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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  :يادداشت

راوی" آقای شريف آوریتآنکه ضمن  د ھي ار محم ال " نث ه پورت ستان آزاد"را ب ستان-افغان ر " آزاد افغان صميمانه خي

ال فشاء گرانه ای که فرستاده اند از ايشان مطلب ابابت مقدم می گوئيم،  شه پورت ديم ھمي وده ، آرزومن ان نم ابراز امتن

  .چنين گزارشات مستندی مددگار باشندو ارسال  تھيه ابرا شان 

  و کامگار باشيد  شاد                                                             

   AA-AAپورتال اداره                                                            

  نثار محمد ھيراوی : نويسنده 

٠۴.٠۴.١٠  

  
  ! لغمان هميدان ھوائی کابل يا ھد

  

يد نه ظنزاست ونه داستان ونه نوشته غرض آلود صرف چشمديد ئخواننده عزيزآنچه درين مبحث مطالعه می نما

  .واقعی بنده است که جھت اصالح اموربه عرض ميرسد 

ک پارعد از برود آمدفوب دھلی به کابل امل ما از صح بعد ازظھر طياره ۵:٠٠ ساعت ٢۵/١٢/١٣٨٨تاريخ ه ب

 ورده شدهآ وردی ترمينال جديد ۀرياست ميدان نزديک درواز  مربوطی توسط بس ھا"رمپ"نمودن طياره به ساحه 

  . گرديديم الون چک پاسپورت سوداخل پائين گرديده در آنجا 

م درھمين حال يکتن از افسران وميخواستم به ساحه سبزمربوط گمرک داخل شکه يحينبعد از تاپه دخول پاسپورت 

ن ارمسافري تعجب من وساۀي که مانمودن را تالشی ا مسافرريتيکی دست داشته من وسا پالسيطه خریميدان ھوائ

ھرترتيب افسرپوليس خريطه دست داشته ام را چک ه فکر کردم حادثه غيرمترقبه ای رخ داده باشد ب. گرديد 

 که گفتموصوف گريديم  در نزديک من قرار داشت از يکی از افسران که وقتيکه جويای موضوع  وتالشی کرد 

يکی از   ميدارد تالشیرا  نا مسافر داشتهاين شخص که در ساحه چک پاسپورت خريطه ھای  پالستيکی دست

  .ميدان است که در جستجوی شراب ميباشد  تبۀرافسران بلند 

فت تأخيرزياد موفق به درياد از عبکه  گرديدم ال ھايم داخل محل مربوطارکيز تالشی خريطه برای پيدا کردن سابعد ا

انداخته پوليس سرحدی لنگرافسران گ متوجه شدم که تعدادی زيادی ازالون ساحه چک گمرس داخل ردآنھا گرديديم 

  .ن اند او مصروف تماشای مسافر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

به آنھا  وقتيکه دن را مشاھده ميکردند نيز وجود داشتنا ملکی که مسافریپھلوی اين افسران تعداد افراد با لباس ھا

 به نظرخريداری نگرسته وباھم کلمات پا به اتسر ازبر گشته اندسفرکه ازرا  یدختران و زنان ديدم که آنھامتوجه شدم

  . نيست ورند که قابل گفتنآ برزبان میمعاشرت دوراز اخالق وآداب  مضحک

ھم درميان خود بالبخند مضحک چيزی  مودهن تماشا بار ھای کثيف شان بارزير چشماز دختران و زنان را نھاآ مام ت

  .زمزمه ميکرند 

موصوف  ، از کودکی آشنايی داشتم ابراز داشتم یور خود را با يکی از کارمندان بخش نظامی که با ثمن تأسف و تا

و از طريق قلم . رم وآ که من ھم بيان ھمان دوست خود را به رشته تحرير در می: درد دل خود را چنين بيان کرد 

  .عاقبت نا معلوم بپردازم مراولين ؤ مسۀبستی گوش ھای و باز گشاي م جھت اصالح آنھامی خواھ

  .....ولين ميدان ھوايی ھمه از واليت لغمان ميباشد ؤمس

 از واليت لغمان " جبارخيل " قومندان پوليس سرحدی ميدان ھوايی کابل محمد آصف 

اما شخص کارفھم  ..... يت لغماناز وال" کتوری"رئيس ارکان قومندانی پوليس سرحدی ميدان ھوای کابل   

 سرحدی فھم بی ھمتا دارد اما چون ناسباتمخود شخص پاک وصادق ميباشد و در ايف ظی وو در اجرا

