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ه  سالح های جنگی ، مواد خوراکی و لباس را به مالعلم فرماندمهمات
 طالبان در واليت زابل

 
 مسيون امنيت ملی افغاستان که  ميالدی ک2008اپريل 13 هجری شمسی مطبق 1387 حمل 25بر طبق گزارش موثق  

ه طالبان در واليت زابل ارايه  سالح های جنگی ، مواد خوراکی و لباس را به مالعلم فرماندقوای ناتويا ايتالف مهمات
.رئيس اميت ملی کشور کمک رسانی مستمرازسوی نيرو های ايتالف به طالبان را تکذيب کرداما امراهللا صالح  . نمود  

نيرو های ايساف به مخالفان دولت سالح وتجهيزات نظامی نمی دهند و مورد پيش آمده يک گفت همچنان کارلوس رانکو
 شتباه در خارج  اه منطقه منتقل که بههوا به ای خارجی از راهرد درين رابطه محموله ای نيرو  کوی اضافه. شتباه بودا 

.در آينده چنين اشتباهی تکرار نشود وی تکيد کرد سعی ميشود که. از منطقه مورد نظر به زمين پرتاب شد   
 

  محموله هابه منطقه منتقل صورت گرفت ، منطقه اصلی که بايدوله ها که اشتباهأ م گفته نشد اين مح: سوال اينجاست 
می آمد؟ شد کجابود ؟ آيا فاصله بين منطقه ای اصلی ومنطقه اشتباه چند کيلومتردر آنجا پرتاب می   

آيا برای افراد . همچنان در مورد اينکه اين محموله ها برای کی توزيح وپرتاب می شد مشخص وشفاف توضيح داده نشد
 نظامی ويا ملکی ؟ 

 
  عالمات رمزابراتی در منطقه که هوا پيما را با می شد ، آيا تماس های مخ در منطقه نظامی پرتاباگر  محموله ها

    ؟يا خير مدنظر گرفته می شد  آن ومسؤلين موظفمخصوص مشايعت مينمايد از طرف پيلوت
.هم مناسب بوداگر جواب بلی باشد ، پس چرا اشتباه بوجود آمد؟ در حاليکه وضع جوی   

  ؟آيا محموله ها از ارتفاع چند صد متری بطرف زمين پرتاب  شد
؟د، نبود دارای وسايل از قبيل دوربين که پيلوت يا کپتان طياره بتواند منطقه  را مورد شناسايی قرار دهچرا هوا پيما   

 
 بصورت نورمال يا اين پروسه ،  واشتباهاتی را بوجود آورد وارد منطقه شدی محموله ها بود که هوا پيماآيا اين  باراول

                                                                                                                  ؟    ميشودوقت انجام دادههمه 
 

 تصاد فی متوجه به اين قضيه  آنهم شايد امنيت ملی اين اشتباه بار بار تکرار شده باشد تا اينکهاز کجا فهميده شود ممکن
؟گرديد  

 
مينی صورت نميگيرد نسبت به  از طريق ز لوژستيکیی وجود دارد که اکماالت محموله هاآيا چه موانع بر سر راه

؟هوايی  
؟ حامل محموله ها از کدام منطقه افغانستان بصوب واليت زابل پرواز کردیهمچنان گزارش داده نشد که هوا پيما  

مقامات به  رد اشتباه شان گزارشی را  درمو ازطرف امنيت ملی ، پيلوت طياره موضوعآيا قبل از اظهار ويا فاش ساختن
  ياخير؟مرکز قومندانی خود و ازطريق آن بمقامات دولتی افغانستان اطالع  نمودند

 
 

ی مقاالتقبأل   درمورد ،دهندي را به طالبان انجام م واقتصادیی مال، ی  نظامی  کمک هاايتالف ی قوانکهي در  رابظه به ا
 تاب و توان   ها هرگز ی خارجی ومالی نظامی کمک هاوحمايتان بدون پشتوانه  منظور  که طالبني همی رومتعدد را
  نيز ، عمليات تعرضی  را مقاومت عالوه بر که سالها ممکن است ساعت محدود را  ندارند ، چطورد چن حتیمقاومت

