اﺧﺘﻼس ﮐﺮزی و اﺧﻼص اﺷﺮف ﻏﻨﯽ در ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﻛﻣك ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ﻛﺷور ﻧوﻋﯽ وطن دوﺳﺗﯽ اﺳت .اﮔر ﻛﺳﯽ ﺑﺎ داﻧش ،ﻣﮭﺎرت و ﺗﺟرﺑﮫ ی ﻛﮫ دارد ،در
اﻓزاﯾش ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻛﺷور ﻧﻘش آﻓرﯾﻧﯽ ﻛﻧد ،ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﺧدﻣت ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ وطن ﻛرده اﺳت و ﺗﻼش و
ھﻣت او ﻧزد ﻣﻠت ارزش و ﺷﺎن واﻻﯾﯽ ﺧواھد داﺷت.
)اﺳﺗﺎد ﺻﺑﺎح(

rg
ﻣردﻣﯽ دردﻣﻧد و ﺧﺳﺗﮫ ای ھﺳﺗﯾم
ﻏرق ﺷدﯾم در ظﻠﻣت و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ
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در ﮐوﯾر ھﺳﺗﯽ آﯾﯾﻧﮫ ی ﺷﮑﺳﺗﮫ ای ھﺳﺗﯾم.
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ﻣﺎ آﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ زھم ﮔﺳﺳﺗﮫ ای ھﺳﺗﯾم

ﻣﺎﻓﯾﺎی اداره ﮐــــــرزی ﺑرای ﺧـــرﯾد و ﻓــروش ،ﺗراﻓــﯾﮏ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر راه ھﺎ و ﺷـــﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را
در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد .ﺑﺎﻧﮑـــﮭﺎ ،ﺷرﮐـــــت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺷرﮐــــــت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ،ﺷرﮐــــت ھﺎی ﺗراﻧزﯾﺗﯽ و
ﺗﺟـﺎرﺗﯽ ،ﺷرﮐــــت ھﺎی ھواﯾﯽ ،ﭘوﻟﯾس ،اردو و اﻣﻧﯾت ھﻣﮫ در دﺳـت آﻧﺎن ﻗــرار داﺷت.
ﮐرزی اﻋﺗراف ﻣﯾﮑرد :ﻓﺳﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠﺦ اﺳت.
ﻣردم ﺗﻧﮭﺎ از روی ﭼﭘﺎول ﺣدود ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﮐﮫ ﻣﺣﻣود ﮐرزی و ﺣﺳﯾن ﻓﮭﯾم ﺷﺎﻣل آن اﻧد ﺑﮫ
دروﻏﯾن ﺑودن اظﮭﺎرات ﮐرزی ﭘﯽ ﺑرده اﻧد .اﮔر ﺣﻣﺎﯾت ﮐرزی و ﻣﻌﺎوﻧش از ﺑرادران دزد ﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﺑﺎﯾد اﯾن
دو در ﭘﺷت ﻣﯾﻠﮫ ھﺎی زﻧدان ﻣﯽ ﺑودﻧد اﻣﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در دوﺳﯾﮫ ﺑﺣران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺗﯽ ﻧﺎﻣﯽ از دزدان
اﺻﻠﯽ ﺑرده ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﮐرزی در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ای ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﮔﻔت :ﻓﺳﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و ﯾﮏ
ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠﺦ اﺳت ،ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﯾن ﻓﺳﺎد ﮐﮫ در ادارات ﻣﺎﺳت و ﻓﺳﺎد ﺧورد اﺳت ،رﺷوت اﺳت ،از ﺧود ﻣﺎﺳت
ﻗﺳﻣﺗﯽ دﯾﮕر ﻓﺳﺎد ﮐﮫ ﻓﺳﺎد ﺑزرگ اﺳت و ﺑﮫ ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر اﺳت او از ﻣﺎ ﻧﯾﺳت.
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او ﭼﭘﺎول ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﻠﯾون داﻟری و زﻣﯾن دزدی ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺧﺎﻧواده ﺧود و دﮔر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗش ﭼون ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑﺳم
ﷲ ﻣﺣﻣدی ،ﺳﯾﺎف ،ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن و  . . .را »ﻓﺳﺎد ﺧورد« ﻧﺎﻣﯾده و ﻋﻣﻼ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑراﺋت ﻣﯽ دھد.
وﻗﺗﯽ ﻏﺎرت ﭼﻧد ﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟری از ﻧظر ﮐرزی »ﻓﺳﺎد ﺧورد« ﺑﺎﺷد ،ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﻓﺳﺎد ھﺎی در ﺳطﺢ ﺑﯾرون
از دوﻟت ﮐﮫ ﮐرزی آﻧرا »ﻓﺳﺎد ﺑزرگ« ﻣﯽ داﻧد ﭼﮫ ارﻗﺎم وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ را اﺣﺗوا ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل او و دوﻟﺗش آﻧﮭﺎ
را ﺑﮫ ﻣﻠت ﻓﺎش ﻧﮑرده اﻧد .ﻣردم ﺗﻧﮭﺎ از روی ﭼﭘﺎول ﺣدود ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر در »ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ« ﮐﮫ ﺑرادرش ﻣﺣﻣود
ﮐرزی و ﺑرادر ﻣﻌﺎوﻧش ﺣﺳﯾن ﻓﮭﯾم ﺷﺎﻣل آن اﻧد ﺑﮫ دروﻏﯾن ﺑودن اظﮭﺎرات ﮐرزی ﭘﯽ ﺑرده اﻧد.
اﮔر ﺣﻣﺎﯾت ﮐرزی و ﻣﻌﺎوﻧش از ﺑرادران دزد ﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﺑﺎﯾد اﯾن دو در ﭘﺷت ﻣﯾﻠﮫ ھﺎی زﻧدان ﻣﯽ ﺑودﻧد اﻣﺎ
دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در دوﺳﯾﮫ ﺑﺣران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺗﯽ ﻧﺎﻣﯽ از دزدان اﺻﻠﯽ ﺑرده ﻧﻣﯽ ﺷود .در »ﮔزارش ﺑﺣران ﮐﺎﺑل
ﺑﺎﻧﮏ« ﮐﮫ اﺧﯾرا از ﺟﺎﻧب »ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺷﺗرک ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری« در  ١٠٤ﺻﻔﺣﮫ
اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ھرﭼﻧد واﺿﺣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺣﻘﺎﯾق ﭘرده اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده و از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎم ھﯾﭻ
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ﯾﮏ از دزدان ﮐﻼن ﺑرده ﻧﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﺣﻘﺎﯾق دردﻧﺎک اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﻼھﺑرداری ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درج ﮔردﯾده اﺳت .ﺑﺎ ﻣرور اﯾن ﮔزارش ﻣﯽﺷود ﺑﮫ وﺿوح دﺳت ﺑﺎز ﻣﺎﻓﯾﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را در ﺗﺎر و ﭘود

t.o

دﺳﺗﮕﺎه ﭘوﺷﺎﻟﯽ ﮐرزی دﯾد و درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﯽ ﺷﯾوه ھﺎی ﻧﯾرﻧﮕﯽ داﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﻠت را ﻏﺎرت ﻧﻣوده ﺑﮫ ﺧﺎرج اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﯽدھﻧد» .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺣت ﻣﺗوﻟﯾت ﻗرار ﮔرﻓت ،ﮐﺷف ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از  ٩٢ﻓﯾﺻد ﮐﺗﺎب ﻗرﺿﮫ
ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ  ٨٦١ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑﮫ ﻧوزده ﺗن اﻓراد و ﺗﺟﺎرﺗﮭﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺻﺎدر ﺷده ﮐﮫ ﻧﻔﻊ آن ﺑﮫ ﺟﯾب دوازده ﺗن وارﯾز

