/٠٢/٢٠١٠           کابل،              داکتر حميد سيماب: مترجم
  

  شيرخان فرنود مالک کابل بانک
  سرمايه داری رشوه گستر و فساد پرور را در افغانستان می پروراند 

  بخش گزارشات خارجی واشنگتن پوست، نوشتۀ آندرو هگنز: منبع
  
  

گذاشته شده که بزرگترين بانک خصوصی افغانستان که توسط کسی بنياد 
اين کشور اسالمی در سطح جهانی می باشد » پوکر«يگانه قمارباز 

تابستان گذشته پنجمين سال کار و بار خود را با راه انداختن التری برای 
.  در کابل جشن گرفت» کاخ پاريس«حساب داران خود در سالون عروسی 

 دربند جايزه های التری توزيع شده توسط رئيس کابل بانک شامل نـُه
اپارتمان در پايتخت افغانستان و جوايز نقدی به مبلغ مجموعی اضافه از 

کابل بانک با کوس و کرنا توزيع اين جوايز را . يک مليون دالر بود
  .    بزرگترين توزيع در نوع خود در آسيای ميانه اعالم کرد

اما آنچه کمتر کوس و کرنای آن بصدا درآمد حاتم بخشی جوايز بس 
 از جانب سردمدار کابل بانک به نخبگان حاکم مورد حمايت بزرگتر

اين لک بخشی ها شامل . اياالت متحدۀ امريکا در افغانستان می باشد
قرضه های چند مليون دالری به اعضای خانوادۀ آقای کرزی، اعضای 
حکومت و طرفدارانش جهت خريداری ويالها و خانه های تجملی در 

ديک ميان کابل بانک و حلقۀ چنبر زده بر گرد مناسبات نز.  دوبی می باشد
آقای کرزی بازتاب دهندۀ سيمای شاخص نظام بی بنياد و لرزان رويکار 

 مليارد دالر سرمايه گذاری کرده و ۴٠آمده پس از براندازی طالبان در افغانستان است که واشنگتن روی آن اضافه از 
سرمايه  پای آن قربان کرده است، يعنی سيمای شاخص يک  عضو خدمات حکومتی خود را در٩٠٠زندگی اضافه از 

داری رشوه ده و فساد پرور که احباب رشته دار سياسی را غرق ثروت و نعمت ساخته و به مردم افغانستان بيم و 
  . دلسردی و نوميدی به ارمغان آورده است

اری امالک در دوبی پرسيده شد وقتی طی مصاحبه يی از شيرخان فرنود مؤسس و رئيس کابل بانک در مورد خريد
و اينکه چرا براساس اسناد رياست ملکيت های ارضی اين کشور اميرنشين خليج فارس ملکيت اکثر اين ويالها و 

می دانم که آنچه می کنم درست نيست، چيزی نيست که «: خانه های تجملی بنام خودش ثبت شده اند، وی اظهار داشت
  » .اين اشخاص نمی خواهند نام های شان فاش شود. ان استبايد بکنم، الکن اينجا افغانست

قوانين جاری افغانستان قرضه دهی مخفی به وام گيرندگان در خارج کشور را منع کرده و حساب دهی مستند همه 
معامالت پولی را التزام می کنند اما دست اندرکاران قرضه های دوبی بشمول مالکين کابل بانک اظهار می دارند که 

ازير شدن مبالغ گــُنده و دل شيرين کن پول نقد ازين سو به آنسو واز آنسو به اينسو در متن مناسبات عميقًا سنتی سر
. که بيشتر مبتنی بر رشته ها و پيوندهاست تا بر قوانين و ضابطه ها، نه غير مجاز پنداشته می شود و نه غير معمول

گزارش حاضر بر وثيقه های  ثبت . ازين گزارش نشده بودنقش شگرف کابل بانک و مالکين بی هنجار آن پيش 
  .  ملکيت ارضی، اسناد عامه و مصاحبه هايی که در کابل، دوبی، ابوظبی و مسکو انجام شده اند استناد دارد

اکثر اشخاص ذيدخل زحمات زيادی را متقبل شده اند تا بهره هايی را که از کابل بانک يا از حاتم بخشی های مالکين 
به گونۀ مثال برادر بزرگ آقای کرزی و معاون سابقش هردو ويالهايی در . برده اند در پردۀ استـتار نگهدارندآن 

