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 1تر 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

  

 5112جون  11 داکتر خلیل هللا هاشمیان

 هوایی وزیر ترانسپورت زمینی و جاللتمآبیادداشتی به 

 ضرورت تأسیس شعبۀ ترانسپورت دریایی

روزه ای خود را به ارتباط تدویر و انکشاف ترانسپورت  111شما پالن کار  جاللتمآبدر اخبار امروز شایع شده که 

زمینی و هوایی در افغانستان تکمیل کرده اید. اکنون که موقف افغانستان به حیث یک شاهراه ترانزیتی بین آسیا و اروپا 

ی برای مواصالت داخلی، بلکه براکسب اهمیت نموده، تنظیم امور ترانسپورت زمینی و تدوین قوانین در آن باره نه تنها 

مواصالت بین المللی نیز ضروری می باشد. از جانب دیگر اهمیت ترانسپورت زمینی به حیث جزء شاهرگ اقتصاد 

افغانستان ایجاب میکند به این وسیلۀ مهم اقتصادی توجه بیشتر مبذول گردد. ترانسپورت هوایی، با آنکه اصالحات و 

 اما اهمیت آن در افغانستان بدرجۀ دوم قرار می گیرد. انکشاف آن ضروری می باشد،

ب شما را به آن مبذول میخواهم، ترانسپورت دریایی است که در افغانستان وجود آآنچه من درین یادداشت توجه جاللتم

 دارد، اما مورد توجه دولت قرار نگرفته و شعبه ای در تشکیل وزارت ترانسپورت بنام )ترانسپورت دریایی( وجود

ندارد. در افغانستان دریاهای زیاد وجود دارد و مردم ازین دریا ها برای عبور و مرور خود از وسایل بسیار ابتدایی و 

( استفاده میکنند. مواد خوراکی حتی حیوانات اهلی نیز توسط همین جاله ها از 1قرون وسطائی از جاله های َمـشکی )

حداقل از دو دریای افغانستان ) آمو و ُکنر( به حیث ترانسپورت تجارتی  یکطرف به طرف دیگر دریا ها انتقال مییابند.

خیر؟ اما چوب چهارتراش از دریای  من نمیدانم آیا افغانستان در دریای آمو کشتی های تجارتی دارد یا -استفاده میشود

یز گر دریا های شمال کشور نکنر به وسایل ابتدائی و عنعنوی به چترال و پاکستان انتقال می یابد. قرار مسموع از دی

امکانات استفادۀ ترانسپورت دریایی وجود دارد که برای مردم سهولت و برای دولت عایداتی در بر خواهد داشت. البته 

 این موضوع قابل مطالعه و تحقیق می باشد.

ه ذشته از غرق شدن جالکه مردم از وسایل قرون وسطائی برای ترانسپورت استفاده میکنند و در سالهای گ ییدر دریا ها

وزارت محترم ترانسپورت وسایل عصری  51ها و تلفات مردم و مواشی خبرهایی نشر شده، اکنون الزم است در قرن 

یا مدرن را بکار اندازد و یا حداقل در ساختمان جاله های قرون وسطائی اصالحاتی رونما سازد. بنا بر آن، در قدم اول 

 دریایی( در وزارت محترم ترانسپورت تأسیس گردد ترترانسپو باید شعبه ای بنام )

جناب شما آقای محمدهللا بتاش والی نیکنام و موفق بودید و انشاهللا وزیر با کفایت نیز خواهید بود امید است موضوع 

 ترانسپورت دریایی را نیز مورد توجه قرار دهید. 

 

 

----------------------------------------------- 

در والیات مشرقی افغانستان یک وسیلۀ ترانسپورت دریایی است که باالی مشکهای چرمی باد شده استوار جاله  (1)

 می باشد.
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