la

ﻣﯽﺷود « .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺗﮭﻣﺎن اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ،ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺟزا داده ﻣﯽﺷدﻧد ،ﮐرزی ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺻورت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در
ﺣﻣل  ١٣٩١طﯽ ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗروض را ﻣﯽﭘردازﻧد ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺑﺧﺷﺎﯾش ﺳود را اﻋﻼم ﻧﻣود .اﯾن
ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺑﺧﺷد.
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در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳود ﺣﺎﺻﻠﮫ از اﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﮐﻼن ﺑﮫ دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﮐرزی ھرﮔز ﺣق ﻧداﺷت آﻧرا
ﺑﺧش دﯾﮕر و ﺗﮑﺎﻧدھﻧده ﮔزارش :درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺗﮭﻣﺎن اﺻﻠﯽ دﻏﻠﺑﺎزی ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ آزاد ﻣﯾﺧراﻣﻧد ،وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﺑﺎ
اﻣﺿﺎی ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫای ﺑﺎ »د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ« ،وﻋده ﺳﭘرده ﮐﮫ ﭘوﻟﮭﺎی ﺑﮫ ﻏﺎرت رﻓﺗﮫ »ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ« را طﯽ ھﺷت
ﺳﺎل آﯾﻧده از ﺑودﺟﮫ ﻣﻠت ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد .اوﻟﯾن ﻗﺳط اﯾن ﭘول ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ٥١ﻣﯾﻠﯾون داﻟر در ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل ﺟﺎری اﺟرا
ﮔردﯾد ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻓﺎﺳد ﻧﯾز ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺑودﺟﮫ رای ﻣﺛﺑت داد .درآﺧرﯾن ﺗﺣﻠﯾل دوﻟت ﮐرزی ﭘوﻟﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ و ﺻﺣت و ﭘروژه ھﺎی رﻓﺎھﯽ ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽرﺳﺎﻧد ،ﺑﮫ ﺟﯾب ﭼﻧد ﺧﺎﯾن ﻣﻠﯽ وارﯾز
ﻧﻣود .اﯾن ﻣردم ﺑﯾﭼﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد و ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎر دزدی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ و ﺳﺎﯾر ﺗطﺎوﻟﮕری
ھﺎی ﺑﯽ ﻣرز را ﻣﺗﻘﺑل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﯾن ﮔزارش ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران اﻓﻐﺎن اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون ذﮐر ﻧﺎﻣﺷﺎن اﺷﺎره دارد .از
ﺟﻣﻠﮫ ﻧﮫ ﻋﺷﺎر ﺷش ﻣﯾﻠﯾون داﻟر »ﺑﮫ زﻋﺎﻣت اﻓراد دﺧﯾل در ﺳﯾﺎﺳت« را ﺷﺧص ﻓرﻧود ﺗﺻدﯾق ﻧﻣوده و ﮔﻔﺗﮫ ﺷده
ﮐﮫ »ھﻔت ﺷﺧص وﺟود دارﻧد ﮐﮫ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺑﻠﻎ ﺳﮫ ﻋﺷﺎرﯾﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﻣﻘروﺿﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی
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ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎن ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﺻول اﯾن ﻗروض ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت « .در ﺿﻣن »اﻓراد ﻣﺗﻌدد دﺧﯾل در
ﺳﯾﺎﺳت ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﻘدی ﺑﻼﻋوض از ﺟﺎﻧب رﯾﯾس اﺳﺑق اﺟراﯾوی ﻓﻘط از روی ﺣﺳن ﻧﯾت و ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺗﺣدﯾن
ﺳﯾﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد« .
اﯾن ﭘوﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔزارش از آن ﻣﻧﺣﯾث »ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض« ﯾﺎد ﮐرده در واﻗﻊ رﺷوه ھﺎﯾﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﮭم و
از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘرداﺧت ﮔردﯾده ﺗﺎ در ﺑراﺑر ﺗﻘﻠب ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺳﮑوت ﻧﻣوده و در
ھﻣﯾن ﺣﺎﻟت رﺗﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﻧد .ﺷﺧص ﻗدﯾر ﻓطرت رﯾﯾس وﻗت »د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ« ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﮭﻣﺎن
اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻌﻼ در ﭘﻧﺎه ارﺑﺎﺑﺎن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽاش در آﻧﮑﺷور ﺑﺎ داﻟر ھﺎی ﺣرام ﻋﯾﺎﺷﯽ دارد .ﮔزارش
ﯾﺎدﺷده دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﯾری و ﺑرﮔرداﻧدن ﻓطرت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻼش ﺟدی ﺑﮫ ﺧرج
ﻧﻣﯽدھد.
»وال اﺳﺗرﯾت ژورﻧﺎل« در ﮔزارﺷﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣١دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠١١ﻧوﺷت ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن رﺷوه از ﮐﺎﺑل
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ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻠو ﺑﺎزرﺳﯽ دﻗﯾق آﻧرا ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻘﻠب و ﺳﻘوط ﺑﺎﻧﮏ ﮔردﯾد .اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن
و اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧوﺷت» :در ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣظﻧون ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ﭘول از ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ اﻧد ،ﻋﻣر زاﺧﯾﻠوال وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ،

t.o

ﻓﺎروق وردک وزﯾر ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ و ﺣﻧﯾف اﺗﻣر وزﯾر داﺧﻠﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺷﺎﻣل اﻧد« .
ﮔزارش ﺑﺣران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗدﯾر ﻓطرت ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :رﺋﯾس ﺳﺎﺑق د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻌﺎون اول
رﯾﯾس اﺳﺑق ﻣظﻧون ﺑﮫ ﺗﺳﮭﯾل ،اﺧﻔﺎ و ﺧودداری ﻋﻣدی از ﺟﻠوﮔﯾری ﺟراﯾم اﺧﺗﻼس ،ﺟﻌل و ﺗطﮭﯾر ﭘول ﺑودﻧد.

la

ھﻣﭼﻧﺎن آﻧﮭﺎ ﻣظﻧون ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗن ادارهء ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت در اﺟرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت از طرﯾق ارادﺋﮫ ﮔزارﺷﺎت ﻣﻧﺣرف ﮐﻧﻧده
و اراﺋﮫ ﻧﺎدرﺳت ﺣﻘﺎﯾق ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮔﻣراه ﻧﻣودن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾرﺗﺑﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﮭل اﻧﮕﺎری در ﺗﺣﻘﯾق
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ﺳواﺑق ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺳﻠﮑﯽ رﺋﯾس اﺳﺑق اﺟراﯾوی ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ و ادارات ﻧظﺎرﺗﯽ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﻧد« .
ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ،ﺷﯾرﺧﺎن ﻓرﻧود در ﺣﺎﻟﯽ ﺟواز ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را از د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ﮐﮫ ﻗﺑﻼ »در روﺳﯾﮫ
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﻧﮑداری ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺗطﮭﯾر ﭘول ،ﺧرﯾداری ﻣﻠﮑﯾت ﺑﮫ اھداف ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺗﻧظﯾم ﯾﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺗﺣت ﺟﻠب ﻗرار داﺷت« و دوﻟت روﺳﯾﮫ اﻧﺗرﭘول ﮐﺎﺑل را ﻧﯾز در ﺟرﯾﺎن ﻗرار داده ﺑود.
در اواﺧر ﻧواﻣﺑر  ،٢٠١٢ﺷرﮐت ﮐرول اﺳوﺷﯾﺗس از ﺑﺎرزﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﻋﻣل آورده ﮔزارﺷﯽ
ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣود .درﯾن ﮔزارش ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ »ﭼﻧد ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ارﺷد اﻓﻐﺎن از ﺑﺣران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺳود ﺑردﻧد« .
اﯾن ﮔزارش ﻣﯽاﻓزاﯾد ﮐﮫ ﻗﺳﻣت اﻋظم ﻗرﺿﮫھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ١٩ﻓرد ﯾﺎ ﺷرﮐت داده ﺷده ﺑود .ﺑﺎزرﺳﺎن اﯾن ﺷرﮐت ١١۴
ﻣﮭر را ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑرای ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟﻠوه دادن اﺳﻧﺎد ﺟﻌﻠﯽ ﭼﻧدﯾن ﺷرﮐت دروﻏﯾن از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽﮐردﻧد .درﯾن ﮔزارش از ﻣﺣﻣود ﮐرزی ﺑرادر رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻧﯾز ﻧﺎم ﺑرده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻗرﺿﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺑدﺳت آورده اﺳت .ﺣﺳﯾن ﻓﮭﯾم ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ ﺷرﮐﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑود ﮐﮫ ﻗرﺿﮫ ھﺎ را ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻧﮑرده
اﺳت.