مديران عامل کابل بانک می گويند که سوابق اعطای قرضه برای . دوبی دارند که زير نام آقای فرنود ثبت می باشند
مويل گرديده اند در دفترچه های حسابی آن بانک وجود اين يا ساير معامالت دوبی که قسمًا توسط شيرخان فرنود ت

اين معامالت شامل خريداری خانه های تجملی توسط پسرکاکای کرزی و برادر محمد قسيم فهيم معاون اول . ندارند
 در همکاری تنگاتنگ با ٢٠٠١کنونی رئيس جمهور يعنی جنگ ساالر مخوفی که در براندازی طالبان در سال 

  . متحده قرار داشت، می باشندنيروهای ايالت 
معامالت خارج از ثبت و ضبط ورقۀ بيالنس بانکداران افغانی در زمانی که واشنگتن فشار نظامی بر طالبان را 
. افزايش می دهد خطر بی موازنگی مالی را در پی دارد که می تواند پيشرفت در ميدان جنگ را خنثی و باطل سازد

ارندوی  در صد افغانان حساب۵کمتر از   بانکی دارند و در ميان کسانی که حساب بانکی دارند سربازان و افراد 
يک مامور اياالت متحده که امور مالی . شاملند که معاشات خود را از طريق کابل بانک حاصل می کنند) پوليس(
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رنظر به رسانه ها افغانستان را ديده بانی می کند به شرط افشا نشدن نامش به سبب نداشتن صالحيت واجازۀ اظها
اظهار داشت که ظاهرًا بانک های افغانی پول فراوان در اختيار دارند اما در صورت بروز بحران مالی کسانی که 

کالشنيکوف ها را روی «نخواهند ايستاد بلکه » پيالۀ چای هيل دار در دست منتظر نوبت«پول شان در بانک است 
  .»دست خواهند گرفت

 در مصاحبه های جداگانه يی توضيحات متفاوتی از کارروايی های کابل بانک و خريداران مديران عامل کابل بانک
 دالری را در مسابقات جهانی ١٢٠٠٠٠ سالۀ کابل بانک که جايزۀ ۴٦آقای فرنود رئيس . خانه در دوبی ارائه دادند

د و ذهنش با رسايی به مسايل لندن داير شده بود ربو) قمارخانه(اروپا که در يک کازينو » پوکر« قمار ٢٠٠٨سال 
اينان اخذ کنندگان قرضه اند و در کابل «حسابی و پولی می رسد و سر زنده و با سر و صدا صحبت می کند گفت 

اما راجا گوپاالکريشنان سرمفتش حسابی کابل بانک اصرار داشت که پول های قرضه مستقيمًا » .بانک حساب دارند
منشأ اين پول ها را از شعبات جداگانه ولی وابسته به کابل بانک، بخصوص از يک وی . از کابل بانک داده نشده اند

 سهمدار ١٦وانمود کرد که مالک آن آقای فرنود بوده، به رياست يکی از » تبادلۀ اسعار شاهين«ادارۀ انتقال پول بنام 
 مفتش حسابات اظهار داشت که اين. کابل بانک فعاليت دارد و دفتر مرکزی آن در ساختمان مقر کابل بانک می باشد

اند » محتوی يک ديگ بزرگ«به عقيدۀ فرنود کابل بانک و اين همه نمايندگی های جداگانه با نام های جدا جدا همه 
  .    الکن همه از نظر حقوقی به يقين از هم جدا و عليحده می باشند

  
  اقتصاد طراز نوين

 بدينسو، از زمانی که هيچيک بانک خصوصی و ٢٠٠١ از سال از يک نظر کابل بانک نماد اين است که افغانستان
کابل بانک در . هيچ اقتصادی که به تعريف بيارزد در کشور وجود نداشت تا به امروز تا چه اندازه تغيير نموده است

 می  شعبۀ محلی ديگر٢۵٠ شعبۀ محلی باز کرده است و اخيرًا اعالم داشت که در آستانۀ  افتتاح ٦٠کشور بيشتر از 
رونق کار و بار . باشد و ادعا دارد که بيش از يک مليارد دالر از بيش از يک مليون مشتری افغانی سپردۀ پولی دارد

کابل بانک از آنست که باوجود آنکه افغانستان کشور بس مستمند است از برکت سرازير شدن مقادير هنگفت کمک 
 در صد در سال رشد می ١۵علی رغم همه نابسامانی ها خارجی، عايدات حاصله از افيون و اقتصاد رسمی ايکه 

