اختالس کرزي واخالص اشرف غني درقضيه کابل بانک
كمك به بهبود توانمندي هاي كشور نوعي وطن دوستي است.اگركسي با دانش،مهارت وتجربه ي كه
دارد،درافزايش توانمندي هاي عمومي كشورنقش آفريني كند،بي گمان خدمت بزرگي به وطن كرده است
وتالش وهمت او نزدملت ارزش وشان وااليي خواهدداشت.

( استاد صباح )

ما آقيانوسي زهم گسسته ای هستيم
مردمي درد مند و خسته ای هستيم
غرق شديم درظلمت وبي عدالتي ها
درکويرهستي آينه شکسته اي هستيم.
مافيای اداره کــــــرزی برای خـــريد و فــروش ،ترافــيک وقاچاق مواد مخدر راه ها و شـــيوه های
مختلفی را دراختيار داشتند .بانکـــها ،شرکـــــت های امنيتی ،شرکــــــت های ساختمانی ،شرکــــت های
ترانزيتی و تجـارتی ،شرکــــت های هوايی ،پوليس ،اردو و امنيت همه دردسـت آنان قــرارداشت.
کرزی اعتراف ميکرد :فساد درافغانستان يک حقيقت است ويک حقيقت تلخ است.
مردم تن ها ازروی چپاول حدود يک ميليارد دالر درکابل بانک که محمود کرزی و حسين فهيم شامل آن
اند .اگر حمايت کرزی و معاونش ازبرادران دزد شان نمیبود ،بايد اين دو درپشت ميله های زندان
میبودند اما ديده میشود که در دوسيه بحران کابل بانک حتی نامی ازدزدان اصلی برده نمیشود.
کرزی درسخنرانیای به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفت :فساد درافغانستان يک حقيقت است و يک حقيقت تلخ است،
قسمتی از اين فساد که درادارات ماست و فساد خورد است ،رشوت است ،از خود ماست قسمتی ديگر فساد که فساد بزرگ
است و به صدها ميليون دالر است او از ما نيست.
اوچپاول چندين ميليون دالری و زمين دزدی های وسيع خانواده خود ودگر مقامات حکومتش چون قانوني ،بسم هللا محمدي،
سياف  ،عطامحمد نور ،اسماعيل خان و ...را «فساد خورد» ناميده وعمال به آنان برائت میدهد .وقتی غارت چندصد

ميليون دالری از نظر کرزی «فساد خورد» باشد ،معلوم نيست فساد های در سطح بيرون از دولت که کرزی آنرا «فساد
بزرگ» میداند چه ارقام وحشتناکی را احتوا میکند که تا حال او و دولتش آنها را به ملت فاش نکرده اند .مردم تنها از
روی چپاول حدود يک ميليارد دالر در «کابل بانک» که برادرش محمود کرزی و برادر معاونش حسين فهيم شامل آن اند
به دروغين بودن اظهارات کرزی پی برده اند.
اگر حمايت کرزی و معاونش از برادران دزد شان نمیبود ،بايد اين دو در پشت ميله های زندان میبودند اما ديده میشود
که در دوسيه بحران کابل بانک حتی نامی از دزدان اصلی برده نمیشود .در«گزارش بحران کابل بانک» که اخيرا از
جانب «کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد اداری» در  ١٠٤صفحه انتشار يافته است هرچند واضحا
معلوم میشود که به بخش هايی از حقايق پرده انداخته شده و از جمله نام هيچ يک از دزدان کالن برده نشده است ،اما
بعضی حقايق دردناک اين بزرگترين کالهبرداری مالی در تاريخ افغانستان درج گرديده است .با مرور اين گزارش
میشود به وضوح دست باز مافيای اقتصادی را در تار و پود دستگاه پوشالی کرزی ديد و دريافت که با چی شيوه های
نيرنگی داشته های ملت را غارت نموده به خارج انتقال میدهند« .بعد از اينکه کابل بانک تحت متوليت قرار گرفت،
کشف گرديد که بيشتر از  ٩٢فيصد کتاب قرضه بانک يا  ٨٦١ميليون دالر به نوزده تن افراد و تجارتهای وابسته صادر
شده که نفع آن به جيب دوازده تن واريز میشود ».درحاليکه بايد متهمان اين خيانت ،محاکمه و جزا داده میشدند ،کرزی
شخصا بصورت غيرقانونی در حمل  ١٣٩١طی فرمانی به آنانی که قروض را میپردازند معافيت از محاکمه و بخشايش
سود را اعالم نمود .اين در حاليست که تنها سود حاصله از اين مبالغ کالن به دهها ميليون دالر میرسد که کرزی هرگز
حق نداشت آنرا به کسی ببخشد.
بخش ديگر و تکاندهنده گزارش :درحاليکه متهمان اصلی دغلبازی کابل بانک آزاد ميخرامند ،وزارت ماليه با امضای
تفاهمنامهای با «د افغانستان بانک» ،وعده سپرده که پولهای به غارت رفته «کابل بانک» را طی هشت سال آينده از
بودجه ملت پرداخت نمايد .اولين قسط اين پول به مبلغ  ٥١ميليون دالر در بودجه سال جاری اجرا گرديد که پارلمان فاسد
نيز به آرامی به اين بودجه رای مثبت داد .درآخرين تحليل دولت کرزی پولی را که بايد به خاطر تعليم و تربيه و صحت و
پروژه های رفاهی مردم به مصرف میرساند ،به جيب چند خاين ملی واريز نمود .اين مردم بيچاره افغانستان بودند و
هستند که بار دزدی سازمان يافته مافيای کابل بانک و ساير تطاولگری های بی مرز را متقبل می شوند.
اين گزارش به کمک های چندين ميليونی کابل بانک به سياستمداران افغان البته بدون ذکر نامشان اشاره دارد .از جمله نه
عشار شش ميليون دالر «به زعامت افراد دخيل در سياست» را شخص فرنود تصديق نموده و گفته شده که «هفت شخص
وجود دارند که از بانک مبلغ سه عشاريه يک ميليون دالر مقروضند ولی به خاطر موقعيت های سياسی شان هيچ اقدامی
مبنی بر حصول اين قروض صورت نگرفته است ».در ضمن «افراد متعدد دخيل در سياست پرداخت های نقدی بالعوض
از جانب رييس اسبق اجرايوی فقط از روی حسن نيت و ساختن متحدين سياسی دريافت نموده اند».
اين پولهايی که گزارش از آن منحيث «کمک بالعوض» ياد کرده در واقع رشوه هايی بوده که به مقامات مهم و از جمله
مسئولين د افغانستان بانک پرداخت گرديده تا در برابر تقلب های گسترده کابل بانک سکوت نموده و در همين حالت رتبه
اعتبار بانک را باال ببرند .شخص قدير فطرت رييس وقت «د افغانستان بانک» يکی از متهمان اين خيانت ملی است که