www.esalat.org
PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

»ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣز« در ﻣﻘﺎﻟﮫای ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨ﻧواﻣﺑر  ٢٠١٢ﻧوﺷت» :ﻣداﺧﻠﮫ ھﺎی رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ
ﺗﻼﺷﮭﺎ ﺑرای ﺣل ﺗﻘﻠب ﻋظﯾم در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺧﺗل ﮔردﻧد .ﺣﺎﻣد ﮐرزی و ﺟﻣﻊ ﮐوﭼﮑﯽ از ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ﺗرﯾن دﺳﺗﯾﺎراﻧش
ﺑﮫ ﺳﺎرﻧواﻻن دﯾﮑﺗﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﯽ ﺑﺎﯾد اﻗﺎﻣﮫ دﻋوا ﺻورت ﮔﯾرد و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﻌﺎف ﮔردد« .
در ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ،ﺷﯾرﺧﺎن ﻓرﻧود ﻓﺎش ﻧﻣود» :از ﻧظر ﻣن ﭼﮭﺎر ﺑﺎزﯾﮕر در ﺑﺣراﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺎﺑل
ﺑﺎﻧﮏ دﺳت دارﻧد ،اول ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺳﯾن ﻓﮭﯾم ،دوم ﺧﻠﯾل ﷲ ﻓﯾروزی ،ﺳوم xﺎرﻧواﻟﯽ و ﭼﮭﺎرم ﺧود رﯾﯾس ﺟﻣﮭور
ﮐرزی ﻣن واﺿﺢ و ﺑدون ﺗرس ﻣﯽﮔوﯾم اول ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺳﯾن ﻓﮭﯾم ﺑرادر ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﺣﻣد ﻗﺳﯾم ﻓﮭﯾم  ١٧٨ﻣﯾﻠﯾون داﻟر
از ﺑﺎﻧﮏ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت« .
ﻓرﻧود ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮔﻔت ﺑﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون داﻟر از ﭘوﻟﮭﺎی ﮔم ﺷده در ﭘﯾﮑﺎر ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﯾده
اﻧد .در ﺿﻣن ادﻋﺎ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻋﻣر زاﺧﯾﻠوال ﻧﯾز ﭘول ﭘرداﺧت ﺷده اﺳت .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺧﻠﯾل ﻓﯾروزی
ﮔﻔت:
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»از اﯾن ﭘول ھﺎ دوﻟﮏ داﻟر ﺑﮫ ﻋﻣر زاﺧﯾﻠوال دادی ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ھﺳﺗم ﺛﺎﺑت ﮐﻧم و ھﺷت ﻟﮏ ھم ﺑﮫ داوودزی« .
ﺑﺣران »ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ« اوج ﭼﭘﺎوﻟﮕری دردﺳﺗﮕﺎه ﻓﺎﺳد و ﺣﺎﮐم را ﻣﯽرﺳﺎﻧد و از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ دوﻟت ھﻧوز ھم در ﺑراﺑر

t.o

اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﺑزرگ از ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔری ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ دﺳت ﻣظﻧوﻧﯾن اﺻﻠﯽ را ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗﮫ ،اﺣﺗﻣﺎل ﺗﮑرار اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺧﯾﺎﻧﺗﮭﺎ
در ﺳﺎﯾر ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ادارات ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﺷدﯾدا ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزھم ﻣردم ﻣظﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﺿررﯾن اﺻﻠﯽ ﯾﮏ
ﭼﻧﯾن دﻏﻠﺑﺎزی ﺧواھﻧد ﺑود .ﺧﻠﯾل ﷲ ﻓﯾروزی ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ دوﻟت ،اﯾن ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﻣﺎ ﺗﺣوﯾل

la

ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﮔر اﯾن ﺑﺎﻧﮏ از ﺳوی دوﻟت از ﻣﺎ ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد؛ ﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮫ وﺟود آﻣده را ﺧود ﺣل ﻣﯽ
ﮐردﯾم .در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺳﺎرﻧوال ﻣوظف ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧﻠﯾل ﷲ ﻓﯾروزی ﻓرﺻت ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده از ﭘول ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ
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را ﺑﮫ ﺷﺧص ﺧود و ﺷرﮐﺎﯾش ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .او ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد ﮐﮫ ﺷﯾرﺧﺎن ﻓرﻧود و ﺧﻠﯾل ﷲ ﻓﯾروزی از ﻣﺗﮭﻣﺎن
اﺻﻠﯽ ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ھﺳﺗﻧد .ﺷﯾرﺧﺎن ﻓرﻧود ﺳﮭﺎم دار ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﯾن ﺑﺎﻧﮏ را روی ﻣﮑﺎن ھﺎی
ﻏﯾرﻣﺟﺎز و ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .اﻣﺎ ﺷﯾرﺧﺎن ﻓرﻧود در واﮐﻧش ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی دادﺳﺗﺎن ﻣوظف
ﮔﻔت " :ﻣن ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﭘول ﻗرﺿم ﺗﮑﻣﯾل و ﻗرض ﻣن ﺑﺎﻻی دوﻟت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

از ﺟﻣﻠﮫ  ٩١١ﻣﯾﻠﯾون ۴٠۶ ،ﻣﯾﻠﯾون آن را ﻣن از طرﯾق ﺻراﻓﯽ ﺻﺎﻓﯽ ﺷﺎھﯾن ﭘﯾدا ﮐرده ام .او ﮔﻔت ﮐﮫ ٢٨٧٠٠٠
ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﻣﯾﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ و ﺻراﻓﯽ ﺷﺎھﯾن ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﮔردﯾده اﺳت .ﻓرﻧود ﮔﻔت ﮐﮫ  ١١ﺑﻼک ﮔل ﺑﮭﺎرﺳﻧﺗر ﮐﮫ در
ﺷﮭر ﮐﺎﺑل واﻗﻊ ﺷده از وی اﺳت واﮔر اﯾن  ١١ﺑﻼک را ﺑدﺳت آورد ﺑﮫ دوﻟت ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھد .ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺻراﻓﯽ
ﺷﺎھﯾن در دوﺑﯽ اﺳت و اﯾن ﺻراﻓﯽ از ﺷﺧص ﻓرﻧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدﯾر ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯾز ﮔﻔت :ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻟﯾﺳت ﺷﻣﺎ ﮐﮫ از ﺻراﻓﯽ ﺷﺎھﯾن اراﯾﮫ ﮔردﯾده؛ دﺳﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﯾم" .ﺧﻠﯾل ﷲ ﻓﯾروزی ﯾﮑﯽ ازﻣﺗﮭﻣﺎن دﯾﮕر ﮐﺎﺑل
ﺑﺎﻧﮏ در دﻓﺎﻋﯾﮫ از ﺧود ﮔﻔت :ﭼرا دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻣرﯾﮑﺎ آﻗﺎی ﻓطرت و ﻣﻌﺎوﻧش را ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؟ ﺗﻣﺎم ﻗرﺿﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧﮑداری داده ﺷده؛ ﺑﮫ ﺣﯾث رﯾﯾس ﻋﺎﻣل ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻣن ﺟواﺑﮕوی ﺣدود ٣٧
ﻣﯾﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷم" .او ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧﻼف ﻗﺎﻧون و ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ زﻧداﻧﯽ ﺷدﯾم و ﺑﮫ ﻣﺎ ظﻠم ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
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اﺳت .ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ اداﻣﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﺗﮭﻣﺎن ﺑﮫ روزﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻣوﮐول ﺷده اﺳت .ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﭘروﻧده ﻣﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑﮫ دﻟﯾل اﺧﺗﻼس ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ،اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ
ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷد .ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر در اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد .ﭼﻧد روز ﺑﻌد از ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم
ﺗﺣﻠﯾف رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ،اﺷرف ﻏﻧﯽ ﻓرﻣﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده اﯾن ﺑﺎﻧﮏ را ﺻﺎدر ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور آﮔﺎھﺎن اﯾن
ﻗﺿﯾﮫ آزﻣون ﺑزرﮔﯽ ﻓرا راه ﺣﮑوﻣت ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧﺷرﯾﮫ زن در ﻣورد ﻓطرت ﻣﯾﻧوﯾﺳد -ﻗدﯾر ﻓطرت رﺋﯾس د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮔرﯾﺧت و اﺳﺗﻌﻔﺎ داد و
ظﺎھرا ﻋﻠت آﻧرا ﺗﮭدﯾد ﯾﮏ ﻋده زورﻣﻧدان واﻧﻣود ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧطر ﺟدی
ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﺳت.
ﻓطرت در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﺧر ﺣﮑوﻣت ﺗﻧظﯾﻣﯽ رﺑﺎﻧﯽ رﺋﯾس ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺷد ،ﺑﻌد در دوران ﮐرزی ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﻌﺎون دوم
د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻘرر ﮔردﯾد .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﭘول ﺟدﯾد ﭼﺎپ و ﻗرار ﺷد ﭘول ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ ﺟﻣﻊ آوری و ﺣرﯾق ﮔردد،
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وی ﻣﻧﺣﯾث ﻣﺳﺋول زون ﺷﻣﺎل ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾد .او ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﮔروپ ﺧود دﺳﺗور داده ﺑود ﮐﮫ ﭘول
ﺟﻧﺑﺷﯽ را ﺑﺎ ارزش ﻧﺻف ﭘول دوﻟﺗﯽ آﻧزﻣﺎن ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻧﻣوده وﻟﯽ ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﭘول دوﻟﺗﯽ ﮔزارش دھﻧد .درﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ

