کرزي طي يک دهه چه ميراثي ازخود بجاگذاشت؟؟؟
( انواع پديده هاي منفي چون :تفنگ ساالري  ،ماجراجويي  ،خويشخوري  ،رشوت ستاني  ،بي
مسووليتي  ،چوروچپاولگري  ،زورگويي  ،منطقه پرستي  ،روزگذراني ،و ) ...
« قسمت هشتم – صباح »
سرنوشت کابل بانک چه شد؟

نشد کس بانگی رسایی برآرد
صفا وصلح ویکرنگي بیارد
نکردند کوتاه دست تفنگدار
قدم درجاده ي مردی گذارد.
دولت با کارکردهای ضعیف ،زدوبند های توجیه ناپذیر ،ائتالف های مقطعی ومصلحتی  ،گروپ
وگروپ بندي ،زدوبندهاي مقطعي وکوتاه مدت  ،تقدیم پول وقدرت به نقض کننده گان حقوق
بشروتفنگداران جاني وخطرناک  ،ترویج معامله گري ووقت گذراني وعملکردهای اساساتی مردم را
به فغان ومخالفین درحال مرگ را دوباره زنده كرد وتروریزم راباردیگربالی جان کشور ساخت.
امروز صدای مخالفین نسبت مصلحت گرایي وروزگذراني ازگلوی کرسي نشینان اپوزیسیون بلند می
شود.
درطول سال های گذشته توجه جدی به بازسازی درمجموع صورت نگرفته وبهبود دروضعیت و
شرایط اقتصادی مردم حاصل نشد ،بیکاری ،نبود کارازمواردی است که می توان افزایش فاصله
وشکاف بین دولت ومردم را احساس کرد.
فساد اداری اکنون به آفت بزرگی میماند که درتاریخ کشور هیچ زماني به این حد باال نبوده است و
درسال هاي اخیراین پدیده شوم وخانمانسوز  ،تمام ادارات دولتی ازقصر ریاست جمهوری تا یک
عالقه داری دورد ست را آلوده ساخته است .اعتماد مردم ازدولت سلب شده است و به هیچ شخصی

نمیتوان اطمینان کرد  ،برای پیشبرد اندک ترین کار اداری یا حقوقی باید ده ها هزار و صد ها هزار
افغانی رشوت پرداخت.
روزنامهء واشنگتن پست مقالهء تحت عنوان افغان های ثروتمند از پول های وافرخود خانه ها می
سازند ،که به نوشتهء این روزنامه ...کرایه ماهانه یکی از خانه های چهار منزله واقع درشیرپور،
دوازده هزار دالرامریکایی است .شیرپور منطقهء مورد عالقهء جنگ ساالران سابق می باشد.
خانه های مجلل که با مصارف هنگفت اعمار شده اند ،نشانه واضح از فساد اداری درافغانستان می
باشد .طبق گزراش ها ،افغانستان ،یکی از کشورهای جهان است که فساد اداری به بد ترین شکل آن
به طور گسترده وجود دارد.
مقدار زیاد تمویل اعمار این خانه ها از دالرهای امریکا است که به کشور سرازیرشده است و قسمت
دیگر آن ،از طریق مواد مخدر به دست می آید .ساختن این خانه ها محدود به شهر کابل نیست ،در
بسیاری از شهرهای کشور به صورت مشابه خانه های مجلل اعمار شده است .دیزان این خانه های
مجلل از پاکستان وارد شده است که متاثر ازدیزاین های عرب ها و سایرین می باشد .این در
حالیست که خانه عرفی افغانستان ازخشت خام و گل اعمارمی شود .سازمان ملل متحد می گوید ،یک
سوم حصهء نفوس افغانستان درفقر مطلق زنده گی می کنند .دیوار های گلی و نداشتن آب در بسیاری
قسمت های افغانستان ،معمول است .تا چند سال گذشته خانه های ابتدایی شیر پورمحافظت شد ،ولی
بعداً توسط بولدوزر ویران شد ،و زمین آن به مقامات عالی رتبهء حکومتی توزیع گردید .حاال خانه
های منطقهء شیرپور به کشتی کروز ،مخروبه های رُم و قصر سفید مشابه می باشد.