فعال در پناه اربابان امريکايی اش در آنکشور با دالر های حرام عياشی دارد .گزارش يادشده دولت افغانستان را محکوم
میکند که در دستگيری و برگرداندن فطرت به افغانستان تالش جدی به خرج نمیدهد.
«وال استريت ژورنال» در گزارشی به تاريخ  ٣١دسامبر  ٢٠١١نوشت که مقامات افغان با گرفتن رشوه از کابل بانک
جلو بازرسی دقيق آنرا گرفتند که منجر به تقلب و سقوط بانک گرديد .اين روزنامه به نقل از مقامات افغان و امريکايی
نوشت « :در ميان کسانيکه مظنون به گرفتن پول از کابل بانک اند ،عمر زاخيلوال وزير ماليه ،فاروق وردک وزير تعليم
و تربيه و حنيف اتمر وزير داخله قبلی شامل اند».
گزارش بحران کابل بانک در ارتباط به قدير فطرت مینويسد« :رئيس سابق د افغانستان بانک و معاون اول رييس اسبق
مظنون به تسهيل ،اخفا و خودداری عمدی از جلوگيری جرايم اختالس ،جعل و تطهير پول بودند .همچنان آنها مظنون به
بازداشتن ادارهء عالی نظارت در اجرای تحقيقات از طريق ارادئه گزارشات منحرف کننده و ارائه نادرست حقايق به
منظور گمراه نمودن مقامات عاليرتبه ميباشند .آنها همچنان به سهل انگاری در تحقيق سوابق تعليمی ،اجتماعی و مسلکی
رئيس اسبق اجرايوی کابل بانک و ادارات نظارتی در مطابقت با قانون اند».
بنابر گزارش ،شيرخان فرنود در حالی جواز کابل بانک را از د افغانستان بانک دريافت نمود که قبال «در روسيه به
خاطر بانکداری غيرقانونی ،تطهير پول ،خريداری ملکيت به اهداف غيرقانونی و تنظيم يک اتحاديه جنايتکاران تحت جلب
قرار داشت» و دولت روسيه انترپول کابل را نيز در جريان قرار داده بود.
در اواخر نوامبر  ،٢٠١٢شرکت کرول اسوشيتس از بارزسی مستقلی که از کابل بانک به عمل آورده گزارشی منتشر
نمود .درين گزارش گفته شده که «چند سياستمدار ارشد افغان از بحران کابل بانک سود بردند».
اين گزارش میافزايد که قسمت اعظم قرضهها تنها به  ١٩فرد يا شرکت داده شده بود .بازرسان اين شرکت  ١١۴مهر را
يافتند که گردانندگان کابل بانک برای قانونی جلوه دادن اسناد جعلی چندين شرکت دروغين از آنها استفاده میکردند .درين
گزارش از محمود کرزی برادر رييس جمهور نيز نام برده شده است که قرضه های غيرقانونی بدست آورده است .حسين
فهيم نيز از جمله شرکای کابل بانک بود که قرضه ها را تا کنون بازپرداخت نکرده است.
«نيويارک تايمز» در مقالهای به تاريخ  ٢٨نوامبر  ٢٠١٢نوشت«:مداخله های رياست جمهوری باعث شده که تالشها
برای حل تقلب عظيم در کابل بانک مختل گردند .حامد کرزی و جمع کوچکی از بلند پايه ترين دستيارانش به سارنواالن
ديکته میکنند که عليه کی بايد اقامه دعوا صورت گيرد و چه کسی معاف گردد».
در محکمه اختصاصی کابل بانک ،شيرخان فرنود فاش نمود« :از نظر من چهار بازيگر در بحرانی ساختن کابل بانک
دست دارند ،اول حاجی حسين فهيم ،دوم خليل هللا فيروزی ،سوم سارنوالی و چهارم خود رييس جمهور کرزی من واضح
و بدون ترس میگويم اول حاجی حسين فهيم برادر مارشال محمد قسيم فهيم  ١۷٨ميليون دالر از بانک گرفته است».
فرنود به محکمه گفت بيست ميليون دالر از پولهای گم شده در پيکار های انتخابات حامد کرزی به مصرف رسيده اند .در
ضمن ادعا نمود که به وزير ماليه عمر زاخيلوال نيز پول پرداخت شده است .او با اشاره به خليل فيروزی گفت:
« از اين پول ها دولک دالر به عمر زاخيلوال دادی که حاضر هستم ثابت کنم و هشت لک هم به داوودزی».
بحران «کابل بانک» اوج چپاولگری دردستگاه فاسد و حاکم را میرساند و از آنجاييکه دولت هنوز هم در برابر اين
خيانت بزرگ از معامله گری کارگرفته دست مظنونين اصلی را باز گذاشته ،احتمال تکرار اينچنين خيانتها در ساير بانکها

