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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ١٢

 محکوميت اختالس گران کابل بانک
  

  

 محمود کرزی                                                          شير خان فرنود

  

ھمچنان خليل .  سال حبس محکوم شد١۵ رئيس سابق کابل بانک به شير خان فرنودنظر به حکم محکمۀ استيناف کابل،  

اين دو تن با چند تن ديگر در حدود يک بيليون دالر کابل .  سال زندانی گرديد١۵هللا فيروزی آمر اجرائی بانک ھم 

  .بانک را اختالس کرده و از کشور خارج ساخته اند

 به حامد کرزیفاميل . راد ذينفوذ به ارتباط چور و چپاول در کابل بانک استصرف نشانه ای از خيانت افرقم ھا اين 

دزدی ھای ھمين مردم با . ين مرداری غرق ھستندا و ده ھا تن ديگر تا گلو درقسيم فھيم و فاميل محمود کرزیشمول 

 ئیدر کابل زمزمه ھا. درآورده و اندوخته ھای ھزار ھا ھم ميھن ما را به تاراج بردندنفوذ بود که کابل بانک را به زانو 

 ھم در دزدی و اختالس در کابل بانک دست محمود کرزی از طريق برادر کثيفش حامد کرزیشود که شخص  شنيده می

فاميل ھای ناپاک ديگری ھم  به  دامنۀ تحقيق را گسترش دھند، افراد و غنیاگر مقامات قضائی با اشاره از . داشته است

ين صورت، حادثۀ کابل بانک از حالت قضائی خارج شده و جنبۀ سياسی به ادر. محکوميت قضائی مواجه خوھند شد

 و غنی و يا بين حامد کرزی و غنیوسعت تحقيق حادثۀ چور در کابل بانک، تصامات جدی بين . خود خواھد گرفت

  . ر خواھد داشت را در بشورای نظارتمام  و عبدهللا

 سال گذشته ١٣ در حامد کرزیحکومت مستعمراتی .  نظام ھای ضد ملی استیدزدی و چور ثروت ملی جزء خط مش

 کرزی ھم استمرار ھمان نظام حکومت مستعمراتی غنیحکومت . بد نام ترين و فاسد ترين در جھان شناخته شده بود

  .  است، البته با ذوق متفاوت

  

 