چندي قبل خبری مبنی بر ورشکستهگی واختالس از کابلبانک ،بانکی که تا آن زمان به دلیل ارایه
خدمات دست اولی که در عرصه بانکداری به مردم ارایه میکرد ،و البته به دلیل نوآوریهایی که
داشت ،زبانزد خاص و عام گردیده بود ،به یک باره به دلیل اختالس از پولهای مردم ،خبرآفرین و
چهره شد .مشکل کابلبانک در همان آغاز باعث ایجاد سر و صداهای فراوانی در عرصه اقتصاد و
البته سیاست کشورشد ،برخی دلیل بروز این مشکل را زیادهخواهی سهامداران آن میخواندند والبته
در کنار آن ،همه بالاستثنا به این عقیده بودند که کمکاری حکومت و به خصوص وزارت مالیه و
بانک مرکزی ،از جمله دالیل اصلی بروز این بحران در کشور گردیده است.
بروزمشکل درکابلبانک ،عده کثیری از مردم را به دروازههای این بانک کشاند و عده بسیاری از
افرادی که دراین بانک حساب داشتند ،به خالی کردن حسابات بانکی خویش پرداختند ،تا جایی که در
همان دو سه روز اول ،مقدار زیادی پول از کابلبانک خارج گردید.
بعدها یکی از روزنامههای امریکایی (واشنگتنپست ویانیویارکتایمز) گزارشی را به نشر رساندند
که افراد وسهامداران اصلی کابلبانک ،پولهایی را که مردم فقیرکشور با کارگری و هزار و یک

مشکل به دست آورده بودند ،در دوبی و آن هم برای خریداری ساختمانهایی لوکس و درجه یک
سرمایهگذاری کرده بودند .بروز بحران کابلبانک ،این شائبه و ذهنیت را نیز در میان مردم زنده کرد
که گویا شاید سایر بانکهای خصوصی افغانستان نیز به چنین مشکالتی دچار شوند .البته بعدها رییس
پیشین بانک مرکزی نیز نام تعدادی از افراد دخیل در دوسیه اختالس از کابلبانک را بر زبان راند و
خود نیز یکی دو روز بعد به بهانه آن چه ارعاب و تهدید خواند به دلیل افشای این نامها ،افغانستان را
رها کرد و روانه امریکا گردید.
شوراي ملي برای روشن شدن بیشتر قضایای دوسیه اختالس ازکابلبانک دست به کار شدو
در همین راستا رییس بانک مرکزی برای ارایه توضیحات در مجلس نمایندهگان حضور یافت.
مجلس سه سوال عمده را مطرح کرد؛ اول این که مشخصا ً چه کسانی مقروضین میلیونی این بانک
بوده و تا هنوز حسابشان را تسویه نکردهاند؟ پولهای مجموعی که بانک مرکزی توانسته از تصفیه
کابلبانک به دست آورد چه مقدار است؟ و سوم این که آیا بانک مرکزی با این موضوع موافق است
که جبران خسارت کابلبانک از بودجه ملی افغانستان تامین شود؟ اما دالوری جز توضیح کوتاهی که
درابتدا پیرامون این موضوع ایراد کرد ،تشریح کامل این قضیه را مربوط به مدیریت تصفیه
کابلبانک دانست؛ گرچه وزیر مالیه نیز دراین ارتباط فراخوانده شده بود ،اما وی به دلیل حضور در
یکی از سفرهای خارجی در این جلسه حاضر نبود .روی همین مطلب فیصله به عمل آمد تا این
توضیحات با حضور مسوولین وزارت مالیه ایراد گردد؛ تا مجلس بتواند نتیجه بهتری را از این روند
به دست آورد .دالوری میگفت فعالً  ۰۹میلیون دالر به صورت نقد تسویه شده است و در حدود ۲۲۲
میلیون دالر دیگر هم از تثبیت جایدادهای مقروضین تثبیت شده است؛ افزون بر این  ۱۶۳میلیون دالر
دیگر هم جزو بدهکارانی است که وعده تسویه حساب خویش را به مدیریت تصفیه کابلبانک
سپردهاند .دالوری مجموع پولهایی که در این میان مفقود و یا مقروضین حاضر به جوابدهی در این
ارتباط نیستند را  ۲۷۵میلیون دالر تخمین زد و اسامی این مقروضین را نیز شیرخان فرنود ،طاهر
ظاهر ،غفار داوی و گلبهار معرفی کرد.