و ادارات مالی کشور شديدا ممکن است که بازهم مردم مظلوم افغانستان متضررين اصلی يک چنين دغلبازی خواهند بود.
خليل هللا فيروزی ميگويد که دولت ،اين بانک را به صورت غير قانونی از ما تحويل گرفته است .اگر اين بانک از سوی دولت از ما
پس گرفته نمی شد؛ ما مشکالت به وجود آمده را خود حل می کرديم .در جريان اين محاکمه سارنوال موظف گفت که خليل هللا
فيروزی فرصت سوءاستفاده از پول کابل بانک را به شخص خود و شرکايش مساعد ساخته بود .او تصريح کرد که شيرخان فرنود و
خليل هللا فيروزی از متهمان اصلی قضيه کابل بانک هستند .شيرخان فرنود سهام دار کابل بانک سرمايه اين بانک را روی مکان های
غيرمجاز و غير قانونی به مصرف رسانيده است .اما شيرخان فرنود در واکنش به گفته های دادستان موظف گفت " :من ثابت می کنم
که پول قرضم تکميل و قرض من باالی دولت باقی می ماند.

از جمله  ٩١١ميليون ۴٠۶ ،ميليون آن را من از طريق صرافی صافی شاهين پيدا کرده ام .او گفت که  ٢٨۷٠٠٠ميليون
دالر ميان کابل بانک و صرافی شاهين تبادله گرديده است .فرنود گفت که  ١١بالک گل بهارسنتر که در شهر کابل واقع
شده از وی است واگر اين  ١١بالک را بدست آورد به دولت تحويل می دهد .بايد گفت که صرافی شاهين در دوبی است و
اين صرافی از شخص فرنود می باشد .همچنين مدير تصفيه کابل بانک نيز گفت :ما به ليست شما که از صرافی شاهين
ارايه گرديده؛ دسترسی نداشته ايم ".خليل هللا فيروزی يکی ازمتهمان ديگر کابل بانک در دفاعيه از خود گفت :چرا دولت
افغانستان و امريکا آقای فطرت و معاونش را به محکمه حاضر نمی کنند؟ تمام قرضه ها به اساس سيستم بانکداری داده
شده؛ به حيث رييس عامل کابل بانک من جوابگوی حدود  ٣۷ميليون افغانی می باشم ".او گفت که ما خالف قانون و بدون
محاکمه زندانی شديم و به ما ظلم صورت گرفته است .قابل ذکر است که ادامه محاکمه متهمان به روزسه شنبه موکول شده
است .قضيه کابل بانک بزرگترين پرونده مالی افغانستان به شمار می رود که چند سال قبل به دليل اختالس سرمايه
گذاران ،اين بانک با ورشکستگی مواجه شد .نزديک به يک ميليارد دالر در اين بانک ناپديد شد .چند روز بعد از
برگزاری مراسم تحليف رياست جمهوری ،اشرف غنی فرمان رسيدگی به پرونده اين بانک را صادر کرد که به باور
آگاهان اين قضيه آزمون بزرگی فرا راه حکومت جديد می باشد.
نشريه زن درمورد فطرت مينويسد -قدير فطرت رئيس د افغانستان بانک که به امريکا گريخت واستعفا داد و ظاهرا علت
آنرا تهديد يک عده زورمندان وانمود ساخته و گفته است که زندگیاش در افغانستان به خطر جدی مواجه بوده است.
فطرت در سالهای آخر حکومت تنظيمي ربانی رئيس بانک مرکزی شد ،بعد در دوران کرزی به حيث معاون دوم د
افغانستان بانک مقرر گرديد .بعد از اينکه پول جديد چاپ و قرار شد پول های کهنه جمع آوری و حريق گردد ،وی منحيث
مسئول زون شمال برای اين کار تعيين گرديد .او به تمام اعضای گروپ خود دستور داده بود که پول جنبشی را با ارزش
نصف پول دولتی آنزمان تبادله نموده ولی مساوی با پول دولتی گزارش دهند .درين معامله وی ميليون ها افغانی را به
جيب زد .از طرف ديگرخودش شخصا در حريق کردن پول های کهنه شرکت کرده و ميليون ها افغانی را حريق شده
گزارش ميداد ولی اين مبالغ هنگفت را توسط گماشتگان خود دوباره به بانک آورده با پول جديد تبادله ميکرد .حتی وی
بانکنوت های با شماره د -ی را که دولت ايران برای همياران تنظيمي خود چاپ ميکرد و در گردش بود ،به همان نرخ
معمولش با پول جديد تبادله کرده ولی به قيمت پول دولتی گزارش داده که از اين طريق نيز پول فراوانی به جيب زد .قدير
فطرت بعد از بدست آوردن ميليون ها افغانی در معامالت باال ،د افغانستان بانک را ترک گفته شامل بانک جهانی در
امريکا شد ،جايی که با فاميلش زند ه گی ميکرد .فطرت به تنظيم جمعيت وشخص رباني تعلق داشت  ،در سال  ٢٠٠۷از

