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

  
و شميره   ٣ 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 پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      حضرت عشرتی. غ :ليکوال  ٢٢-٠١-٢٠١١  ني
  

  نستانافغاعی يطبروی از گازاد شوحات دزدی ر واستثما
  

 تخنيکی   و کمک ها ی اقتصادی و١ ٩ ٦ ٨ وریر فب٦ قرار داد ٥شرايط قرضه بصورت مفصل ومشرح در ماده 
 هین توسط حکومت شاآسود   قروض وباز پر داخت تذکر داده شده است و  بيان و١ ٩ ٧ ٢ و ١ ٩ ٦ ٧سالهای 

س ساا هاتحادشوروی صادر ميگرديد به بنستان موال و امتعه  تجارتی که از افغاپول گاز و ديگر اافغانستان با 
  . تا ديه می شد  شور وی محاسبه و–معاهدات تجارتی افغان   وداد قرار

 هس ن در هر دوسال وآ واموال تجارتی افغان باقيمت زمان صدور  گاز طبعی و انواع ديگری از  امتعهۀانداز مقدار و
  گاز هد گرديد در صورت کهن توسط هر دو جانب تعين  خواآسود  ماه قبل از زمان شروع باز پرداخت قرضه و

کاستی داشته باشد مقدار باقی مانده  ن کمی وآسود  زمان تاديه قرضه و ت وقاموال تجارتی افغانستان درو  و طبعی
دو جانب  توسط هر ١ ٩  ٥ ٠ جوالی ١ ٢  قرار داد١ ٣ده پول هر دو جانب قابل تبادله باشد باساس ما که بااسعاربا 

    . طال صورت خواهد  گرفته ن بآبا اسعار ديگر باساس ارزش  ) ویر پول شو( تبادله روبل .تثبيت خوا هد گر ديد
که  با پول ...تخنيکی اتحادشوروی اعمار ميشود  عدت های مالی وموسساتيکه به کمک و مسا ه ها وژمصارف پرو

 شوروی تاديه خواهد -قرار داد افغان ديگر اموال تجارتی افغان بدست ميايد طبق مواد معتبر دور گاز طبعی واز ص
 قيمت را کهو جانب تعين شده باشد اما درعمل  راجع به قيمت حرف ميزند که توسط هر د١ ٩ ٦ ٨شد گرچه موافقه 

  و واردقدار گاز يکه شوروی  م ت راجع به  لومانرا تاديه ميدارد و تمام معآاتحاد شوروی خود تعين می نمايد 
مخفی  ميدارد و با  ومات  مفصل ديگر را کنترول يب معلوبهمين ترن. مديون افغانستان ميباشدپوليکه از مدرک گاز 

 ندنطرف سرحد  در خاک شوروی نصب گرديده بودآوجود پرو تست های حکو مت افغانستان ميتر های گاز که در 
 مقا مات افغان مجبور ميشدند ارقاميرا ً بعدا ظفين شوروی صورت ميگرفت وؤيشه توسط مامورين و من همآخواندن 

که در عوض قرض شان  رااتحادشوروی وارد وانتقال  داده شده و مبلغی ه  بفت ما سکو راجع به مقدار گاز ميگوکه
ط اتحاد شوروی سقيمت گاز را يک جانبه تو ريدت نموده قبول نمايد و بهمين تر تيب زمان تجديدن کنستابه حساب افغا

ی را سان خلق مينمايد که گازرا ارقام گاز سواالت را بذهن اه مت افغانستان می پذيرفت اين موضوع راجع ببايد حکو
بيا  وت فوق العاده دارد وان طبع و نشر شده تفآبا مقدار گازيکه ارقا م ن وارد ميکرد که اتحاد شوروی از افغانستا

 به(نه بلکه چور وچپاول کرده اند دزدی  و نستان را استثماراافغنست که استثمار گران سرخ شوروی گازطبعی آنگر 
را  جز ن کالن شوروی شان ننگين برادرا ين اعمال غير انسانی وبايد گفت اپرچم  وطن فروش خلق و ليدران قاتل و

