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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  مجيب مشعل: نويسنده

  عارف عباسی: برگرداننده
  ٢٠١۵ نومبر ٠٩

  :افغانستان
  متھم سقوط و غارت کابل بانک

  . تا حال آزاد و مصروف ثروت اندوزی است
  

 :تبصرۀ مترجم

لعه می فرمائيدعدالت در افغانستان به مسخرگی و افتضاح تبديل ھموطن محترم طوری که در متن اين مضمون مطا

شده و زير نام مبارزه با فساد چه دسائس بزرگی طرح گرديده و برای دزد با پشتاره چه راه ھای مصونيت و گريز 

ت او از پنجۀ قانون سنجيده می شود چه اين شخص با اراکين بلند پايۀ دولت و متنفذين ھمکاری داشته ھمه در خدم

  .اند 

  .دستی با حکومت قرار داد می بندده عجايب کاری در شھر ديدم اگر گويم کسی باور ندارد که دزد زندانی و چراغ ب

  .می دانم که مضمون طويل است ولی ارزش خواندن را دارد که به چه پيمانه دردناک  و شرم آور است

  

  :متن ترجمه

 انکشاف است، در روز چھار شنبه تاجر شناخته شده ای کنار اراکين   در اين جا روز جالبی برای- کابل افغانستان

  ايکر زمين در با ٣٣ منزل را امضاء کند که در ساحۀ ٨٨٠٠بلند پايۀ حکومت ايستاده تا قرار داد اعمار شھرک 

  . ليون دالر  آباد می گرددي م٩۵ارزش ترين منطقۀ قلب شھر کابل به سرمايۀ اولی 

کابل بانک و کشاندن  به پانزده سال حبس به جرم افالس خليل هللا فيروزیعمده محکوم شدن در اين ارتباط مشکل 

 ايفای وظيفه هحيث رئيس اجرائيه  در آن  بفيروزیغارت در حدود يک بليون دالر پول پس انداز کنندگان بود که 

سسات کمک دھنده را تکان  عيسوی بانک را به پرتگاه سقوط کشانيده و مؤ٢٠١٠اين دستبرد در سال . می نمود

 . پديدار گشت،شديد داده تزلزل در اعتما سيستم ھا ی پولی  که توسط غرب حمايت می شدند

  . روز ھای خود را به ثروت اندوزی گذرانيده مدت حبس خود را شبانه تکميل می نمايدفيروزیمگر آقای 

 افالس کابل بانک محکوم در دست داشتن  نفر را به جرم٢١ ، ٢٠١٣  مارچ سال ۵محکمۀ افغانستان به تأريخ 

  .  به متھمين بودند٢٠١٣ مارچ سال ٣ در ی، در حالی که مسؤولين خواھان سزای سنگين ترکرد
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گيری جدی و ادۀ قوی نزد مقامات حکومتی در پيپنج سال بعداز ماجرای اختالس بانک بنابر  وضاحت نبود ار

  خود نمودار ناتوانی مقامات غربی در پاک سازی طرزالعملی ،قتبازداشت متھمين و شاملين اين قضيه در اسرع و

    توسط امريکا ايجاد و تمويل گرديداً بود که عمدت

  

وق وجھی بين المللی گرديده دبرخورد مالئم در اين قضيه مسلماً انگيزۀ ناراحتی و نارضايتی کمک رسانان و صن

ائط و مقتضيات تداوم کمک ھا به حکومتی که  برخورد با  و شرکايش را از  شرفيروزیکه محاکمه و مؤاخذۀ آقای 

 . وضع نمودند،فساد را توقف بخشيده بود

يکی از مأمورين غرب که از ذکر نامش بنابر تعجبش از تحوالت اخير و گردآوری تفصيالت مزيد خوداری نمود 

  »به وضاحت اين واقعاً ابھت انگيز است«  اظھار داشت 

  »توان مصون بود ه با سرقت مبالغ ھنگفت پول میچنين انتباه می دھد ک« 

 سال گذشته بر اريکۀ قدرت تکيه زد و تعھد سپرد که در سبيل محو فساد مزمن  در اشرف غنیرئيس جمھور 

سی رفقط چند ماه قبل دوسيۀ کابل بانک را بر. حکومت تالش نموده و اقتصاد عليل افغانستان را بھبود می بخشد

  . نمودتقاضا و رفقايش فيروزیجديد نظر نموده و مجازات سنگينتر را برای آقای ه ھا تمنموده بر محک

سرمايه گذاری در  شده اند بنابر اشد ضرورت   به) ھم بازی(  بدهفيروزی با آقای اشرف غنیمگر حاال حکومت 

و ھراس ھمگانی ) مترجم. کومت دو کله يیحعدم کفايت (اقتصادی که در اثر تھاجمات طالبان به رکود مواجه شده

  . از فروپاشی دوبارۀ مملکت

 فرو ماندگی، راه گمی و تزلزل  اعتقادی خطرناک او  اشرف غنی پيام آور مشکل عمدۀ فيروزیظھور دوبارۀ آقای 

متنفذين و روی دست گرفتن بعضی از  ابسدر اوائل زمامداری اش با به کنار بردن  . در مبارزه با فساد است