طرف کرزی به حيث رئيس د افغانستان بانک مقرر گرديد .با آمدنش در بانک مرکزی اکثريت آمرين بخش ها را تبديل
نموده و به عوض آنان افراد خود را مقرر کرد.
طي اين چند سال وضع کابل بانک بحرانی بوده و بسوی ورشکستگی ميرفت اما فطرت به محمد ظاهر آمر ديپارتمنت
سوپرويزن (نظارت) دستور داده بود که کابل بانک را به درجه  ٢ارزيابی نمايد و نظر به سيستم درجه بندی جهانی
بانکها ،به بانکی درجه  ٢گفته ميشود که عايد ش تفاوت کمتری با مصرف داشته و خطرات قروض آنها کمتر از %٥٠
باشد ،درحاليکه کابل بانک مصارف فوقالعاده باالئی نسبت به عايد داشته و به کسانی قرضه داده بود که امکان نداشت
آنرا دوباره بدست آورند .طبق گزارشات بعد از هر بررسی ،کابل بانک مبلغ يک ميليون دالر به قدير فطرت ميپرداخت و
شيوه بررسی قسمی بود که محمد ظاهر توسط مسئولين کابل بانک به دوبی برده ميشد و در بهترين هوتل جابجا شده
امکانات عيش ونوش را برايش مساعد ميساختند و در ختم نظر مساعد بانک درجه دوم را از وی ميگرفتند .فطرت با
يک تعداد صرافها جور آمده و در وقت کشيدن دالر به مارکيت به نرخ داده شده توسط آنها موافقه کرده و در جريان تبادله
 %٥٠پول افغانی را نوت  ٥٠-٢٠-١٠افغانيگی گرفته و درين معامالت پول زيادی را بدست میآورد .گفته ميشود که يک
مقدار زيادی ازين پول های خورد در بانک مرکزی جمع گرديده است.
بعد از سقوط بانک انکشافی افغانستان ،فطرت باالی عزيزی (مالک عزيزی بانک) که در آنزمان در پروژه های
ساختمانی خود در دوبی ضربه خورده وعزيزی بانک را به مرز سقوط رسانيده بود ،فشار میآورد تا بانک انکشافی را
خريداری نمايد .عزيزی اين بانک را خريداری کرده به نام باختر بانک مسما ميسازد .از طرف ديگر عزيزی را مجبور
ميسازد تا نورخان حيدری را که از بدخشان و دوست بسيار نزديک فطرت ميباشد به حيث رئيس اجرائيوی عزيزی بانک
تعيين نمايد در مقابل فطرت موافقه کرده است عزيزی بانک را که وضع خوبی نداشت بانک درجه  ٢ارزيابی کند.
عزيزی ،حيدری را با معاش ماهوار بيست هزار دالری به حيث رئيس اجرائيوی عزيزی بانک مقرر کرد ،خانه مجللی را
در دوبی برايش به کرايه گرفت و تکت رفت و آمدش را به دوبی ميپردازد .اين شخص بانک را از بدخشانی های خود پر
کرده و کارمندان غير بدخشی را جواب داده و يا به واليات تبديل نموده است.
خريداری بانک انکشافی و تبديل آن به باختر بانک موقعيت ورشکسته عزيزی بانک را تغيير داده و از ورشکستگی
نجاتش ميدهد معلوم نيست درين معامله سری چه مقدار پول نصيب قدير فطرت گرديده است.
بعد از ورشکست شدن کابل بانک و افشای نام کسانيکه از کابل بانک ميليون ها دالر قرضه گرفته بودند ،لوی سارنوالی او
را به جرم غفلت در وظيفه و خيانت ملی متهم ساخته و تحت سرپرستی سارنوال قادری ،گروپی را توظيف نمود تا از
فطرت تحقيق نمايند ،ولی بعد ازدو تحقيق ،فطرت با اخذ چهار ماهه معاش پيشکی به امريکا فرار کرد و برای فريب مردم
مسئله امنيتش را بهانه قرار داد در حاليکه او خود شريک جرم مافيای کابل بانک به شمار ميرود.
همچنان درين ماجراتعدادي ازنشريه هاي غربي درباره راپور کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد
اداری در رابطه با چپاول سرمايه های کابل بانک مطالبی را به نشر رسانده اند.روزنامه های نيويارک تايمز و وال
ستريت ژورنال بعضی نکات اين ارزيابی را اقتباس آورده می نويسند که دخالت های سياسی سبب می شود که تحقيقات در
مورد بحران کابل بانک شفاف و سريع نباشد.به نوشته اين روزنامه ها مقامات عدلی و کميته مستقل نظارت و ارزيابی
مبارزه با فساد اداری در باره مداخله مقامات حکومتی در تحقيقات سخن می گويند ،اما هيچ يک نمی گويد که کدام مقامات

