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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 ۹۰/1۲/۲۹12                               پژواک
 

 محمودکرزى و حسین فهیم میلیون ها دالر بانکها را نمى پردازند
 

میلیون دالر امریکایى قرضۀ میعادى که از طریق چهاربانک به شرکت افغان انویسمنت 11با گذشت چهارسال، حدود 

منت غورى اجرا شده؛ اما تا هنوز قرضه به تضمین اسهام محمودکرزى، حسین فهیم و میرویس عزیزى درفابریکۀ س

 و تکتانۀ آن تحویل بانکها نگردیده است.

میلیون دالر قرضه، باید به شکل قسط وار )هرسه ماه بعد( در ظرف پنج  11این   بر اساس قرارداد صورت گرفته،

لیون دالر میرسد و شرکت ( به حدود هفت می۲۹12سال با تکتانۀ آن، پرداخته شود که تکتانۀ آن، تا ماه جارى )دسمبر

 انویسمنت، مکلف است که هم قرضه و هم تکتانه را بپردازد.

اسنادى که به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، نشان میدهد که این پول که مجموعاًبه ده میلیون وهشتصد و 

است که به شرکت افغان ( دالر امریکایى میرسد، قرضۀ میعادى ٠۹،،1۹،٥٥٠هشتاد و پنجهزار و هفتصد و پنجاه)

( به تضمین اسهام محمودکرزى و حسین فهیم، درفابریکۀ سمنت غورى از طریق چهار بانک اجرا  AICانویسمنت )

 شده است.

 ۲1٥٠،٠۹قرضۀ پشتنى بانک  ، ۲۲۹۹۹۹۹، قرضۀ افغان یونایتیدبانک ٠٠۹۹۹۹۹قرضۀ بانک ملى افغان 

 ى باشد.دالر امریکایى م ۲۹۹۹۹۹۹قرضۀ عزیزى بانک  و 

( ٠٠۹۹۹۹۹چهارمیلیون وپنجصدهزار ) در مکاتیب مختلف که از جانب بانک ملى افغان صادر شده، آمده است که 

از جانب بانک ملى افغان به  1٠،1۲،12٥٥بتاریخ  ،٥۹1۹دالر امریکایى قرضۀ این بانک که تحت قرضۀ نمبر

میالدى؛ اصل طلب و تکتانۀ  ۲۹1۹از دسمبر سال کمپنى انویسمنت اجراگردیده و نظر به قرارداد منعقده اعتبار 

 قرضه توسط شرکت انویسمنت، قابل پرداخت میباشد که الى اکنون پرداخت نگردیده است.

صادر گردیده، بانک ملى افغان از محمودکرزى و حسین فهیم  12۰۹و  12٥۰دراین مکاتیب که در سالهاى 

قرضه به حساب بانک ملى افغان، بادرنظرداشت قرارداد متذکرۀ  درخواست نموده که درقسمت پرداخت اقساط و تکتانۀ

 قرضه همکارى نمایند.

در مکتوب دیگر بانک ملى افغان که به ریاست عزیزى بانک صادرشده، آمده است که شرکت افغان انویسمنت که 

ذ کرده بود، ( دالر امریکایى را از بانک ملى افغان بطور قرضه اخ٠٠۹۹۹۹۹( مبلغ )،٥۹1۹تحت قرضه نمبر)
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 6تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ریاست عزیزى بانک منحیث رهبرى کننده و مسوول مراقبت کنندۀ قرضه، وظیفه دارد که در قسمت حصول اصل 

 طلب و تکتانۀ سه ماهه از شرکت انویسمنت، طبق قرارداد عمل نماید.

کت افغان در مکتوب افزوده شده است: طوریکه مکاتیب متعدد به ریاست عزیزى بانک تحریرشده تا بامسوولین شر

انویسمنت درتماس گردیده و طبق قرارداد، مطالبۀ اقساط و تکتانۀ قرضه را نماید؛ اما متاسفانه عزیزى بانک 

 آنطوریکه الزم است، درمورد اجراآت نکرده است.

براساس این مکتوب؛ درحالیکه عزیزى بانک غرض مراقبت قرضه و طى مراحل اسنادقرضه، قبالً یک فیصدکمیشن 

 قرضه اخذ نموده، از همین جهت مسوولیت عدم توجه درمورد، متوجه عزیزى بانک میباشد.از مجموع 

درمکاتیب این بانک گفته شده که موضوع فوق، به ریاست عزیزى بانک ارقام گردیده تا درقسمت سرنوشت قرضۀ 

ه و درقسمت مذکور، منحیث بانک رهبرى کننده هرچه عاجل بامسوولین شرکت افغان انویسمنت درتماس گردید

حصول اقساط قرضه و تکتانه، طبق قرارداد منعقده قانوناً اقدام کند؛ درغیرآن مسوولیت بعدى متوجه عزیزى بانک 

 میباشد.

