
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 میباشدمسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

 
 08/07/2016تأریخ:       ارغندیوال صادق محمد دوکتور 
 

 
 پاکستان قانونی غیر نظامی حضور
 افغانستان هوایی حریم در

 

وزارت دفاع افغانستان از روی ناچاری و مقامات  ،بدنبال سقوط هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی ارز والیت لوگر
فاصله اعالن بال ،در دم و دستگاه دولت ستون پنجم و یا هم در اثر موجودیت وقدرت بخاطر گریز از مسؤولیت

اجازه از دولت افغانستان جهت عبور هلیکوپتر مذکور از فضای افغانستان به روسیه  که مقامات پاکستانی قبالا  ندکرد
وپتر های قوای هوایی افغانستان ساخت اخذ نموده بود. از جناب مقام وزارت دفاع پرسیده شود که اگر روزی هلیک

ترمیم در استفاده از مشکل تخنیکی مواجه شوند، آیا پاکستان اجازه خواهد تا طیارات مذکور جهت  ، به کدامهند
ا که نه. حریم هوایی پاکستان به هند فرستاده شوند؟  مسلما

طیاره،  داد و خرید چ نوع قرارمد، دیگر هیپاکستان به جز از یک مورد که شرح آن در ذیل خواهد آ دوم اینکه،

روی  روسی باشد. 17نداشته است. تا رسماا صاحب هلیکوپتر می  ک وغیره وسایل نظامی با روسیهانهلیکوپتر، ت

افغانستان توسط تعدادی از گسترده سالح های ثقیل و خفیف اردوی بدنبال سقوط دولت نجیب هللا و چپاول این اساس 
اده از این موقعیت اردوی پاکستان با سؤ استف های پاکستان،آن به نرخ کاه در بازاروعرضه بی وطن و  افراد خائین
خریداری که تعداد زیادی از  بطور غیر قانونی را اردوی ملی افغانستان دزدی شده یسالح ها از یتعداد کثیر

هلیکوپتر های پیشرفته و ضد  ،17برعالوه هلیکوپتر های می  شامل این لست میباشند. نیز 17یکوپتر های می هل

نیز از  -ه قوای هوایی افغانستان در هنگام حکومت نجیب تعداد زیاد از آنها را در اختیار داشتک -35زره نوع می 

تر های به سرقت به همین سبب چندی قبل دولت پاکستان جهت ترمیم هلیکوپ سوی پاکستان به سرقت رفته است.

یلون دالر با دولت روسیه م 150فروند از طیارات مذکور را به ارزش  4قرار داد خریداری   35رفته نوع می 

سابق را ترمیم ودر صورت خرید  بسرقت رفته امضا کرد، تا از سامان آالت فالتوی طیارات جدید بتواند طیارات
 نداشته باشد. یسامان آالت فالتوی بیشتر، کسی در زمینه سوال

تعدادی از دپلومات های کشور های خارج  که 17توسط یکی از هلیکوپتر های دزدی شده نوع می نیز سال قبل 

 .بنا به مشکل تخنیکی سقوط کرد -میکرداز شهر مذکور به کشمیر تحت اشغال پاکستان انتقال  را مقیم اسالم آباد

از اثر بارانهای موسمی سیالب شدید بخش های از پاکستان را فرا گرفت. هر چند دولت  1992در ماه سپتامبر 

ن وقت با صدراعظم وقت گلبدین حکمتیار در جبهات جنگ تنظیمی مصروف زدوخورد مسعود در هما –ربانی 
د. ولی دولت ربانی به تعداد ده بال هلیکوپتر را جهت کمک به سیالب زده گان راهی پاکستان کرد. اما بعداا دنبو

د. دولت ربانی نگشت ندا پاکستانی ها این ده هلیکوپتر را بزور نزد خود نگهداشته وهرگز آنها را به افغانستان باز
روی هر علتی که بود موضوع را به جامعه بین الملل ارجاع نکرد. ودولت های بعدی هم در زمینه تیر شانرا آورده 

 اند.
استخبارات نظامی پاکستان یا امارت نامنهاد طالبان، از کرزی گرفته  ومزدور بعد از فروپاشی امارت دست نشانده

د و حق دارند تا استرداد سالح های دزدی شده را از پاکستان در خواست نمایند. ولی نه تا غنی وعبدهللا حق داشتن
سالح های  استرداد خواستپاکستان در کرزی این جرئت را کرد و نه هم غنی وعبدهللا این جرئت را دارند تا از

 .دزدی شده اردوی ملی افغانستان را نمایند
 در ولسوالی ارز والیت لوگر تانپاکس نظامی لیکوپتراما سؤاالت حل ناشده  که در امر سقوط ه