مسأله ورشکستهگی کابلبانک شکل تازهای به خود گرفت که متهم شدن شاخصترین چهرههای
وابستهگان سیاسی کشور ومتواری شدن غیرقابل انتظار رییس پیشین بانک مرکزی ازمهمترین
پیآمدهای آن بود .به تایید مقامات بانک مرکزی دلیل ورشکستهگی این نهاد مالی خصوصی ،اختالس
نزدیک به یک میلیارد دالر و سرمایهگذاریهای غیرکارشناسانه در برخی کشورهای حاشیه خلیج
فارس عنوان شده است.
حوادث ربوده شدن مقداری از پول بانک ها توسط دزدان که از بیرون بانک ها را مورد چپاول پالن
شده قرار میدهند زیاد دیده شده است  .ولی آنچه در کابل بانک واقع شد دزدی پالن شدۀ دارایی بانک

توسط سهامداران بزرگ بانک و عدۀ دیگری از قدرتمندان بود  .بعبارۀ دیگرشیرخان فرنود که در
حواله دادن ومبادلۀاسعار تجربه داشت ،همراه با چند شخص که ثروت و قدرت دولتی باد آورده داشتند
بانکی را ایجاد نمودند و ازمؤفقیت بانک چنان غرق نشۀ پیروزی شدند که صدها هزار دالر را در
کازینوها میباختند .این ها با استفاده از روابط نزدیک فامیلی شان با باال ترین حلقۀ دولت و سؤاستفاده
از اعتماد ی که مردم به ظاهر فریبندۀ این بانک ،بسرعت امانات یک ملیون افغان و معاشات
کارمندان دولت را به حیطۀ کنترول خویش جلب نمودند وآنگاه شروع نمودند به انتقال مخفیانۀ و توأم
با جعلکاری  ٠٦۹ملیون دالر از بانک تحت نام قرضه به خارج و سرمایه گذاری شخصی با این
پولها .ببینیم سهامداران بزرگ کابل بانک که امانات مردم را بنام قرضه اخذ نموده و بنام خود سرملیه
گذاری نموده اند کیها اند:
 محمودکرزی برادر حامد کرزی  ۲۲ملیون دالر ،سهمدار بزرگ درکابل بانک ،سهامدار بزرگسمنت غوری ومعدن ذغالسنگ کرکر ودرشرکت سرمایه گذاری افغان.
 حسین فهیم برادر قسیم فهیم  ۷٠ملیون دالر ،سهمدار بزرگ کابل بانک و شرکت سرمایه گذاریافغان و رئیس ذاهدولیدگروپ ،رئیس کابل اویل -درکابل اویل فرنود ،عطامحمد نور والی بلخ و کمال
نبی ،افغان زاده نیز سهامداربزرگ ) (AICاند.
 شیرخان فرنود  ٤۹٥ملیون دالر ،سهامدار بزرگ و رئیس سابق کابل بانک ،رئیس گازگروپ(معاونبن خلیل هللا فیروزی و حسین فهیم)  ،رئیس شرکت هوایي پامیر  -معاونین خلیل هللا فیروزی
و حسین فهیم )وشرکت مبادلۀ اسعارشاهین در دوبی) .
 حاجی ابراهیم  ۳٤ملیون دالر ،سهامدار بزرگ کابل بانک و شرکت سرمایه گذاری افغان ،رئیسهیوادوال گروپ ،شرکای عمده و معاونبن هیودوال گروپ خلیل هللا فیروزی و حاجی حسین فهیم اند.
 خلیل هللا فیروزی  ۷٠ملیون دالر ،گلبهارحبیب  ۱۰٩٠ملیون دالر ،صوفی نثاراحمد ۳٥ملیون دالر،حاجی طاهرظاهر ۳۳ملیون دالر )وداودنصیب ۰ملیون دالرواینان ازسارقین بزرگي کابل بانک اند.
تقریبأ همۀ این اشخاص سهامدار بزرگ کابل بانک وشرکاي شرکت سرمایه گذاری افغان بودند.
 داوی گروپ وگلبهارگروپ سهمداران مستقیم کابل بانک نبودند ولی نام عبدالغفارداوی  ۱۷ملیوندالر وگلبهارحبیب ۱۰٩۷ملیون دالر درلیست اخذ کننده های قرضۀ غیرقانونی از کابل بانک تحت
ریاست ) (AICشامل بوده و داوی و گلبهار هردو سهمدار بزرگ درشرکت سرمایه گذاری افغان به
شمول محمودکرزی و قسیم فهیم بودند.