 .به حرفش کسی گوش نمی دھد واسطه ندارد 

 ی حاجی امام صاحب از واليت لغمان دآمرکنترول عبور قومندانی سرح 

 غمان از واليت ل" اتمر"معاون آمريت کنترول ميرويس  

 آمر قاچاق قومندانی پوليس سرحدی ميدان ھوايی کابل نور آقا از واليت لغمان  

 از واليت لغمان " مظھر"آمر گمرک ميدان ھوايی کابل الھام الدين  

 معاون بخش مسافرين گمرک ميدان ھوايی کابل وحيدهللا از واليت لغمان  

 که به ھفته ھا باالی وظيفه خود حاضر نمی شود      

نت با وش اين ھا ھم افرادی ھستند که از خن خوب بوده ولی در مياناخورد کارمندن گمرک با مسافربته بر ال

  .ن کار می گيرند امسافر

  -:تم دررابطه به وضعيت ميدان افزوددوس

خيلی ھا اذيت می شوند به   تا ترمينال جديد گرفتهاولن از قراروز خرابتر ميشوند مسافره وضعيت ميدان روزب

  .ن محل بکس ھا ولوازم شان توسط پوليس چک وازيابی ميشود چندي

که اين . روند آ عمل میه ش بي وتفتین بازپرسا ازمسافرهبه داخل ترمينال چندين ارگان مربوط وزارت امورداخل

  .ارگانھا قرارذيل ميباشد 

  

 !داخله امور مديريت استخبارات ميدان مربوط رياست استخبارات وزارت 

 !داخله امور کابل مربوط وزارت مديريت جنايی واليت 

 !داخلهامورمديريت جنايی مربوط رياست جنايی وزارت  

   !داخله امورپوليس سرحدی مربوط وزارت آمريت قاچاق قومندانی 

  داخله امورمخدر وزارت پوليس مبارزه باموادمخدرمربوط رياست مبارزه عليه موادمديريت 

 مديريت گمرک ميدان ھوايی کابل مربوط وزارت مالــــــيه 
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ھيچ يکی از  .دن در ساحه مربوط چک گمرک حضور داشته و باعث اذيت مردم می شوی ذکر شده اين ارگان ھامامت

دلی شان کاری که ھراين ارگان ھا دارای اليحه وظايف مشخص نبوده ، وھمه  ادعای ھمه کاره بودن را دارند 

  ..وظايف ديگران مداخله کامال سريع و کامال با صالحيت  ميگنند ميدھند و درخواست انجام 

ھر اداره  تا ًکنترول اين ھمه ارگان ھا مستقيما به دوش رياست ميدان و قومندانی پوليس  سرحدی ميدان می باشد ،

از اجرای اين وظيفه  اداره رياست ميدان و قومندانی پوليس سرحدی اام. ايشان بگمارند ۀرا به استقامت ھای وظيف

  .مانده اند عاجز 

ن را ارھر کجا که دل ما خواسته باشد مسافرگان ھای موجود وزارت محترم داخله به نام اينکه ما پوليس ھستيم به ا

  ...افسوس .... چک کرده می توانيم 

حال آنکه پوليس سرحدی  .ن راچک مينايد انک وسايط درھرکجا بکس ھايی مسافرنال جديد تا پارکيو از داخل ترمي

  .در چندين جا محل چک و کنترول خود را دارا ميباشد 

تجمع نموده   ھوائی ميباشدميدانگمرک ن اکوچک که مربوط مديريت مسافردريک ساحه اما اين ھمه ارگان 

  .د نن را اذيت می کناومسافر

 را از داخل ماشين اکسری می گيرند از  خودیٌدرساحه گمرک اکثرا اين ارگان ھا از دختران وزنانيکه بکس ھا

  ..د نا آب می دھعام چشم شان رح الطعمل مياورند به اصه اندام آنھا در ھمين وقت مشاھده ب

  ...ميدان ھوايی کابل درناموس و  محافظ ننگوظايف پوليساين است اليحه 

  بودنب مبرمسداخله بر ح وزارت امور اما واقعيت اين است که ھمه ارگان ھای کشفی ، استخباراتی ، و جنايی

 تا از پردازندبواجينتوری خارج از ميدان با کار ھای کشفی که بايد درداخل و. فضايی موظف گرديده اند امنيت 

  .آمده بتواند جلو گيری به عمل از وقوع حادثه لبروز حوادث دلخراش دشمن قب

 ی چنين نظارته با تأسف ک .ستا ايشان دوش رياست ھای مربوطه  ايشان بوزانۀراما نظارت از اجرای وظايف و

ه بارو کار شخص حليم برد" جبارخيل "قومندان پوليس سرحدی ميدان آقای جنرال آصف . اصال ھيچ وجود ندارد 

  .حسنه دارد  مقيم ميدان روابط نيک ویرگان ھا بوده و با تمامی افھم

 حساس است افسران  پاينت وسيع و خيلی ھم آمريت قاچاق ميدان در ساحه چاراھی طياره جيت دارای يک چک 

   . د ندبسيارخوب می کنر بامسافرين برخون باز ديد به عمل می آورنداچک بگاژ مسافرآمريت قاچاق ھميشه وقتی از