با دخالت خود مانع کار تحقيق در مساله کابل بانک می شوند.از سوی ديگر روزنامه های نيويارک تايمز و وال ستريت
ژورنال می نويسند ،در حالی که همه می دانند نام افراد شناخته از جمله محمود کرزی بردار رييس جمهور و حصين فهيم
برادر معاون اول رياست جمهوری در اين بحران پيهم ذکر می شود ،اما تا حال هيج اتهام رسمی عليه اين افراد وارد نشده
است.روزنامه وال ستريت ژورنال از قول ستيفنی اوست فيلد مشاور سياسی در موسسه گلوبل ويت نيس می نويسد که گفته
است ماجرای کابل بانک ناکامی حکومت افغانستان و جامعه جهان را در اين کشور برمال می سازد .به گفته اوست فيلد تا
سال های سال مردم افغانستان تاوان اين فساد بزرگ اداری را با قيمت خدمات اجتماعی ،امنيتی و زيربنائی که مردم
افغانستان به آن نياز مبرم دارند ،خواهند پرداخت.
به نوشته روزنامه ديلی تلگراف چاپ بريتانيا اشخاصی کوچکی به دستور مقامات بلند کابل بانک اسناد غير قانونی و بی
اساس را برای پرداخت قرضه ها ترتيب داده اند و طبق آن صدها ميليون دالر اين بانک حيف و ميل شده و غير قانونی از
افغانستان خارج شده است.به نوشته ديلی تلگراف حد اقل ده پيلوت از اين بانک پول می گرفتند تا مقادير هنگفت پول نقد
را به دوبی انتقال بدهند.روزنامه ديلی تلگراف چاپ بريتانيا هم می افزايد ،چور و چپاول در کابل بانک يک نوع ترسی را
در بين کمک دهنده گان ايجاد کرده و اين تشويش را بار آورده است که يا حکومت رييس جمهور کرزی نمی تواند فساد را
از بين ببرد و يا نمی خواهد اين کار را انجام بدهد.روزنامه از قول سفير بريتانيا در کابل می نويسد که گفته است موضوع
کابل بانک يک امتحان می باشد ،برای جرم کسانی که با اسناد در افغانستان دستگير می شوند .به گفته سفير بريتانيا اگر
اتهامات عليه ديگران را کنار بگذاريم حد اقل دو مسوول اساسی اين بحران شيرخان فرنود و خليل هللا فيروزی که جرم
آنها ثابت است بايد بسزای اعمال خود برسند ،درغير آن اميدواری برای اين که حکومت افغانستان مسوولين ديگر را به
کرسی عدالت می نشاند ،بجا نخواهد بود.
کرزي ريس جمهورقبلي دوپارادريک موزه نموده ميگفت:
اين بانک،از حمايت کامل دولت برخوردار بوده و پول مردم ،در آن محفوظ است.
بعد از آنکه در مورد  ٣٠٠ميليون دالر خسارۀ کابل بانک راپورهای منتشر گرديد ،يکتعداد مشتريهاى اين بانک ،حسابات
خود را بسته نمودند .کابل بانک در نتيجۀ بى احتياطى ،سرقت و مشوره هاى غلط مشاورين خارجى و دست داشتن در
فساد ،با بحران مواجه گرديد.به گفتۀ موصوف،مؤسسات و مشاورين خارجى ،که در بدل ايجاد نظام بانکى ،نظارت و بلند
بردن ظرفيت در افغانستان،از کشورهاى اروپايى و امريکا صدها ميليون دالر گرفته اند ،نه تنها کار خود را به شکل
درست انجام نداده اند ،بلکه در ايجاد مشکالت نيز دست دارند .حامد کرزى گفت که يک ادارۀ معتبر بين المللى نظارت و
کنترول بانکها (پرايس واچ کوپر) ،برايش قبل از اينکه کابل بانک با بحران مواجه گردد ،در يک راپور از درست بودن
امور در اين بانک ،اطمينان داده بود .وى عالوه نمود :در اين راپور گفته شده بود که کابل بانک ،با بهترين وجه به پيش
ميرود و فعاليت آن ،کامالً قانونمند و سالم است .کرزى افزود که ادارۀ يادشده ،تحت تعقيب ادارۀ مبارزه عليه فساد ادارى
و لوى څارنوالى قرار دارد تا معلوم گردد که ادارۀ يادشده ،چرا به دولت افغانستان معلومات نادرست داده است .از دو
ادارۀ خارجى ديگر (بيرينگ پاينت) و (دياليت) نيزدرمورد مشکل کابل بانک ،پاسخ ميخواهد .اين دو اداره در بدل
ميليونها دالر ،در بخش ايجاد نظام بانکى در افغانستان کار ميکنند؛ اما در حل مشکل کابل بانک ،موفق نشده اند .بر اساس
اظهارات موصوف ،براى حکومت افغانستان در نتيجۀ بررسى ها معلوم گرديد که چه مقدار پول و چگونه از کابل بانک،

