
AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 

 

 3تر 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 
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 1۱/11/۱۱13          خالد هللا حفیظ

 کشور هوائی ترانسپورت نابسامان وضع

عقرب سالجاری درتلویزیون آریانا مربوط آقای بیات مصاحبه ای مفصلی  با محترم 1۱ رخؤشام چهارشنبه م     

ون یکی از ژورنالستان مجرب تلویزی با وصف آنکه مصاحبه بوسیله   .یر ترانسپورت کشور بنشر سپرده شدنجفی وز

های ترانسپورت هوائی و های اساسی در رابطه به نابسامانی( انجام گرفت و توقع میرفت پرسش آقای میرزایی)  آریانا 

شور ما فعالیت دارند مطرح از جمله فعالیت شرکت آریانا و سایرشرکت های خصوصی هوائی که در ک زمینی کشور

 بعدا   .نیز برده نشد و از شرکت های متذکره حتی ناموقت به امور تقنینی صرف  بخش عمده  سفانه أولی مت .گردد

خبرنگارمحترم تلویزیون آریانا ابراز امید  مصاحبه به موضوعات مربوط به  انتخابات کشانیده شده  و در اخیرمصاحبه  

انجام شده قناعت بیننده گان  تلویزیون را در مورد وضعیت ترانسپورت هوائی کشورفراهم   مصاحبه  تا واری نمود 

 .موده باشدن

تلویزیون صادقانه عرض میشود که مصاحبه با جناب نجفی وزیر ترانسپورت کشورهیچکدام از پرسش  بحیث بیننده     

  ٬و شاید هم ذهن قاصرم  وجود داشت ها ی را که از ماه ها بدینسو در مورد حالت ناهنجارشرکت های هوائی کشوردر

 .پاسخ بگوید ٬هموطن دیگر ما موجود بوده نزد

ول امور ترانسپورت هوائی و ؤترانسپورت هوائی  با عالیترین مسکه در مورد  ه نظر نگارنده  یکی ازسواالتب  

خدمت در  سال سابقه   ۱۵با داشتن  "د آریانا افغان هوائی شرکت"بود که چرا  زمینی کشور ما مطرح میگردید این

برساند؟ هموطنان عزیزما اطالع دارند که   جریان دوازده سال نتوانسته است خدمات خود را به سطح چهل سال قبل

در و ٬ فرانکفورت٬ و روم پرواز های منظم داشت ئی چون لندنت آریانا به شهر های مهم اروپااچهل سال قبل طیار

با  یسف است که شرکتأجای نهایت ت .میرفت رکت های هوائی منطقه بحسابآنوقت شرکت آریانا یکی از بهترین ش

 عالیت های هوائی امروز قادر نیست خود را  با معیارهای کنونی عصرعیار و در نتیجه  درخشان ف چنین سابقه  

از پرو اروپا شامل بوده که اجازه   اتحادیه   از چندین سال بدینسو در لست سیاهونیت پروازهای آن غیرمعیاری بودن مص

؟ نه چه اقدامی را انجام داده استکنون در این زمیاوزارت محترم ترانسپورت تا  .را به کشور های اروپائی ندارد

کوتاهی  دیه اروپا شامل بودند بعد از مدتاتحا ه  ٬ وینزیویال و موریتانیا  که آنها نیز در لست سیاشرکتهای هوائی فلیپین

بطور منظم به  اکنون طیارات آنکشورها و خویش از لست خارج گردیده طیارات ونیت امنیتی پروازهای با ارتقای مص

ونیت پرواز های خویشرا نا نتوانسته طی چندین سال سطح مصچرا شرکت آریاو  ٬ وپائی پرواز دارندکشورهای ار

 بهبود بخشد؟

آریانا ت شرک ٬المللی بین و سرازیر شدن بیلونها دالرکمکهای جامعه   حقیقت اینست  که طی دوازده سال اخیر  

ی حمل ونقل مسافرین خویش خریداری نماید و س براسافربری جدید نوع بوئینگ یا ایربم بال طیاره  نتوانسته حتی یک 

شرکت آریانا  وضع آشفته   .و طیارات کرائی استفاده مینماید کشور هند تا کنون از همان طیاره های مستعمل اهدا شده  

