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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٧                                                                              افغان هوايى شرآتآريانارياست   
              

   سايت هاىۀنام غوبه جواب در
  )افغان پيپر(و )  افغانستان( 

 
  را به اصطالح از قلم يك عده پيلوتان، انجينران وه ایالمق) افغان پيپر(و ) افغانستان(اخيرًا سايت هاى انترنتى 

ويسنده ن الۀدر شروع مق.   مى نمايدتأملانيده آه اآثرًا صحيح نبوده و قابل  به نشر رسآريانامامورين شرآت هوايي 
مردم دوستى، سهم   آه از ساليان متمادى صادقانه در خدمت مردم و وطن خويش بوده و بدليل وطندوستى وادعا ميكند

  .فعاالنه خويش را در مبارزه عليه هر نوع فساد با دولت اعالم مينمايد
  برده ميشود تا در ابرازتمنی زحمتكشى نويسنده براى وطن و مردم قابل تقدير و تمجيد ميباشد، در حاليكه آار و

 نظريات خود نيز راست بين، واقعگرا، مومن، متعهد و وطنپرست بوده، گاهى هم ناحق عليه دگران قرار نگرفته،
  . دست دگران واقع نشودلۀآو  تشخيص داده غلط راست را از 

 گى بسيارنمايند آه آريانا)  انجينران و مامورين وپيلوتان(تشره افغان پيپر و افغانستان ميرساند آه  منالۀ مقۀمالحظ
 است آه درينجا  پر عقده و بى انصاف نبوده، بلكه نظريات شخصى يك نفرآگاه از موضوع ، اصًالافاده ميكندعام را 

  : جواب مقنع و متدل داده ميشودآنبه يكايك 
 آريانا رئيس ، به آه به زبان بازارى وى جارى ميشدچه راآن اهانت نموده و هر آريانا نويسنده به  نامبردهالۀدر مق

. عزيز شمرده شود  محترم بايد بداند آه شخصيت حقيقى هر هموطن آامًال محترم بوده و بايدۀنويسند. نسبت داده است
 و مستند بيان حصري را آامًالآناشد، ميتواند آه اگر آسى به آار و مصروفيت هاى دفترى آس دگر انتقاداتى داشته ب

 انتقادى و بۀمطروحه جن  بايد عفت قلم مدنظر گرفته شود تا مسايلميانالبته درين . نموده و طرف را انتقاد نمايد
  .رسدزى و ترور شخصيت هيچ هموطن ما نانت، سبك ساهاصالحى را به خود گرفته و گپ خداى نخواسته به ا

 در شرآت موجود آريانا رئيس آه اسناد و مدارك عليه دسينو مى هز تاخت و تاز بيمورد و اهانت گونا نويسنده بعد
  ! سبكسرانه هيچ سند و مدرآى ارائه نمى نمايدالۀدرين مقخود اما  ميباشد،

 رهنماى را به تعصب لسانى، قومى و منطقوى متهم نموده و نصب لوحه هاى آريانا رئيس) ١ (ۀنويسنده تحت ماد
  ! را دليل ادعاى خود ميداند٣١٠س بطيارات اير

گان و هموطنان عزيز خود واگذار ميكنم تا  حاال قضاوت موضوع را به خوانند.اين لوايح آوچك به زبان پشتو است
  .خود در مورد شخصيت اين نويسنده گمنام داورى بفرمايند

 خود ما بايد همدگر. ز تباهى حاصل دگرى نداشت ها جختنسيگمدنها ضرورت درايم، از هم آ هم هما در افغانستان ب
  .بزرگ بيانگاريم، آومك آنيم و همه باهم ترقى آنيم ، احترام نماييم، آنيم دركوار  را برادر

آه  و به تقاعد سوق دادن اجبارى آارمندان مجرب بايد متذآر شد ها و افراد فنى در مورد گروپ سازى در ميان آدر
در ها و افراد فنى ميباشد نه در فرآسيون بازى و راندن افراد متحد ساختن و حفظ آ ىفقيت هر اداره چؤرمز م

آدام   تا آنونآرياناتا جائيكه همه ميدانند . ى آامل داردآگاه از اين اصل آريانا شرآت ۀادار. مسلكى، متعهد و مجرب
 چند قبًال قابل ذآر است آه.  شودرائها هرگاه به اين ارتباط آدام سند موجود باشد ،شخص را مجبور به تقاعد نكرده

ا ق گرديده اند آه اين درخواستى هوستى هاى آتبى خود شان به تقاعد سبر تقاضا ها و درخوا  بناآريانا آارمند محترم
  . تقاعد افغانستان موجود ميباشدۀزينه و آريانارا در دفاتر نآ ۀنه اجبارى و اسناد طى مراحل شدداوطلبانه بوده 

