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 درمورد    نۀ اظهارات بایداولین تبصره در بار

 منجمد شده افغانستان  پولهای

یانا  قای محمد داؤد مومند در وبسایت آرآمحترم  به من اطالع داد که    عزیز همین امروز یک دوست   
اختصاص  اظهارات رئیس جمهور بایدن جهت  بارۀ  افغانستان آنالین ضمن طرح یک تعداد سؤالها در

ت دالری افغانستان در امریکا به هدف پرداخت غرمات وارده به بعضی خانواده  یک قسمت از امانا
امید وارم دانشمند محترم داکتر  ، این مطلب را نوشته است که: »صدمه دیده اند   11/9ثه  هایی که در حاد 

جان کبیر و غیره این عمل امپریالیستی دولت اضالع متحده را طی   صاحب سید عبدهللا کاظم، استاد سیستانی و قیس
 «  مضامین عالمانه و مستند نکوهش نمایند.

بدینوسیله  ضیح بپردازم و نه فرصت آنرا دارم، ولی بازهم خواستم  اگر چه نمیخواهم در هرمورد به تو 
ی امریکا  اولین کسی بودم که به مجرد شنیدن خبر از صدا برسانم که    جناب مومند صاحب به اطالع  

ی که اقای  فبروری یعنی همان روز  11این اقدام را نکوهش کرده و در تبصره خود منتشره مورخ  
 کردم.   ، نظر خود را به صراحت بیان بایدن فرمان اجرایی خود را امضاء کرد 

 در اخبار صدای امریکا آمده بود که:  

جمعه  » روز  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  بایدن  )ف11جو  فرمان  22بروری  یک  امضای  با  دلو( 
دارایی   از  بخشی  از  استفاده  به  اجرایی  رسیدگی  برای  را  افغانستان  مرکزی  بانک  منجمدشدهٔ  های 

بر اساس این فرمان اجرایی تمام موسسات مالی    .بحران بشری و اقتصادی در افغانستان مجوز کرد 
را به یک حساب تلفیقی در بانک ذخایر  های مربوط به دافغانستان بانک  در ایاالت متحده باید دارایی  

پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، مردم این کشور با بحران  .  فدرال ایالت نیویارک انتقال بدهند 
های است که جامعۀ جهانی به    شدید اقتصادی و بشری روبرو شده اند که دلیل عمدۀ آن قطع کمک 

می   فراهم  افغانستان  پیشین  سوی   کرد حکومت  طالبان،   از  شدن  مسلط  با  غربی     دیگر  های  کشور 
های بانک مرکزی افغانستان را که قسمت زیاد  خصوص ایاالت متحده حدود ده میلیارد دالر دارایی   به

از دسترس طالبان   دور  بود، منجمد کرده و  ایاالت متحده  نیویارک  ایالت  فدرال  ذخایر  بانک  در  آن 
 .قرار داد 

بای دن آمده است "که برای جلوگیری از بحران گستردهٔ بشری و فروپاشی  در فرمان به نقل از آقای 
اقتصادی در افغانستان که یک تهدید غیرعادی و فوق العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایاالت  

بر اساس این فرمان    .وضعیت اضطراری ملی برای مقابله با این تهدید اعالم می کنم   د باشمتحده می  
مت ایاالت  به  دولت  دسترسی  تا  کرده  خواهد  تالش  دارایی 3.5حده  این  از  دالر  برای    میلیارد  را  ها 

 . رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل کند 

ه باقی خواهد ماند  ملیارد دالر دیگر دارایی های بانک مرکزی افغانستان  در ایاالت متحد   3.5بیش از  
های  ادعای  مورد  در  از   تا  تروریزم  قربا   بسیار  شود متحده  الت  ایادر  نیان  گرفت  ازجمله  تصمیم   ،

دادند، ادعای    2001سپتمبر    11بستگان قربانیانی که در حمالت تروریستی   جان خود را از دست 
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ه خواسته اند تا ازاین پول ها برای  هایی را علیه طالبان مطرح کرده اند و از محاکم در ایاالت متحد 
  پراخته شود. انان غرامت 

های امدادرسان قرار دارد، تا از این    این در حالی است که قصرسفید تحت فشار ملل متحد و گروه 
و شماری از خانواده    2001شود، اما قربانیان حمالت سال  محکمه استفاده ن  قبلی  های  پول در فیصله 

 ملل متحد و گروه .  ناراضی اند، در پی به دست آوردن این پول اند   محکمهکه از فیصله     ه کهایشان  
امدادرسان می  های  پول   ترجیح  از  که  افغانستان،    دهند  مرکزی  بانک  نجات  برای  منجمدشده  های 