خارج گرديده و به بانکهاى امريکايى و اروپايى منتقل گرديده است.کرزى از کشورهاى امريکايى و اروپايى ،که اين پول
به آنها انتقال داده شده ،تقاضا نمود تا بدون کدام عذر ومعذرتی ،پول يادشده را به “د افغانستان بانک” تسليم کنند و عاملين
آنرا به حکومت افغانستان معرفى نمايند.
موصوف از سهم داران يادشده ،نام نبرد و مقدار پول خارج شده از بانک را نيز مشخص نکرد؛ اما گفت سهم داران سابق
اين بانک که به شکل غيرقانونى پول خارج نموده اند ،بايد در مدت يک ماه ،حسابات خود را با کابل بانک تصفيه نمايند.
اگر سهم داران اين کار را نکنند ،با برخورد قانونى حکومت مواجه خواهند شد.
حکومت ،سهم داران قبلى کابل بانک را که به شکل غيرقانونى از بانک قرضه گرفته اند ،خارج نموده است
امادرجديدترين اقدام داکتراشرف غنی  ،با صدور حکمی خواستارحل فوری قضيه کابل بانک و استرداد دارايی های آن
شد .اداره امور و داراالنشای شورای وزيران ،در خبرنامه ی گفته است که اين حکم با در نظرداشت حکم فقره  ١٦مادۀ
شصت و چهارم قانون اساسی به شرح زير صادر شده است:
. ١ستره محکمه قضيه بحران کابل بانک را که از مدت يک سال درمحکمه استيناف واليت کابل بالتکليف مانده ،تعقيب و
در ظرف يک و نيم ماه ازتاريخ صدور اين حکم ،اتهامات وارده از سوی څارنوال موظف به شمول اتهام جرم پول شويی
را دقيقا ً بررسی و در پرتو ساير اسناد و شواهد ،داليل و مدارک دست داشته فيصله نمايد.
. ٢لوی څارنوالی و ساير نهادهای ذيربط ،بدون تعلل مکلفاند تا در قسمت دريافت شواهد و اسناد مرتبط به قضيه با
محاکم همکاری نمايند.
. ٣به اداره لوی څارنوالی هدايت داده ميشود تا ساير شرکا ،افراد و اشخاصى که در بحران مالی کابل بانک شريک و از
جانب آن اداره متهم شناخته شدهاند ،مورد تعقيب عدلی قرار داده و طی مدت  ١٥روز از تاريخ صدور اين حکم ،عليهشان
در محکمه اقامه دعوا نمايد.
 . ٤اداره لوی څارنوالی موظف است تا از تنفيذ حکم محکمه ابتدائيه در مورد قضيه کابل بانک نظارت نموده در ظرف سه
روز بعد از صدور اين حکم ،متهمين متذکره را توقيف و تا فيصله نهايی محاکم ثالثه نگهداری نمايند.
. ٥مديريت تصفيه کابل بانک ،موظف است تا برنامه زمانی مشخص را به منظور ختم پروسه تصفيۀ دارايیهای کابل
بانک ،تا ده روز از تاريخ صدور اين حکم ترتيب نمايد.
. ٦مديريت تصفيه کابل بانک ،آن عده مقروضين خويش را که تا هنوز قروض تعهدشدۀشان را تأديه ننمودهاند ،طی مدت
پنج روز با در نظرداشت قوانين نافذه جهت تحصيل پول احضار نمايد .لوی څارنوالی ،وزارت امور داخله و ساير مراجع
ذيربط جهت تحصيل قروض و دارايیهای کابل بانک ،با مديريت تصفيه کابل بانک همکاری همهجانبه نمايند.
. ۷به لوی څارنوالی ،وزارت ماليه ،وزارت امور خارجه و د افغانستان بانک وظيفه سپرده ميشود تا به منظور
منجمدسازی و استرداد پولهای سرقت شده کابل بانک که به خارج از کشور انتقال گرديده است ،در ظرف  ١٠روز از
طريق مراجع دپلماتيک ،با نمايندگان کشورهای ذيربط جهت پيگيری متداوم ،درخواست همکاریهای دوجانبه حقوقی
جهت شموليت وجوه تمامی مقروضين کابل بانک ،ارسال نمايد.
. ٨وزارت ماليه موظف است تا در ظرف ده يوم ،اسناد پروسه خصوصی سازی نوی کابل بانک را طی مراحل نموده
جهت منظوری به مقام عالی رياست جمهوری پيشنهاد نمايد.

. ٩ادارات ذيربط ،ازپيشرفت کار خويش در ختم هر هفته الی ختم ميعاد معينه به مقام عالی رياست جمهوری گزارش
دهند.
 . ١٠رياست عمومی اداره امور داراالنشای شورای وزيران از تطبيق حکم نظارت نمايد .اين حکم در حالی صادر می
شود که دو هفته قبل ،کميته مستقل مشترک و ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى نتايج تحقيق تازه اش را در مورد قضيه
کابل بانک اعالم کرد .برپايه يافته های اين کميته ،کابل بانک نو درچهار سال گذشته ،نزديک به  ٤۷ميليون دالر ضرر
کرده است.
جنوري  :٢٠٠۴کابل بانک با سرمايه  ۵ميليون دالرايجاد شد وبعد ازمدت مشترکين کابل بانک به يک ميليون و سيصد
هزار نفر رسيد.
 : ٢٠١٠روزنامه آمريکايی واشنگتن پست درمقاله خود ازبحران درکابل بانک خبر داد.
سپتامبر  :٢٠١٠بانک مرکزی افغانستان مديريت کابل بانک را به دست گرفت.
فبروری  :٢٠١١صندوق بين المللی پول پيشنهاد کرد که برای تثبيت نظام متزلزل مالی درافغانستان کابل بانک به فروش
برسد.
اپريل  :٢٠١١حامد کرزی ،سهام داران کابل بانک را به سهل انگاری وغفلت متهم کرد.
اپريل  : ٢٠١١عبد القدير فطرت ،رئيس بانک مرکزی افغانستان به اعضای مجلس نمايندگان گفت که برادر رئيس
جمهوری وبرادرمعاون اول او دربحران کابل بانک دست داشته اند.
جون  :٢٠١١عبدالقدير فطرت ،رئيس بانک مرکزی افغانستان درآمريکا ازمقامش استعفا داد .اوگفت که به خاطرحفظ
جانش درواشنگتن استعفای خود را اعالم کرده است.
جون : ٢٠١١اداره امنيت ملی افغانستان ازبازداشت شيرخان فرنود رئيس سابق کابل بانک و خليل هللا فيروزی رئيس
بخش اجرايی اين بانک خبر داد.
سپتامبر  :٢٠١١وزيرماليه اعالم کرده که پرداخت  ۷٣ميليون دالرازسوی بانک مرکزی به کابل بانک ،باعث قطع
کمکهای خارجی به افغانستان شده است.
اپريل :٢٠١٢اعضای گروپ اقتصادی شورای وزيران خواستار تاسيس څارنوالی ومحکمه ويژه برای رسيدگی به دوسيه
مالی کابلبانک شد.
نوامبر  :٢٠١٢اولين نشست علنی محکمه رسيدگی به بحران کابل بانک برگزار شد.
مارچ  :٢٠١٣شيرخان فرنود و خليلهللا فروزی ازسوی محکمه هريک به تحمل پنج سال حبس محکوم به مجازات شدند.
اکتبر  :٢٠١۴اشرفغنی احمدزی رئيس جمهوری جديد افغانستان درفرمانی دوسيه کابل بانک را بازگشايی کرد و دستور
داد که ظرف يک ماه و نيم ماه محکمه عالی دوسيه کابل بانک را نهايی کند.
اشرفغنی رييسجمهور  ،در روزهای نخست کاری دولت جديد ،مردم کشور را که طی  ١٣سال گذشته با