ه يا ب ميد ون معرفی نموده بود چه ميتوان ناآست  دو بدروغ را دزدی از منابع يک کشورهمسايه که خود استثمار و
اساس ارقام که خود طبع و ه در حقيقت اتحادشوروی حتی ب. )  رسيدن  به هدف خواند؟ۀلينرا نيز وسآاصطالح 

 افغانستان متبحکو چيزی از قيمت گاز را که در انوقت  در مارکت ها بفروش ميرسيد  سمت ناقانتشار داده است يک
  .  ه استتاديه نکرد

 سنت  ١ ٧مکعب گاذيکه از افغانستان وارد ميکرد بر هرهزار برا  در١ ٩ ٧ ٤ الی ١ ٩ ٦ ٠اتحاد شوروی از سال 
   تصور می شد به فيت مکعبهزار  سنت  در٣ ٤نرا دو چند نمود يعنی  آ ً نستان تاديه می نمود  بعدابحکومت افغا

 و جود   با١ ٩ ٧ ٤تثبيت ميشود  در اوايل  مت  ساالنه گاز تعين واساس قرار داديکه در فوق تذکر داده شده است قي
  ن کار کنند گمانآروسها تمايل نشان نميدادند  که روی  بود  که  از تجديد وقت تعين قيمت  گاز دو سال سپری شده 

تاديه   تا ً عدانرا بآقيمت  ثقه  مقدار گازيست که بشوروی صادر شده ونها مصروف تهيه راپور درست و آميرفت که 
 شد  که قيمت   ديده کريدت مينمايند  اما بعدًا نها است  کم وآيا از قرضه هايکه حکومت افغانستان مديون  ميدارند و

سکو  برای ايران در هر ليکه در عين وقت ماا سنت در هر هزار مکعب فيت بلند بر دند  در ح٤ ٦  به ٣٤را از 
 ها خواهشواز ايرانی )  سه برابر قيمت گاز افغا نستان(ت  تاديه مينمايد ر و سی هشت سنيکدالهزار مکعب فيت 

                         ورند محرم ومخفیآنموده بودند قيمت را که از اتخاشوروی در برابر هر هزار مکعب فيت گاز بدست می 
ت مقاما ما دارند اورند محرم ومخفی نگه آ گاز بدست می قيمت را که از اتحادشوروی در برابر هر هزار مکعب فيت

نستان اطال ع داده بودند  و زمانيکه حکومت روی فاهی بحکومت  افغاصايرانی موضوع را بصورت خصوصی و
تر است اين  بيشيسه با گاز افغانستان حاوی کلوریا مققيمت گاز پا فشاری مينمود روسها مدعی بود که گاز ايران در

     .  %٢ ٠ ٠بود نه  % ٢ ٠ الی ١ ٥نستان از ن با گاز افغاآ  درست بود و تفاوتۀ تا اندازناادعای ش
       نرا افزايش بدهد اما آ سعی ميورزيد که تقسيم اوقات مدت انتقال گاز را تعين و قيمت نستان مکررًاحکومت افغا

   اتحاد شوروی مواجه ميگر ديد ) ن(هم با نيت دو سال  متوا تر و پيپيشنهاد تعين وقت و افزايش قيمت مدت  ٩٫٣ ٧
بلند  % ٢ ٠يا   سنت در هر هزار مکعب فيت و٥ ٦ سنت  تقريبا به ٤ ٦د که قمت را از باال خره ماسکو موا فقه نمو
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زمينه را  که خود ) ١ ٣ ٥ ٧ ثور هفت  (١ ٩ ٧ ٨يل   اپر٢ ٧) ننگين( از کو دتای   صرف چند روز قبلعدًاب. ببرد
  .ن اماده ساخته بود به کمک اجنت های افغان  ک ج ب براه اند اخته شد و خود بدان  متيقن بودآبرای 

قت تعين  قيمت  گاز را  د برد و بر خالف گذشته ونت بليبيست پنج  سنت در فی هزار مکعب فقيمت  را به  ا دالر و 
نستان از  افغا١ ٩ ٧ ٧ الی ١ ٩ ٧ ٠سالهای  در ر چه قبل از کودتا گ. قبول و تثبيت نمودينده بعد از هر دوسال آدر 