t.o

وی ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺟﯾب زد .از طرف دﯾﮕر ﺧودش ﺷﺧﺻﺎ در ﺣرﯾق ﮐردن ﭘول ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ ﺷرﮐت ﮐرده
و ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺣرﯾق ﺷده ﮔزارش ﻣﯾداد وﻟﯽ اﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﻔت را ﺗوﺳط ﮔﻣﺎﺷﺗﮕﺎن ﺧود دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ
آورده ﺑﺎ ﭘول ﺟدﯾد ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯾﮑرد .ﺣﺗﯽ وی ﺑﺎﻧﮑﻧوت ھﺎی ﺑﺎ ﺷﻣﺎره د -ی را ﮐﮫ دوﻟت اﯾران ﺑرای ھﻣﯾﺎران ﺗﻧظﯾﻣﯽ

la

ﺧود ﭼﺎپ ﻣﯾﮑرد و در ﮔردش ﺑود ،ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧرخ ﻣﻌﻣوﻟش ﺑﺎ ﭘول ﺟدﯾد ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﮐرده وﻟﯽ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﭘول دوﻟﺗﯽ
ﮔزارش داده ﮐﮫ از اﯾن طرﯾق ﻧﯾز ﭘول ﻓراواﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﯾب زد .ﻗدﯾر ﻓطرت ﺑﻌد از ﺑدﺳت آوردن ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ در
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ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻻ ،د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ را ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ در اﻣرﯾﮑﺎ ﺷد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯾﻠش زﻧد ه ﮔﯽ
ﻣﯾﮑرد .ﻓطرت ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم ﺟﻣﻌﯾت و ﺷﺧص رﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠق داﺷت ،در ﺳﺎل  ٢٠٠٧از طرف ﮐرزی ﺑﮫ ﺣﯾث رﺋﯾس د
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻘرر ﮔردﯾد .ﺑﺎ آﻣدﻧش در ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اﮐﺛرﯾت آﻣرﯾن ﺑﺧش ھﺎ را ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻋوض آﻧﺎن
اﻓراد ﺧود را ﻣﻘرر ﮐرد.

طﯽ اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل وﺿﻊ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺣراﻧﯽ ﺑوده و ﺑﺳوی ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻣﯾرﻓت اﻣﺎ ﻓطرت ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ظﺎھر آﻣر
دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺳوﭘروﯾزن )ﻧظﺎرت( دﺳﺗور داده ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﮫ درﺟﮫ  ٢ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻧظر ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم
درﺟﮫ ﺑﻧدی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ درﺟﮫ  ٢ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻋﺎﯾد ش ﺗﻔﺎوت ﮐﻣﺗری ﺑﺎ ﻣﺻرف داﺷﺗﮫ و ﺧطرات
ﻗروض آﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗر از  %٥٠ﺑﺎﺷد ،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺻﺎرف ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﺎﯾد داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﻗرﺿﮫ داده ﺑود ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻧداﺷت آﻧرا دوﺑﺎره ﺑدﺳت آورﻧد .طﺑق ﮔزارﺷﺎت ﺑﻌد از ھر ﺑررﺳﯽ ،ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺑﻠﻎ
ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑﮫ ﻗدﯾر ﻓطرت ﻣﯾﭘرداﺧت و ﺷﯾوه ﺑررﺳﯽ ﻗﺳﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ
دوﺑﯽ ﺑرده ﻣﯾﺷد و در ﺑﮭﺗرﯾن ھوﺗل ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷده اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﯾش وﻧوش را ﺑراﯾش ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯾﺳﺎﺧﺗﻧد و در ﺧﺗم ﻧظر
ﻣﺳﺎﻋد ﺑﺎﻧﮏ درﺟﮫ دوم را از وی ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد .ﻓطرت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺻراﻓﮭﺎ ﺟور آﻣده و در وﻗت ﮐﺷﯾدن داﻟر ﺑﮫ
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ﻣﺎرﮐﯾت ﺑﮫ ﻧرخ داده ﺷده ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﻣواﻓﻘﮫ ﮐرده و در ﺟرﯾﺎن ﺗﺑﺎدﻟﮫ  %٥٠ﭘول اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﻧوت ٥٠-٢٠-١٠
اﻓﻐﺎﻧﯾﮕﯽ ﮔرﻓﺗﮫ و درﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘول زﯾﺎدی را ﺑدﺳت ﻣﯽآورد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻘدار زﯾﺎدی ازﯾن ﭘول ھﺎی
ﺧورد در ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﻊ ﮔردﯾده اﺳت.
ﺑﻌد از ﺳﻘوط ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓطرت ﺑﺎﻻی ﻋزﯾزی )ﻣﺎﻟﮏ ﻋزﯾزی ﺑﺎﻧﮏ( ﮐﮫ در آﻧزﻣﺎن در ﭘروژه ھﺎی
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺧود در دوﺑﯽ ﺿرﺑﮫ ﺧورده وﻋزﯾزی ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﮫ ﻣرز ﺳﻘوط رﺳﺎﻧﯾده ﺑود ،ﻓﺷﺎر ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ
اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ را ﺧرﯾداری ﻧﻣﺎﯾد .ﻋزﯾزی اﯾن ﺑﺎﻧﮏ را ﺧرﯾداری ﮐرده ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎﺧﺗر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺳﻣﺎ ﻣﯾﺳﺎزد .از طرف دﯾﮕر
ﻋزﯾزی را ﻣﺟﺑور ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧورﺧﺎن ﺣﯾدری را ﮐﮫ از ﺑدﺧﺷﺎن و دوﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﻓطرت ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺣﯾث
رﺋﯾس اﺟراﺋﯾوی ﻋزﯾزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﻓطرت ﻣواﻓﻘﮫ ﮐرده اﺳت ﻋزﯾزی ﺑﺎﻧﮏ را ﮐﮫ وﺿﻊ ﺧوﺑﯽ
ﻧداﺷت ﺑﺎﻧﮏ درﺟﮫ  ٢ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد .ﻋزﯾزی ،ﺣﯾدری را ﺑﺎ ﻣﻌﺎش ﻣﺎھوار ﺑﯾﺳت ھزار داﻟری ﺑﮫ ﺣﯾث رﺋﯾس
اﺟراﺋﯾوی ﻋزﯾزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻘرر ﮐرد ،ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺟﻠﻠﯽ را در دوﺑﯽ ﺑراﯾش ﺑﮫ ﮐراﯾﮫ ﮔرﻓت و ﺗﮑت رﻓت و آﻣدش را ﺑﮫ
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دوﺑﯽ ﻣﯾﭘردازد .اﯾن ﺷﺧص ﺑﺎﻧﮏ را از ﺑدﺧﺷﺎﻧﯽ ھﺎی ﺧود ﭘر ﮐرده و ﮐﺎرﻣﻧدان ﻏﯾر ﺑدﺧﺷﯽ را ﺟواب داده و ﯾﺎ
ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده اﺳت.
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ﺧرﯾداری ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﺑﺎﺧﺗر ﺑﺎﻧﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﻋزﯾزی ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﻐﯾﯾر داده و از
ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻧﺟﺎﺗش ﻣﯾدھد ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت درﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺳری ﭼﮫ ﻣﻘدار ﭘول ﻧﺻﯾب ﻗدﯾر ﻓطرت ﮔردﯾده اﺳت.
ﺑﻌد از ورﺷﮑﺳت ﺷدن ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ و اﻓﺷﺎی ﻧﺎم ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ از ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر ﻗرﺿﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﻟوی

la

xﺎرﻧواﻟﯽ او را ﺑﮫ ﺟرم ﻏﻔﻠت در وظﯾﻔﮫ و ﺧﯾﺎﻧت ﻣﻠﯽ ﻣﺗﮭم ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺗﺣت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺳﺎرﻧوال ﻗﺎدری ،ﮔروﭘﯽ را
ﺗوظﯾف ﻧﻣود ﺗﺎ از ﻓطرت ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد ،وﻟﯽ ﺑﻌد ازدو ﺗﺣﻘﯾق ،ﻓطرت ﺑﺎ اﺧذ ﭼﮭﺎر ﻣﺎھﮫ ﻣﻌﺎش ﭘﯾﺷﮑﯽ ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.
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ﻓرار ﮐرد و ﺑرای ﻓرﯾب ﻣردم ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻣﻧﯾﺗش را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻗرار داد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او ﺧود ﺷرﯾﮏ ﺟرم ﻣﺎﻓﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ
ھﻣﭼﻧﺎن درﯾن ﻣﺎﺟراﺗﻌدادی ازﻧﺷرﯾﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ درﺑﺎره راﭘور ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺷﺗرک ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد اداری در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭼﭘﺎول ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﺎﻧده اﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﯾوﯾﺎرک
ﺗﺎﯾﻣز و وال ﺳﺗرﯾت ژورﻧﺎل ﺑﻌﺿﯽ ﻧﮑﺎت اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ را اﻗﺗﺑﺎس آورده ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ دﺧﺎﻟت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺑب
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻣورد ﺑﺣران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻔﺎف و ﺳرﯾﻊ ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋدﻟﯽ و
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری در ﺑﺎره ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳﺧن ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ دﺧﺎﻟت ﺧود ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾق در ﻣﺳﺎﻟﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد .از
ﺳوی دﯾﮕر روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣز و وال ﺳﺗرﯾت ژورﻧﺎل ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﻧﺎم اﻓراد
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﻣود ﮐرزی ﺑردار رﯾﯾس ﺟﻣﮭور و ﺣﺻﯾن ﻓﮭﯾم ﺑرادر ﻣﻌﺎون اول رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در اﯾن
ﺑﺣران ﭘﯾﮭم ذﮐر ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل ھﯾﺞ اﺗﮭﺎم رﺳﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن اﻓراد وارد ﻧﺷده اﺳت .روزﻧﺎﻣﮫ وال ﺳﺗرﯾت
ژورﻧﺎل از ﻗول ﺳﺗﯾﻔﻧﯽ اوﺳت ﻓﯾﻠد ﻣﺷﺎور ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣوﺳﺳﮫ ﮔﻠوﺑل وﯾت ﻧﯾس ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﻣﺎﺟرای
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ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎن را در اﯾن ﮐﺷور ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اوﺳت ﻓﯾﻠد ﺗﺎ ﺳﺎل
ھﺎی ﺳﺎل ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎوان اﯾن ﻓﺳﺎد ﺑزرگ اداری را ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻣﻧﯾﺗﯽ و زﯾرﺑﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم دارﻧد ،ﺧواھﻧد ﭘرداﺧت.
ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ روزﻧﺎﻣﮫ دﯾﻠﯽ ﺗﻠﮕراف ﭼﺎپ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐوﭼﮑﯽ ﺑﮫ دﺳﺗور ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻧﺎد ﻏﯾر
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑﯽ اﺳﺎس را ﺑرای ﭘرداﺧت ﻗرﺿﮫ ھﺎ ﺗرﺗﯾب داده اﻧد و طﺑق آن ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﺣﯾف و ﻣﯾل
ﺷده و ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ دﯾﻠﯽ ﺗﻠﮕراف ﺣد اﻗل ده ﭘﯾﻠوت از اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﭘول ﻣﯽ
ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﯾر ھﻧﮕﻔت ﭘول ﻧﻘد را ﺑﮫ دوﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﺑدھﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ دﯾﻠﯽ ﺗﻠﮕراف ﭼﺎپ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ھم ﻣﯽ اﻓزاﯾد ،ﭼور
و ﭼﭘﺎول در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮏ ﻧوع ﺗرﺳﯽ را در ﺑﯾن ﮐﻣﮏ دھﻧده ﮔﺎن اﯾﺟﺎد ﮐرده و اﯾن ﺗﺷوﯾش را ﺑﺎر آورده اﺳت
ﮐﮫ ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﺳﺎد را از ﺑﯾن ﺑﺑرد و ﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﺑدھد.
روزﻧﺎﻣﮫ از ﻗول ﺳﻔﯾر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﻣوﺿوع ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮏ اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑرای

rg

ﺟرم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﻧﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺳﻔﯾر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ اﮔر اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮕران را ﮐﻧﺎر
ﺑﮕذارﯾم ﺣد اﻗل دو ﻣﺳوول اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﺑﺣران ﺷﯾرﺧﺎن ﻓرﻧود و ﺧﻠﯾل ﷲ ﻓﯾروزی ﮐﮫ ﺟرم آﻧﮭﺎ ﺛﺎﺑت اﺳت ﺑﺎﯾد
ﻋداﻟت ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد ،ﺑﺟﺎ ﻧﺧواھد ﺑود.

t.o

ﺑﺳزای اﻋﻣﺎل ﺧود ﺑرﺳﻧد ،درﻏﯾر آن اﻣﯾدواری ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳووﻟﯾن دﯾﮕر را ﺑﮫ ﮐرﺳﯽ
ﮐرزی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻗﺑﻠﯽ دو ﭘﺎ را در ﯾﮏ ﻣوزه ﻧﻣوده ﻣﯾﮕﻔت:

la

اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ،از ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﻣل دوﻟت ﺑرﺧوردار ﺑوده و ﭘول ﻣردم ،در آن ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ در ﻣورد  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺧﺳﺎرۀ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ راﭘورھﺎی ﻣﻧﺗﺷر ﮔردﯾد ،ﯾﮑﺗﻌداد ﻣﺷﺗرﯾﮭﺎى اﯾن ﺑﺎﻧﮏ،

es
a

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧود را ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣودﻧد .ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺑﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻰ ،ﺳرﻗت و ﻣﺷوره ھﺎى ﻏﻠط ﻣﺷﺎورﯾن ﺧﺎرﺟﻰ و
دﺳت داﺷﺗن در ﻓﺳﺎد ،ﺑﺎ ﺑﺣران ﻣواﺟﮫ ﮔردﯾد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﻣوﺻوف ،ﻣؤﺳﺳﺎت و ﻣﺷﺎورﯾن ﺧﺎرﺟﻰ ،ﮐﮫ در ﺑدل اﯾﺟﺎد
ﻧظﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ ،ﻧظﺎرت و ﺑﻠﻧد ﺑردن ظرﻓﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از ﮐﺷورھﺎى اروﭘﺎﯾﻰ و اﻣرﯾﮑﺎ ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﮔرﻓﺗﮫ
اﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل درﺳت اﻧﺟﺎم ﻧداده اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮑﻼت ﻧﯾز دﺳت دارﻧد .ﺣﺎﻣد ﮐرزى ﮔﻔت
ﮐﮫ ﯾﮏ ادارۀ ﻣﻌﺗﺑر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﻧظﺎرت و ﮐﻧﺗرول ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ )ﭘراﯾس واچ ﮐوﭘر( ،ﺑراﯾش ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ
ﺑﺣران ﻣواﺟﮫ ﮔردد ،در ﯾﮏ راﭘور از درﺳت ﺑودن اﻣور در اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ،اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺑود .وى ﻋﻼوه ﻧﻣود :در اﯾن
راﭘور ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾرود و ﻓﻌﺎﻟﯾت آن ،ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد و ﺳﺎﻟم اﺳت .ﮐرزى
اﻓزود ﮐﮫ ادارۀ ﯾﺎدﺷده ،ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ادارۀ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ادارى و ﻟوى xﺎرﻧواﻟﻰ ﻗرار دارد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﮔردد ﮐﮫ
ادارۀ ﯾﺎدﺷده ،ﭼرا ﺑﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎدرﺳت داده اﺳت .از دو ادارۀ ﺧﺎرﺟﻰ دﯾﮕر )ﺑﯾرﯾﻧﮓ ﭘﺎﯾﻧت( و
)دﯾﻼﯾت( ﻧﯾزدرﻣورد ﻣﺷﮑل ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾﺧواھد .اﯾن دو اداره در ﺑدل ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ داﻟر ،در ﺑﺧش اﯾﺟﺎد ﻧظﺎم
ﺑﺎﻧﮑﻰ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد؛ اﻣﺎ در ﺣل ﻣﺷﮑل ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣوﻓق ﻧﺷده اﻧد .ﺑر اﺳﺎس اظﮭﺎرات ﻣوﺻوف،
ﺑراى ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺑررﺳﻰ ھﺎ ﻣﻌﻠوم ﮔردﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﭘول و ﭼﮕوﻧﮫ از ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ،ﺧﺎرج
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ﮔردﯾده و ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎى اﻣرﯾﮑﺎﯾﻰ و اروﭘﺎﯾﻰ ﻣﻧﺗﻘل ﮔردﯾده اﺳت .ﮐرزى از ﮐﺷورھﺎى اﻣرﯾﮑﺎﯾﻰ و اروﭘﺎﯾﻰ ،ﮐﮫ اﯾن
ﭘول ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑدون ﮐدام ﻋذر وﻣﻌذرﺗﯽ ،ﭘول ﯾﺎدﺷده را ﺑﮫ ”د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ“ ﺗﺳﻠﯾم
ﮐﻧﻧد و ﻋﺎﻣﻠﯾن آﻧرا ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌرﻓﻰ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣوﺻوف از ﺳﮭم داران ﯾﺎدﺷده ،ﻧﺎم ﻧﺑرد و ﻣﻘدار ﭘول ﺧﺎرج ﺷده از ﺑﺎﻧﮏ را ﻧﯾز ﻣﺷﺧص ﻧﮑرد؛ اﻣﺎ ﮔﻔت ﺳﮭم
داران ﺳﺎﺑق اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﻰ ﭘول ﺧﺎرج ﻧﻣوده اﻧد ،ﺑﺎﯾد در ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﮐﺎﺑل
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﮔر ﺳﮭم داران اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑﻧﻧد ،ﺑﺎ ﺑرﺧورد ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﺣﮑوﻣت ﻣواﺟﮫ ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺣﮑوﻣت ،ﺳﮭم داران ﻗﺑﻠﻰ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﻰ از ﺑﺎﻧﮏ ﻗرﺿﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺧﺎرج ﻧﻣوده اﺳت
اﻣﺎدرﺟدﯾدﺗرﯾن اﻗدام داﮐﺗراﺷرف ﻏﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺻدور ﺣﮑﻣﯽ ﺧواﺳﺗﺎرﺣل ﻓوری ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ و اﺳﺗرداد داراﯾﯽ
ھﺎی آن ﺷد .اداره اﻣور و داراﻻﻧﺷﺎی ﺷورای وزﯾران ،در ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑم ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت
ﺣﮑم ﻓﻘره  ١٦ﻣﺎدۀ ﺷﺻت و ﭼﮭﺎرم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺻﺎدر ﺷده اﺳت:

rg

 .١ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﺑﺣران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را ﮐﮫ از ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل درﻣﺣﮑﻣﮫ اﺳﺗﯾﻧﺎف وﻻﯾت ﮐﺎﺑل ﺑﻼﺗﮑﻠﯾف ﻣﺎﻧده،
ﺗﻌﻘﯾب و در ظرف ﯾﮏ و ﻧﯾم ﻣﺎه ازﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﯾن ﺣﮑم ،اﺗﮭﺎﻣﺎت وارده از ﺳوی xﺎرﻧوال ﻣوظف ﺑﮫ ﺷﻣول

t.o

اﺗﮭﺎم ﺟرم ﭘول ﺷوﯾﯽ را دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑررﺳﯽ و در ﭘرﺗو ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎد و ﺷواھد ،دﻻﯾل و ﻣدارک دﺳت داﺷﺗﮫ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
 .٢ﻟوی xﺎرﻧواﻟﯽ و ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾرﺑط ،ﺑدون ﺗﻌﻠل ﻣﮑﻠفاﻧد ﺗﺎ در ﻗﺳﻣت درﯾﺎﻓت ﺷواھد و اﺳﻧﺎد ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ
ﻗﺿﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﺎﮐم ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد.

la

 .٣ﺑﮫ اداره ﻟوی xﺎرﻧواﻟﯽ ھداﯾت داده ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﺳﺎﯾر ﺷرﮐﺎ ،اﻓراد و اﺷﺧﺎﺻﻰ ﮐﮫ در ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ
ﺷرﯾﮏ و از ﺟﺎﻧب آن اداره ﻣﺗﮭم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد ،ﻣورد ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ ﻗرار داده و طﯽ ﻣدت  ١٥روز از ﺗﺎرﯾﺦ

es
a

ﺻدور اﯾن ﺣﮑم ،ﻋﻠﯾﮫﺷﺎن در ﻣﺣﮑﻣﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوا ﻧﻣﺎﯾد.

 .٤اداره ﻟوی xﺎرﻧواﻟﯽ ﻣوظف اﺳت ﺗﺎ از ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ در ﻣورد ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻧظﺎرت ﻧﻣوده در
ظرف ﺳﮫ روز ﺑﻌد از ﺻدور اﯾن ﺣﮑم ،ﻣﺗﮭﻣﯾن ﻣﺗذﮐره را ﺗوﻗﯾف و ﺗﺎ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺣﺎﮐم ﺛﻼﺛﮫ ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .٥ﻣدﯾرﯾت ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣوظف اﺳت ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺧﺗم ﭘروﺳﮫ ﺗﺻﻔﯾﮥ داراﯾﯽھﺎی
ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﺎ ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﯾن ﺣﮑم ﺗرﺗﯾب ﻧﻣﺎﯾد.
 .٦ﻣدﯾرﯾت ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ،آن ﻋده ﻣﻘروﺿﯾن ﺧوﯾش را ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز ﻗروض ﺗﻌﮭدﺷدۀﺷﺎن را ﺗﺄدﯾﮫ ﻧﻧﻣودهاﻧد،
طﯽ ﻣدت ﭘﻧﺞ روز ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﻓذه ﺟﮭت ﺗﺣﺻﯾل ﭘول اﺣﺿﺎر ﻧﻣﺎﯾد .ﻟوی xﺎرﻧواﻟﯽ ،وزارت اﻣور
داﺧﻠﮫ و ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ ذﯾرﺑط ﺟﮭت ﺗﺣﺻﯾل ﻗروض و داراﯾﯽھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ
ھﻣﮑﺎری ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .٧ﺑﮫ ﻟوی xﺎرﻧواﻟﯽ ،وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ،وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ و د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ وظﯾﻔﮫ ﺳﭘرده ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﻣﻧﺟﻣدﺳﺎزی و اﺳﺗرداد ﭘولھﺎی ﺳرﻗت ﺷده ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور اﻧﺗﻘﺎل ﮔردﯾده اﺳت ،در ظرف ١٠
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روز از طرﯾق ﻣراﺟﻊ دﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ،ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺷورھﺎی ذﯾرﺑط ﺟﮭت ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺗداوم ،درﺧواﺳت ھﻣﮑﺎریھﺎی
دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﺟﮭت ﺷﻣوﻟﯾت وﺟوه ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻘروﺿﯾن ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ،ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
 .٨وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣوظف اﺳت ﺗﺎ در ظرف ده ﯾوم ،اﺳﻧﺎد ﭘروﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧوی ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را طﯽ ﻣراﺣل
ﻧﻣوده ﺟﮭت ﻣﻧظوری ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾد.
 .٩ادارات ذﯾرﺑط ،ازﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر ﺧوﯾش در ﺧﺗم ھر ھﻔﺗﮫ اﻟﯽ ﺧﺗم ﻣﯾﻌﺎد ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
ﮔزارش دھﻧد.
 .١٠رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ اداره اﻣور داراﻻﻧﺷﺎی ﺷورای وزﯾران از ﺗطﺑﯾق ﺣﮑم ﻧظﺎرت ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺣﮑم در ﺣﺎﻟﯽ
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دو ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺷﺗرک و ارزﯾﺎﺑﻰ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ادارى ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺎزه اش را
در ﻣورد ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ اﻋﻼم ﮐرد .ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻧو درﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
 ٤٧ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺿرر ﮐرده اﺳت.
ﺳﯾﺻد ھزار ﻧﻔر رﺳﯾد.
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ﺟﻧوری  :٢٠٠۴ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ  ۵ﻣﯾﻠﯾون داﻟراﯾﺟﺎد ﺷد وﺑﻌد ازﻣدت ﻣﺷﺗرﮐﯾن ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون و

t.o

 :٢٠١٠روزﻧﺎﻣﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت درﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود ازﺑﺣران درﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺑر داد.
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  :٢٠١٠ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣدﯾرﯾت ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت.
ﻓﺑروری  :٢٠١١ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت ﻧظﺎم ﻣﺗزﻟزل ﻣﺎﻟﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ

la

ﻓروش ﺑرﺳد.

اﭘرﯾل  :٢٠١١ﺣﺎﻣد ﮐرزی ،ﺳﮭﺎم داران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﮫ ﺳﮭل اﻧﮕﺎری وﻏﻔﻠت ﻣﺗﮭم ﮐرد.
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اﭘرﯾل  :٢٠١١ﻋﺑد اﻟﻘدﯾر ﻓطرت ،رﺋﯾس ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرادر رﺋﯾس
ﺟﻣﮭوری وﺑرادرﻣﻌﺎون اول او درﺑﺣران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ دﺳت داﺷﺗﮫ اﻧد.

ﺟون  :٢٠١١ﻋﺑداﻟﻘدﯾر ﻓطرت ،رﺋﯾس ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درآﻣرﯾﮑﺎ ازﻣﻘﺎﻣش اﺳﺗﻌﻔﺎ داد .اوﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎطرﺣﻔظ ﺟﺎﻧش درواﺷﻧﮕﺗن اﺳﺗﻌﻔﺎی ﺧود را اﻋﻼم ﮐرده اﺳت.

