
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

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

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 ۰۸/۰۲/۲۰۲۲                  گرد آورنده و مترجم: غوث جانباز

 

 در مسکو  انایآر  ارهٔ یط فی توق یماجرا
•••••• 

  ی ما یهواپ  فیداستان توق  ات ی" )آواز وجدان( جزئGolos Sovestyبه نام "    هیروس  یمرکز  یاز رسانه ها  یک ی 
آنرا    ی اساس  یبخش ها  ل ینموده که در ذ  یشرکت« را در مسکو مسووالنه و موشگافانه بررس  یافغان هوائ  انای»د آر

 دارم :   یم هیارا شتریب یآگاه یبرا
 کهی جائ  توه«،یم یری»ش  ی هوائ  دانیداشته و م  تیمسکو موقع  تیشهرک در وال  نی)ا  «یمک یمحکمهٔ شهرک »خ  -
 انایرا به نفع »د آر  لیحکم ذ  ۲۰۲۱  لیاپر  ۳۰  خیقرار داشت، واقع است( به تأر  فیدر آن تحت توق  انایآر  ارهٔ یط

 صادر نمود :  لیشرک« به شرح ذ یافغان هوائ
 مسدود و متوقف گردد؛   یجرم ادار بیترک تیبه علت عدم موجود انا«ی»شرکت آر  یادار میجرا  هٔ یدوس -
 لغو شود.  انا«ی» شرکت آر ارهٔ یط فیتوق -

نقض مکرر    توه«ی میری »ش  یهوائ  دانیدر اقدامات کارمندان گمرک م  یقضائ  یها  یبررس  نیمحکمه ح  حال،  نیع  در
 نموده است.  شینموده و همهٔ آنرا درج حکم خو دیو مقررات را ق نیو قابل مالحضهٔ قوان

  فیبه دنبال توق  ارهیو ط  افتهی  یانفاذ قانون  ۲۰۲۱سال    یدر ماه م  «یمک یکه حکم محکمهٔ شهر »خ  ستیاداوریقابل    -
 و به کابل برگشت؛   دهیاز بند رها گرد توه«یمیری»ش یهوائ دانیدر م یطوالن

  ر یعدالت متأسفانه د  ن یا  کن،یشد. ل  نیهم تأم  یاتفاق نظر داشت که عدالت به راست  بأیافکار عامه تقر  انیم  ن یدر ا  -
 دوام ننمود.

)مرور زمان( ادارهٔ گمرک که    یخواه  نافیاست  ی، پس از گذشت مدت زمان قابل مالحظه برا۲۰۲۱در ماه اگست    -
 نمود؛  شی مسکو( پ  تی خود را به محکمهٔ باالتر )محکمهٔ وال یخواه نافیاست  ضهٔ یعادت ندارد ببازد، عر

را که به نفع شرکت   «یمک یشهرک »خ  هٔ یمحکمهٔ ابتدائ  صلهٔ یف  ۲۰۲۱اکتوبر    ۱۹  خیبه تأر  ،یتیمحکمهٔ وال  ی قاض  -
ملغ  انایآر بود  شده  دوس  ،یصادر  آر  ینسبت  هٔ یو  برا  انا« ی»شرکت  تحق  یبررس  یرا  همان محکمه   ق یو  به  مجدد 

 توه«ی میری» ش  یالملل  نیب   یهوائ  دانیدر گمرک م  یادار  میجرا  ق یتحق  سیرا رئ  یخواه  نافیاست  ضهٔ یبرگرداند. عر
 امضاء نموده بود؛  

  ناف یاست  یبرا  یو با آنکه درست چهار ماه از مرور زمان حقوق  بیعج  اریاساس استدالل بس  بر  یتی محکمهٔ وال  -
تر    زیو تعجب انگ   رفتهیپذ  نافیرا در مرحلهٔ است  توه«ی میری»ش  یهوائ  دانیگذشته بود، مطالبهٔ ادارهٔ گمرک م  یطلب

 ی برا  یخواه   نافیاست  یقانون  عادیم  کهیدر حال  نی. اودادارهٔ گمرک صادر نم  لیمطابق م  زیخود را ن  صلهٔ یآنکه ف
 است.  دهیگرد دیماه ق کی  هیدر قانون روس ایقضا نگونهیا
 نگاشته بود:  لیبه شرح ذ شیرا در مطالبهٔ خو ریتأخ یعلل اساس توه«یم یریگمرک »ش سیرئ -
  د؛ینما  یدگیگمرگ نتوانست رس  -
 نمود. جادیا یکورونا موانع عبت روسیوا عویاوضاع ناگوار و ش -