 سکوت و حاشيه روى مسوولين بانک ها:

نها ُمحب هللا صافى رییس بانک ملى افغان، از ارایۀ معلومات درمورد این قرضه خوددارى نموده، به پژواک گفت که آ

 نمیتوانند بدون هدایت دافغانستان بانک، درمورد ابراز نظر کنند.

نورهللا دالورى رییس دافغانستان بانک گفت که آنها مسوولیت نظارت از بانک ها را دارند؛ امامعلومات دادن به رسانه 

 ن داده نمیتواند.ها، از مسوولیت هاى خود بانکها است و دافغانستان بانک، هیچ ابراز نظر و هدایتى براى شا

وى افزود که بانک ملى افغان، تحت نظر دافغانستان بانک، به شکل مستقل فعالیت میکند و از صالحیت خودشان است 

 که در مورد فعالیت هاى شان، به رسانه ها و مراجع حقوقى معلومات میدهند یانه؟

ارایۀ معلومات در مورد این قرضه خوددارى گل مقصود ثابت رییس اسبق پشتنى بانک، باآنکه به دلیل نامعلومى از 

کرد؛ اما گفت که صدها دوسیۀ اینگونه مقروضین، درپشتنى بانک موجود است و نمیتواند که درمورد یکى از این 

 قرضه ها معلومات بدهد.

رد دوسیه اى است که نزدما موجود است و اگر من در مو 1٠۹وى عالوه نمود: "دوسیۀ این قرضه، یکى از بیش از 

 یک دوسیه صحبت میکنى؟" روى  یک دوسیۀ مشخص صحبت کنم، فردا بر من هم انتقاد میشود که چرا 
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 6تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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دالر امریکایى است، گفت که مسوول این قرضه، عزیزى بانک بوده  ۲1٥٠،٠۹ثابت، با بیان اینکه سهم پشتنى بانک 

 ک است.و بانک هاى دیگر، اعضاى آن هستند و تمام معلومات آن، درنزد عزیزى بان

رییس سابق پشتنى بانک افزود: "ما ازطریق عزیزى بانک، به شرکت انویسمنت قرضه دادیم و رهبرى کنندۀ آن نیز 

 عزیزى بانک است و ما با مقروضین، کارى نداریم و ما قرضۀ خود را از عزیزى بانک میخواهیم."

نک به عزیزى بانک ارسال شده؛ اما موصوف گفت که درمورد حصول این قرضه، مکاتیب مختلفى ازطرف پشتنى با

 این بانک، تاکنون هیچگونه اجراآتى درمورد نکرده است.

وى درمورد اینکه میعاد این قرضه، مدتها قبل تکمیل شده، گفت که میعاد بسیارى از قرضه ها تکمیل گردیده و بعضى 

یدادهاى مقروضین به فروش رسیده از آنها به ارگان هاى عدلى وقضایى نیز معرفى شده و دربعضى موارد، حتى جا

 است.

رییس سابق پشتنى بانک افزود: "تمام اسناد و تضمینات قرضه به شرکت انویسمنت، درنزد عزیزى بانک است و ما   

 عزیزى بانک را مسوول میدانیم و تکتانه و پول را از عزیزى بانک میخواهیم."

پژواک گفت که تا حال هیچ مبلغى به نام تکتانه از درک این قوس به  12یک منبع با صالحیت پشتنى بانک، به تاریخ 

 قروض، به بانک تحویل نشده است.

این منبع که نخواست اسمش ذکر شود، افزود که در چند سال گذشته با وجود تالش هاى زیاد، قروض کمپنى انویسمنت 

به بانک پرداخت نشده؛ اما اکنون حسین فهیم و محمود کرزى وعده داده اند که قروضى را که مربوط پشتنى بانک 

 میشود، در آیندۀ نزدیک به این بانک تحویل خواهند نمود.