برای نيل به اين منظور سعی نمود ولی فعالً در ناکافی بودن و عدم مؤثريت اين ) مترجم. دکه عملی نش( اصالحات

  . انتقاد قرار دارد،اقدامات مورد

ن دو ھفته قبل از وظيفه اش آمر سازمان بين المللی نظارت بر فساد در افغانستا) Drago Kos(درگو کاسآقای 

آقای » که حکومت در اقدامات خود در امر مبارزه با فساد جدی باشدکه او فکر نمی کند «  نموده اظھار داشتااستعف
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 که عضوکميتۀ مستقل مشترک بين المللی در امور مبارزه عليه فساد، نظارت و مراقبت و ارزيابی است افزود کاس

ئيس دست گرفتن رئيس جمھور و ره ی يک سلسله کار ھای پراگنده در يک سال  بعد از زمام قدرت بابه استثن.  «

  »عمل نيامدهه کدام فعاليت مؤثر، مؤجز، منسجم و منظم در اين مسير بحال تا  اجرائيه

آن چه توقع می رفت يک ارادۀ قوی سياسی و حمايت از اين مبارزه بود که صورت نگرفت، «  ادامه داد کاسآقای 

  » در تحت چنين احوال پائيدن را بيھوده پنداشتم

 باعث ريشخند عام قرار ،ی گويند انديوالی حکومت با فيروزی در اين پروژۀ مھمن بين المللی عليه فساد مفعاال

  .گرفته

اين ھمبستگی پيام ناسالم سياسی را به مردم افغانستان و « ن مبارزه با فساد می گويد يکی از فعاال ترابیيماآقای 

تواند در افغانستان  اول کرد میجھان  می دھد که در زمينه سازی محوطۀ فرھنگ معافيت ھرکه قاپيد، دزديد و چپ

سرمايه گذاری کند و کسی مشروعيت اين سرمايه گذاری را مورد سؤال قرار داده نتوانسته و مجرم از مؤاخذه در 

  .» امان باشد

  آقای اشرف غنیمشاور حقوقی ) Smart City(نام شھر ھوشياره  بفيروزیدر محفل گشايش پروژۀ آقای 

  درفيروزیخاطر اين سرمايه گذاری ابراز امتنان نموده اذعان فرمود که حضور ه  بفيروزیاز عبدالعلی محمدی 

ھدف اين نيست که مقروضين کابل بانک در زندان محبوس .  زيادی می آفرينداين جا عوض زندان پلچرخی سؤاالت

اين ھا از دولت و مردم قرض نگرفته بودند ( شودبمانند بلکه منظور اين است که پول حکومت و مردم پس گرفته 

 اين را محمدیو ) مترجم. را دزديدند، بنازم اين منطق را بلکه به پس انداز دولت و مردم خيانت نموده آند  آن

 می افزايد در زندانی ساختن چنين اشخاص و يا فرار شان از محمدی.طرزالعمل تشويق و ترغيب حکومت خواند 

  )مترجم. سبحان هللا. ( د شان متأذی می گردند بلکه پول مردم ھم پرداخت نمی گرددوطن نه تنھا خو

ليون دالر به سرقت رفتۀ بانک در تعلل بوده است، ي م٩٨٨تا ماه اگست امسال تالش ھا برای اعادۀ مجموع پول که 

 محکمه حکم صادر ،بسپانزده سال ح به فيروزیمحکوميت عالوه بر . فقط  کم و بيش مناصفۀ آن دستياب گرديده

 گفت تشبث امروزی وی يک قسمت فيروزیلفونی يطی مصاحبۀ ت. ليون دالر به دولت بپردازدي م١٣٧نمود که وی 

  .مؤافقتنامه ای است که  با حکومت صورت گرفته

 ایه دفتر خود می آيد تا در پروژه اساس اين توافقنامه او مدت حبس خود را شبانه تکميل نموده و روزانه به ب

 فيروزی. وجود بيايد که او را قادر به پرداخت ديونش بسازد ه سرمايه گذاری کند که مقدار کافی پول از مفاد آن ب

  . فيصد دين خود را پيش پرداخت نموده و متباقی را به اقساط طی ھفت سال می پردازد١٧گفت که 

معين کمک می نمايد چه مفاد ھنگفتی در او افزود که اين سرمايه گذاری او را در پرداخت قروضش قبل از وقت 

او را قادر به پرداخت  ليون دالر مفاد را دارد که اين مفادي م٣٠٠راه است، او می گويد که در اين پروژه توقع 

ليون دالر از اين تشبث طور  ماليه به خزانۀ دولت ي م٧۵ماه می سازد عالوتاً مبلغ ١۴ تا ١٣قرضه ھايش درمدت 

  .می ريزد

 بعد از ظھر کار می کنم بعداً به دفتر ۴می افزايد که بيش از يک ماه بدينسو روزانه به دفترم تا ساعت  فيروزی

  .امنيت ملی برای تکميل دوران حبسم می روم

به اساس يافتگی ھای  حيث اولين بانک خصوصی پا به عرصۀ وجود گذاشته وه  ب٢٠٠۴کابل بانک در سال 

