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 حکومت دو سره و دزدان سرگردنه

 از زندان رها شده تا در شهرک هوشمند سرمایه گذارى کند "فیروزىهللا خلیل "

 

 
 

کارروائی های حیرت انگیز، ی با مشاهدۀ این بالغ انه ایست، هر انسان عاقل وعجب دور و زم

 فرستد. ی های آن نفرین میگیرد و بر چرخ گردون و کج رو انگشت به دهن می

کشند تا بار دگر سرمایه گذاری کنند و این بدین معنی تواند بود  دزدان را از زندانها بیرون می

 ی.دنکه آزموده را بار دیگر به آزمون گیرند که البته خطائیست بس بزرگ، عظیم و نابخشو

را در ظرف کمتر از ده سال حیف و میل کرده و چور و میلیون دالر  900که بیشتر از  آنانی

غارت کردند، کابل بانک را به سقوط کشاندند و همه دارائی های بانک و پول بیت المال را به 

. برای خود در خارج  . . خارج انتقال داده و زندگی های افسانوی با قصر های میلیون دالری و

 دگر اعتماد کرد؟!  افرادی بار توان به همچو از کشور تهیه دیدند، چگونه می
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 آنکه به قمار خو گرفت، نرود این عادت بد تا ابد از سر. چگونه استخوان را دهن گرگ می

 دهید؟!

 شرم تان باد نابغه های دوران!!!

 کنیم: اندکی به گزارشی در این مورد درنگ می

 9٨بتدایى (: کار ساخت شهرک "هوشمند" در کابل، به هزینۀ ا9٤عقرب  1٣کابل )پژواک، 

خلیل هللا فیروزى، کسى که در قضیه کابل بانک به ده سال حبس محکوم شده، آغاز  میلیون دالر

 .یافت

، پس چگونه هنوز میلیون دالر سرمایه برایش باقی مانده است 9٨خلیل هللا فیروزی اگر واقعاً 

 پرداخته است؟!قسمِت از قروض خود به مقامات ن این مبلغ را جهت ادای یک

اگر اشخاص و افرادی مانند خلیل هللا فیروزی جایداد منقول و غیر منقول در اختیار داشته و 

و شاید هم بیشتر  میلیون دالر 9٨توانند با پیشکش  هنوز قصر های دوبی آنها پا برجا است و می

 ، پس کابل بانک چرا به سقوط مواجه شد؟؟نندکمعیاد زندان خود را خریداری  از آن

انک ب یسان اسبق کابلئ، شیرخان فرنود و خلیل فیروزى ر1٣9٣در برج قوس سال  ستره محکمه

 .را هر کدام به ده سال حبس محکوم کرد

قرار معلوم این جنابان معیاد حبس ده سالۀ شانرا با پول خریداری نموده اند. مربی داری، مربا 

 بخور، اما نه به این غلظت!!!

شده در جوار  س جمهور، در مراسم آغاز کار شهرک یادیئما عبدالعلى محمدى مشاور حقوقى را

انک، راه ب سرک هشتاد متره میدان هوایى کابل، گفت که از زمان تشکیل کمیسیون تصفیه کابل

توانند  بانک از هر طریقی که می های حصول ساده قرضه ها دنبال گردید تا مقروضین کابل

 .بیایند و به این پروسه بپیوندند

که این افراد در محبس باشند و به عنوان فراری در خارج از کشور  مانیموصوف افزود تا ز

 .ماند کشند و هم حق مردم باالی شان می شان زجر می باشند، هم خود

چیان و کیسه بران را از زندان ها بیرون کنید  خوب از این به بعد همه دزدان و رهزنان و قاچاق

 خانه سازی" و.بازسازی"  و "وژه های مختلف "را در پر تا در زندان ها زجر نکشند و بعد آنان

 خدمت" گردند!!!.، بگمارید تا مصدر " .

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
mailto:spineghar@gmail.com


  

 

 

  6از ٣

 spineghar@gmail.com و یا  info@arianafghanistan.com : مقاالت ارسال برای ما با تماس

د که محکومین ید شئأذ کرد و از سوى قوه قضائیه نیز تاو به همین دلیل، کابینه تصمیم اتخا ۀبه گفت

به حبس قضیه کابل بانک به عوض زندانى شدن، سرمایه گذارى کنند تا قرضه هاى بانک را 

 .ت کرده بتوانندپرداخ

که در دنیا  بی نظیر است. همین گونه اگر پیش برویم تا چهار سال باقی  یعجب عقل و فراست

جهان مبدل خواهد شد. صبر نستان به بزرگترین قدرت اقتصادی مانده از حکومت دوسره، افغا

 تلخ است، اما از بر آن نپرسید که از همین حاال تلخی آن احساس می شود.