ﺟون  :٢٠١١اداره اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ازﺑﺎزداﺷت ﺷﯾرﺧﺎن ﻓرﻧود رﺋﯾس ﺳﺎﺑق ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ و ﺧﻠﯾل ﷲ ﻓﯾروزی
رﺋﯾس ﺑﺧش اﺟراﯾﯽ اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺑر داد.
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  :٢٠١١وزﯾرﻣﺎﻟﯾﮫ اﻋﻼم ﮐرده ﮐﮫ ﭘرداﺧت  ٧٣ﻣﯾﻠﯾون داﻟرازﺳوی ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺎﻋث
ﻗطﻊ ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده اﺳت.
اﭘرﯾل  :٢٠١٢اﻋﺿﺎی ﮔروپ اﻗﺗﺻﺎدی ﺷورای وزﯾران ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺎﺳﯾس xﺎرﻧواﻟﯽ وﻣﺣﮑﻣﮫ وﯾژه ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ
ﺑﮫ دوﺳﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺑلﺑﺎﻧﮏ ﺷد.
ﻧواﻣﺑر  :٢٠١٢اوﻟﯾن ﻧﺷﺳت ﻋﻠﻧﯽ ﻣﺣﮑﻣﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺑﺣران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑرﮔزار ﺷد.
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ﻣﺎرچ  :٢٠١٣ﺷﯾرﺧﺎن ﻓرﻧود و ﺧﻠﯾلﷲ ﻓروزی ازﺳوی ﻣﺣﮑﻣﮫ ھرﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﺣﻣل ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ
ﻣﺟﺎزات ﺷدﻧد.
اﮐﺗﺑر  :٢٠١۴اﺷرفﻏﻧﯽ اﺣﻣدزی رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﺟدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻓرﻣﺎﻧﯽ دوﺳﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﮐرد
و دﺳﺗور داد ﮐﮫ ظرف ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯾم ﻣﺎه ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻋﺎﻟﯽ دوﺳﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻧد.
اﻗداﻣﺎت ﺟدی اﺷرفﻏﻧﯽ رﯾﯾسﺟﻣﮭور ،در روزھﺎی ﻧﺧﺳت ﮐﺎری دوﻟت ﺟدﯾد ،ﻣردم ﮐﺷور را ﮐﮫ طﯽ  ١٣ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﺧوﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً اﯾن ﭘدﯾدۀ ﺷوم را ﺟزء دوﻟت و ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﭘﻧداﺷﺗﻧد و ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺟراﺷدن ﮐﺎرﺷﺎن ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾنرﺗﺑﮫﺗرﯾن ﻣﺄﻣور دوﻟﺗﯽ ﭘول ﭘرداﺧت ﮐﻧد ،ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺻﺣﺑتھﺎی ﺟﺎﻣﻊ
رﯾﯾسﺟﻣﮭور در روز ﺗﺣﻠﯾف ،ﺑﮫ آﯾﻧده اﻣﯾدوار ﺷدﻧد و اﺣﺳﺎس ﮐردﻧد ﮐﮫ دوﻟت ﺟدﯾد دﯾﮕر دوﻟت  ١٣ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑرای اﻣﺿﺎی ﯾﮏ ﻣﺄﻣور ﺳﺎده و ﯾﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ آﺑدارﭼﯽ)ﺧﺎﻧﮫﺳﺎﻣﺎن( ﺑﺎﯾد ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﺗﺣت ﻧﺎم
ﺷﯾرﯾﻧﯽ )رﺷوت( ﺑﮫ آﻧﺎن ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد .ﯾن اﻣﯾدواریھﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﯾﺷﺗر ﺷد ﮐﮫ رﯾﯾسﺟﻣﮭور ﺟدﯾد ،ﺑﺎ
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ﺻدور ﻓرﻣﺎﻧﯽ از دادﺳﺗﺎن ﮐل ﮐﺷور ﺧواﺳت ﺗﺎ دوﺳﯾﮫ ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ »ﮐﺎﺑﻠﺑﺎﻧﮏ« را ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺑﯾﺎﻧدازد و زﻣﯾﻧﮥ
ﺑﺎزداﺷت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در ﻣﺳﺋﻠﮥ ﮐﺎﺑﻠﺑﺎﻧﮏ ﻣﺗﮭم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد را ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎزد .رﯾﯾسﺟﻣﮭور در اﯾن ﻓرﻣﺎن

t.o

ﺧود ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻧدۀ ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ زودی ﺣل ﺧواھد ﮐرد و ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘولھﺎی
ت ﺑﮫ
ﺳرﻗتﺷده را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺑر ﻣﯽﮔرداﻧد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎرھﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻓﺳﺎد و ﻓﺎﺳد در دوﻟ ِ
رھﺑری او ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧدارد .ﺑﺎورﻣﻧدی ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزۀ رﯾﯾسﺟﻣﮭورﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﯾﺷﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺷده

la

اﺳت .اﯾن ﺑﺎورﻣﻧدی ﺗﺎ ﺣدی اﺳت ﮐﮫ دوﺳﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم و
ﺑﺣثﺑراﻧﮕﯾز در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﺑدل ﺷده اﺳت .از ﺳوﯾﯽ ھم ﻗﺎطﻌﯾت و ﺟدﯾدت رﯾﯾسﺟﻣﮭور در روزھﺎی ﻧﺧﺳت
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ﮐﺎری ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد در ﮐﺷور ،ﻣردم را ﺑﮫ آﯾﻧدۀ روﺷنﺗر اﻣﯾدوار ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .دراﯾن ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﺑﺎ ﭼﺎﻟشھﺎﯾﯽ ﻧﯾز ھﻣراه اﺳت .ﻣوﺟودﯾت ﻓﺳﺎد در ارﮔﺎنھﺎی ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ و دﺳتداﺷﺗن
زورﻣﻧدان و اﻓراد ﺑﺎﻧﻔوذ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف دوﻟﺗﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ »ﻣﺣﻣود ﮐرزی« ﺑرادر رﯾﯾسﺟﻣﮭور ﭘﺷﯾنَ » ،ﺣﺳِ ﯾن
ﻓﮭﯾم« ﺑرادر ﻣﺎرﺷﺎل »ﻓﮭﯾم« و ﮐﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕر درﺑﺣران ﮐﺎﺑﻠﺑﺎﻧﮏ ،رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن دوﺳﯾﮫ را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ
ﻣﯽﺳﺎزد .ازﺳوﯾﯽ ھم ﻣﺗواریﺑودن ﺗﻌدادی از ﻣﺗﮭﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺣران ﮐﺎﺑﻠﺑﺎﻧﮏ و دﺳﺗرﺳﯽﻧداﺷﺗن دوﻟت ﺑﮫ آﻧﺎن،
ﻣﯽﺗواﻧد روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘروﻧده را ﺑﺎ ﮐﻧدی ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در ﻣواردی ،رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن دوﺳﯾﮫ و
دﺳﺗﮕﯾری اﯾن اﻓراد را ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎرھﺎ از زﺑﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﺑﺎﻧﮓ را ﺑﮫ
ﻋﮭده دارﻧد ﺷﻧﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻣﮑرر از ﭘوﻟﯾس ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ )اﯾﻧﺗرﭘول( ھﻧوز ﻣوﻓق ﻧﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﺗﻌدادی
از ﻣﺗﮭﻣﺎن ﮐﺎﺑﻠﺑﺎﻧﮏ را ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﮫﺳر ﻣﯽﺑرﻧد ،ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﯾز ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد.
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد ذﮐرﺷده ﻣﯽﺗواﻧد روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧدۀ ﮐﺎﺑﻠﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزد؛ اﻣﺎ اﮔر اراده و ﻋزم
ﮐﺎﻓﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺟدﯾدت ﺑرای ﭘﯽﮔﯾری و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘروﻧدۀ ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻗطﻌﺎ ً راهھﺎﯾﯽ وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺑﺗوان از طرﯾق آن ﭘروﻧدۀ ﮐﺎﺑﻠﺑﺎﻧﮏ و دهھﺎ ﭘروﻧدۀ ﺧرد و ﺑزرگ دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑﮫ ﺳرﻗت اﻣوال
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ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻏﺻب زﻣﯾن و ﻓﺳﺎد اداری ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود را ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺣل ﮐرد؛ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾﺎدی از اﯾن ﻗﺑﯾل و
ﺑﮫﻣراﺗب ﺑزرگﺗر در ﮐﺷورھﺎی ﭘﺳﺎﺑﺣران ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﺷده و ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب و ﻣؤﺛر ھم ﺑوده اﺳت.
ﺣﺿرت ﻋﻣرزاﺧﯾﻠوال ﻣﺷﺎور اﻗﺗﺻﺎدی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻏﻧﯽ و ﺳرﭘرﺳت وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﯾﮕوﯾد ﻣﺣﻣود ﮐرزی
ﻣﺷﮑل ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را ﺣل ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ و ھﻣﭼﻧﺎن ﻗرﺿﮫ ھﺎی ﺧود را از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن و ﭘﺷﺗﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت.
ﭘس از ﺻدور ﻓرﻣﺎن رﯾﯾس ﺟﻣﮭورﻏﻧﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ دوﺳﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﭘﯾﺷﯾن ،ﻣﺣﻣود ﮐرزی و ﺣﺳﯾن ﻓﮭﯾم از
ﺟﻣﻠﮫ ﺳﮭﺎﻣداران اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی در ﺑﺣران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ دﺧﯾل داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷدﻧد .ﻣﺣﮑﻣﮫ وﯾژه ﮐﮫ ﭘس از
ﺳﻘوط ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ﺑﯾﺳت ودوﺗن از اﻓراد دﺧﯾل در ﺑﺣران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات ﮐرد اﻣﺎ اﯾن
دو ﺗن در اﯾن ﻓﮭرﺳت ﺷﺎﻣل ﻧﺑودﻧد .رﯾﯾس اﯾن ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾش ازاﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ آﻧﺎن ﻗرﺿﮫ ھﺎی ﺧود را ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد
و ﻣﺳووﻻن ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وی ﺗﺎﺋﯾد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن ﻣﺷﮑل ﻧدارﻧد .ﻋﻣر زاﺧﯾﻠوال ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
ﻣﺣﻣود ﮐرزی در ﻣﻌﺿل ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ دﺧﯾل اﺳت .ﻣﺣﻣود ﮐرزی ﻣوﺿوع ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺧود را ﺣل ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﻣوﺿوع
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ﺳﻣﻧت ﻏوری ،ﻗرض ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺷﺗﻧﯽ را ﺣل ﻧﮑرده اﺳت درﻗدم اول او ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﻧد.
وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ورزد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓﺷﺎر ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت ﻣﺣﻣود ﮐرزی را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ھﯾﭼﮕﺎھﯽ ﻧﺧواھد ﭘذﯾرﻓت.