شدهٔ    فیتوق  ارهٔ یپروسهٔ محکمه، انفاذ حکم محکمه و همچنان برگشت ط  افتنی  انیآور تر آنکه چند ماه پس از پا  تعجب
درجه دور خورده و آن هم    ۱۸۰  یقضائ  نیختم ماجرا بود(دفعتأ ماش  انگریب  زهایبه افغانستان )ظاهرأ همه چ  انایآر

رود    یم  زیقدرت توسط طالبان صورت گرفت. احتمال آن ن  صباگست کودتا و غ  ۱۵  حیدر افغانستان به تأر  کهی زمان
 باشد...  ی سرخوردن تصادف نیکه ا

آغاز شد که در افغانستان فاجعهٔ   یدرست زمان  انا«یاز »شرکت آر  توه«ی میری»ش  ی هوائ  دانیمطالبات گمرک م  -
  ت یفعال  کهیدر حال  نیدهد؛ و ا  یم  یقربان  یبرد و حت  یرنج م  دأیداشته و مردم افغانستان از آن شد  انیجر  یشرب

مسدود شدن قرار   دیو عمأل در برابر تهد افتهی فیکورونا تضع  وعیبدون آنهم به علت ش  انایآر یمل یمایشرکت هواپ 
 دارد؛ 
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خواهد   « ی»درس گری به مراتب آسانتر بوده و از جانب د افته ی فیمبرهن است که رقابت در محکمه با طرف تضع -
 . ندینما  یرویپ انایبخواهند از مثال آر  زیهرگاه آنها ن ،یمائیهواپ یشرکت ها ریسا یبود برا

  نیدر ا  فیه، چون در زمان توقافغانستان را راکد ساخت  ی در مسکو عمأل نصف پارک هوائ  انایآر  ارهٔ یط  فیتوق  -
مجوز انجام    فیتحت توق  ارهٔ یط  نیشده وجود داشت. مهم تر آنکه صرف هم  میسالم و ترم  ارهٔ یکشور صرف دو ط

دوب به  مسکو،  برعالوهٔ  را  شهرها  یپرواز  توق  توه«یم یری»ش  مرک گ  ،یعنیداشت،    هیترک  یو   اره، یط   نیا  فیبا 
 عمأل از امکان و حق پرواز به چند کشور محروم ساخت. افغانستان را

متعدد   یها  تیاز »زندان« و برگشت به کشور در مأمور  یپس از رها  ارهیکه ط  ستیمعلومات دست داشته حاک  -
   د؛ینما  یدر داخل کشور اشتراک م یبشر  یو انتقال کمک ها  یاتیح
 یم یآورده است که منطق آنرا به سخت  انیبه م   زیرا ن گری د  ید( حقوقپارادوکس )تضا کیبه وجود آمده    تی وضع  -

علت آنرا   نیاعالم نموده و به هم   یرا هدف جرم ادار   انایآر  ارهٔ ینمود. در آغاز ماجرا مقامات گمرک ط  حیتوان توض
  ی)محاسبهٔ ارگان گمرک د؛یمصادره نما   زیرا ن ارهیط  خودتوانست  یم مهیکرده بودند، و محکمه برعالوهٔ جر فیتوق

 بود(  نیهم زین
شد،   یخواه  نافیعارض است  یقابل مالحظه و فراقانون  ریداد و با تأخ  رییاما پس از آنکه ادارهٔ گمرک نظرش را تغ  -

  گری بار د  کیرا    ارهی ط  نکیا  د؛یلغو گرد  یحکم محکمهٔ ابتدائ  بیو غر  بیعج  طیو باز هم پس از آنکه تحت شرا
  طیکه در شرا  داستیقرار دهند. اما هو   فیدوباره تحت توق  ینموده و مانند محکمهٔ ابتدائ  ی م ادارخواهند هدف جر  یم

در خاک افغانستان قرار داشته و از    ارهیط  راینبوده، ز  سریم  یو نه هم عمل  ینه از نظر حقوق  نکاریبه وجود آمده ا
 کند. ینمپرواز  هیبه روس گرید توه«یمیری»برکت اقدامات دوستانهٔ« گمرک » ش

عمأل موافقت نمود،    « یمک یکه نخست با حکم محکمهٔ »خ  توه«ی می ریگمرک »ش  تیرسد که عدم قاطع  یبه نظر م  -
بر اساس قانون اجراآت    یخواه  نافیاست  یاز حد برا  شیکه مدت ب   یشدن مرور زمان قانون  یبعدأ، پس از سپر  کنیل