 آنانیکه از ایشان نام گرفته نشده ولی در گزارش تهیه شده توسط مشاورین امریکائی به آنها اشارهشده عبارتند از  ۳۹۱عضو پارلمان قبلی و درحدود  ٦۹مقام قدرتمند دیگربشمول چند وزیرسا بق.

واین سوء استفادۀ کابل بانك در ماه سپتامبر سال  ۲۹۳۹میالدی در روزنامه واشنگتن پست افشأ شد .
با انتشار این خبر در آن زمان قطارهای طوالنی مردم در مقابل دروازۀ شعبات بانك به چشم می
خورد که نشاندهنده هراس برحق مردم از تلف شدن پس اندازهاي نقدی شان بود.
حامدکرزی میدانست که پولهای مردم توسط برادرش محمودکرزی ،برادرمعاون اولش حسین فهیم و
باقي قدرت داران دولتش چپاول شده است .
درین گیرودار وكالي مدافع شیرخان فرنود موسس كابل بانك با اظهار نگراني از عملكرد حكومت
مي گویند كه قانون بصورت عادالنه باالي همه سهم داران كابل بانك تطبیق نشده است .در بحران
كابل بانك اشخاص با نفوذیکه متعلق به خانواده هاي مقامات عالي رتبه دولتي بوده اند تحت تعقیب
عدلي قرار نگرفته و غیرحق مسوولیت تمامي ماجرا را باالي شیرخان فرنود انداخته اند.
به گفته انان مقر وضین كابل بانك تعهد نموده اند كه از نزد كابل بانك قرضه دار اند اما به بهانه هاي
مختلف از پرداخت قرض ابا مي ورزند و حكومت اعم از ایشان حمایت مي كند .طبق قانون بانكداري
اداره تصفیه قروض تحت نظارت كمیسیون حل منازعات مالي ایجاد گردید اما رییس جمهور در این
قضیه اداره لوي څارنوالي را نیز دخیل نمود كه این اداره نه تنها بي طرفي خود را نگهداشته نتوانست
بلكه تالش مخفي نگهداشتن واقعیت ها را نیز نموده است .شركت گاز گروپ یکصدوبیست ویک
میلیون دالر قرض دار این بانك است كه مقروضین ان اعتراف به ان نموده اند ،با وجود فیصله
كمیسیون انان حاضر به پرداخت نیستند زیرا بعضي از حلقات تالش دارند به نفع افراد مشخص و
باالي فیصله فوق الذكر تجدید نظر نمایند .جایداد هاي كه در شهر دوبي از سوي كابل بانك مورد
سرمایه گزاري قرار گرفته است متعلق به همه سهم داران مي باشد در حالیكه اكنون تمامي خریداري
جایداد ها باالي شیرخان فرنود محول شده است.
چهره های شاخصی مانند رییس جمهور ومعاون اول وی از کسانی هستند که نزدیکترین بستگان آنها
در زد و بندهای این موسسه مالی که گفته می شود نزدیک به یک میلیارد دالر آن به یغما رفته است
دخالت داشته و در راس مقروضین اصلی قرار دارند؛ نام هایی که از دیرزمانی بدین سو به عنوان
مسئولین اصلی ورشکستگی کابلبانک معرفی می شوند اما… وزیر مالیه با صراحت لهجه دلیل کند
بودن تحقیقات پیرامون این موضوع را نامهایی خواند که کسی جرات پیگرد آنها را به خود نمی دهد؛
کسانی که بیشتر از  ٠۹درصد پول این بانک را با عناوین مختلف به جیب زده اند؛ اما هیچ مرجعی
توانایی به دادگاه کشاندن آنها را ندارد.
قضیه کابل بانک بسیار روشن تراز آن است که برخی مقامات به پیچیده گی آن همت می گمارند ،به
گفته آنان ،کابلبانک خسارتی  ٠۰۹میلیون دالری را متحمل شده است که به همین سادگی از چند عامل

شناخته شده هم در این رابطه نام برده می شود؛ عاملینی که هم اکنون یا در دفتر کار خویش در کابل
حضوری فعالتر ازگذشته دارند و یا در قمارخانه های دبی شرطهای میلیونی می بندند.