 نبع تصریح کرد: "معلوم نیست که وعدۀ این دوتن، در وقت معین آن عملى میشود یا خیر!"م

 کميشن قرضۀ مربوطه:

هزار دالر  6۹۹میلیون دالر قرضه است، میگوید که تا حال در حدود  11عزیزى بانک که رهبرى کنندۀ این   

 امریکایى تکتانه از درک این قروض، به این بانک تحویل شده است.

هزار دالر، در ظرف سه سال  6۹۹باصالحیت عزیزى بانک که نخواست اسمش ذکر شود، گفت که این  یک منبع  

 گذشته از سوى شرکت افغان انویسمنت، به این بانک تحویل گردیده است.
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زدیک، در آیندۀ ن  میلیون دالر را 11منبع افزود که سهمداران شرکت افغان انویسمنت، حاضر شده اند که تمام حدود 

 تحویل بانک هاى مربوطه نمایند.

 تکتانۀ قرضۀ مربوطه:

( ۲۹12میلیون دالر، تا ماه جارى )دسمبر  11این   براساس اسنادى که به دسترس آژانس پژواک قرار گرفته، تکتانۀ

 دالر امریکایى میرسد که تا حال پرداخته نشده است. 1،٥هزار و  ٥62میلیون و  6به 

درصد تکتانه به بانکهاى مربوطه بپردازد  12افغان انویسمنت؛ هر سال از درک این قرضه   طبق اسناد، باید شرکت

یک عشاریه چهار میلیون دالر، در سال دوم یک عشاریه شش میلیون، در   ( باید بیش از۲۹1۹که در ختم سال اول) 

 انک کند.سال سوم یک عشاریه هشت میلیون و در سال چهارم بیش از دو میلیون دالر تحویل ب

ى  بر اساس محاسبات مالى بانکى، در صورتى که قرض گیرنده، در سال اول تکتانۀ خود را نپردازد، در سال هاى بعد

 بر مقدار تکتانه افزوده میشود.

 حل موضوع توسط جرگه:

گیرنده به براساس قانون بانکى، حکومت درحالیکه باید قرضۀ مربوطه را همراه با تکتانه در وقت معین آن از قرضه 

 دست بیاورد؛ اما میخواهد که دوسیه را از طریق کمیسیون حل منازعات مالى، به شکل جرگه حل نماید.

عقرب سال جارى تحت رهبرى  ٠عبدهللا دورانى رییس کمیسیون حل منازعات مالى میگوید: در اجالسى که به تاریخ 

فهیم و محمود کرزى، در مقر کمیسیون دایر عزیزى بانک و اشتراک میرویس عزیزى رییس عزیزى بانک، حسین 

 شد، تمام جناح هاى دخیل در قضیۀ قروض کمپنى انویسمنت، وعده دادند که قروض خود را مى پردازند.

وى به پژواک گفت که در این اجالس کمیسیون حل منازعات مالى، به آنها قناعت داده و فیصله گردیده است که حسین 

 خود را تا یکماه آینده به بانک هاى مربوطه تحویل میکنند.فهیم و محمود کرزى، قروض 

 این درحالى است که بیش از یکماه از فیصلۀ مذکور میگذرد؛ اما از تکتانۀ قرضه سخنى در میان نیست.

که از طرف کمیسیون حل منازعات مالى، به عزیزى بانک  12۰۲قوس  ٠تاریخ  ٥٠-،،همچنان در مکتوب شماره 

عقرب فیصله گردیده که بر سر مبلغ  ٠ى آن، به دسترس پژواک قرار گرفته، آمده است که در جلسۀ ارسال شده و کاپ

قرضه و منابع آن اختالفى وجود ندارد، بلکه اختالف بر سر دو میلیون دالرى است که براى اکمال تاسیسات سمنت 

 غورى، هزینه شده بود.
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و  ران افغان کمپنى انویسمنت، طى دو هفته حل خواهد شد قرار مکتوب، این موضوع طى نشست مشترکى میان سهمدا

 که نتایج آن، رسماً به کمیسیون ارسال خواهد شد. توافق صورت گرفته 

-،مورخ  ٠۲-2،در مکتوب درج است که کمیسیون حل منازعات مالى، به تاسى از فیصلۀ جلسه، طى مکتوب شمار 

عقرب، سرعت بخشیده  ٠صل قضیه را طبق مندرجات جلسۀ از اطراف ذیدخل در قضیه خواست تا حل و ف 12۰۲-٥

و هرچه زودتر یک نقل از تفاهمنامۀ خویش را رسماً به کمیسیون حل منازعات ارسال بدارند؛ اما با سپرى شدن مدت 

 زمان معینه، از هیچگونه پیشرفتى در زمینه، به کمیسیون اطالع داده نشده است.

