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 حمله بر میدان هوائی کابل ارتباط پاکستان در
 

یا بی تفاوتی  نوع خالی قدرت  ست و یکا انتخاباتی سرگرم کشمکش هایاواخر مخصوصاً از ایامی که کابل درین 
حمالت دهشت افگنان بر نقاط آن شده که  موجبحکمفرماست، دولت موجود که در پایان دورۀ کاری خود قرار دارد 

سحر گاهان روز پنجشنبه شانزدهم جوالی میدان هوائی کابل مورد حملۀ شش مهاجم  مختلف افغانستان افزایش یابد.
 سؤولیتطالبان م ساعت دوام داشت.پنج قرار گرفت و نبرد بین این مهاجمین و قوای امنیتی افغانستان برای تقریباً 

دو روز قبل نیز میدان هوائی کابل با راکت مورد حمله قرار   ادعا کرده اند.حمله را مثل سایر حمالت مرگبار  این
آسیبی  هوائیمستقر در میدان ت نظامی و طیاره های قوای هوائی در هر دو حمله بر تجهیزا که گرفت خوشبختانه

ئی را هر شش مهاجمی که بخش نظامی میدان هواداشت و وز پنجشنبه تنها یک پولیس زخم برنرسید و در حملۀ ر
 ماه مبارک رمضان راهی جهنم شدند.درین د و مثل  سایر همقطاران شان آمدنهدف قرار داده بودند از پا در

 
شود گروه دهشت افگن حقانی آنرا در  که گفته می اکل بر ولسوالی اورگون والیت پکتیسه روز قب حملۀ مرگبار

دهشت افگنان یکی دیگر از حمالت  ،توسط یک نو جوان پانزده ساله عملی شد ریزی کرده بود ومیرانشاه طرح 
شمول زنان و اطفال نمونۀ دیگری ه ب هشتاد نفر بی گناه غیر نظامی بیش از به شهادت رسانیدن رین ماه مبارک ود

 است که با دستیاری و حمایت بی اندشمنان سوگند خوردۀ ملت مسلمان افغانست، از تعهد دهشت افگنان و حامیان شان
دریغ استخبارات منطقه مخصوصاً  پاکستان در صدد استفاده از موقع برای بی ثبات ساختن هر چه بیشتر افغانستان 

 کاری و قتل و دهشت دریغ نمی کنند. گونه دسیسه، توطئه و تخریب و بر آورده ساختن امیال شان از هیچ
 

ه سازی قصبه و پروژۀ عربها در شمال میدان هوائی مورد حمله خان از تعمیرات نیمه تمام پروژۀ میدان هوائی کابل
 تۀ سخنگفه شدند بو شش مهاجمی که درین حمله کشته  قرار گرفت. درین پروژه کار گران پاکستانی بسر می برند

  پاکستانی بودند. دهد افغان نبودند و سخن می زدند که نشان می بان اردوزه گوی وزارت داخله ب
 

عین زمان مرد کار که تعدای یا قاچاقی و یا هم قانونی به ایران و کشور ف این همه بیکار و درمعلوم نیست که با وص
چرا  ، باز هم شود صد تخمین می بیکاران در افغانستان هم چهل در روند و تعداد های حوزۀ خلیج برای کار می

حالل و از راه  سرزمین فرصت پیدا کردن لقمه نان و برای مردم بومی این شود  از پاکستان استخدام می کارگر
 شود. زحمت کشی داده نمی

گوید که همۀ این حمالت در پاکستان توسط گروه  دولت افغانستان بار ها و به کرات پس از هر حملۀ دهشت افگنی می
 حغیر آن طالبان ظرفیت و توانائی طر شود در اتی پاکستان طرح ریزی میطالبان و به همکاری دستگاه استخبار

 چنین حمالتی را ندارند. 
  :مهم نهفته استنکته ای درین تذکرات دو 

  آنرا ندارد  و به تنهائی قادر به وارد کردن خسارات وسایل  دانش و علمیت طرح و تطبیق ونخست اینکه طالب
 سازد. اتیر آنرا عملی میکستان است و دسیست و فرمان بردار استخبارات  پااهداف ن تعیینو 
 گنانی و دهشت اف ( مستقیماً درین عملیات دخیل استآی آی استی نظامی پاکستان )دوم اینکه دستگاه استخبارا

ستان دخالت پاکپذیر شواهد انکار ناو تانی هستند دهد که پاکس هویت آنها نشان میشوند  و یا کشته می که دستگیر
  .درین عملیات است