 ٩ ٧به  ١ ٩ ٨ ٧ الی ١ ٩ ٧ ٦ بذمت شوروی داشت و ازسال يت يد مليون دا لر کر٥ ٤مدرک صدور گاز طبعی 
  .بود  نصب نموده  نست را در کابليم  کموژشد که ر اين افزايش زمان تثبيت مليون دالر افزايش يافت  و

 از که  افغانستان  قيمت رانهم آدست نشا نده  خود را در کابل بقدرت رسا نيده بود با يم ژنکه رآی با وجود رواتحادشو
نرا دريافت آورد در مقا يسه  با قيمت مارکت های بين المللی  يک بر پنجم  آبدست می مدرک فروش گاز طبعی 

 پلوس و دست نشا نده راچايم ژر کي شوروی در مجموع (  حتی  بعد از تجاوز اردوی سرخ  و١ ٩ ٨ ٢از  ميکرد و
داشتند   لور نستان با تحاد شوروی سعی ميورزيد ند وورده بود که در ضميمه نمودن افغاآدر کابل نصب ورويکار 

 خود  وطن فروش با مر با داران شوروی نعلی کشتمند دست نشا نده وکه سلطا ارتباط اين موضوع بايد گفت ه ب
خود   د ماه به مزار شريف انتقال داده بود  اما استعمار گران شوروی از تصميمی مدت  چنصدارت  را برامرکز

   یيعطب شوروی قيمت گازً قرار اطالع بعدا.  ديدررت از مزار شريف پس بکابل منتقل گ صدا مرکزمنصرف و
پاين تر کت های جهانی باز هم از قيمت مار  که  ... دالر در فی هزار مکعب فيت بلند برد ٢ . ٣ ٥ ٢نستان را  به افغا

       دالر در فی هزار مکعب فيت ميفر٥ .١ تقريبا به قيمت  ن  شوروی گاز خود را در اروپاآل  قبل از يکسا بود  و
     بين رد و ه  فر دادآبرای خريداری گاز ايران  ) ١ ٩ ٨ ٠ ( ١ ٣ ٥ ٩در مقايسه  با پوليکه ماسکو در سال  خت  وو
  ٤ .٥ ٣فت و خواهان يرذفر اتحاد شوروی را نه پآ ايران اين .الر در هر هزار مکعب فيت بود د٣ . ٩ ٧ الی ٣ .١ ١

برای کانادا و   مساوی به قيمت بود که اياالت متحدهکه تقريبًا دالر در فی هزار مکعب فيت بود ٤ . ٠ ٨ ١الی 
     نوقت که  شور و ی گاز طبعی   زما نيکه ماسکو قيمت ايران را نپذيرفت خال صه در ا.مکسيکو می پر دا خت

 مليون دالر ٦ ٠ ٠  ا لی١ ٠ ٠ی  اتحاد شوروی سا النه  از دزدی مينمود در بل گاز فاميل ها نستان را استثمار وافغا
 ن با دزدی و استثمار شان از گاز طبعی افغا نستان مبالغ هنگفتی را ذخيره وآود  و در پهلوی مده ب آکا هش بوجود
 کدام دالری را از قزوض ودين که  نستان وارد ميکردندکه ديده ميشود گازيرا که از افغايئتا جا ند وردپس انداز ميک

ارتباط ه بن تمويل ميکردند  آرا بانشاعمده مصارف نظا می نستان داشتند کم نگر ديده بود بلکه قسمت بذمت افغا
 گور بچف منشی کميته مر کزی اتحاد ١ ٩ ٨ ٦موضوع مصاحبه يک دپلومات بلند پايه اتحاد شوروی را که در سال 

يدان هوای بين المللی هند در جواب سوال  يک روز نامه می ميکرد در ه را در سفر رسمی وی به هند همراشوروی
نگار هندی گفته بود که ما در افغانستان يک سنت هم مصارف نداريم  زيرا  تمام مصارف خود را ما از پول گاز 

