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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۹۲/۱۱۹۲۱۹ ،اسالم آباد از                 حسناین کاظم 

 

 ناتسبانک افغان کیرسوایی 
 فریبکاران ملیون ها را با گادیگکهای سرویس طیاره می دزدیدند

 ۹۲۱۹ ۹۲/۱۱شپیگل آنالین 

. اکنون یک راپور آشکار می کند که چه نوع سال های دراز قدرتمندان افغان از دارائی کابل بانک متمول می شدند

قسما ً با گادیگک های سرویس طیاره به  ٬انملیون دالر قرضه را کاله بردار ۰۹۹قرار داشت:  تقلب  جسورانه جریان

 بردند. خارج  باخود

 

چطور قدرتمندان با پول دونر )قرضه دهنده( هایی بین المللی و مردم سادٔه  اگر کدام سمبولی وجود داشته باشد که

آن کابل بانک است: سال ها روی کار)بیرون عمارت( نگاه شد تانشان داده شود که  ٬خود را متمول می سازند کشور

داز مشتریان را پس ان ٬مشکالت قلت پولنسبت بانک )خانٔه پول( تا چه اندازه عامل می باشد. گرچه همیشه تکرارا ً 

 با آنهم متواتر پول تازه می رسید و اطمینان داده می شد که همه چیز درست است. تادیه کرده نمی توانست.

مستقل بر رسی از افغانها و متخصصین بین المللی اتهام به تقلب را رسیدگی نموده و روز چهارشنبه ن یک کمیسیو

مو در بدن انسان ایستاده می شود: در این راپور گفته می  ٬ا گردیدراپور خود را شایع ساخت. در این زمینه آنچه رسو

 .دحکومت افغانستان همیشه کوشش داشت تعقیب جزای مسؤلین و مبالغ نا پیدارا مانع گرد ٬شود

در طیی سالها   ٬حامد کرزی ٬به این اساس مشترکین و کار کنان بانک منجمله خویشاوندان رئیس جمهور افغانستان

اختالس کرده اند. این  ٬فیصد قدرت اقتصادی افغانستان را در بر می گیرد ۵که تقریبا ً  ار ملیون دالر ۰۹۵سرجمع 

از دو در جن کشور های جهان انتقال داده شده  سرویس شرکت طیارٔه پامیر در بیشپول قسما ً توسط گادیگک های 

مالک و کارکنان بزرگترین بانک  ٬می نامدآنرا  )IWF(است. با یک سیستم "توپ برفی" چنانکه صندوق وجهی پول 

ال های در جملٔه دیگر مسایل در وی و شخصی افغانستان از حسابات مشتریان مانند "قیماق سر شیر" پول می کشیدند

 د.ندوبی سرمایه گزاری می گرد

http://www.spiegel.de/thema/iwf/


 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

و  ۸۹۹۲بین مارچ « پیلوت ها برای ارسالی های نقده» زیر نام پیلوت های شرکت هوائی پامیر  ٬نظر به راپور

 ٬ر به دست آورده اند. خط هوائی همچنان از طرف کابل بانک که اکنو تعطیل گردیده استلداهزار  ۹۸۹میلغ  ۸۹۰۹

 تمویل می گردید.

 
  IWFراپور نظر به تالش صندوق وجهی بین المللی 

 
 پر منفعت دست یافته بود: "Dealدیل "یک زیرا بانک به  تیار قرار می گرفپول تازه  همیشه به اخت

نظر به راپور کمیسیون منجمله عساکر و پولیس را به حسابات بانک می پرداخت.  ٬دولت معاش صدها هزار کارکنان
نگاه کلی در تا  ید دو محاسبه  و جود می داشته سنجش شده بود. به این ترتیب بااین تقلب نهایت به دقت و استادان

 اختیار می بود که چطور پول ها به جیب جای داده شوند.
 

زیاد  دولی هیچگاه پسپرداخت نداشت. اسناکریدت نام گزاری می گردید  ٬ول گرفته شده پوشانیده شودپبرای اینکه 
کمپنی های غیر موجود را  ۰۰۱از طرف تفتیش ها تثبیت گردیده اند. شعبٔه کریدت اسناد حاالن تقلبی می باشند که 

به کار گماشته  یبانک بدون منظور ییک صد نمایندگ ز.  چندی بیش اظاهرا ً صحت پنداشته شوندتا مهر و تابه کرده 
ترتیب گردیده است. صندوق وجهی  IWFاز طرف بانک مرکزی افغانستان نظر به فشار  بررسی شده اند. راپور

اشخاص  ٬که شایع شدوقتی ۸۹۰۹در سال حکومت افغانستان را اخطار داد تا رسوایی کابل بانک را روشن سازد.  
 مواجه به سقوط گردید. ٬بانک را به حیث دکان شخصی مورد استفاده قرار داده اند  صاحب نفو

 
 مالکین بانک برزگترین استفاده جویان می باشند

 
خود حساب های بانکی خویش را منحل کردند. اضالع متحدٔه امریکا  هایآنزمان هزار ها صرفه کننده از بیم پس انداز

ار آوردند تا منیجر های قبلی را از لحاظ عدم نظم مالی و معامالت مشکوک جابداد از کار قبل از آن باالی کرزی فش
کنار کند. صرف دخالت بانک مرکزی توانست سقوط کابل بانک را مانع شود. این مؤسسه به نام کابل بانک جدید 

 تغییر نام داد.
 

کمپنی جریان پیدا کرده که تاحال  ۷فرد و  ۰۸به  ٬ملیون دالر ۲۶۰ ٬صد پول تقلب شدهفی ۰۸مده است که در راپور آ
ملیون آن تثبیت شده توانست. منفعت جویان تقلب منجمله محمود کرزی برادر رئیس جمهور  ۰۹۵صرف مدرک  

می باشد. این دو نفر از شرکای بانک هستند. اینها خود می  ٬معاون رئیس جمهور قسیم فهیمبرادر حسن فهیم  ٬کرزی
به موضوع هنوز اظهار داشته است که ند. قصر ریاست جمهور به جواب سؤالی ری نداشته اگویند با تقلب سر وکا

 به کجاست. کی نزد ماندهمکمل روشن نیست. فهمیده نمی شود پول باقیصورت 
 

برندٔه میدان  ٬شیرخان فرنود ٬شتر و مؤسس بانکیبه اساس راپورهای قبلی مالک پ  ٬جویان منفعتبزرگترین  ولی 
می باشند.  در برابر تقریبا ً دو  ٬بعدتررئیس هیئت عامل مقرر شد همچنان بادی گارد وی خلیل فروزی  که ٬پوکر

 قبل از دوهفته پروسٔه بر رسی در کابل شروع شده است.   ٬درجن مسؤلین رسوایی بانک
 

 پایان

 
 