مکتوبي ازجانب بانک مرکزی به روسای بانکهای تجارتی کشور صادر گردیده وبه امضاي
فطرت نگاشته شده بود «:افغانستان بانک بدین وسیله به تمام بانکهای محترم تجارتی در کشور
هدایت میدهد تا هرچه عاجل حسابات محترمین هریک :شیرخان فرنود ،خلیلهللا فروزی ،حسین
فهیم ،حاجی محمد طاهر ،محترمه فریده فرنود ،حاجی شیرین خان ،زاهد فهیم ،غالم فاروق نصیب،
احمد جاوید ،جمال خیل ،صوفی نثار احمد ،عبدالرب ،حیاتهللا ،محمد احسان ،شکرهللا شکران ،و
ربیعهللا کاکر و حسابات شرکتهای :شهرک گلبهار تاور ،شهرک استقالل ،شهرک دوستی ،شهرک
آریا ،کابل نفت لمتد ،شیر خان فرنود جنرل تریدنگ لمتد ،زاهد ولید لمتد ،شرکت هیوادوال ،هیوادوال
جنرل تریدنگ ،داوود نصیب لمتد ،نصیب انترنشنل ،نصیب فود اندستریز ،نیو توفان صحرا لمتد،
ظاهر لمتد و شرکت امنیتی خراسان را منجمد ساخته و از حسابات بیالنس موصوفین و
شرکتهایشان در زودترین فرصت به دافغانستان بانک اطالع بدهید».
کمیته مشترک حکومت و کمک دهندگان بین المللی که برای تحقیق دوسیه فساد در کابل بانک تشکیل
شده بود ،خواستار محاکمه عامالن ورشکستگی کابل بانک شده و گفتند از تحقیقات انجام شده در این
بخش ،راضی نیستند .کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری می گوید ورشکستگی کابل بانک سبب شد
تا افغانستان درمدت یک سال از کمک های بین المللی محروم شود.
مسووالن کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری می گویند از تحقیقات در رابطه به دو قضیه بزرگ
فساد ،ورشکستگی کابل بانک و مفقود شدن ده ها میلیون دالر در ساخت شفاخانه نظامی سردار داوود
خان ،راضی نیستند و این قضایا باید از سر بررسی شوند .این قضایا از سوی نهادهای افغانی مبارزه
با فساد تحقیق شده است .دره گو کاس ،رییس سلوانیایی این کمیته در یک کنفرانس خبری در کابل
گفت این کمیته خواستار تحقیق چند نهادی در رابطه به قضیه کابل بانک است .مسووالن این کمیته
می گویند قضیه کابل بانک آزمونی برای این کمیته و همچنان حکومت در مبارزه با فساد اداری و
مالی است .براساس اظهارات مسووالن کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری ،در قضیه کابل بانک در
یک طرف سي وهفت نفر از سهامداران این بانک قرار دارند و در طرف دیگر قضیه سي میلیون
مردم افغانستان قرار دارند که از این قضیه ضربه دیده اند.
آن ها گفتند عدالت در این رابطه زمانی تامین می شود که پول های این بانک دوباره برگردانده شود و
عامالن این قضیه در محضر عام مجازات شوند .کاس تاکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که بار
دیگر قضایایی مانند کابل بانک اتفاق نمی افتد .شیرخان فرنود و خلیل هللا فیروزی ،دو تن از
سهامداران کابل بانک که در این رابطه زندانی شده بودند ،چند ماه پیش آزاد شدند و در پی انتقادها از

آزادی آنها ،حکومت گفت که این دوتن برای جمع آوری پول بانک آزاد شده و زیر نظر قرار دارند.
برادر حامد کرزی ،و برادر قسیم فهیم ،معاون اول ریاست جمهوری نیز از سهامداران کابل بانک
بودند .قضیه شفاخانه سردارد داوود نیزقرار است توسط این کمیته بررسی شود  .مسووالن این کمیته
می گویند چهل ودو میلیون دالر امریکایی که از سوی نهادهای امریکایی به این شفاخانه کمک شده
است ،مفقود می باشد و هنوز وزارت دفاع پاسخ شفافی در این مورد نداده است .مسووالن این کمیته
می گویند در فساد جاری افغانستان مقام های دولتی دست دارند .کاس گفت :در روزهای اول که این
جا آمدم درک کردم که با چه کسانی رو به رو هستم ،چالشی که حتا به قیمت جان ما تمام خواهد شد،
ولی ما مبارزه خود را ادامه خواهیم داد.
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