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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ه رابوليت همکارۍ تنـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                   ديپلوم انجينرکريم عطائی:ليکوال   ٢٧-١٠-٢٠١٠  ني
  

  پرداخت های وجوه نقدی رژيم ايران
  به رئيس دفتر رياست جمهوری افغانستان

  
ده شار يافته که تشويش و حيرانی همه افغان ها را فراهم کرت ان٢٠١٠ اکتوبر ٢٥عنوان باال از طرف نيويارک تايمز 

در آغاز فکر می شد اين خبر هم مانند بعضی از اطالعات رسانه يی مبالغه باشد خاصتًا اينکه خبرمذکور از . است
اما تکان دهنده اين بود که . طرف مقامات حکومت افغانستان و سفير ايران مورد هيچگونه تبصره ای قرار نگرفت

يزيونی،  پرداخت وجوه نقدی را از طرف ايران و شام روز متذکره جناب کرزی در يک مصاحبۀ راديويی و تلو
  :ديگر کشورها با تقريباً  چنين کلمات تائيد کرد

  
بله کشور دوست ما ايران ساالنه يکی دو مرتبه شش هفت لک يورو به دفتر رياست جمهوری می پردازد و « 

و من خودم امر کرده ام که اين يک موضوع رسمی و شفاف است .... همچنين ديگر کشور ها مانند امارات عربی 
  .». . . .ماهيچ حسابی نداريم که از آن بعضی مصارف خود را  بپردازيم.  داوودزی اين پول را از ايران تسليم شود

  
 گرفت پول از ايران در چه است، توضيح  او از ديگر کشور ها  نام نبرد و همچنان  اينکه رسمی بودن وشفاف بودن

  . نگرديد
ف بودن يعنی چه؟ يک عملی که بذات خود غير قانونی و خالف منافع ملی باشد پس شفاف و رسمی رسمی بودن وشفا

  بودن آن در چه است؟ 
برای يک رئيس جمهور . کرزی از عدم موجوديت يک حساب که از آن بعضی مصارف اجرا گردد سخن می گويد

 آيا داشتن يک حساب ديگر ضروری از حساب رسمی دولت کرده که از آن مصارف قانونی اجرا شده می تواند
  پنداشته می شود؟

  . اينکه کدام قانون به وی تفويض صالحيت چنين اجراآت را کرده است مسکوت ماند
سؤال ديگر اين است که چرا پول به يک حساب دولت در دفغانستان بانک انتقال داده نمی شد و چرا داوودزی آنرا 

  گرديد؟  می تسليم
 ولی اگر  .ضد خود تلقی کردبر  یتبليغ ،کمپنی های انفرادی امنيتیطالعات را به مناسبت لغوحامد کرزی نشر اين ا

اين موضوع را به نشر نمی سپرد، مردم کشور چطور از آن آگاهی می يافتند؟ و چرا کرزی مردم " نيويارک تايمز"
آيا اين عمل غيرقانونی، ضد . ساختدر خريطه ها و يا پاکت ها مطلع ن" نوت های يورو"را از گرقتن پول نقد يعنی 

  منافع ملی نيست؟ 
  

اغلی زاخيل وال با راديو بی بی سی در زمينه مصاحبه ای داشت در . همچنان شام همين روز وزير ماليۀ افغانستان 
جواب يک سؤال که پرداخت های نقدی اصوالً  بايد از طريق وزارت ماليه صورت بگيرند ولی چرا در اين مورد 

کمک های خود را از طريق وزارت ماليه می % ٢٠صرف " دونرها"شده است، او طرفه رفته گفت که چنين ن
اما توضيح نکرد که پرداخت های ايران به داوود زی نيز از اين . باقيمانده را خود مصرف می کنند% ٨٠. پردازند

 نيز صورت می گيرند که باوزارت جمله می باشد؟ ولی گفت پرداخت های از اين قبيل به واليات و وزارت خانه ها
  .ماليه  سروکاری ندارند

مانند دادن (به پروژه های انکشافی تعلق دارند که تاديات نقدی % ٨٠زاخيل وال توضيح نکرد که پرداخت های شامل 
همچنان اگر اينگونه تاديات در وجه والی ها يا وزرا .  شامل آن نيست)به داوودزی" نوت های يورو"خريطۀ مملو از 

  . صورت بگيرد نيز خالف قانون است
وزيرماليه در جواب سؤال ديگری که ديده شده است داوودزی پاکت های پول نقد را به خانه انتقال داده است، 

  . پول را تسليم می شد نفرمعصومانه  گفت که باالخره بايد يک
ً  بی خبر نيست که امروز همه انتقاالت پولی، از يک سنت گرفته تا بليون ها  وال به حيث زاخيل وزير ماليۀ يقينا

  !دالر، صرف از طريق حسابات بانکی اجرا می گردند بجز اينکه زير کاسه نيم کاسه های باشد
واقع می شد؟ اين پولهای نقد در کجا  سؤال ديگر اين است که وقتی داوودزی پول را به خانه انتقال می داد بعداً  چه 

آيا کدام حساب مصرف در دافغانستان بانک . ودرکدام سيف محافظت می شوند؟ مدارک مصارف اين مبالغ کدام اند



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پا: ياد ير و لولـ، زوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 و هموجود است؟ کی صالحيت برداشت ازاين حساب را دارد؟ مسؤليت حساب و کتاب آن به دوش کی است؟ و غير
  غيره

  
تشخيص گرديده است و از وقتيکه حساب و ) بيت المال(يام يعنی از زمانيکه دارائی عامه در افغانستان از قديم اال

حساب داری دولتی عرض وجود کرده، هرگونه وجوه نقد و جنس که از طرف ممالک و دول خارجی به منظورامداد 
 دولت گردد ٦٠٠١د قيد حساب تاديات نقدی همه باي. يا تحفه به افغانستان وارد می گردد دارائی عامه پنداشته می شود

 لو رئيس دولت و هيچ کس و. دنو اجناس نيز به مراجع مربوط از قبيل موزيم ها و غيره سپرده شده و سجل گرد
  .اعظم بدون طی مراتب قانونی حق ندارد دارائی عامه را مورد استفاده قرار دهدصدر

در حاليکه خودش . قمع کنداغ نموده آنرا قلع و جناب رئيس جمهور کرزی می خواهد به دوربين فساد اداری را سر
  "چو کفر از کعبه خيزد کجا ماند مسلمانی؟. "جه يک اين فساد می باشدبانی در

در هرکشور ديگر رئيس جمهور با چنين اجراآت غير قانونی و خالف منافع ملی بايد بدون چون و چرا از وظيفه 
  .کنار برود و به محاکمه سوق گردد

  
  پايان

  
  
 