پاکستانی در پروژه های  یکصد و بیست و پنج هزاربیش از  ،ه سال پیشدر حدود ددوران حکومت جدید،  در اوایل
 ارکتخدام شده بودند و دولت هم بدون اینکه مانع استخدام خارجیان برای اس دبنام کارمن مختلف باز سازی و عمرانی 

قد اها ف ل می آورد که افغانلیافغانستان اجازه داده بود و ددر بدون جواز اقامت تشویق و  حتی استخدام آنها را ،گردد
 های پاکستانی ها هستند.  مهارت
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افغانستان   سر سر تا شدند در پروژه های مختلف در ده میو تخنیکر خوان تعداد زیادی از ایران که مهندس همچنان
ات اینها کسانی هستند که استخبار را جا زده اند.خود استخدام شده بودند و تا هنوز هم مثل پاکستانی ها بنام های مختلف 

ی با استفاده از بی کفایتی و بی تفاوتهشت افگن و دشمن مردم افغانستان آنها را بنام های مختلف منطقه و گروه های د
کارگر، های  در نقاط مختلف و زیر نام  و عدم موجودیت یک پالیسی مشخص اقتصادی و کار یابیتمردان دول

آنها برای اهداف مشخص کار گرفته  داده شده اند تا در مواقع الزم ازمتخصص، مهندس، مشاور و اشخاص فنی جا 
هدفی جز خدمت ندارند ولی تشخیص چنین اشخاص در هم هستند که واقعاً در بین آنها کسانی که شود. شکی نیست 

، چه پاکستانی ها و چه ایرانی های آنها بودند مهارت فاقداینکه واقعاً  افغانها  رسد. وضع موجود مشکل به نظر می
 فغانا سال پس از سقوط نظام طالبی که یقین کامل استسیزده  صاً حاالمشکل است که بتوان قبول کرد مخصوها، 

 های با استعداد هم تجربه و هم تحصیل و تعلیم را درین مدت فرا گرفته اند.
 

گران زحمتکش! در حقیقت حلقه های ثابت ساخت که این به اصطالح کارکابل میدان هوائی  بر حملۀ صبح پنجشنبه
 دیگری یاکار هسازند. آن مهندسان و تخنیکران هم  افگنان را فراهم می باشند که زمینۀ نفوذ دهشت رتباطی میا

که هنوز هم است تأسف ولی جای   کنند. بوع شان خدمت میی تخنیکی دارند که به دولت های متاز همکاری ها غیر
این همه  به ارادۀ ملت بعد ازملی  حکومتیک د تا به پایان برسآن  عمر دیگرچند روز  هر چه زود تر دولت که

و  یردکنند بگ د و اهداف دیگری را تعقیب مینینام کار گر می آه ستخدام آنانیکه بجلو او  شودکشمکش ها تشکیل 
منطقه بر نهاد های حکومتی، دستگاه های استخباراتی  دم کش وگروه های دهشت افگن و آاطی های مانع نفوذ ارتب

 گردد.افغانستان گاه های تولیدی و نهاد های مدنی و فرهنگی و اجتماعی تشبثات خصوصی، دست
 

فلج و غیر  دیگر ت هایارت کار و امور اجتماعی دارد که مثل وزراافغانستان در تشکیالت خود وزارتی بنام وز
نگردیده و معیار های استخدام و مشخصات کار گران را یا  ه ایظمالحتا کنون مصدر خدمت قابل   بوده و مؤثر
ی از گیرده است. جلومات محض بر روی کاغذ است و تطبیق نشاکرده مثل همه اقد تعییننکرده و یا هم اگر  تعیین

یابی برای کارمندان همچنان کار شد.گران خارجی یکی از اهداف عمدۀ چنین دم و دستگاهی باید بوده باکار استخدام
ت است که یا انجام نداده و یا هم مقررات و پالیسی های در داخل و خارج افغانستان هم مثل اینکه کار این وزارماهر 

 آن تطبیق نمی گردد.
 

که ل میدان هوائی کابل ها در شما با اعمار شهرک قصبه و پروژۀ خانه سازی عرب هاوزارت دفاع افغانستان بار
ه است ولی نمود عتراضاباشد،  تقیمی بر میدان هوائی کابل میتهدید مسراتیژیک داشته و از نگاه امنیتی موقعیت ست

ها درین پروژه ها و یا دادن  قدرتمندان با استفاده از ارتباطات شان با مقامات و یا هم شراکت احتمالی بعضی از مقام
ب نا مطلو شهرک ها درین  منطقه ادامه دهند و روز پنجشنبه شاهد نتیجۀ و ، توانستند به اعمار منازلتحفه های نقدی

قتصادی شخصی و ا ال گذشته بجز توجه به منافعجوئی های کسانی بود که در سیزده سکاری ها و استفاده  چنین سازش
  .ندیشیده اندانییز دیگری خود شان به هیچ چ

 
ته امنیتی افغانستان گفنبود قوای هوائی در قوای  ،ای طالبانافگنی و جنگه افزایش عملیات دهشت علل از یکی دیگر
ر د شود. دولت افغانستان دوام جنگهای والیت هلمند هم برای یکماه به همین نقیصه نسبت داده می چنانچهشده است. 