ل منازعات امضا نموده، آمده است: "اینک به تعقیب مکتوب فوق الذکر خویش، در پایان مکتوب که رییس کمیسیون ح

مجدداً مى طلبم که از اجراآت صورت گرفته در زمینۀ حل وفصل قضیۀ یادشده، کمیسیون را رسماً اطالع دهید تا به 

 رویت آن، دوسیه به مرجعش دوباره مسترد گردد."

که این قضیه، نهایى و حل گردیده است و قرضه در دو هفتۀ آینده، به اما میرویس عزیزى رییس عزیزى بانک میگوید 

 بانکها تحویل میگردد.

 وى به پژواک گفت: "این موضوع رابررسى نکنید؛ چرا که اطراف ذیدخل به یک توافق رسیده اند."

میان وزارت سال  ٠۰، برای 12٥٠سبنله سال ۲2قرارداد فابریکه های سمنت و زغال سنگ والیت بغالن، بتاریخ 

 ( عقد گردیده است.Afghan Investment Companyمعادن و کمپنی سرمایه گذاری افغان )

مطابق این قرارداد؛ شرکت باید در ظرف سه سال، فابریکه را بازسازی و فعال می ساخت؛ اما حاال نیز این فابریکه  

 و معادن کرکر و دودکش بغالن، در وضعیت بدی قرار دارند.

به  12٥٠غال سنگ دودکش, آهندره, کرکر, ُخرددره و دو فابریکه سمنت کهنه و جدید، در سال چهارمعدن ز

واگذار گردید و مسوولین جدید وعده دادند که به زودی، این فابریکه ها و معادن را بازسازی می کنند و  AIC کمپنی 

 سطح تولید را افزایش می دهند.

لید سمنت و معادن استخراج زغال در بغالن را تحت پوشش دارد؛ قبالً شرکت سرمایه گذاری افغان که فابریکات تو

سرمایه گذار افغان به شمول محمودکرزى و حسین فهیم در آن سهیم بودند؛ اما اکنون از جمله این سهمداران، تنها 2٠

 تن باقى مانده است. ۲2

محمدقسیم فهیم معاون اول رییس  محمود کرزی برادر رییس جمهور حامدکرزى و عبدالحسین فهیم برادر مارشال

 جمهور، از چهره های اصلی دراین شرکت به حساب میرفتند.
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اما در پی ایجاد بحران مالی در کابلبانک، محمود کرزی که از سهمداران اصلی در این بانک به حساب میرفت، سهم 

 را به فروش رساند. AIC خود در شرکت سرمایه گذاری افغان 

درحالیکه این پول به تضمین اسهام محمود کرزى و حسین فهیم اجرا شده؛ اما محمود کرزى میگوید که او سهم خود را 

میالدى به فروش رسانده و مسوولیت این قرضه نیز به دوش کسى است که  ۲۹1۹در فابریکۀ سمنت غورى درسال 

 سهم او را خریده است.

بریکۀ سمنت غورى از چهار بانک گرفته شده بود و دریک مدت کوتاه، موصوف مى افزاید که این قرضه، بخاطرفا

 فابریکۀ دوم آن نیز فعال گردیده و بسیار زود این پول پرداخته خواهدشد.

محمود کرزى میگوید: "قبل از اینکه کابلبانک ورشکست شود، دراین فابریکه شیرخان فرنود و شمارى افراد دیگر 

ها را از فابریکه اخراج کردیم و از چهار بانک پول قرض گرفتیم؛ تاپول کابلبانک را شریک بودند و ما سهمداران آن

 بپردازیم."

میلیون  ٥میلیون آن درفابریکۀ سمنت غورى به مصرف رسیده و  ۲میلیون دالر،  11وى مى افزاید که ازجملۀ این 

 ست.دالر دیگر آن، قرضۀ حسین فهیم و دیگران بود که به کابلبانک داده شده ا

موصوف با ذکراینکه او درحال حاضر، در فابریکۀ سمنت غورى شریک نیست، میگوید: "من سهم خود را فروخته ام 

 و یک قسط پول برایم داده شده و قسط دیگر آن باقى مانده است."

یده محمود کرزى خاطرنشان میکند که از طرف بانکهایى که این پول قرضه گرفته شده، مکتوب هایى به وى نیز رس

 است که جواب آنرا داده و قرارداد را نیز براى شان ارسال خواهدکرد.
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