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                       ٢٠٠٧ ی                                                               جوالهاشميان اهللا لي خلديداآتر س: مترجم 

                                     
  افغانستانامونري پادي افغانستان شناس و صاحب آثار ز،یكائي  معروف امرستي ژورنالچاردسن،يبروس ر : سندهينو

 
  ناقص و غلطیاستدالل اقتصاد: افغانستان

 
. مي جنگی مزمي و اآنون بخاطر مواد مخد ره و ترورم،يدي جنگزمي بعد بخاطر آمونم،ي جنگ آردنيد  بخاطرليما اوا

 )انيسرج تانك...( كنندي مري تغشهي جهان همی تسلط باالی ما برایبهانه ها
 

 اش در ی آه دوستان دوران اتحاد شورودهي صرافت رسنيماسكو به ا. زمان استفاده آند عادت آرده تا از وقت و ماسكو
 . و بازخواست قرار گرفته استی تحت بررسیستيآمون»  متحدۀجب« 
 را یبي تخریژي اآنون در مورد افغانستان ستراتهي روسوني به افالس مبتال و پوچ شده، لهذا فدراسیستي آمونیولوژيديا

 افغانستان ی نامنهاد مالی هاتي به مكلفی روسدي جدیسي پالني اتيو ماه»  قرض « ،ی ساختگۀبهان. است نموده ارياخت
 ی قرضه به اساس تقاضانيا.  آنرا تقاضا داردی فدراليۀ اآنون روسآه باشدي متمرآز میدر دوران اشغال اتحاد شورو

 دردوران اشغال ی اتحاد شورویصارف نظام مبلغ را مني اصدي ف٧٠ آه باشدي دالر مونيماسكو بالغ بر ده بل
 انستان را  از افغی آن اسلحه جاتمتي، قو حق بجانب ماسكی محاسبوستمي ست،يدر واقع. دهدي ملي تشك١٩٨٩ـ١٩٧٩

 تقاضا بذات خود مضحك و خنده نيچن.  مردم و ملت افغان استعمال آرده استی و نابودبي تخریتقاضا دارد آه برا
  : شودي مدهي موضوع از طرف روس ها آامال فهمنيمضاعف و پروپاگند ا رعلت انتشا. آور است
  شده است، لي تحمی شوروی و توسط قدرت نظامدي تسوی افغان و اتحاد شورویستي آمونی هامي رژني بكهي هائقرارداد

 باز ی به ادعایدگيرس. دروي بشمار م»ی  جنگاتيجنا « بوده، بلكه یرقانوني طرز العمل غني ا،ی المللني بنياز نگاه قوان
 آه قرار دانديماسكو م.  نخواهد شدرفتهيپذ » طرفيب « ۀ محكمكي چي سابقه بودن آن، در هیبه علت ب پرداخت ماسكو،

 بوده و ی قانونري نوع قرار داد ها غنيعالوه بر آن ا.  توسط مزدوران آن امضاء شده، پشتوانه نداشته استكهيداد هائ
 لي با افغانستان بخاطر تحصهي روسی نظاماتيعمل. باشدي مسري می ناموجه نظاماتي عملقيتحقق آنها تنها از طر

 .رسدي در آنجا حضور دارد، نا ممكن بنظر مكاي امریقروضش، در حال حاضر آه قوا
 

 به یبان رني جمهور سابق افغانستان، برهان الدسي رئكهي هنگامباشد؟ي می بفكر چه اقدامهي آه روسشودي مداي سوال پلهذا
 ی آمك های و بعضی ربانمي از رژهي روستي غرامات جنگ افغانستان را با حمایماسكو پناه برد تا حق مسلم تقاضا

البته ماسكو حاضر به قبول و .  نموداري بخود اختی المللني بوجه غرامات جنگ، ی موضوع  تقاضاد،ي معاوضه نماگريد
 دولت سابق ني جانشثي منحه،ي روسدي جدوني فدراستي موضوع در مسئولني آورد آه  اليپرداخت غرامات نشد و دل

 . شدسپرده خي بذات خود به افالس موجه و به زباله دان تارزي نی اتحاد شوروۀ قرضگري از جانب دیول. باشديشامل نم
. دي گردیقق تلق قابل تحري و غخي ی روۀ نوشتكي ی مردم افغانستان توسط ربانیخي و تارگاني فروش راكهي آنجائاز

ماسكو به منظور .  دي انجامتي به انكار از مسئول،ی المللني به عوض ارجاع موضوع به قضاوت بزي ماسكو نیژيسترات
 قرضه را دوباره بدوش افغانستان تي به خرج داد تا مسئولیالآ ساختن انتقادات، چایامتناع از بحث و مذاآره و خنث

 .اندازد
 

 هي روسيۀ مالري وزن،ي آودری با الكس٢٠٠۵ در سال »سيآلوپ پار«  افغانستان در يۀل ماري وزی الحق احدانوار
 به ارتباط غرامات هي از جانب روسی نوع اعترافچي آن شد آه افغانستان هجهي مذاآرات نتانيمالقات نمود، اما در پا

در .  به اقساط مختلفه بدست آوردیو پرداخت قروض نامنهاد شورط به ارتبای توافقهيبالمقابل روس.  وردايجنگ بدست ن
 و هي روسني مناسبات بخي به ضمانت تاری ولد،يگردي نمی معمول تلقري توافق غني چنني و نورمال ایتحت شرائط عاد

 . و نورمال نداشته استی وضع عادچگاهيافغانستان ه
 

 صورت گرفته، ی و مخفیقسم سر آه همه بیگري دی مذاآرات فوق الذآرو تماسهای باالی عالم شك و بد گماناآنون
  :  گفته بودشيقرنها پ» الرد اآتون« بوجود آمده است و چنانچه 

 .شودي فاسد متيا سرار، در نهاۀ  در پردزيهرچ 
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 یاحد.  شده استدهي دكاي باروسها در ماسكو، اروپا و امری افغانستان در حال مذاآرات سريۀ مالري وزی احدداآتر
 در افغانستان هي روستي آه گروپ حما»ی  بشمول قانون«ی نامنهاد متحد ملۀ جبهی از اعضای با بعضیمذاآرات پنهان

 اما ست،ي متصور نی اقدامات و مذاآرات چندان خطرني آه ازاند دهي عقني ها به ایبعض. شناخته شده، انجام داده است
در تماس بوده و » هي روستي و حماقيالبته به تشو« پارلمان افغانستان ی با اعضای بطور مداوم و جدی احدیآقا

 و بر همگان معلوم زي نكته ننيآنگاه ا.  منصرف شوندهي غرامات جنگ از روسیسفارش نموده تا از موضوع تقاضا
 و ازمنابع باشد،ي افغانستان می جمهوراستي افغانستان آرزومند اشغال مقام رۀي مالري وزیقابل تامل است آه داآتر احد

 است آه دي از احتمال بعايآ. باشدي بر خوردار مهي آامل رستي مامول از حماني شده آه دردهين شن و افغانستاهيروس
  معاوضه آرده باشد؟یاسي سازاتي غرامات جنگ افغانستان را با امتسلم حق م،ی افغانستان مانند ربانۀي مالريوز
 .دي باشیظر انكشافات بعدمنت. باشدي می از جانب حكومت آرزی جدقاتي آه مستلزم تحقستي موضوعنيا

  
  اني، پا٢٠٠٧ ی مورخ هفتم جوالچاردسن،ي ربروس

 