آن  ونلتربیۀ پرسسیزده سال گذشته توجه کمتری به متقاعد ساختن کشورهای کمک کننده به تشکیل قوای هوائی و 
ادی هم ی در هند و تعدسال به اینطرف به فکر تربیۀ پرسونل قوای هوائی گردید که تعدادپنج  چهار نمود و از تقریباً 

. از جانب دیگر طوریکه در یکی از نوشته ها از همین قلم تذکر غربی برای تحصیل فرستاده شده اند یادر کشور ه
 از طرف ،علیه مخالفیندر جنگ  لمللی مستقر در افغانستاننیروهای بین ا ر خواست کمک از قوای هوائیرفت د

هوائی نمایند که دلیل عمدۀ  آقای کرزی منع گردیده و قوای امنیتی افغان اجازه ندارند از این قوا درخواست حمایت
 یش حمالت و دوام چنین حمالت هم نبود حمایت هوائی از قوای امنیتی خوانده شده است. افزا

 
و ناتو موافقه کرده که درین زمینه شد دارای قوای هوائی نیرومند خواهد  4712 تا سالشد که افغانستان دیروز گفته 

افغانستان دارای قوای  شد و امروز هشت سال قبل وارد می شد که همین فشار افغانستان را یاری رساند. آیا نمی
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مند حکومت نجیب و انحالل اردوی نیرو ز سقوطندی می بود که زمانی هم از آن بهره مند بود و بعد امهوائی نیرو
 به تاراج رفت. افغانستان اردوی های و سالح  تجهیزاتسایر هم مثل  تجهیزات قوای هوائی ،افغانستان

 
هشتاد هزار نفر از وزیرستان شمالی بر مناطق  مهاجرت بیش از ،مشکل دیگری که افغانستان درآغاز آن قرار دارد

. شکی تاس در نتیجۀ عملیات نظامی دولت پاکستان علیه پایگاه های مخالفین آن دولت درین منطقه جنوبی افغانستان
 وآن منطقه مهاجر شده اند قوای پاکستان بر حمالتها و  ستند که از بمباردمانانوار های هنیست که اکثریت آنها خ

د به آنها کمک نمایدر توان خود قه باست و انسانی هستند و هر فرد افغان مکلف مستحق هر نوع کمک بشر دوستانه 
سرخ بر افغانستان که مردم پاکستان پس از آدم کشی های رژیم تره کی و امین و ببرک و تهاجم قشون  طوری همان

یشترین ب اینکه دولت پاکستان به مردم افغانستان کمک نمودند. با آغوش باز استقبال کردند و را مهاجر افغان ملیون ها
و مفصلی است که از حوصلۀ این مقاله خارج ، بحث جداگانه کشور برد این مهاجرت مردم افغانستان به آنبهره را از 

این موقعیت گماشتگان شانرا بنام  ار و دهشت افگن هم با استفاده ازتخریبک های ولی شکی نیست که گروه است.
 مورد استفاده قرار گیرند.  در تطبیق اهداف  شوم آنهابعداً  مهاجر به افغانستان فرستاده اند تا 

 
حیث النۀ دهشت افگنی در جهان شناخته شده و ه بکشور  آنکه از پاکستان آموخته و امروز  با تجربه ایافغانستان 

 رد، رد پای آن تا پاکستان کشانیده مییگ صورت میانه تا اروپا و افریقا یک عمل دهشت افگنانه از شرق می هر کجا
روان و گروه های پاکستانی هستند و چه عرب و ازبک و  گروه ها و حامیان شان چه تند شود، موقع ندهد تا این

جامعۀ جهانی یکبار با  ترکمن و تاجک، خاک پاک افغانستان را مرکز طرح و فعالیت های چنان اعمالی قرار دهند.
تان ه چند سال بعد باز هم افغانساز چنین تهلکۀ نجات داد و نکند ک را سقوط دادن رژیم منحط و متحجر طالبی افغانستان

  قرار گیرد. های مرکز چنان حرکت
  

 پایان
 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