 دگی به فقر، گرسنگی و مشکالت اقتصادی افغانستان استفاده شود تسهیل کسر نقدینگی، رسی

میلیارد دالر پول    10های که در حدود    ها و سازمان   گروه طالبان به کرات از امریکا و سایر کشور 
ها را به دسترس آنان قرار  خواسته است که هرچه زودتر این پول    های افغانستان را راکد کرده اند،

 « . کالت اقتصادی این کشور کاسته شود مشازدهند تا 

ذیالً تقدیم  را  صفحه فیسبوک خود    منتشره متن تبصره    قای مومند آآگاهی و اطمینان خاطرجهت    اینک 
 "شیر" شده است:  بار   9کامنت و  25الیک،   56اکنون تا که   ممیدار
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رئیس جمهور بایدن میخواهد از پول امانت مردم فقیر افغانستان جبران خساره کسانی را تادیه کند که 

کشته شده اند. اینکار موجب رسوائی مزید سیاسیون داخل قدرت در امریکا میگردد و   9/ 11در حادثه  

د  افغانستان را  بر  امریکا  نوامبر  موضوع مشروعیت حمله  در    2001ر  دیگر مطرح می سازد.  بار 

مبنی   بوش  جارج  ادعای  و  نبود  شریک  هم  افغان  نفر  یک  نیویارک  جهانی  تجارت  های  برج  سقوط 

ن زمان تا آبراینکه "هرکی با دشمن امریکا همکاری کند، امریکا او را نیز دشمن خود می شمارد" در  

ه در آنوقت بخاطر حمله تروریستی نبود، بلکه اکنون یک موضوع حقوقی مغلق است. دوستی با اسام 

که  میشود  کشورهایی  متوجه  ادعا  این  لذا  نداشتند،  اشتراک  تروریستی  عمل  آن  در  یک  هیچ  افغانها 

جهان   آنوقت  ولی  سعودی،  عربستان  جمله  از  بودند،  سهیم  عمالً  حمله  این  در  شان  اتباع  بیشترین 

ان باید به حیث یک گروه تروریستی به همین بهانه از  خاموشی اختیار کرد، زیرا فکر می شد که طالب

 قدرت در افغانستان حذف شوند. 

 امروز که همین امریکا زمینه های رسیدن بقدرت طالبان را در افغانستان مهیا و مساعد ساخته است، 

تعدادی از خانواده هایی که در حاد   میخواهد  برای پرداخت جبران خساره  افغانستان  ثه  از خون مردم 

ملیارد دالری افغانستان در امریکا صرف در    9کشته شده اند، استفاده نماید. از جمله مبلغ امانت    9/ 11

رد دالر آن از اندوخته های کمک های خارجی است، درحالیکه متباقی مبلغ  ا ملی  2حدود کمی بیشتر از  

ین های تادیاتی آن  که از سالهای قبل برای تضم  ملیارد آن دارائی ملت فقیر افغانستان میباشد   7بیش از

 کشور در امریکا به امانت گذاشته شده است. 

میگویند آب زور سرباال میرود، واقعاً امریکا در حمله به افغانستان و نیز اکنون برای پرداخت جبران  

خساره بازهم بزور متوسل میشود و حق یک ملت فقیر و مظلوم را زیرپا میکند. آیا امریکا میخواهد 

افغانستان فاحش    مردم  ظلم  این  هیچگاه  افغانستان  ملت  اینکار  با  شوند؟  مبدل  امریکا  دشمن  به  ابد  تا 
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 امریکا را فراموش نخواهد کرد.  

این امانت نباید دراختیار امارت طالبان قرار گیرد که صرف استحکام قدرت خود نمایند، بلکه این مبلغ  

در افغانستان شکل گیرد و آنرا برای    باید همچنان در امانت گذاشته شود تا روزیکه یک نظام مردمی

احیای مجدد کشور بکار برند. امروز ما در بین دو "بد" قرار داریم: یکی طالبان و دیگر جبهه نام نهاد 

جبهه مقاومت امتحان خود را داده      .مقاومت که هیچیک آن از ملت مظلوم افغانستان نماینگی نمیکند 

آنها دزدان و    .م افغانستان قابل برگشت به کشور نمیدانند است و دیگر این سرمه های آزموده را مرد 

چپاولگران دارائی های مردم هستند و در مجموع مسئول افتادن کشور در دست طالبان متحجر. همه  

آنها قابل محاکمه میباشند. ملت افغانستان باید در جستجوی یک راه سوم باشد که در آن جوانان صادق  

 .پیشرفت رهنمون شوند یگر بسوی  بتوانند این کشور را بار د 

  

بعضی ها توقع تبصره را  از  (نام گرفته)الزم نیست شما      :قای مومند محترم آاز  یک خواهش دوستانه

 . داشته باشید. بگذارید هرکس میداند و کارش
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