ينی و  واقعی دسيسۀ تطبيق طرح تبديل بانک  به يک تشبث پر خطر بازده صورت عه مفتشين  از بدو مرحله ب
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بانک به زودی به صندوقچۀ قابل دسترسی برای متنفذين  تبديل شده که توانستند برای .   مشھود بود،کوتاه مدت

  . سرمايه گذاری ھای شخصی از پول پس انداز مردم بدون قيد و بستی قرضۀ بدون پرداخت بگيرند

حيث رئيس  و شير خان فرنود يک صراف کھنه کار که مورد تعقيب  پوليس بين ه  بخليل هللا فيروزی پاک مؤسسين

مھور جحيث معاون و سھمداران عمدۀ بانک برادر رئيس ه المللی و جلب حکومت روسيه برای حبس قرار داشت ب

د ياداشت ھای جلسۀ حکومتی در بر بنيا. بود) حصين فھيم ( قسيم فھيمو برادر معاونش ) محمود کرزی( کرزی

قسيم  خواھر زاده يا برادر زادۀ ۀ فيصد سھم داشت پسر ھفت سال٣ بانک که ن يکی از سھمدارا،زمان بحران بانک

  .بودفھيم 

ليون دالر پس انداز کنندگان يمگر سھمداران در عين زمان برداشت کنندگان و قرضه گيران ھم بوده اند به صد ھا م

برای خريد يک شرکت ھمچنان پس انداز مشتريان . ه و برای خريداری جايداد در دوبی انتقال يافتبه آنھا داده شد

ی  و ايجاد تشبث توزيع گاز مايع و خريداری فابريکۀ قديم سمنت مملکت، اعمار فروشگاه ھای عصری و ئھوا

ضه گرفته شده بود به منازل رھايشی در اطراف و اکناف شھر کابل و تشبثات بی شمار ديگر که از بانک قر

  .مصرف رسيد

بانک زمانی شھرت پيدا نمود که با اشتھار و تبليغ مردم زحمت کش افغانسان که در باالی فھرست ممالک نادار 

قرار داشت تشويق و ترغيب نمود که در مسابقۀ التری بزرگ که ھر ماه بر گزار می شد و لو که صد دالر پس 

احب يک اپارتمنت رھايشی، موتر و پول نقد به قسم جائزه  شوند وبعداً آشکار شد انداز داشته باشند شرکت نموده ص

با اين خدعه  و   را باالی بانک فروختند  بوده به ده چند قيمت آنفرنود و فيروزیکه اين منازل جايداد شخصی 

  .ی کردندئ کمایمبالغ بيشمار

 زيادی را  سؤاالتفيروزیولی اين چال . مله نموده با حکومت معافيروزی ھم چون فرنودتا حال فھميده نشده که 

آفريده که اگر او به اين پيمانه پول برای بازی کردن داشت چرا حکومت پول غارت شده را اولتر از او نگرفت و 

 فعلی اش در تشبث فعلی بنابر شھرت آلودگی یکه بااليش شھرک می سازد ضبط نکرد؟؟ چرا شرکارا چرا زمينی 

  .زھم با او پيوند خوردند؟او با فساد با

 که در زمان رياست بانک ايجاد نمود جواب می يابد، فيروزیبه باور تحليلگران جواب اين سؤاالت در ارتباطات 

چه او مبالغ نقد را به قشر مقتدر حکومتی و حلقات متنفذ سياسی  بيدريغ پرداخت و اين اشخاص تا حال در طلسم 

 متکی به ھمان بازی گرانی است که از اشرف غنی) مترجم. مصلحتی( فیحکومت ائتال. اسارت او گرفتاراند

 باج می گرفتند و با او در معامله و داد و گرفت بودند و حاال  کار بيشتری را پيش برده نتوانسته جز اين که فيروزی

  .تحليل گران می گويند.  سازش کندفيروزیبا 

طور ه متيازات خاص حتی در زندان بھره مند گردانيده که از آن جا ب با داشتن ارتباطات با نفوذ  وی را از افيروزی

  . می رود، مشھور استفيروزینام تيم ه تبال خود که بومنظم آزاد شده حتی برای تماشای تيم ف

حجرۀ زندانش با قالين ھای .  از حجرۀ زندان روزمره عکس ھا و اشعار را در فيس بوک خود می اندازدیزفيرو

 ،انی و توشک ھا و بالشت ھای راحت و قشنگ فرش است و ديوار ھای  حجره اش به زرد خيرهشمين ايريابر

  .رنگ آميزی شده

 نشان می ،که باالی توشک ھا لميده اندای  زيبا و آراستهعکسی او و فرزندانش را در حال استراحت در حجرۀ 

  .دھد
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جريانی که دشمن . طالب نشان می دھد را در صحن زندان در حال اختالط با محبوسين فيروزیعکس ديگری 

  . قرار داد بستهفيروزیحکومت وحدت ملی بوده و با 

  ختم ترجمه 

 

 نيويارک تايمز: منبع

 ٢٠١۵ نومبر سال ۴ :زمان انتشار

  

  

  