اقدامات جدی
فساد اداری خوگرفته بودند و تقريبا ً اين پديدۀ شوم را جزء دولت و حکومت میپنداشتند و حاضر بودند که به خاطر
رتبهترين مأمور دولتی پول پرداخت کند ،با شنيدن صحبتهای جامع رييسجمهور در روز
اجراشدن کارشان حتی به پايين 

تحليف ،به آينده اميدوار شدند و احساس کردند که دولت جديد ديگر دولت  ١٣سال گذشته نخواهد بود که برای امضای يک

خانهسامان) بايد مبلغی را تحت نام شيرينی (رشوت) به آنان پرداخت کنند .ين
مأمور ساده و يا راهنمايی يک آبدارچی  (
اميدواریها زمانی در ميان مردم بيشتر شد که رييسجمهور جديد ،با صدور فرمانی از دادستان کل کشور خواست تا
دوسيه جنجالی «کابلبانک» را به جريان بياندازد و زمينۀ بازداشت تمامی کسانی را که در مسئلۀ کابلبانک متهم شناخته
شدهاند را مساعد سازد .رييسجمهور در اين فرمان خود تأکيد کرده است که پروندۀ کابل را به زودی حل خواهد کرد و

تصريح کرده است که تمامی پولهای سرقتشده را به صاحبان اصلی آن بر میگرداند .او همچنان بارها تأکيد کرده است
ت به رهبری او جايگاهی ندارد .باورمندی مردم نسبت به مبارزۀ رييسجمهورعليه فساد اداری
که فساد و فاسد در دول ِ
بيشتر از گذشته شده است .اين باورمندی تا حدی است که دوسيه کابلبانک و مبارزه با فساد اداری به يکی از موضوعات
مهم و بحثبرانگيز در ميان مردم مبدل شده است .از سويی هم قاطعيت و جديدت رييسجمهور در روزهای نخست کاری
مبنی بر مبارزه عليه فساد در کشور ،مردم را به آيندۀ روشنتر اميدوار ساخته است .دراين شکی نيست که مبارزه با فساد
اداری با چالشهايی نيز همراه است .موجوديت فساد در ارگانهای عدلی و قضايی و دستداشتن زورمندان و افراد بانفوذ
در سطوح مختلف دولتی ،از جمله «محمود کرزی» برادر رييسجمهور پشينَ « ،حسِ ين فهيم» برادر مارشال «فهيم» و
کسانی ديگر دربحران کابلبانک ،رسيدگی به اين دوسيه را بيشتر با مشکل مواجه میسازد .ازسويی هم متواریبودن
تعدادی از متهمان اصلی بحران کابلبانک و دسترسینداشتن دولت به آنان ،میتواند روند رسيدگی به اين پرونده را با کندی
دوسيه و دستگيری اين افراد را غيرممکن میسازد .بارها از زبان

مواجه سازد يا حتی در مواردی ،رسيدگی به اين
کسانی که صالحيت رسيدگی به قضيه کابلبانگ را به عهده دارند شنيده شده است که با درخواست مکرر از پوليس
بينالمللی (اينترپول) هنوز موفق نشدهاند که تعدادی از متهمان کابلبانک را که در خارج از کشور بهسر میبرند ،به پای

ميز محاکمه بکشانند.
تمامی موارد ذکرشده میتواند روند رسيدگی به پروندۀ کابلبانک را با چالش مواجه سازد؛ اما اگر اراده و عزم کافی همراه
با جديدتبرای پیگيری و رسيدگی به اين پروندۀ جنجالی وجود داشته باشد ،قطعا ً راههايی وجود دارد که بتوان از طريق
آن پروندۀ کابلبانک و دهها پروندۀ خرد و بزرگ ديگر که به نحوی به سرقت اموال عمومی ،غصب زمين و فساد اداری
نمونههای زيادی از اين قبيل و بهمراتب بزرگتر در کشورهای پسابحران
مربوط میشود را به آسانی حل کرد؛ چنانچه 
منطقه و جهان تجربه شده و بسيار خوب و مؤثر هم بوده است.
حضرت عمرزاخيلوال مشاور اقتصادی رييس جمهور غنی و سرپرست وزارت ماليه ميگويد محمود کرزی مشکل کابل
بانک را حل نساخته و همچنان قرضه های خود را از بانک ملی افغان و پشتنی بانک نپرداخته است.
پس از صدور فرمان رييس جمهورغني برای بررسی دوسيه کابل بانک پيشين ،محمود کرزی و حسين فهيم از جمله
سهامداران اين بانک بودند که به نحوی در بحران کابل بانک دخيل دانسته ميشدند .محکمه ويژه که پس از سقوط کابل
بانک تشکيل شد بيست ودوتن از افراد دخيل در بحران کابل بانک را محکوم به مجازات کرد اما اين دو تن در اين
فهرست شامل نبودند  .رييس اين محکمه پيش ازاين گفته بود که آنان قرضه های خود را پرداخته اند و مسووالن تصفيه
کابل بانک به گفته وی تائيد کرده است که آنان مشکل ندارند .عمر زاخيلوال گفته بود که محمود کرزی در معضل کابل
بانک دخيل است .محمود کرزی موضوع کابل بانک خود را حل نساخته ،موضوع سمنت غوری ،قرض بانک ملی و
بانک پشتنی را حل نکرده است درقدم اول او بايد تصفيه حساب کند.