بيشترينه بخش اين پول قسمًا بگونۀ منفعت مجاز و قسمًا از طريق حق گيری ها و . کند، لبريز از پول نقد می باشد
لی َرَسد ستانی ها و زد و بندهايی که نخبگان سياسی، امنيتی و بازرگانی اين کشور را بهم می تند بدست يک اقليت خي

نتيجه آنست که مؤسسات مالی درين کشور در پهلوی اينکه به ميل واشنگتن ميخ و لنگر نظام . کوچک افتاده است
بگونۀ . بازار آزاد گرديده اند همزمان کيسۀ خليفه و غولک مالکين و اختيارداران و دوستان سياسی شان می باشند

 را تمويل می کند که روزانه سه بار ميان کابل و مثال کابل بانک مصارف خط هوايی پول سوز و در حال ضرری
مديران عامل کابل بانک . دوبی پرواز می نمايد و مالک آن آقای فرنود و دوستان سهمدار او در کابل بانک می باشند

در تمويل کارزار دغا آگين انتخاب مجدد کرزی به رياست جمهوری در سال گذشته سهم گرفتند و محمود کرزی 
 فهيم برادر معاون منتخب کانديد رئيس جمهور هردو قسمًا در مالکيت کابل ١ رئيس جمهور و حسينبرادر بزرگ

فرنود که اکنون بيشتر وقت . بانک سهيم اند
خود را در دوبی می گذراند اظهار داشت که 

به کار و بار و » نورمال«می خواهد به گونۀ 
بپردازد و بخاطر ارتباطات رسمی » بزِنس«

ز هيچ گونه امتياز و عنايتی ايکه دارد ا
وی گفت که ثبت اسناد . برخوردار نيست

ملکيت جايدادها به نام خودش بدان معنی است 
که پول کابل بانک باوجود رکود در بازار 
امالک و جايداد دوبی مصئون و در عافيت می 
باشد و در صورتی که وام گيرندگان به کمبود 

د ملکيت پول نقد مواجه شوند به آسانی استردا
  .  صورت گرفته می تواند

بررسی اسناد امالک دوبی و مصاحبه ها با 
مديران عامل کنونی و پيشين کابل بانک نشان 

 دهندۀ آنست که فرنود و شرکای بانکی اش 

                                            
را نمی » مارشال صاحب«نام برادر جناب .  آمده است که بايد اشتباه باشدHaseen Fahimش واشنگتن پوست به شکل  اين نام در اصل گزار 1

   مترجم-دانم تا صورت درست آنرا می آوردم  بنابران آنگونه که نوشته شده است برگردانی شد 
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يا » نخل جميره«بيشتر امالک آنها در .  مليون دالر در امالک ارضی دوبی سرمايه گذاری نموده اند١۵٠کم از کم 
. مصنوعی ايست که به شکل خرماُبنی افتاده است و ارزانترين خانه در آنجا بيش از دو مليون دالر قيمت داردجزيرۀ 

ميرويس عزيزی که در گذشته شريک کار و بار فرنود بود و اکنون با وی فاصله گرفته و بانک رقيب عزيزی بانک 
زين هم مبهم تر و نامطمئن تر پول سرازير نموده را تأسيس کرده است نيز در بازار امالک ارضی دوبی با فرجامی ا

نخل «شرکت سرمايه گذاری عزيزی در دوبی که ميرويس عزيزی در رأس آن قرار دارد در نمره های زمين . است
. که کار ساختمان آن به کندی و سکتگی مواجه شده است به گونۀ هنگفت سرمايه گذاری نموده است» جبل علی

  .  پسرش فرهاد اظهار داشت که پدرش فرصت مصاحبه ندارد. م مصاحبه پاسخ ندادعزيزی به درخواست انجا
مسئوليت نظارت بر بانک های خصوصی و وارسی و ممانعت از سفته بازی در جايداد و امالک ارضی خارجی به 

برای روی پا اياالت متحده مليون ها دالر را در تالش . می باشد) دافغانستان بانک(عهدۀ بانک مرکزی افغانستان 
نگهداشتن بانک مرکزی افغانستان به مصرف رسانده است اما مامورين امريکايی و افغانی می گويند که بانک 
. مرکزی افغانستان با وجود آنکه بگونۀ فزاينده در حال مسلکی شدن است فاقد ضرب شصت سياسی می باشد

پيرامون معامالت » شايعات« وی آنچه را که وی عبدالقادر فطرت رئيس بانک مرکزی افغانستان گفت که کارمندان
. »متأسفانه تاکنون چيزی دريافت نکرده اند«الکن » با جديت و قاطعيت تحقيق نموده اند«جايداد در دوبی خواند 