  را براى بورس هاى تحصيلى  اعضاى خانواده خودآريانا خود ادعا ميكند آه رياست نامۀدشنام) ٣ (ۀتحت مادنويسنده 
تان جانب از طريق سفارت هندوسين ا بايد گفت آه. ياد ميكندكو در زمينه از حميد ورد پيلوتى و فنى معرفى نموده 

لت هند براى وزارت هاى معارف و تحصيالت بورس هاى دو وردم آه خارج از آ بورس تحصيلي هند را بدست ١٥
 و آريانااز اشخاص واجد شرايط در رياست  . مد استآى بدست صو از طريق روابط شخ عالى افغانستان بوده 

 بلى يكى از جوانان حميد وردك .  ده جوان به هند اعزام شدندآن ۀتان دو امتحان اخذ شد آه در نتيجسفارت هندوس
 در طى ده سال گذشته اصًال بورس تحصلي نداشت و اين اولين بار بود آه جوانان بين آريانا است قابل تذآر است آه

اين .  اندهر مسلك هاى هوايي بخارج اعزام شدئاى تحصيل در پشه هاى پيلوتى و سا ساله افغان بر٢٨ – ١٨سال 
  .ند نقش اساسى داشتجوانان به واليات مختلف افغانستان تعلق دارند و در انتخاب نهايى اين سفارت ه

فساد ادارى معين وردگ بنا بر نداشتن توانانى و ضعف در ( بعلت آريانانويسنده بعدًا مينوسيد آه پرواز هاى داخلى 
  .را از دست داده است عوايد خود مقدار يكآريانامعطل شده و ...) اداره و منجمت

تخنيكى   آه مشكالت٢٤ – AN فعًال يك فروند طياره هآورى است آ قابل ياد آريانا پرواز هاى داخلى شرآت ارتباطبه 
سقوط طياره   آه به عنوان مثال بهآنون بودن پرواز مص مت تيل و غيرقيدارد در دسترس بوده به نسبت بلند بودن 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

پ تا تي را نداردآنتوان مالى   فعًال آريانايد و شرآت آ استفاده بعمل نمى آن از ،ه نمودرپامير ايرويز ميتوان اشا
نمايد لذا بنابر  طيارات جديد آه در ميدان هاى هوايى آوچك واليات آشور نشست و برخاست نموده بتواند خريدارى

  . آدام نيت سوء در ميان نميباشدوداليل فوق پرواز هاى داخلى آمتر عملى ميگردد 
  
 وانمود نموده و ادعا ميكند آه) خيانت ملى( را آريانانده محترم در انتقاد خشن خود توقف پرواز هاى داخلى يسنو

 و تجارتى ى تخنيكى، ظرفيتۀلأدر حاليكه اين يك مس.  را به سقوط مواجه ساخته استآريانا اين بخش آريانا رئيس
  .است آه با مشورت مكمل منجمنت و بخش هاى تخنيكى و تجارتى عملى شده است

  )IATA(را در   ساله خود٥٥ عضويت آريانانويسد آه ياد نموده و مي) خيانت(نويسنده چند سطر بعدتر يكبار دگر از 
  قوانين وزىى است آه شرآتهاى ملى آشور ها را در قسمت يكسان سال بين الملۀيك موسس) اياتا. (از دست داد

 قابل ياد "ايات" دست دادن عضويت در رابطه به چگونگى از. د و ايمنى يارى ميرسانها ى پروازلمقررات بين المل
 زمانيكه اينجانب هنوز به صفت امر عملياتى توظيف نگرديده بودم ، حدود شش سال قبلآرياناه شرآت است آ ورىآ
آريانا و وزارت محترم  شرآت  درآن  اسناد آهياتا را از دست دادهسبت نداشتن نورم هاى الزم عضويت ن به

 آامًال مسئلۀاين يك .  استآريانا مسؤولين اعاده اين عضويت از وظايف عمده .هوانوردى موجود استو ترانسپورت 
بخاطر ) ياتا(قطع عضويت . آه فعاليت هاى چند ساله عملياتى يك شرآت را مورد بررسى قرار ميدهد تخنيكى است

  .آدام شخص و يا يك سهل انكارى آوچك اتفاق نمى افتد
  در آارهاى شخصى خود بسيار مصروفآريانا رئيس مينويسد آه  ادعا هاى تهمت گونه خود بعدًاۀسلسبه نويسنده 

و از يك دالل خارجى و آپتان مومن خان   را ندارد آرياناو وقت پرادختن به آار هاى است، جايداد ها خريدارى آرده 
  .ها پيش ميبرندآن را آريانا  آارهاى زياديك قسمتنام ميبرد آه 

گاه را ندارد تا به تجارت شخصى بپردازد و هرآن نسبت مصروفيت هاى وظيفوى وقت آريانا رئيسقابل ذآر است آه 
ه دارند تا دورغ يا ئآدام سندى در دسترس آسى باشد ارااستانبول   ارتباط خريدارى و داشتن جايداد در دوبى وهب