ی مامور عالی رتبه شوروی ببشوروی صادر ميکند تمويل می نمايم جوان آمت  تجارتی که حکوديگر اموال طبعی و
  .نستان تايد ميداردديگر منرالهای افغا از گاز طبعی ودزدی اتحادشوروی را  موضوع استثمار و

بی  به ی غرپااروه عی خود را بيگاز طب سيای مرکزی استفا ده ميکرد وآشايد اتحاد شوروی گاز افغانستان را در 
 نستان برای ازدياد قيمت  گاز نما ينده شوروی ضای حکومت  افغااقيمت دالخواه بفروش ميرسانيد و در جواب تق

 کمک و شرايط مناسب    نستاناستخرا ج گاز  افغا نازل است  زيرا تفحص و الل ميکرد که مستحق قيمت پاين واستد
مت سود از حکو شوروی  از قرضه خود ر استثماری  مگدالل چه يک است(ر ضه اتحادشوروی استخراج ميشود ق

يک اد (ل به منطقه خاص اتحاد شوروی است نستان متصيا ادعا ميکرد که ساحات گاز دارافغا و) نستان نميگرفتافغا
  مت  های حکوتستپرو با وجود شکايات و می  باشد  ون دارای ارزش مقايسوی بين المللی الهذ)  عای استعماری

 جود ونستان  برای خود بفغاگاز ا  اتحاد شوروی ما نند کمپنی های غربی شرايط انحصاری  گاز را  در،نستاناافغ
بار کمر شکن  سود يا مفاد قرضه های شانرا چندين برابر بيشتر چارج ميکردند و %  ٢ودر حقيقت  ورده بودآ

فوق العاده کمر ) استثماری(ردند  به  شرايط تا مجبور گ نستان گذاشته بودند را بدوش حکو مت افغاۀوخورد کنند
  .ن اتحادشوروی تن داده تسليم شودشک

بد  تعقيب و) جها نی(غارت گر در مقايسه با استثمارگران بر خالف اتحادشوروی در برابر مردم افغانستان 
 و يا امريکای سه نسل  قبل امريکای ال تين) کشور های کيله(چپاولگرمحصوالت زراعتی ) دزدان (داران رفتار

فلسفه  چپاولگرانه بود و اتحادشوروی تا روزيکه از هم نپاشيد ه دبود از پالسی ها و جنوبی  بيشتر غارتگرانه و
را  دوستی براری(کشور های ديگر در لفافه ها و جمالت شرين مانند  برای در بند کشيدن اتباع خود  ومکياول 

غ غيره ولی درو به  برادرانه  وهرفيقانه  بی شا های دوستانه وعدت   زحمت کشان  مسازامشکلتر سا خته است 
  ) .وعام فريبا نه استفا ده ميکرد 

را  نو پنج بليون مکعب فيت گازا فغا  الی يکصد٧ ٠سا ال نه از طرف اين ب١ ٩ ٧ ٩ند  که از سال راپور ها مير سا
گنجا  ديگر در پالن % ٦ ٥و ) ميشد(مشود اتحادشوروی انتقال داده ه نستان بشوروی بمنظورمصارف اشغال افغا

دار   سا حا ت گاز  از ١ ٩ ٨ ٢ بليون مکعب فيت در سال ١ ٥ ٨را پور ها عالوه ميدارد که ) بود(نيده شده است  
هدين شکايت داشتند که شوروی پايپالين گاز را بين  مجحا١ ٩ ٨ ٥در سال  ...ذ) بود (استخراج شده است ن افغانستا

نگهبانی  حات گاز دار توسط اردوی سرخ متجاوز محافظت وده اند و ساو متر در زير زمين دفن نم٢ ٠ الی ١ ٥
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مده بود آعمل  با اساس تخمين در انوقت به) بود(ل تر ساخته  است نها و تخريب پايپالين مشکآميشد اين عمق حمله 
    .  صورت ميگرفت١ ٩ ٦ ٠بود در سال برابر گازی ج پنستان استخراج گاز در زمان اشغال افغا

  
  پايان

  
 

  


