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حمید انوری

برای پرواز مرگ بر فراز کابلvپپ

یقین کامل است که هموطنان عزیز ما این صحنه های باال و دیگر تصاویر و کلیپ های ویدئوئی را
دیده و بار بار دی ده اند و اشک حسرت ریخته اند .هیچ انسان عاقل و بالغی قادر نیست با دیدن این
عکس ها و ویدئو ها ،از ریختن اشک جلوگیری کند.
این سانحۀ جانخراش درست زمانی در میدان هوائی کابل به وقوع پیوست که در اثر سیاست غلط و
آور ادارۀ جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا ،در افغانستان فاجعه آفرید.
انزجار ِ
به تاریخ پانزدهم اگست ،ادارۀ جو بایدن حدود پنج هزار عسکر بار دگر به افغانستان فرستاد تا به
اصطالح امنیت کارمندان سفارت این کشور در کابل را تأمین نموده و تمام آنها را سالمت از
افغانستان بیرون کنند.
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در همین تاریخ طیارات غولپیکر نظامی  C17به میدان هوائی کابل فرود آمدند و باقی ماجرا...
مقامات مسؤل امریکائی در حالیکه به خوبی میدانستند که طالبان در دروازه های کابل رسیده اند و
به زودی کابل را نیز تسخیر میکنند ،تا آخرین لحظات برای نجات جان کارمندان سفارت خود کاری
انجام نداد و درست در لحظات آخر دست به یک مانور نظامی زد و با عجله کارمندان سفارت خود
را با سرعت در حالی به میدان هوائی کابل رساند که دو سه طیارۀ غولپیکر نظامی آمادۀ پرواز و
منتظر آنان بودند .تا اینجای قضیه مربوط به خود امریکائی ها می شود و ربطی به ما ندارد ،اما
آنچه خیلی ها مهم و حیاتی برای هموطنان بود ،اطالع به ژورنالیستان ،خبرنگاران ،فعاالن مدنی،
فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان و ،...بود که مقامات امریکائی به آنان اطالع دادند تا هرچه زودتر
با خانواده های شان خود را به میدان هوائی رسانده و سوار طیاره شوند ،امریکائی ها به آنها ابالغ
نموده بودند که به پاسپورت و ویزه هم ضرورت ندارند ،فقط کارت های شناسائی از اداره های
مربوطه را با خود داشته باشند ،کفایت میکند و....
همان بود که آن هموطنان ما که خود و خانواده های خود را در خطر احساس میکردند ،با یک بکس
دستی ،یا یک بقچه با عجلۀ تمام خود را به میدان هوائی رساندند و سوار طیارات نظامی کارگو
گردیده و چون خشت یکی پهلوی دیگر چیده شدند ،قرار راپور ها ،آن طیارات نظامی گنجایش سه
صد( ) 300نفر را داشتند ،اما چون ازدحام سرسام آور بود و هجوم به طیارات از کنترول خارج
شده بود ،در هر طیاره حدود هفتصد ()700نفر را بار نموده بودند و....
تا اینجای قضیه را هم به یقین همه میدانند و نیز اینکه در اثر فیر های هوائی و زمینی عساکر
امریکائی مستقر در میدان هوائی ،حدود  10تا  12نفر کشته شده و بیشتر از  20نفر هم زخمی
شدند.
و اما و مگر ،اصل قضیه این است که دو نفر و یا هم سه نفر از هموطنان مظلوم ما که گویا از تایر
های طیاره محکم چسپیده بودند ،از آسمان بر زمین سقوط کردند و جان های شیرین شانرا از دست
دادند.
و آمدیم باالی اصل قضیه که در این پرواز مرگ بر فراز کابل ،مقامات مسؤل امریکائی به شمول
پیلوط ها و کنترولر های میدان هوائی که همه امریکائی بودند ،یک جنایت بزرگ تاریخی را مرتکب
شدند که باید ثبت تاریخ ایاالت متحدۀ امریکا و افغانستان گردد.
چگونه قابل قبول می تواند باشد که چنان یک طیارۀ غولپیکر نظامی با حدود بیشتر از  700سرنشین،
در حالیکه دو یا سه نفر از تایر های آن آویزان اند ،پرواز کند و چگونه مسؤلین کنترول پرواز ها
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با دیدن همچو اتفاقی ،به طیاره اجازۀ پرواز داده اند .من فکر نمی کنم که در هیچ قاعده و قانونی و
در هیچ کجای قانون بین المللی هوانوردی ملکی و حتی نظامی ،همچو مادۀ وجود داشته باشد و از
نگاه قانون هوانوردی بین المللی ،همچو عملی به منزلۀ جرم و جنایت است.
این جرم و جنایت عظیم از نگاه قوانین بین المللی ،سخت قابل بازخواست است و مرتکبین آن باید
به سخت ترین مجازات محکوم شوند.
آنچه همه هموطنان ما در داخل و خارج از کشور باید در زمینه انجام دهند ،بازخواست از این جنایت
قرن است ،از هر راه و شیوه و طریقه ایکه ممکن است ،وظیفۀ ایمانی و وجدانی و انسانی و وطنی
همۀ ما است که تالش کنیم بصورت مستقیم و یا نیز از طریق سایت های انترنتی و یوتیوب و فیس
بوک و تویتر و انستگرام و هشتک و ،...در مورد فعال شویم و از خون الاقل همین دو یا سه هموطن
خود دفاع کنیم و باالی مقامات مسؤل امریکائی و نیز ملل متحد و کمیته های دفاع از حقوق بشر
و ،...فشار بیآوریم تا ادارۀ جو بایدن مجبور به پرداخت غرامات به خانواده های همین دو یا سه
شهید مظلوم هموطن ما گردند.
این جنایت بزرگ و این پرواز مرگ بر فراز کابل ،جنایت قرن بیست و یکم است و مسؤل مستقیم
چی جو بایدن است.
این جنایت عظیم ،ادارۀ به مه ِ
این در حالیست که تعداد بیشماری از اتباع امریکا در سر تا سر امریکا با دوستان و آشنایان و
هم صنفی ها و همکاران افغان خود در تماس شده و از این سانحۀ جانخراش سخت انزجار خود را
ابراز داشته و تالش دارند کاری در زمینه انجام دهند و ادارۀ جو بایدن را نفرین میکنند.
تعدادی از امریکائی ها به ابتکار شخصی بنام( )Tommy Marcusیک صفحۀ اختصاصی جهت
کمک به فامیل های که هنوز یک تعداد زیاد شان در افغانستان مانده اند ،به راه انداخته اند که طیارات
بیشتری را راهی افغانستان بسازند تا آنها را به خارج از افغانستان انتقال دهند که در ظرف 24ساعت
بیشتر از پنج میلیون دالر جمع آوری گردیده است و این کمپاین همچنان ادامه دارد تا دو فروند طیارۀ
مسافربری را که آماده ساخته اند ،چندین بار به کابل فرستاده و مستحق ترین ها را از کابل بیرون
نموده و زمینۀ یک زندگی عادی را برای شان میسر سازند.
هموطنانی که خواهان معلومات دقیق تر باشند و یا هم خواسته باشند به این کامپاین انسان دوستانه
بپیوندند ،به لینک ذیل کلیک کنند.
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