بمجرد  .وضع صالون ترانزیت و محل مستقبلین بدتر از طیارات آنست ٬تنها به طیاره های کهنه آن خالصه نشده

ان هوائی بین المللی کابل اولین چیزیکه جلب توجه میکند همان برج یا تاور قدیمی که نیم قرن قبل ساخته رسیدن بمید

این برج طی سالهای  .شده و در ادوار مختلف بارها مورد اصابت راکتها و مرمی از زمین و هوا قرار گرفته است

دارد  که در کشور ما مروج شده است بسیار امکانبا توجه به شیوه  قرارداد های چندین دست  اخیر چندین بارترمیم و

آیا بهتر نبود طی دوازده سال بعوض برج کنترول پنجاه  .مردم آفتابه خرچ لیم شده باشدترمیم آن به اصطالح  فمصار

 ساله قدیمی تاور جدیدی با تکنالوژی عصری در میدان هوائی بین المللی کابل ساخته میشد؟
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 !میگذرد آب از کلوخ گذاشتن با دولت

 که  شده اسفالت سرک بینند می  وقتی ما هموطنان ٬میرود بکار زیاد ما مردم میان در اخیر درسالهای صطالحا این   

 دریا و کافی آب داشتن وجود با یا و میرود بین از زمستان یک شدن سپری از بعد دالراعمارشده ملیونهارف امص به

 دولت های پروژه اینگونه برای ما وطنداران ئیم٬ مینما وارد جکستانتا از ٌخویشرا نیاز مورد برق ٬خروشان های

 مثالی آریانا شرکت فعلی حالت ٬نیزهست یبجا تشبه که الحق و بکارمیبرند را  کردن عبور آب از کلوخ با اصطالح

 .است دولت  گذاشتن آب در  ازکلوخ دیگری

 ! اناآری شرکت احیای بعوضکام ایراستفاده از طیاره های شرکت 

یا حد اقل  با  ریانا را به مثابه شرکت هوائی دولتی به پاه می ایستاد ودولت طی دوازده سال بعوض اینکه شرکت آ  

اروپا بیرون میکشید٬ شرکت آریانا رابحال خود  آنرا از لست سیاه اتحادیه   ٬ونیت پرواز های آنبهبود خدمات و مص

ت برای مسافرتهای  خارجی خویش در این اواخر از طیاره شرک در عوض رئیس جمهور کشورو رها نموده 

 .خصوصی کام ایر استفاده مینماید

حامل مهمان هنگام ورود به میدان هوائی و یا هنگام وداع در  در مسافرتهای رسمی روئسای دول طیاره   معموال    

را وی قبل از رئیس جمهور٬ طیاره حامل تلویزیونها نشان داده میشود٬ ژورنالستان و مستقبلین در میدان هوائی 

تلویزیون های جهان بار ها رئیس جمهور کشور ما را در حال پیاده شدن از طیاره   .مینمایند مشاهده واز آن فلمبرداری

شرکت  شرکت خصوصی کام در میدان هوائی نشان داده است٬ مسافرت شخص اول  یک کشوربا استفاده از طیاره  

دولتی مزین با بیرق  در طیاره  های  سای دول معموال  ئ٬ روللی بندرت مشاهده میگرددبین الم خصوصی در عرف

همان کشور بوده بخارج مسافرت مینمایند چنانچه رئیس جمهور هند همیشه در  معرفی کننده   ملی آنکشور ها که نماد  و

طیاره اندین ایرلند٬ از تاجکستان در تاجک ایرلند و از پاکستان در پی آی ای یا پاکستان انترنشنل ایرلند مسافرت می 

 .نمایند

شرکت های خصوصی  و یا به عباره دیگر وابستگی ارگ ریاست  است جمهوری کشور از طیاره  ری استفاده    

عدیده  جمهوری به شرکتهای خصوصی هوائی هنگام مسافرت عالوه بر آنکه بر پرستیژ دولت صدمه میزند مشکالت 

مواد مخدر بطور بطور مثال یک سال قبل در مطبوعات خبر های به نشر رسید که  .دیگری را نیز باعث میگردد

ریاست جمهوری کشور طی  به تعقیب آن دفتر محترم .کابل به تاجکستان انتقال می یابدمنظم ذریعه طیارات کام ایر از 