فطرت که در گذشته در واشگتن زندگی می کرد ماه گذشته هيئتی از بازرسان را منحيث بخشی از تفتيش های منظم 
» قروض افغانی را راستيابی کردن خيلی دشوار است«وی اذعان داشت که . نکی به کابل بانک فرستاداز حسابات با

  »  نمی دانيم که چه از کی است؟«چون 
. دانستن اينکه چرا چنين است را معامالت داد و ستد کابل بانک با محمود کرزی برادر رئيس جمهور کمک می کند

 ۵‚۵يک رستوران افغانی دارد ابتدا در مصاحبه يی گفت که وی يک کاخ محمود کرزی که در بالتيمور امريکا 
وی بعدتر در . مليون دالری را در نخل جميره، جايی که اکنون با خانوادۀ خود زندگی می کند،  به کرايه گرفته است
 ٧٠٠٠ت آن مصاحبۀ ديگری اظهار داشت که با کابل بانک يک توافق غير رسمی قرضۀ خانه دارد و ماهانه از باب

وضعيت «محمود کرزی که اسناد ملکيت خانه اش به نام فرنود است اظهار داشت . می پردازد) سود(دالر تکـتانه 
وی همچنين گفت که با » .درک آن بخاطری مشکل است که طريقۀ معمول معامله و بزِنس چنين نيست. عجيبی است

 درصد سهم در آن بانک را خريده است ولی گوپاالکريشنان ٧‚۴يون دالری که از کابل بانک وام گرفته است  مل۵‚۵
  .    سرمفتش بانک می گويد که اسناد بانک هيچگونه قرضه يی را به برادر رئيس جمهور نشان نمی دهد

 تا نوامبر سال گذشته ٢٠٠۴ل ويالی ديگری در نخل جميره بنام فرنود ثبت است که احمد ضيا مسعود که از سا
اسناد ملکيت نشان می دهند که اين کاخ . معاون اول رئيس جمهور افغانستان بود در آن با خانوادۀ خود زندگی می کند

 بنام خانم مسعود خريداری گرديد ولی بعدتر مالکيت رسمی آن ٢٠٠٧  مليون دالر در ماه دسمبر ٢‚٣ابتدا به مبلغ 
احمد ضيا مسعود که برادر احمد شاه مسعود رهبر نامدار جنگ های چريکی ضد .   گرديدبنام فرنود تجديد ثبت

» بخاطری که دوست نزديکم است«شوروی می باشد اظهار داشت که مالک خانه همواره فرنود بوده است و فرنود 
رايه در آن خانه بسر اجازه داده است در دوسال گذشته بدون پرداخت ک)  خانوادۀ احمد ولی مسعود(به خانواده اش 

و اما فرنود اظهار داشت که . »ما باهم شترنج بازی می کرديم. ما باهم فوتبال بازی می کرديم«برند، و اضافه کرد 
  . به مسعود تعلق دارد» در واقعيت امر» «بنام من است«گرچه ويال 

که ازين خوان نعمت و لک بخشی حسين فهيم برادر معاون اول کنونی رئيس جمهور افغانستان بهره مند ديگريست 
 مليون دالری را که خالف معمول بنام ٦وی از فرنود پول گرفت تا بتواند ويالی . کابل بانک فيض ها برده است
وی ازين بانک که خود قسمًا مالک آن می باشد مليون ها دالر ديگر را وام گرفت تا . خودش ثبت است خريداری نمايد

  . نستان در ملکيت دارد تمويل نمايدکمپنی هايی را که در افغا
 که منحيث رئيس اجرائيوی در رأس فعاليت های روزمرۀ کابل بانک قرار دارد در مصاحبه يی ٢خليل اهللا فيروزی

اگر . در دفتر مرکزی بانک مذکور اظهار داشت که نمی داند چه مقدار پول بانک راه خود را به دوبی باز کرده است
وی اضافه کرد که » .در دوبی يا آلمان يا امريکا خانه می خرند اين کار خود آنهاست«گران خويشاوندان کرزی و دي

فيروزی که در گذشته بازرگان جواهر و سنگ های قيمتی بود . »برای دوبی مستقميًا قرضه نمی دهد«کابل بانک 
لر سرمايۀ نقد و آمادۀ نقد شدن  مليون دا۴٠٠گفت که امور کابل بانک فوق العاده روبراه و سودآور است و در حدود 