هلیکوپتر نقص تخنیکی داشت، چرا جهت پیمودن فاصله دور ودراز یعنی حد اقل از پیشاور تا تاشکند به اگر -اوالا 
 با مشکل تخنیکی هرگز به آسمان فرستاده نمیشود. وهلیکوپتر طیاره هیچ پرواز در آورده شد. در حالیکه
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د که  پاکستان جهت عبور هلیکوپتر مذکور از فضای افغانستان اجازه نمقامات وزارت دفاع افغانستان میگوی  -ثانیاا 
گرفته بود. ولی رهبری وزارت دفاع افغانستان میتواند منطق ارائه کند که آیا طیاره یی با نقص فنی میتواند فاصله 

 اجازه نامه، چنین سؤالی شده بود؟ هنگام گرفتن به اصطالح ها،وآیا از پاکستانی  تا حدود هزار کیلومتر را بپیماید؟
ا   ، نه کدام شیطانت دیگر، چرا طیارهاست اگر پرواز هلیکوپتر مذکور فقط عبور از فضای افغانستان بوده  -ثالثا

 اکستان و جمهوری های شوروی سابق یعنی چترال و تاجکستان وترین فاصله میان پ مذکور از نزدیک پرواز
 ؟ تفاده نکردافغانستان اس   -واخان ز فضای تنگیعبور ا

ا  نی پیلوت و یع فقط به دو نفررفع نقص فنی یا ترمیم، حد اقل عمله پرواز  ها بمنظورجهت انتقال هلیکوپتر -رابعا
 ن داشت. ی، اما هلیکوپتر مذکور شش نفر سرنشمعاون اش تقلیل میآبد

ا  طیاره مذکور نه فقط عازم  سرنشین داشت معلوم میشود که با در نظر داشت اینکه هلیکوپتر مذکور شش نفر -خامسا
وارد حریم هوایی   وغیره آدمکشان روسیه جهت ترمیم بود، بلکه غرض اجرای اعمال شیطانی و کمک به طالبان

 افغانستان شده بود.
ا  رفته قوای هوایی افغانستان در زمان حکومت نجیب را عوض پاکستانی ها رنگ  هلیکوپتر های به سرقت  -سادسا

ا نکرده اند   در فضای پاکستانی برنگ هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان  17حضور گسترده هلیکوپترهای می بنا

ا و احتماالا ب افغانستان این سوال را به میدان میکشد که استخبارات نظامی پاکستان در استفاده از طیارات مذکور
مصروف فعالیت مدیدی  های ازمدتداشتن سند انتقال آن به روسیه از سوی مقامات خائین وزارت دفاع افغانستان 

 اند. ، داعش وغیره گروه های تروریستی در داخل خاک افغانستانهای عظیم جاسوسی و کمک رسانی به طالبان
پاکستان در انتقال شب هنگام طالبان از جنوب به شمال حاالها افشا میشودکه دست استخبارات نظامی  -حاال -ثمانیاا 

کامالا  17جهت نا امن ساختن شمال افغانستان در استفاده ازهلیکوپترهای می  2012و  2011افغانستان در سالهای 

دخیل بوده است. جالب اینست که نقل وانتقال طالبان ذریعه هلکیوپترهای پاکستانی در همان وقت تحت فشار 
ا به این افواهات  ا به امریکا وناتو نسبت داده میشد. تا جائیکه یکبار هم حامد کرزی خائینانه مستقیما آی.اس.آی وسیعا

ا اشاره کرد.  موضوع صریحا
نظامی پاکستان در خاک افغانستان،  هلیکوپتربالخره حاال وقت آن است که با استفاده از سند انکار نا پذیر سقوط 

حضورغیر قانونی و دزدانه طیارات نظامی پاکستان در حریم فضای افغانستان وکمک گسترده استخبارات نظامی 
به  در داخل خاک افغانستان مذکورهلیکوپتر های پاکستان به طالبان و غیره تروریستان بین المللی در استفاده از 

ا احتجاج نامه یی به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده  و با ارائه جهانیان افشا شواهد در دست داشته رسما
تا روی مداخله گران پاکستانی سیاه ودست شان از حریم فضایی و زمینی خاک مقدس ما کوتاه شود. هرگونه  شود.

وتاریخ پر افتخار کشور  وگذشت در زمینه خیانت کبیره پنداشته شده، خون شهدای بیگناه این ، تعللمسامحه
 نخواهد بخشید. را افغانستان هرگز چنین مسامحه کاران خائین بوطن
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