وقتی عالیترین مرجع دولتی از یک شرکت خصوصی  های وارده را بر شرکت هوائی کام ایر رد و طبعا  ادعا  اعالمیه  

گذارشاتی وجود  .صحت و ثقم آن دیگر منتفی میگردد قضیه  و معلوم نمودن حمایت نماید امکان بررسی و پیگیری

به  دارد که شرکت های خصوصی کام ایر و صافی با استفاده از روابط نزدیک شان با عالیترین مراجع قدرت  کشور

مین سوء استفاده شاید بخاطر ه .قوانین جاری کشور را بطور منظم زیر پاه مینمایند ٬سوء استفاده های بزرگ پرداخته

سال گذشته وزیر مالیه کشور  .نهای انتخاباتی بمصرف میرسانندیهای ناجایز باشد٬ که آنها پولهای هنگفتی را در کمپا

ین ریاست جمهوری دوصد و چند هزار دالرپول حساب شخصی وی را شرکت صافی برای کمپا ادعا نمود که مبلغ 

درگذشته ها می اندازد٬ در آن سالها مسافرت از کابل به  تاوالی به فرتهایاین حالت مرا بیاد مسا .ارسال داشته است

زیرا  ٬و سرویس ها صورت میگرفت 3۱۱ی  بس ها بوسیله   والیات کشورچون مزارشریف قندهار وجالل آباد معموال  

از دریوران  هامالکین این  که در مسیر راه هوتل های وجود داشت .امروز آنقدر فراوان نبود ی مانندموتر های شخص

در بدل غذا از آنها هیچ پول مطالبه نمی  "وی آی پی"بحیث مهمانان به اصطالح امروز  بسها بهترین پذیرائی نموده و

درعوض آنها پول دریور و دوستان  .دننمودند تا انها با راکبین خویش همیشه برای صرف نان درهمان هوتل توقف نمای

امروز شرکتهای  .ختندچاره بودند که برای صرف غذا گرانترین  قیمت را بپرداآنرا از راکبین جبران و این مسافرین بی
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هوائی خصوصی کشورما نیز ازهمان شیوه استفاده و با نرخهای گزاف تکتهای هوائی پول از دست رفته خویشرا از 

   :مثالی ارایه میگردد قیمت تکتها مسافرین هوائی جبران مینمایند٬ برای توضیح بیشتر و مقایسه  

       با  دود شش هفت ساعت را در بر میگیردقیمت تکت مسافرت از اکثر شهرهای اروپائی الی دوبی که ح  

٬ در حالیکه قیمت تکت دوبی کابل و یا برعکس آن که تنها رو بودهیو  ۱۱۱در حدود و یا طیاره امارات  "قطرایر وی"

آنها جهت فریب مسافرین  و ر گرانتراز آن بودهدونیم الی سه ساعت پرواز بوده  با طیارات شرکتهای صافی و کام ای

یل قیمت تکتها جلوگیری نموده این شرکتها برای اینکه از تنز .دننرخ تکتها را درویب سایتهای خویش پائین نشان میده

د با تطمیع و فشار برمقامات  وزارت ترانسپورت مانع ورود شرکتهای هوائی خارجی به مارکیت گردیده چنانچه تا باش

گمان نمیرود  ٬به تعویق انداخته شده ن آغاز فعالیت شرکت هوائی امارات  در مسیر کابل  دوبی چندین بار عمدا  کنو

 فعالیت ان شرکت هوائی در ماه دسامبرمطابق به پالن آغاز گردد٬ یک عده حتی در وضع نابسامان شرکت آریانا نیز

 .میداننددستهای شرکتهای خصوصی را دخیل 

ضوعاتی بود که  خبرنگار محترم تلویزیون آریانا آنر با جناب وزیر ترانسپورت در میان میگذاشت٬ اینها بخشی ازمو  

بس های برقی در شهر کابل و پالنهای  چگونگی پروژه   در مصاحبه همچنان در مورد وضع ترانسپورت شهری و

ها تدوین قوانین در بخش تن .ل هیچگونه توضیحاتی ارایه نگردیددولت برای بهبود ترانسپورت شهری کاب آینده  

 ترانسپورت هوائی که عملی نیزنگردد چه دردی را مداوا خواهد کرد. 

 والسسالم
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