د که فرصت سرمایه گذارى طورى که به فیروزى داده شده است، به سایر محکومین وى افزو

 .شده نیز داده مى شود قضیه بانک یاد

یعنی همه دزدان و چپاولگران کابل بانک که از در وارد زندان شدند، از دریچه برون ساخته می 

 شوند و این است عدالت حکومت دوسره.

جمهور در امور اصالحات و حکومتداری خوب، در یس ئخاص ر ۀنمایند "مسعود ءضیا احمد"

باشد و از طریق  این مراسم گفت که خلیل هللا فیروزی از جمله سهمداران بزرگ این شهرک می

 .بانک را بپردازد تواند قرضه های کابل مفاد آن، می

 کی حساب گرفت و کی حساب پس خواهد داد؟! "، رسد زک نمیر که جو لغمان میـزک ب  ـب  "

ماتیک آماده و تیار است و هر که از هر راهی که آمده بود، به همان صوب وهای دپل پاسپورت

 رهسپار می شود. 

. ، زمینه  . وزیر امور شهرسازی، گفت که شهرک هوشمند، . "سید سعادت منصور نادری"

 کند. تن به طور مستقیم فراهم می ۲٥00اشتغال را برای 

ا مد نظر گرفته باشند، اما به قیمت معامله با رسد که مسؤولین منافع کوتاه مدت ر به نظر می

منافع دراز مدت و نتایج آن و نیز از نظر انداختن امکانات فرار از کشور که در این اوضاع و 

احوال کشور چندان مشکل و ناممکن نمی نماید و بعداً هم پولیس بین المللی یا انترپول هم هیچ 

 س افغانستان در گذشته نشان نداده است.عالقۀ به همکاری با مقامات مربوطه و پولی

سرمایه گذار اصلی شهرک هوشمند، با ابراز سپاس از حکومت وحدت ملی که  "خلیل فیروزی"

زمینه کار، سرمایه گذاری و بیرون آمدن از زندان را برایش فراهم نموده گفت که نظر به فیصله 

 در ۲0باشد و تا به حال  میلیون دالر قرضدار می 1٣٧بانک،  نهایی محکمه اختصاصی کابل

 .صد مقروضیتش را پرداخته است

 پنهان بود که امروز سر از گور برون کرده است؟؟؟ روگمیلیون دالر تا حال در کدام  9٨پس این 
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د تا بانک نموده است، مبلغ مابقی را بای وی افزود بر اساس توافقی که با کمیسیون تصفیه کابل

فعالیت تجارتی این مقروضیت را تا سه سال دیگر پرداخت خواهد هفت سال دیگر بپردازند؛ اما 

 .نمود

این مقروضیت را در کوتاه مدت یا دراز مدت اگر هم قادر به پرداخت باشند، آن ضربۀ اقتصادی 

 ی در قبال ندارد؟!ز از اعتماد مردم، آیا هیچ کیفررا که به کشور وارد کردند و آن استفادۀ ناجائ

دراین پروژه تنها خودم سهم دارم، مربوط »ساخت شهرک هوشمند گفت: در مورد  "فیروزى"

 .«تخودم است، این زمین ملکیت من اس شخص

 "فیروزی"است و در پروژۀ ساختن این شهرک هم تنها  "فیروزی"که زمین مال  خوب زمانی

 میلیون دالر است، پس این حکومت دوسره و عقل ک ل آیا سر پیاز است یا9٨سهم دارد و سهم او 

 تۀ پیاز؟!

بانک نیز نظر به حکم محکمه از  ، سایر محبوسین قضیه کابل"فیروزی"بر اساس معلومات 

نمودند و مطابق  ءهای خود را امضا زندان رها شده اند و دیگر مقروضین، به همین شکل قرارداد

 .روند؛ اما یک تعداد تا به حال به توافق نرسیده اندبه آن پیش می

کند و بار دگر همان احکام خود را  کم حبس و زندان صادر میعجب محکمه ای که یکبار ح

خود پس گرفته و برای همان مجرمان حکم آزادی صادر می نماید. به این محاکم چه باید اطالق 

اسالمی و یا یکی و خلص محکمۀ  - کرد؟ محکمۀ اسالمی؟ یا محکمۀ ملی و یا هم محکمۀ ملی

 دیموکراتیک دوسره؟!