t.o

زاﺧﯾﻠوال ﻣﯾﮕوﯾد ﺣﺗﻣﯽ ازﻣﺣﻣود ﮐرزی و ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺣﺳﺎب وﮐﺗﺎب ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی اﻧﮭﺎ
اﺳت ﺑﭘردازﻧد .اﻣﺎ ﭘﯾش ازاﯾن ﻣﺣﻣود ﮐرزی ﺑﮫ ﺷدت اﺗﮭﺎم ھﺎی وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ را رد ﮐرده ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻗرﺿﮫ ھﺎی
ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .ﻣﺣﻣود ﮐرزی زاﺧﯾﻠوال ﻣﺷﺎوراﻗﺗﺻﺎدی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور وﺳرﭘرﺳت وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ را

la

ﺑﮫ دﺳت داﺷﺗن درﻓﺳﺎد واﺧﺗﻼس ﻣﺗﮭم ﮐرده ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را زاﺧﯾﻠوال ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ھﻣﮑﺎران داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ اش ﺳﻘوط داده اﺳت .ﻣوﺿوع رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ دوﺳﯾﮫ ﺑﺣران ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮑﯽ از آزﻣون ھﺎی ﺑزرگ ﺑرای

es
a

رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺳﺎد در ﺑراﺑر ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود دﯾده ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﭼﻘدر ﺑﮫ اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺧواھد ﮐرد.

اﻣﺎﻏﻧﯽ ﺑﺎورﻣﻧد اﺳت ،اﺻﻼح ﻧظﺎم ﺣﻘوﻗﯽ ،از ﮐﺎرھﺎی آﻏﺎزﯾن ﺑﺳﺗر ﺳﺎزی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد
ﺑود ،ﺑرای اﯾن ﮐﺎر در روز ھﺎی آﯾﻧده دو ﻓرد ﻣﮭم در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﻧﯾز ﻓﮭم درﺳت ﺣﻘوﻗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت .در دﯾداری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳووﻻن ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی
ﺧﺻوﺻﯽ داﺷﺗﮫ ،ﺗواﻓق ﺷده ﺗﺎ ﻧظﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺷور اﺻﻼح ﺷود .ﺷورای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﮔﻣرﮐﺎت و ھﻔت وﻻﯾﺗﯽ
ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﮐﺎﻻ ﺗراﻧزﯾت ﻣﯽ ﺷود ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی وﯾژه ﮐﺎری اراﯾﮫ ﮐرده اﺳت .ھدف ﺣﮑوﻣت او اﯾن اﺳت ﮐﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭼﮭﺎر راه اﻗﺗﺻﺎدی آﺳﯾﺎ ﻣﺑدل ﺷود ﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎری و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺷورھﺎ از اﯾن طرﯾق اﻧﺟﺎم
ﺷود .اﻗداﻣﺎت ﺟدی در ﺑررﺳﯽ دوﺳﯾﮫ اﯾن ﺑﺎﻧﮏ روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺎﮐم ﮐﺷور ﺣﮑم
درﺳت را ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ او ،ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ اﺳﺎس ﺑﻧﯾﺎدی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﺳت .در ھر ﯾﮏ از ﺳﻔر ھﺎی ﮐﺎری
اش ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ ﺣﺿور ﺧواھﻧد داﺷت.
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ﺳوﮔﻣﻧداﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﺎرﻣﺎه اﺳت ﮐﮫ دوﺳﯿﮫ ﻛﺎﺑل ﺑﺎﻧﻚ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳت اﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﻣﺤﺎﻛﻤﮫ
ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻘﺮوﺿﺎت ﺑﮫ ﺧﺰاﻧﮫ دوﻟﺖ ﻧﺎﻛﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔر ﻣﻘروﺿﺎت اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﮫ وﺟﮭﮫ ﺑﯾت اﻟﻣﺎل
دارد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ﺑرﮔرداﻧده ﻧﺷود ،اﻋﺗﺑﺎر ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ زﯾر ﺳوال ﺧواھد رﻓت.
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دوﻟت در ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﭘروﻧده ﮐﺎﺑﻠﺑﺎﻧﮏ و ﻧﺑود ﺳﯾﺳﺗم ﻧظﺎرﺗﯽ درﺳت ،ﺳﺎﯾر ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ را ﻧﯾز ﺑﺎ ﺑﺣران
رو ﺑرو ﻣﯽ ﮐﻧد .از ﻣﺟﻣوع ﭘوﻟﮭﺎی ﺳرﻗت ﺷده ازﮐﺎﺑﻠﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗﻧﮭﺎ  ٢٢٧ﻣﻠﯾون داﻟر ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﮐﮫ ١٧٩
ﻣﻠﯾون آن ﭘول ﻧﻘد اﺳت و ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ  ۴٨ﻣﻠﯾون دﯾﮕر ﭘوﻟﮭﺎی ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی ﻣﺗﮭﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺳوی دوﻟت ظﺑط ﺷده
اﺳت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﮏ ھﺎی ﺿﺑط ﺷده را ﺧرﯾداری ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ﮐﻧون ﭘول آﻧرا ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ
دوﻟت ﭘرداﺧت ﻧﮑرده اﻧد .رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻏﻧﯽ ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن طﯽ ﻓرﻣﺎﻧﯽ دﺳﺗور داد ﮐﮫ دوﺳﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺧدﺷﮫ دار ﮐرده اﺳت ،ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﺑررﺳﯽ ﺷود ،اﻣﺎ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ،ﺑررﺳﯽ ﻧﺷد و در ﻧﯾﻣﮫ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .رﯾﯾس اﺟراﯾﯽ دﯾدﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮔﻔت :ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎز ﮐردن

rg

دوﺑﺎره دوﺳﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔرم ﻣردم و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ روﺑرو ﺷد ،اﻣﺎ ﺳﮭل اﻧﮕﺎری در ﺗﮑﻣﯾل و اﺟراﯾﯽ
ﮐردن آن ،ﮐﺎرﮐرد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﺟدﯾد را در اﯾن راﺳﺗﺎ زﯾر ﺳوال ﺑرده اﺳتx .ﺎرﻧواﻟﯽ و ﭘوﻟﯾس در زﻣﯾﻧﮫی

t.o

ﺗطﺑﯾق ﻓرﻣﺎن رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐرده و ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ ﻓﺳﺎد ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﮐﮫ از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻗوی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﺧوردار
اﻧد را ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﯾز ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﮑﺷﺎﻧده ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ آزاداﻧﮫ ﮔﺷت و ﮔذاز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از زﻣﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺟدﯾد ،ﺑﯾش از
 ۵٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﻣﺗﺿرر ﮔردﯾده و ﻏراﻣت آﻧرا ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد.
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