مطالبه نمود تا در    نافیمرحلهٔ است  محکمهٔ گرفت عارض شود و از    میشود، باز هم تصم  یشمرده م  هیروس  یمحاکمات
  ارهٔ یط  یعنی  «،ی التث شد تا »هدف جرم ادار  انیم  نی در ا  ر«ی» تال و تأخ  نی. ادینظر نما  دیتجد  هیحکم محکمهٔ ابتدائ

 به کابل برگردد. انایآر
 ردیصورت بگ  تیافغانستان حما  دهٔ یاز مردم متضرر و رنج د  کند تا  یتالش م  هیطراز اول روس  ی رهبر  کهیدر حال  -

آن کشور کمک ها ل  یبشر   یو به  ب  توه«ی میریادارهٔ گمرک »ش  کنیارسال شود،    بت یبه مص  یاعتنائ  ی با عطف 
را هر    تیو وضع  اندازدیصادق به راه م  یمائیهواپ  یکمپن  کی  ه یرا عل  یقضائ  بیتعق  گریبار د  کیزدهگان افغان  

 است. افتهیخاتمه  ستیریکه عمأل د ی ا هیقض رامونیهمه پ نیسازد، و ا یم میوخ شتریچه ب
 ست؟یچ د،یگرد انایآر ارهٔ یط فیکه باعث توق یاصل علت

( را فقط چند  ی )گزارش نهائ  یطبق معمول گزارش عموم  ۲۰۲۰دسمبر    ۲۹  خیبه تأر  انایآر  یمائی شرکت هواپ  ندهٔ ی نما
و بگاژ شانرا به    نیکه قرار بود مسافر  انایآر  ارهٔ یبا عرادهٔ مخصوص( ط  ارهی) کش نمودن طیکش  دکیاز    شیپ  قهیدق

برد. کارمند گمرک در    یم  توه«یمیری»ش  ی هوائ  دانیم  رکبه دفتر گم  قیگذاشتن مهر و تصد  ی کابل انتقال دهد، برا
انتقال بارها نداشت، از    ینه هم به محتواشده و    هینه در رابطه به اسناد ارا   یرادی گونه اعتراض و ا  چیه  کهیحال

 .دیاند، ابأء ورز دهیرس رتریآن به بهانهٔ آنکه اسناد د یگذاشتن مهر باال
 مه یروبل به عنوان جر  ونیلیبه پرداخت صدها م  دیو تهد  ارهیمکمل ط   فیکننده منجر به توق  جیکشمکش گ  نیا  جهٔ ینت

 .دیگرد
  ر یغ  یو جنس ها  اءی اش  ریشوند، هرگاه حرف از انتقال قاچاق کاالها و سا   یتلق  یتوانستند منطق   یفوق م  عواقب

به مأمور    ش«ی»پس و پ  قهیاسناد چند دق  هٔ یارا  ی تمام موضوع مباحثه رو  نجایدر ا  کهی بود، در حال  یم  انیدر م  یقانون
آن اصرار    یباال  توه«یم یریگمرک »ش  نیوررا که مأم  اتمربوطهٔ گمرک بوده است. افزون بر آن، هرگاه نقض مقرر

  انا یآر  ارهٔ یتوانست دستور دهد تا ط  ی( بدون فوت زمان میافسر سرحد  ایبود، افسر گمرک )   یم  یدارند واقعأ جد
کرد، متوقف ساخته شود، و هر   یم  له«یمخصوص »ت  نینشده بود و آنرا ماش   کینزد  یبه خط ران و یکه هنوز حت

  ی و اجرائ یعمل قهیدق کیدر ظرف کمتر از  نکاریموظف ا چریسپیآن ممنوع گردد. با تماس با د یبعدگونه حرکت 
را الزم و مصلحت    نکار یا  یکارمندان گمرک و سرحد  کنیشد. ل  یم  تیخاص هدا  نگیبه پارک  ارهیشد، و ط  یم
کشور    یاقتصاد  هٔ یو اتحاد  هیروس  ی فضائ  م یدرست سه ساعت در حر  ارهی. طدیپرواز نما  ارهیو گذاشتن تا ط  دندیند
  ی کیتخن  -یادار   شرفتهٔ ی با استفاده از امکانات پ  دندید  یامور الزم م  نیدر پرواز بود، و هرگاه موظف   ا«یشیروای» ا  یها
پرواز جبرأ فرود آورند.   ریدر مس گرید دانیهر م ای توه«یمیری» ش یهوائ دانیشد هر آن دو باره به م یرا م ارهیط