وزير ماليه قبلي تاکيد می ورزد به خاطر فشار فرمايشات محمود کرزی را نپذيرفته و هيچگاهی نخواهد پذيرفت .زاخيلوال
ميگويد حتمی ازمحمود کرزی و ساير افراد حساب وکتاب صورت خواهد گرفت تا حقی که باالی انها است بپردازند .اما
پيش ازاين محمود کرزی به شدت اتهام های وزير ماليه را رد کرده گفته بود که قرضه های کابل بانک را پرداخته است.
محمود کرزی زاخيلوال مشاوراقتصادی رييس جمهور وسرپرست وزارت ماليه را به دست داشتن درفساد واختالس متهم
کرده گفته بود که کابل بانک را زاخيلوال همراه با ساير همکاران داخلی و خارجی اش سقوط داده است .موضوع رسيدگی
به دوسيه بحران کابل بانک يکی از آزمون های بزرگ برای رسيدگی به بزرگترين فساد در برابر حکومت وحدت ملی
پنداشته ميشود ديده شود که اين حکومت چقدر به اين مسئله عادالنه رسيدگی خواهد کرد.
اماغني باورمند است ،اصالح نظام حقوقی ،از کارهای آغازين بستر سازی سرمايه گذاری درافغانستان خواهد بود ،برای
اين کار در روز های آينده دو فرد مهم در دادگاه عالی را تعيين خواهد کرد .
يکی از معيارهای انتخاب نيز فهم درست حقوقی اقتصادی است .در ديداری که با مسووالن بانک های خصوصی داشته،
توافق شده تا نظام بانکی کشور اصالح شود .شورای امنيت ملی نيز به گمرکات و هفت واليتی که از آنجا کاال ترانزيت
می شود ،برنامه های ويژه کاری ارايه کرده است .هدف حکومت او اين است که افغانستان به چهار راه اقتصادی آسيا
مبدل شود تا تمامی معامالت تجاری و بانکی کشورها از اين طريق انجام شود .اقدامات جدی در بررسی دوسيه اين بانک
روی دست گرفته شده و اميدوار است که محاکم کشور حکم درست را صادر کنند که به گفته او ،بانک ها اساس بنيادی
سرمايه گذاری است .درهريک ازسفر های کاری اش نماينده های سکتور خصوصی حضور خواهند داشت.
سوگمندانه بايد پذيرفت بﻴﺶ از چهارماه است که دوسﻴه كابلبانﻚ جﺪيﺪ باز شﺪه است اما حﻜﻮمﺖ در مﺤاكﻤه مﺘهﻤﻴﻦ و
بازگﺮدانﺪن مقﺮوضات به خﺰانه دولﺖ ناكام بﻮده اسﺖ  .اگرمقروضات اين بانک که وجهه بيت المال دارد به صورت
کامل برگردانده نشود ،اعتبار حکومت وحدت ملی زير سوال خواهد رفت .
ناکامی دولت در محاکمه عاملين پرونده کابلبانک و نبود سيستم نظارتی درست ،ساير بانک ها را نيز با بحران رو برو
می کند  .از مجموع پولهای سرقت شده ازکابلبانک تا کنون تنها  ٢٢۷مليون دالر به دست آمده که  ١۷٩مليون آن پول نقد
است و متباقی  ۴٨مليون ديگر پولهای ملکيت های متهمين می باشد که از سوی دولت ظبط شده است  .اين در حالی است
که نهادهايی که ملک های ضبط شده را خريداری کرده اند تا کنون پول آنرا به خزانه دولت پرداخت نکرده اند  .رييس
جمهورغنی پس از به قدرت رسيدن طی فرمانی دستور داد که دوسيه کابلبانک که اعتبارافغانستان را درسطح جهان خدشه
دار کرده است ،بايد دوباره بررسی شود ،اما اين قضيه آنگونه که بايد ،بررسی نشد و در نيمه راه باقی ماند  .رييس
اجرايی ديدبان شفافيت افغانستان ،گفت :با وجود اينکه بازکردن دوباره دوسيه کابلبانک با استقبال گرم مردم و جامعه
جهانی روبروشد ،اما سهل انگاری درتکميل و اجرايی کردن آن ،کارکرد صادقانه حکومت جديد را دراين راستا زيرسوال
برده است  .سارنوالی و پوليس در زمينهی تطبيق فرمان رييس جمهور کوتاهی کرده و عامالن اصلی فساد کابلبانک که از
پشتيبانی قوی سياسی برخوردارند را به پای ميز محاکمه نکشانده چنانکه آزادانه گشت وگذاز می کنند  .از زمان ايجاد
کابلبانک جديد ،بيش از  ۵٠ميليون دالر متضرر گرديده وغرامت آنرا مردم افغانستان پرداخته اند .
ادامه دارد

بقيه گزیده هاي مقاالت ) صباح ( اینجا کليک نماید