وی اظهار داشت که کابل بانک آنقدر لبالب از پول . دارد که در بانک مرکزی افغانستان به وديعه سپرده شده است
اين .  مليون دالری متشکل از برج های شيشه يی درخشندۀ ضد گلوله را در دست ساختمان دارد٣٠است که مقر جديد 

نموده است » خدمات امنيتی خراسان«لر را صرف استخدام محافظين مسلح از شرکتی بنام بانک همچنين مليون ها دا
  .    که بر اساس اسناد ثبت شرکت در گذشته زير ادارۀ فيروزی قرار داشت و اکنون برادرش امور آنرا به پيش می برد
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حاد شوروی تحصيل کردند و کار فيروزی و فرنود هر دو در ات. ريشه های کابل بانک به اتحاد شوروی فقيد می رسد
.  بر افغانستان تجاوز کرد آغاز نمودند١٩٧٩و بار سود و سودا و بزِنس خود را پس از آنکه اتحاد شوروی در سال 

يعنی انتقال پول ميان روسيه و کابل را راه » حواله«فرنود هنگامی که در مسکو می زيست ادارۀ مؤفق کار و بار 
  دستگير و ١٩٩٨اتی روسی نشان می دهند که ده تن از کارمندان زير دست فرنود در سال اسناد محاکم. اندازی کرد

فرنود از ترس مواخذه و دستگيری در روسيه و نيز از . بعد تر به جرم فعاليت های غير مجاز بانکی محکوم گرديدند
  ٢٠٠۴وی در سال . انتقال دادبيم حکومت طالبان در افغانستان محراق توجه و فعاليت بازرگانی خود را به دوبی 

تبادلۀ اسعار «ادارۀ . يعنی سه سال پس از سقوط رژيم طالبان در افغانستان جواز افتتاح کابل بانک را بدست آورد
يا دستگاه حوالۀ پولی وی که در دوبی ثبت بود دفتر خود را به طبقۀ بااليی کابل بانک انتقال داد و به انتقال » شاهين

  تا ٢۵٠سال گذشته بين » تبادلۀ اسعار شاهين«به گفتۀ سر مفتش حسابی بانک، ادارۀ . نک آغاز نمودپول مشتريان با
  .   مليون دالر را از افغانستان به دوبی انتقال داده است٣٠٠

درين ميان يکی هم محمود . کابل بانک آهسته آهسته به پذيرش سهمداران جديد با رشته بافته های سياسی آغاز کرد
برادر رئيس جمهور و ديگری فهيم برادر معاون رئيس جمهور بود که سهم خود را بنام پسر نوجوان خود به کرزی 

  مليون دالر از کابل بانک استقراض ٧٠فهيم اظهار داشت که دوتا از شرکت های مربوط به وی مبلغ . ثبت رساند
ير چه که در افغانستان حتی خواستنی و وی گفت که وام گيری و وام دهی خودی های محرم راز ناگز. نموده اند

پسنديده نيز است چون در عدم موجوديت يک سيستم حقوقی پابرجا کارو بار سود و سودا نه بر محور قراردادهای 
افغانستان از . افغانستان امريکا يا اروپا نيست«وی اظهار داشت . رسمی بلکه بر محور باور و اعتماد می چرخد

   » .صفر آغاز کرده است
کار و بار فهيم از برکت بدست آوردن قراردادها از پروژه های تمويل شده با پول خارجيان، از آنجمله ساختمان 

در . الحاقيۀ جديد سفارت امريکا در کابل و ساختمان های مختلف مراکز سی آی ای در سراسر کشور گل کرده است
 در خوست است که در آنجا اخيرًا در ماه دسمبر هفت نفر جملۀ ساختمان های اخيرالذکر يکی هم پايگاه دور افتاده يی

من فرصت های خوبی برای «به گفتۀ فهيم . امريکايی در يک حملۀ انتحاری توسط يک جهادی اردنی کشته شدند
  »   .کسب منفعت دارم

  

  »چون اسپان وحشی«
 خط هوايی پامير که شرکت کابل بانک همچنان به کار و بار خط هوايی و شرکت هواپيمايی دست يازيده و به

 مليون دالر را ۴٦شرکت هوايی پامير . انتقاالتی هوايی متعلق به فرنود، فيروزی و فهيم می باشد قرضه داده است
 کرد و هاشم کرزی پسر کاکای رئيس جمهور را ۴٠٠ -٧٣٧صرف خريداری چار فروند هواپيمای مستعمل بوئينگ 