بود،    یم  یقانون  ریغ  انایآر  ارهٔ یداشتند. هرگاه پرواز ط  ی وقت کاف  ی گمرک و سرحد  نیمأمور   تعامالت  ن یتمام ا  یبرا
 است جدا.  یامور به فرود آوردن آن اقدام ننمودند، بحث نیپس چرا مسوول

 مطرح نمود :  ل یتوان چند سوال را به شرح ذ یموضوع م نیبه ا وندیپ در
 بدوم کسب مجوز پرواز کند؟ هیروس یالملل نیب یهوائ دانیم نیتوانست از بزرگتر انایآر ارهٔ ی. چگونه ط۱
 ست؟یک دادیرو نیا ی. مسوول اصل ۲
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مناسب بود که در    یمدت طوالن  کی  یافغانستان برا  ارهٔ یط  فیتوق  یدر پ  توه«یم یریگمرک »ش   نیاقدام مسوول  ای. آ۳
ب  یداخل  یاز پرواز ها  نکشوریا  یها  ارهیآن نصف پارک ط  جهٔ ینت آنهم در شرا  یرونیو    اریبس  طیمحروم گردد؛ 

 دارند؟ که مردم افغانستان در آن قرار   ی کنون یبشر -یناهنجار اقتصاد
 کرد :    ه یجواب ارا لیتوان مختصرأ به شرح ذ یفوق م یسوالها به
 ی هوائ  دانیاز م  انایآر   ارهٔ یشب به وقت مسکو ط  مهیپس از ن  قهٔ یدق  ۳۸و     ۲ساعت    ۲۰۲۰دسمبر    ۲۹  خیتأر  به

 ن یو همه جانبهٔ منسوب   یاقدامات مقتض  لیبه سوب کابل پرواز کرد. پرواز پس از کنترول کامل، تعم  توه«ی میری»ش
و سپس   نیزم یه و مجوز حرکت باالگرفت ورتکشور ص نیو مقررات نافذهٔ ا نیمطابق قوان هیروس یسرحد سیپول

 کسب نموده است. هیروس ونیفدراس یفضائ  میپرواز را در حر
تمام اسناد و    یبعد از چک و کنترول و بررس  یسرحد  سیمجوز از نزد پول  افتیگردد : پرواز پس از در  یم  دیتأک 

در   یسرحد  سیرا صرف مقام طراز اول پول  ارهیپرواز ط  یبرا  یاقدامات مورد نظر صورت گرفت. مجوز نهائ
 . دینما ی مربوطه صادر م یهوائ دانیم

  ی بوده و تمام اجراآت مطابق آن صورت م  دیدر قانون مربوطه ق  نهیزم  نیدر ا  یاقدامات، کنترول و بررس  تسلسل
ه است. در جنب و عدول صورت نگرفت یتخط چگونهیمقررات ه نیاز ا زین انایآر ارهٔ یمربوط به ط هٔ ی. در قضردیگ
  هیو گمرک روس  یسرحد  سیادارهٔ پول  تیالحبا ص  ن یمرکب از مأمور  یمشترک  یشورا  توه«ی میری»ش  یهوائ  دانیم

  ی شورا صادر م  نیبا ا  میمستق   یدر هماهنگ   یپرواز را مأمور مربوطهٔ سرحد  یبرا  ی و مجوز نهائ  د،ینما  یم  تیفعال
 .  دینما

جواز پرواز را در    ارهیدر سند مربوطه به آن به آن معناست که ط  یسرحد  سیگمرک و پول  نیخط مأمور  دست
در بارهٔ پرواز وجود    ی گونه اعتراض  چیو ه  دهیگرد  دیپرواز تأئ  رینموده و مس  افتیچهارچوب قانون و مقررات در 

 نداشته است.  
صحه   انایآر  یندگی جانب بودن آمر نمانموده و بر حق به   دیرا تأئ  تی واقع  نیهم  قأیدق  « یمک ی»خ  هٔ یناح  هٔ یابتدائ   محکمهٔ 

 دانست.  جاینامشروع و ب انایآر ارهٔ یط فیگمرک را به شمول توق نیگذاشت و مطالبات منسوب 
 :  دیمراجعه بفرمائ لیذ نکیدر مسکو لطفأ به ل انایآر فیتوق هٔ یقض اتیجزئ شتریمطالعهٔ ب یبرا

https://golossovesty.ru/articles/pro-aviaciyu/tamozhnya_otmenyaet_dobro /_ 
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