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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٠٤/٠٩/٢٠٠٩           عبدالصبورانجنير
 
 

  امنيت ميدان هوائی کابل بيک کمپنی خارجی تعلق گرفت
  

ریانا که ازکابل نشرات دارد خبر تکان دهنده شنيدم که واقعًا خيلی مایوس کننده بود آسف دیروزاز تلویزون أبانهایت ت

يدا نمی شود که در ميدان هوائی بين المللی کابل اعتماد کامل پ دانش الزم و در ملک ما هيچ فرد مسلکی بافهم و

  .واقعًا خجالت اور استکنترول نماید  ليت کنترول وامنيت ميدان را بدست گيرند وؤمس
  
قای فاروقی وزیرصاحب ترانسپورت درجلسه شورای ملی احضارشده بودند تا به سواالت یک عده ازوکال درمورد آ

ین ضمن موضوع سپردن امنيت ميدان هوائی بين المللی کابل به یک ن وزارت معلومات دهد دراآعملکردهای 

موسسه امنيتی خارجی که نا م و مملکت که این موسسه به ان متعلق است گرفته نشد شاید این مملکت که موسسه 

کشور کافه ملت افغان محرم باشد نباید کسی بدانند که این موسسه مربوط کدام  ن است ازمردم عام وآامنيتی مربوط 

هزارها  بخاطر این خدمت چقدرپول این ملت بييچاره را ميقپند ملت که از کشورهای دیگر گدائی ميکند و است و

پنجه نرم ميکنند بهترین متخصصين در بازارها مصروف دست فروشی ميباشند  بيکاری دست و انسان با گرسنگی و

نها را پرکرده وجوانان ما آبيگانه ها جای کار یا درکشورهای بيگانه درهجرت بسرميبرند ولی درملک ایشان  و

وروزگار درکانتينرها جهت دریافت کار دسته جمعی هالک ميشوند اما  مقامات دولتی  بخاطر پيدا کردن کار

  .مصروف استخدام خارجها بخاطرکارميباشند
  

منيت ميدان هوائی به هزارها صاحب منصبان مسلکی پوليس دربازارها بدست فروشی مصروف اند ولی مابخاطر ا

خود که یکی ازمهمترین بنادرهوائی درمملکت بشمارمی اید افراد خارجی که هویت شان مخفی نگاه داشته ميشود 

مسافرین ما را بگيرند ایا ریا ست امنيت ملی ما توان  نها را استخدام ميکنيم تا امنيت طيارات و آضرورت داریم و

   را دارد؟؟؟جاسوسی خارجيان نظارت به عملکردهای ضد

  ،اقای فاروقی ميگوید که ما تاهنوز افراد که به نورم های بين المللی درمورد امينت طيارات اگاهی داشته باشند نداریم

وسائل پيشرفته ميکنم سوال پيداميشود که چراآقایون بخاطر این کار کادرهای مسلکی  زمانی ما صحبت از امنيت و

امکان نبود یک پوليس مسلکی ميتواند درظرف سه ماه هرنوع تخيک جهت از  تربيه نکردند زیرا این کاردور

  .امنيت طيارات را فرابگيرد این معجزه نيست بررسی مسافرین و

تخنيک ميدان گرفته ميشد باید درمورد تربيه کادرمسلکی  قبل ازاینکه تصميم بخاطر عصری ساختن تجهيزات و

ن به چه تعداد پرسونل نياز است آموزش آبرای  چه نوع وسائل وارد ميشود و ن نيز تصميم اتخاذ ميگردید ،آافغانی 

یا انجنير مربوط را نيزباان اعزام نماید تا  هرملک که چنين تجهيزات را به فروش ميرساند مکلف است که مشاور و

زطرف ریاست نه ا نرا فراهم کنند ولی دراین مورد نه ازطرف وزارت ترانسپورت وآصورت استفاده ازتجهيزات 

  .ت ملی کدام اقدام صورت گرفته استامني
  

 نهم درشرایط که به هزارها سرباز خارجی وآاهميت سپردن بندرهوائی بين المللی خود را به یک کمپنی خارجی 

امنيت کلی  کارمندان خارجی ازکشورهای مختلف جهان در کشور حضور دارند شرایط دروطن جنگی است و



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. مکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به ه
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

اشجارتسلط کامل  منرالهای قيمتی و ذخایرسرشار جواهرات و  باالی همه منابع طبعيی ودرملک وجود ندارد دولت

هرچه  ندارد چطور ميتوان ما بندر هوائی خود را در اختيار خارجيان قراردهيم تا هرچه خواسته باشند داخل کنند و

یا ازکشورخارج  رميکنند وهم چنان این کار درمورد افراد واشخاص که به کشور سف خواسته باشند خارج کنند و

ن مقامات به سفر ميپردازند دورازامکان نيست دراین جای شک نيست که آحتی دستکاری درطيارات که در ميشوند و

ترانسپورت مواد مخدر بزنند  جار قيمتی وحخارجيان مقيم به شيوه های دیگر هم ميتوانند اگربخواهند دست به غارت ا

نکه اعتماد مردم را درمورد آواین عمل برعالوه  یشان را بسيار سهل ترميسازدولی سپردن یک بندر هوائی کارا

  .تحت شعاع قرار ميدهدزادی کشورمارانيز آاستقالل و .امنيت ملی ازبين ميبرد پوليس و

  

  پایان
  