 مکررأ  . نجام دهندد، اننظامی مجهز ميباش مدرن وسايل  تجهيزات ترين ناتو که با پيشرفته های نظامیباالی نيرو
 یاسي ستيعوامل و ضع بحران  و ريشه کهرسانمي فشرده بعرض منجايمگر در ا  .تصريح گرديده است  شفافموضوع
  رجعت تواندي ها در افغانستان  نمستيون انقالب کمأ بهخصوص  اخير سه دهه تنها مربوط به و شروع آغاز آنموجوده ،

 بدوش خاندان اهل احياء  که سالها بمنظورحيطه   رایاسي بحران ناهنجار سنيا  وريشه اصلی عواملبلکه .ه شود، داد
 آنها بودند که . دانست  ملت مظلوم افغانستانی برای بد بخت بتيسر آغاز مص ، زانوزده بودند  انگليسهاقدرت درغالمی

ی آنرا با  بها افغاننجکشيدهبمظور احراز قدرت ، معامالت وقرارداد های خصوصی خائنانه را که امروزملت مظلوم ور
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 پاکستانی های همچنان.، رسانيدندبه امضا مساعد و برای آنها امور افغانستان درزمينه مداخله راخون می پردازند،  
يسها نيز درتباهی و ويرانی افغانستان مطابق به پالن ونقشه که جنگ ومداخله را مشتعل مزدور وفروخته شده انگ

کسانيکه حق وباطل را از هم فرق وتفاوت داده نتوانند بدين معنی است که  امروز .انجام دادندميسازد وظايف شيطنت را 
به آسيای ميانه  انگليسها هميش در پی فرصت الزم جهت مداخله و تعرض. ميگذارند وبز را لت وکوب ميکنند  رادزد

 کمونيست ها در افغاستان بوقوع نمی اگر انقالب. که خط ديورند بهانه برای همين روز بود.  قرار داشت در کمين
 در  را   سياسی وتحرک مداخله تصاميممتحدين خارجی خود  با کمک و حمايتت نظامی پاکستانپيوست ، حکوم

  حکومت که داود خان در نظر داشتندحکومتافغانستان با رهبری انجنير صاحب آقای حکمتيار درجهت سرنگون 
داخلی افغانستان درزمان ما نبايد فراموش کنيم که مداخله پاکستان در امور . ا درافغانستان پايه گذاری کنند راستعماری

م کاکا جان  جهت  تبليغات خصمانه   بنای راراديو عالوه به اينکه  حکومت محمد داود خان درانتها اوج خود رسيده بود
 دهی سازمان نيز در داخل افغانستان راريستی ترو ويبیش های تخربلکه شور. برعليه حکومت داود خان راه انداخته بود

 منجربه  و را نصيب شدندست ها و شوروی ها  بد نامی کمونيخورد از شانس بد اينکه بالی آرد سرکندواما  .می نمودند
ت داود خان صد   برعليه سرنگونی حکوم، اگر کمونيست ها با اين عمل وارد ميدان نمی شدند.  آنها واقع شد فروپاشی 

 استي در س انگليسها  .حکمتيار صاحب گرفته می شددرصد ترتيبات کودتا از طرف حکومت نظامی پاکستان با رهبری 
 که در  مدهشی شکست هاعليرغم  . بود ويکتازکتاختي ، گام شي دگر در جهان پیو تجاوز  نسبت به  کشور ها 
 کايامر . کندي و نمه نکردیني خود عقب نشیاسي از مواضع  سبازهم  گرفته است اما از آناعصار تاريخ خاطرات تلخ

 ی هااستي گسترش سو در صدد توسعه مانانشي با شرکا و هم پحسنه با وجود داشتن روابط ی ابر قدرت جهانکيبعنوان 
ع اهداف  کشور های اروپای را نيز در تحت شعا ، بلکه  در تالش و کوشش  آنست تاانهي میاي نه تنها در آسخويش
مورد حمالت نيرو های پيوسته   حکم ميراند ،  در شبه قاره هندوستان در زمانی کهانگليسها. متحد بگرداند  خود سياسی

