
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                                                                                       محمد عارف عباسی :ليکوال   ٢٦-١٠-٢٠١٠  ني
  

        

  پرداخت پول توسط ايران
  !داؤدزی/ کرزیوجهی  بصندوق 

 
  :پرداخت های پولی توسط منابع خارجی بيک دولت مستقل به اشکال ذيل صورت ميگيرد 

  
  ) Bilateral(کمک های دو جانبه  : اول 

 
   )Grants( کمک های بال عوض : الف 

  
نعقاد مراسم رسمی تنامه های رسمی بين دو مملکت صورت گرفته بعد از طی مراحل قانونی با ااساس موافقه ب

بنشر رسيده  نه تنها مردم هر دو کشور بلکه  ً توسط نمايندگان دولتين بامضاء ميرسد و موضوع علناقرارداد مجوزه 
  .اهی حاصل مينمايدگ جهانی از اين  نوع  تأديات آۀجامع

  
         )Loans (قرضه ها  ب

  
در چوکات ستراتيژی های معين انکشافی دولت  هدف خاص انکشافی  دولتين غرض تمويل اۀاساس توافقنامه بازهم ب

  . درين بحث از آن ميگذريم و تابع شرائط خاص حقوقی ميباشدقرضه گيرنده صورت ميگيرد که مسلمًا
  

   :)Donations( اعانه ها : ج 
  

 آگاهی انحات طبيعی صورت ميگيرد که طبعًا خاصی بنابر حدوث سممالک بکشوراز  ۀيا عد  وتملکماز جانب يک 
  .عامه مطرح است

  
   ) : Multilateral( کمک های چندين جانبه : دوم

  
 از طرف مؤسسات بين المللی  معموًال چندين جانبه ۀتحت موافقتنام دسته بندی های فوق پرداخت ها همگون با

  . يا اعانه ها صورت ميگيردکمک های بال عوض و  ياشکل قروضه صورت گرفته يا ب
 خاص ۀيرفته شدذو اصول پ يا صندوق وجهی بين المللی مطابق شرائط  بانک آسيائی و ، قروض توسط بانک جهانی

  . حکومت قرضه گيرنده صورت ميگيردۀحقوقی بموافق
 ل متحد جهت تطبيق اهدافکمک های بال عوض زير چتر ملل متحد توسط مؤسسات و سازمان های تخصصی مل

 ممالک ۀمجموع از پرداخت سهميه های ساالن ملل متحد در ۀچون بودج  .اعطا ميگردد) پروگرام ملی انکشاف(
يا توسط  و  مطروحه ملی بسيج ميگردد ی با برنامه هافی مستقيمًاالذا تعقيب اهداف انکش عضو تشکيل گرديده، 

  .دردميگمرعی االجرا  ه ایرنامه های منطقوی و يا بين القارب
طرح و تطبيق گرديده ، سازمانهای )  UNAMA(در احوال کنونی فعاليت های مختلف ملل متحد توسط سازمان 

تعقيب خود را با همکاری وزارت خانه های مربوطه  در  متحد فعاليت های ساحوی و تخصصی اختصاصی ملل
  .اهداف معين تعقيب مينمايند

  

   )Covert Payments (خفی پرداخت های سری و م :سوم
  

اين بخش شامل پرداخت های سازمان های جاسوسی ممالک مختلف است که برای تأمين منافع خاص خود به 
.  پرداخت کننده صورت ميگيردع کشوِرخورده با منافحلقه های پيوند  و يا به گروه ها و جواسيس مستخدم خود 

    قانون موجب ه  پول نظر بۀ گيرند،ه شده در صورت افشاءخفی نگهداشتبر طبيعت آن سری و م اين تأديات بنا
و اين عمل خيانت ملی تلقی  خاص سزای مرگ برای محکوم داده شده بوده و در ممالکی يا مواردخواست باز

  .ميگردد
  

   در قالب کدام دزیداؤ/صندوق وجهی کرزیهموطن عزيز حاال بمن کمک فرموده بفرمائيد که پرداخت ايران به 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ۀحيث يک تبعه  خلق ميگردد که آيا جناب کرزی صاحب بیحتی سؤال.  يک از اين دسته بندی ها شامل ميگردد
ان چنين چرا اير؟  بروی کدام دليل؟ احمدی نژاد را قبول فرمايدۀ سخاوتمندانۀعادی افغانستان حق داشت که اين تحف

اين حيث رئيس جمهور يک مملکت آزاد و مستقل ببايد  چراکرزی  بخشش را به يک فرد عادی افغان روا دارد؟
 بروی حسن نيت  مطلقًا هااين پرداختچطور ا ميشود که ال پيد؟ سؤيردذ را بپکشور غيريف سری و مخفی يک تحا
بحيث مناعت وهمت وغيرت کرزی  چگونه و؟ ه استها و توقعات را همراه نداشتخواسته  ،نوع شرائط  هيچ،بوده

  ؟ ننگين را قبول کندۀ داد که اين تحف اجازهبرايش ،رئيس جمهور  افغان ويک اوالد با غرور
  

 در   حسابی داخل کشور؟يا بکدام مرجع وبه احمدی نژاد  به کجا حساب بدهد؟  رزی آيا ک، مصرفۀدر مورد محاسب
  .کشانيده افتضاح بننگين را بيشتر  ۀکرزی اين معاملتوضيحات مزيد  ،عوض

 آيا اطالع دادن معامالت پولی زير پرده از طرف کرزی به پوش در کمپ ديويد مهم بود يا آگاه ساختن مردم کشورش
  از ارگ رياست جمهوری؟

 وود گرديده پس عاليق ايران در هرد تعقيب سياست صلح وانمو وکال  خريداری دالئل مصرف از طرف کرزی 
 و  مشروع و مجاز وانمود فرمودهد و گرفت رااد گويی اينبا تمام پر رويی و زورکرزی بدبختانه بخش چه بوده؟ 

   ادا کرد؟حق برادری را با احمدی نژاد
  

ی اصلی گيزه ها بايد ان؟  آست يک عرف معمول ،بين زمامدارانال خلق ميگردد که آيا اين چنين معامالت سری سؤ
 باساس کدام تعهد و ايفای و کرزی زد پردا می نقد پولچنين تحايف را به معيارهای ملی جستجو کرد که چرا ايران

 را در حق مهاجرين بی ی بی شمارکه نا روا های غير بشری دولت ايران.  می کندنفع ايران آن را قبولکدام خدمت ب
  . دميريز رئيس جمهورش پول ۀناه افغان روا ميدارد ولی در کيسپ
  

 پاکستان و  ملت افغان اطالع دهند که تا حالبهگلخانه  ۀ محاسبۀو ادار حاال وقت آن رسيده که حکومت کرزی 
  اعطا کرده اند؟  طور مخفی و سری به کرزی را پول  بوجی  و ديگران چند  روسيه، ترکيه ،ازبکستان

  ؟ان افغانستان در اين افتضاح چيستنقش پارلماکنون 
  

ه بفغانستان توسط همچو اعمال ننگين و مناعت ا  عظمت ، و وقار عزت  ،آبروبا گذشت هر روز  انهسفتأمبدينترتيب 
  .تزلزل و قهقراء ميرود

.   سوء استفاده کند مطلق العنانونيت قانونی و حقوقی يک پادشاه و يک  ئاز مص  نبايد جمهور در چنين مواردرئيس 
  .و بازپرس است اين افتضاح از لحاظ قانون قابل مؤاخذه 

  
 نپايا
 