» کمی پول«فرنود اظهار داشت که وی . استخدام نمود» مشاور ارشد«ود بحيث که قبًال باشندۀ سلور سپرنگ امريکا ب
هاشم کرزی طی صحبت مختصر تلفونی . در اختيار هاشم کرزی قرار داد تا با آن در نخل جميره در دوبی خانه بخرد

لغی پول از فرنود بيان داشت که جايداد خريداری شده در حقيقت سرمايه گذاری بود و وی برای اين سرمايه گذاری مب
نور دالوری که هنگام عروج . »بايد با حسابدار خود چک کنم«قرض گرفته است که جزئيات آنرا بخاطر ندارد و 

هيچگاه پروای «و » چون اسپان وحشی بودند«کابل بانک رئيس بانک مرکزی بود گفت که فرنود و دستيارانش 
که وی از معامالت جايداد و ملکيت توسط کابل بانک در دوبی دالوری اظهار داشت . »قوانين و مقررات را نداشتند

 دالر خريداری ٢٠٠٠٠٠اطالعی ندارد و گفت که خود وی نيز خانه يی را دران کشور اميرنشين به مبلغ حدودًا 
  . نموده است

رد  عبدالقادر فطرت رئيس کنونی بانک مرکزی تالش کرده است که در برابر کابل بانک و بانک رقيبش برخو
بانک مرکزی پيش از انتخابات . سختگيرانه تری را پيش گيرد اما موفقيت چندانی درين امر حاصل نکرده است

رياست جمهوری افغانستان در سال گذشته نامۀ شديداللحنی به بانکدارن فرستاد و درآن ضمن خاطر نشان ساختن 
کمک های هنگفت «هدر می دهند و » ای ضد گلولهمحافظين امنيتی و موتره«اينکه آنها مبالغ بيش از حدی را برای 
کابل بانک درست . »بيطرفی سياسی خود را حفظ کنند«به آنها امر کرد تا » پولی به سياستمداران ارائه می دارند

فيروزی رئيس اجرائيوی کابل بانک با کارزار انتخاباتی کرزی پيوست و فرنود رئيس . خالف اين نامه عمل کرد
دوبی محافل و اجتماعات گرد آوری اعانات پولی برای پشتيابنی از کارزار انتخاباتی کرزی راه پوکرباز آن در 

  .       يکی از چنين محافل در خانۀ برادر کرزی در نخل جميره منعقد گرديد. انداخت
تربيه وزارت های دفاع، داخله و تعليم و . حکومت آقای کرزی هم اين جوانمردی ها را بی پاداش نگذاشته است

اين . اکنون معاشات شمار زيادی از افسران، سربازان، افراد پوليس و معلمين را از طريق کابل بانک تاديه می دارد
اين شيوۀ کار . بدان معنی است که ده ها مليون دالر پول عامۀ مردم در مجراهای پولی کابل بانک موج می زند

  .  زياد را از مجرای يک بانک خصوصی واحد بمبه نمی کنندشگفتی آوراست چون دولت ها معموًال اين مقدار پول
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رئيس جمهور کرزی اندک زمانی پس از تحليف دور دوم رياست جمهوری در يک کنفرانس مبارزه با فساد اداری 
بعد از يکی دو سال کار در مناصب حکومتی ثروتمند می شوند و در دوبی خانه «در کابل سخن گفته مامورينی را که 

ماه گذشته وی جهت اشتراک در کنفرانسی پيرامون افغانستان که وزير خارجۀ امريکا . بباد انتقاد گرفت» دمی خرن
هيلری کلينتن و ساير رهبران جهانی نيز در آن اشتراک داشتند به لندن پرواز کرد و يکبار ديگر وعده سپرد تا به زد 

درين کنفرانس لندن فرنود که اکنون . پايان خواهد بخشيدو بندهای لوشناکی که حکمروايی اش را لکه دار ساخته اند 
گذرنامۀ دپلوماتيک در دست دارد و فيروزی که در کارزار انتخاب مجدد کرزی سمت مشاور مالی را داشت و مالک 

  ».بدون کابل بانک نه کرزی است و نه حکومتی«به گفتۀ فيروزی . خانه يی در دوبی می باشد نيز اشتراک داشتند
   

  .نامه نگار جوشوا پارتلو در کابل و گزارشگر خاص انا ماستروا در ماسکو در تهيۀ اين کزارش سهم داشتندروز
  

  !حۀ بعد به گرافيک مرا جعه شوددر صف
  

 
  ک های آتی واشنگتن پوست مرا جعه فرمائيدنبه لي
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