 آزادی خواهان آنها را مانند سايه تعقيب وازپا درمی  ،ندهندوستان قرار ميگرفت در افغانستان و سراسری آزادی خواهی
  شعور سياسی وتحليل با درکروی همين منظور.وند در آينده دو قدم به جلو می آيند انگليسها اگر يک قدم بعقب بر.آورد

  هند در صدد آن افتيدند که در آينده چطورشبه قاره ازقبل از خروج   اما  .شکست شانرا در هند محسوس و قبول کردند
 قسمتی   تقسيم و ترکه زد که دست بهافبا اين اهد.   جای پا را  بازو وارد تجاوز ومداخله شود  بازهم واز کدام طريق

 به  را کشور مستقل ازهم جدا واز خاک هند را بنام پاکستان وبخشی زياد خاک افغانستان را که بنام خط يورند ياد ميشود
 ،  کشوردرقالب  موضوع کشمير را نيز مانند خط ديورند بمثابه زخم سرطان بی درمان  اما. تان بميان آوردنام پاکس
سه کشوربمنظور کسب امتيازروی مناطق  مرتبط داد تا اين افغاستان وپاکستان  وخط ديورند را بينتان و پاکستانهندوس

اين . واقع خواهد شد در غيرآنصورت منجر به تباهی آن  وشرايط انگليسها را بايد مد نظرداشته باشند ، منازعه شرط
ان و ج از به استقالل رسيدن آن مانند اميران افغانستان  با حکومت مستعمره پاکستان قبلشرط وشرايط را غالمان وقت

است که هر گونه محدوديت وموانع را از سر  وتجربه  جهان بينی آزمايشپديده های زندگی و.   کردند وامضادل قبول
 خبره با  دانشمندان ، علما و اهل. تاثيرات بس بسزا را بوجود می آمورد  انسانهاد شعورو منطق رش برداشته  درهرا

 علمی ، سياسی ، دينی ، اجتماعی  اندوخته های بزرگی از تجارببرخورد به اعصارودوره های حوادث سياسی تاريخی
 برويت منطق و استطالع  آن از ماوراء  هرگونه  قضايا را را در راه خدمت به بشروقتأ فوقتأ تفسير، شانواقتصادی 

انستان با داشتن مقاديرسرسام آور معادن توجه ابر قدرت های جهانی را از بنأ افغ. بيان وتصريح نموده ومينمايندشفاف 
 بدون زمينه سازی  حمله وتجاوزبه آن بدون پالن وطرحابی ،اما راه وطرق دست ي. ديرزمان به خود جلب کرده بود

 از ترودند که زودانگليسها ، امريکايی ها وروس ها هرکدام درتالش آن ب. روی اين هدف سالها کار شد . مشکل بود 
بموضوع خط ديورند   را از طريق پاکستان  مرتبط افغانستان مداخله وتعرض بهمجریانگليسها .  يکديگر سبقت بجويند

 در توسعه وايجاد ل المدت قرضه های تحوي با کمک های اقتصادی واينرا هم ميدانست که شوروی هسايه افغانستان.  داد
  نفوذ سياسی خود را نسبت به ديگر کشور های جهان  در پيش ها پيش قراروانستان افغپروژه ها در بخش های مختلف

بمنظور مقابله ازين رو انگليسها . ميدهد در افغانستان گسترش برای جلب آنهايکه طرفدار ايجاد نظام کمونيستی ميباشند
 نوع  را نيز در پاکستان بهترين مينتاليستوبهانه برای تعارض درپهلوی خط ديورند ،  رژيم اسالمی تندگرا و فوندا

خود  دست  جهانی از آنطرف قاره مين ونظامی بعنوان ابر قدرتامريکا از نظر قدرت اقتصادی. برای موفقيت دانست 
 دراز و ميخواهد شکاررا از جنگ ديگران در غصب خود بياورد ، مگر تحمل آن بخصوص برای انگليسها با وجود را 

 قدرت و برای  روی کسببند وتضاد های سياسی درزدواين جهت اختالفاز . بول استداشتن ايتالف غير قابل ق
خوانندگان ارجمند ادامه ای موضوع فوق را ميتوانيد در آينده قريب در مقاله .  به اقتصاد همديگر زدن ضربهتضعيف و

         .قسمت ششم افغانستان در آتش نفت وگاز مطالعه فرمائيد

 