ولت چک و نظارت ؤ ونماينده گمرک مسنده شرکت گلوبلينماو امنيت ملی  ،امورداخله ده وزارت ندر حاليکه نماي

است که موظفين ال برانگيزؤول درساحه سؤراد غيرمسدوش دارند موجوديت افه ک برا در ساحه خروجی گمر

  ...........داده است انجام نی عکس العملحال کدامداخله و ديگر ارگانھا تا  اموروزارت

  ؟..ين نواقص چکونه حل شده می تواند شنيدن راه حل گرديدم اپس ازشنيدن اين حرف ھا از دوستم خواھان 

و  امور داخله  ماليه ، وزارت محترموزارتت با صالحيت از ھرسه أيخاشگريھا بايد ھ حل اين پرهی رابرا: گفت

  يکۀ تداخل وظيفمانعنموده ان وظيفه ھرارگان را واضح د اليحه و مکنتا بتوان وزارت ترانسپورت تشکيل گردد

  .  خويش را به درستی انجام دھدۀ گردد تا ھرکس وظيفیديگر  باارگان

جی داخل ترمينال به ساحه پارکنک ترمينال جديد انتقال نمايد تا از بروز حوادث به داخل ترمينال چک خروھچنان و

  .گلوبل و قومندانی پوليس سرحدی ميباشد جديد جلوگيری به عمل آيد و اين سھولت متوجه شرکت امنيتی 

  »يحه وظايف خويش را مشخص سازد  شرکت محترم گلوبل بايد الھمچنان 
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خاطراصالح ه ولين امنيتی درميدان ھوائی بين المللی که صرف بؤيد بنده از فعاليت ھای مساين بودچشم د

تحريرگرديد اميد وارم عرايض بنده را نوعی ديگر تلقی .......... خاطرکدام ھدف مغرضانه شخصی ه بھترامورنه ب

  .ننمايند 

  

  :يادداشت
 از وضعيت نمونۀ خوبی آنرا که به جرأت می توان " ميدان ھوائی کابل"ر نظر ما، تمام بی سر وسامانی ھا دبه 

تاجائيکه چه . ستعمراتی معرفی نمود، در قدم اول از حالت مستعمراتی کشور نشأت می نمايدتمام ادارات اداره م

گر برای کنترول بھتر افغانستان، مجموع ادارۀ حقايق زندگی اجتماعی مردم ما نشان می دھد، نيروھای اشغال

در را  امر مشخصی وليتؤ، ھر يک  از کشور ھای اشغالگر مسای جداگانه تقسيم نمودهمستعمراتی را به واحد ھ

  . به عھده داردممجموع سيست

است که چنين تقسيم قدرتی وقتی در زمينه ھای عملی بخواھد مورد غور قرار گيرد، ھمان حالتی را می  مبرھن 

  . جديد ما به آن برخورده استتوان مشاھده نمود که ھمکار

 استعمار بخواھد پايه ھای قدرت خويش را ئودالیا ساختار اقتصادی اجتماعی نيمه فعالوه وقتی در کشوری ببه 

 مانند خون شريکی، منطقه ئودالیالتی با احيای روابط عقب ماندۀ ف است که در ھمچو حناستحکام بخشد، باز روش

 جای شايسته ساالری را گرفته در تمام ، روابط عقب مانده و ارتجاعیگرائی، نژاد پرستی، تقديس مذھب و امثال آن

ه اصطالح مردم ست که وقتی وزيری پنجشيری باشد بھمان رواز . ت اعمال می شودادارات آن روابط  با تمام قدر

ت ديگر،  يا از کدام والي پنجشيری مقرر می گردد و وقتی ھم لغمانی ، قندھاری، مزاری و"که تا مه"کابل از 

  .منطقه گرائی بيداد می کند

ابه و يا شديد تر از آن ، مبارزه قاطع و ھمه مورد مشھا  بر آن است که يگانه راه نابودی اين معايب و ده قيدهعرا ما 

تا زمانيکه ه  چ.خ زدۀ فئودالی می باشدپايه ھای قدرت داخلی شان در وجود مناسبات تاري وجانبه عليه استعمارگران 

مردم ما قادر نگردند، در جريان يک مبارزه پيروزمند، اشغالگران را از خاک آبائی شان اخراج نمايند و تا زمانيکه 

 طی پيکار دورانساز شان فئوداليزم را به جايگاه اصلی اش که زباله دان تاريخ است ادر نگردندھمان مردم ق

وز تا روز بد تر شده ده ھا پست کنترول ديگر  نه تنھا وضعيت ميدان ھوائی کابل بھبود نخواھد يافت بلکه رفرستند،ب

  .نيز بر آن افزوده خواھد گشت

  اميد پيروزی مردم در نبرد عليه امپرياليزم و فئوداليزمبه       

   AA-AAپورتال اداره                             

  

                                

  

  

  

 