ملیون دالر  ٤٣٧میلیون دالر امریکایى بالغ مى گردید که تا کنون  900 بانک به قرضه هاى کابل

 .آن حصول شده است

محکمه در دخیل بودن بحران این بانک، سه تن را هر یک به سه سال قید و چهار تن دیگر را 

 .به شش، شش ماه حبس تنفیذى محکوم کرده بودند

قوانین خود ساختۀ خودشان هم نبوده و همیشه هرچند حکم این محاکم هیچگاه عادالنه و مطابق به 

زر و زور و تزویر در اکثر آنها حرف اول و آخر را زده است، اما اینبار دگر نه بر خود آبرو 

 نه هم به این حکومت دوسره. گذاشتند و

ند و کاو قرار گیرد و نفع  هرچند، چند و چون این معامله باید از نگاه حقوقی و اقتصادی مورد ک 

آن توسط متخصصین امور تول و ترازو گردیده و با هموطنان شریک ساخته شود، اما  و ضرر

آنچه برداشت من از قضیه بود، با درنظرداشت این اصل که در این عصر و زمانه و در این 
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ی مورد ی، هیچ زورآور و زور دار و زورگوحکومت دوسره و نیز در حکومت ماقبل آن

توان از همین حاال حدس زد  " را میسرمایه گزاریبت این "نگرفته است، عاق بازخواست قرار

یل م و حیف ودید از یک جیب به جیب دگر ریخته و نیز پول های هنگفتی که در این معاملۀ ج

 خواهد شد، از همین اکنون معلوم است.

اری او در این گزاز کابل بانک مقروض است و سرمایه  میلیون دالر ۵٣0 "خلیل هللا فیروزی"

 گردد. میمیلیون دالر  9٨ۀ خانه سازی  بالغ بر پروژ

ریخ ششم نوامبر در سایت های انترنتی به نشر رسیده است، اما دیروز أاین مختصر به ت نوت: 

هفتم نوامبر اطالعیه ای از جانب دفتر ریاست جمهوری در این مورد به نشر رسید که خودسری 

 این شما و این هم اعالمیۀ متذکره:گذارد.  ها در دربار ریاست جمهوری را به نمایش می

اعالمیه جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تفاهمنامه همکاری وزارت شهر سازی و ]  

 "خلیل هللا فیروزی"مسکن با 

 ا از نزد شرکای آنخاطر حصول قرضه هه کابل بانک ب ۀکه رسیدگی به دوسی ییاز آنجا کابل:

 افغانستان می باشد؛حکومت جمهوری اسالمی  ۀاز تعهدات عمد

راه های حل ممکنه و در  یجوو  به دلیل اینکه حصول قرضه های این بانک از طریق جست

 مطابقت با قوانین نافذه کشور و تجارب بین المللی باشد؛

و بر مبنای مشوره حقوقی اداره تصفیه کابل بانک و بر اساس حسن نیت نسبت به سرعت بخشیدن 

خلیل "و  "نبی زاده وردک"یک تفاهمنامه همکاری با شرکت  جمع آوری قرضه های کابل بانک،

 ءبه امضا جاریعقرب سال  1٣ریخ أطرف وزارت شهر سازی و مسکن به ت از "هللا فروزی

 رسید.

 ۀق این تفاهمنامه با قوانین نافدرئیس جمهور افغانستان غرض دقت و توجه بیشتر به هدف تطاب

ر خصوص متهمین کابل بانک، دستور بررسی کشور و الزامیت های ناشی از احکام محکمه د

 عاجل و همه جانبه تفاهمنامه مذکور را صادر نمود.

 رئیس جمهور کشور بر اساس این ارزیابی ها تصامیم ذیل را اتخاذ کرد:

و مکلفیت اش مبنی بر  "خلیل هللا فروزی"تمامی مندرجات حکم محکمه مبنی بر محکومیت  -1

باشد. هیچ نهاد دیگری  می ءقابل تغییر بوده و مرعی االجراباز پرداخت تمامی قرضه ها غیر 

افغانستان، صالحیت تعدیل حکم محکمه را  ۀکشور در روشنایی قانون نافذ ۀیئقضا ۀبجز از قو

 ندارد.
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که این تفاهمنامه الزامی نبوده و بار حقوقی قرارداد را ندارد و به دلیل ضعیف  ییاز آنجا -۲

 غی می باشد و از اعتبار ساقط است.بودن بنیاد های حقوقی آن، مل

خاطر ه ب "روزییفهللا خلیل "جریب زمین تخصیص داده شده از سوی  ۶٨در مورد جایداد  -٣

اعمار پروژه وزارت شهر سازی، به اداره تصفیه کابل بانک دستور داده شده است تا مطابق 

بل انک در مقااحکام قانون، زمینه انتقال این ملکیت با در نظر داشت قوانین کشور به کابل ب

 جبران قرضه را بررسی و در زمینه پیشنهادات خود را هر چه زودتر ارائه نماید.

احکام محکمه در خصوص تطبیق کامل  ۀچه عاجلتر در زمینلوی څارنوالی کشور هر -۴

 [کابل بانک، گزارش دهد. ۀمحکومین قضی
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