  !غش باشد  روى شود هر آه در اوسياهشكار شود و آحقيقت 
عقد  آرياناو آپتان مومن خان آه به زيان شرآت اينكه نگاشته اند قراداد هاى ناقص و سرى توسط دالل هاى خارجى 

 هيچ نوع قرارداد شخصى و سرى انجام نگرديده و طوريكهجانب نياگرديده، بايد اظهار نمود آه در زمان عهده دارى 
 بهتر. طى مراحل ميگردد و  عقدآريانات عامل شرآت ئاز تائيد و امضاى هي اسناد نشان ميدهد همه قرارداد ها بعد

مطالب   در حاليكه همهکردرا ثابت مى آن مى نمود تا ارائه نويسنده در رابطه به يكى از ادعاى خويش سند آقای بود تا
 راه نيافته و آرياناباشد آه به منجمنت يی  هاادمكتحرير شده بر عقده هاى شخصى استوار بوده و ممكن نويسنده از 

 دو ميلون دالر آريانارا تذآر ميدهد آه از ) عماد صباح (مسئلۀ نويسنده بعدًا . تش اين حرمان سوخته استآسال ها در 
د آه بسيار پيش سفانه باعث ضياع وقت ميگردد، ولى به قراردادى تعلق ميگيرأمت تفصيل اين موضوع . گرفته است

محول شده  به محكمه اى در امارات متحده عربى مسئلۀاين دالل عربى عقد شده و بعد   وآرياناين باز رياست ايجانب 
مبلغ بيشتر از دو مليون دالر به عماد الصباح بر اساس فيصله محكمه و حكم شوراى محترم   خالصه آه پرداخت.بود

  .نميباشد آن درآريانا صورت گرفته و تصميم رياست  دولت افغانستانوزيران
  و يك شرآتآريانارات خود  به آمك طياآريانارا آن است آه عمليات ١٣٨٩انتقاد بعدى نويسنده انتقاد حجاج سال 

از لحاظ   آه اين پروسه در طول تاريخ حج اپريشنگفت بايد ١٣٨٩ حجاج سال لبه ارتباط انتقا. ترآيه انجام داده بود
از جانب   نه تنهاآرياناچنانچه به اين ارتباط شرآت . ندارندرا آنآه چشم حسودان تاب ديدن بى نظير بود بحدى نظم 

تحسين   مورد تقدير و نيزافغانستان بلكه از جانب وزارت هوانوردى آشور عربستان سعودىدولت جمهورى اسالمى 
صافى   ناگفته نبايد گذاشت آه در پروسه حج اپريشن سال قبل يك فروند طياره. موجود استآنقرار گرفت آه اسناد 

آه   نويسنده بايد خاطر نشان ساختينجا به ادر .  بى خبر اندآنايرويز نيز چارتر گرديده بود آه جناب نويسنده از 
 بسيار تنظيم حج اپريشن در حاليكه تمام پرواز هاى پالنى شرآت نيز بايد بطور نورمال جريان داشته باشد يك آار

  . را به وجه احسن انجام داده استآن، آمك شعبات تخنيكى آريانامتعلق است آه رياست 
شده   گرفتهفرآ در ترآيه ياد ميكند آه گويا دو مليون و پنجصد هزار دالر اآرياننويسنده بعدًا از ترميم انجمن يك طياره 

لى ا باين ارتباط بايد اظهار نمود آه آليه پروسه ترميم انجمن از ابتداء ! مصرف برداشت $ ١٥٠٠٠٠بود ولى بعدًا 
  دراين روند از.ميباشدجود  موآن انجام يافته آه همه اسناد  اين رياستتو مراقب يكى حفظ نخمريت تآانتها از طريق 

 ارائههر گاه در زمينه آدام سند بدسترس دارند . گرفته استن شخصى صورت ۀ آدام موافقآرياناطرف  رياست 
 دولتى در آشور ۀموسس را ترميم نموده يك آريانا يا آمپنى ايكه طياره ) ترآش تخنيك( از جانب ديگر آمپنى .دننماي

  .برخوردار ميباشدبين الملى ترآيه است آه از اعتبار بزرگ 
 تريننگ مجوزه پيلوتى را نديده و "معين وردگ"و مينويسد آه  را ميترآاند  نويسنده بعدًا عقده هاى شخصى خود

ان تقاضا نموده تا از پرواز هاى موصوف جلوگيرى تس افغانتو از وزرات محترم ترانسپور ندارد  پرواز  اجازه
  .وردآبعمل 
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  آه در عين زمان آپتان نيز است از آشور هاى جرمنى، فرانسه، انگلستان وآريانا رئيسفت آه باين ارتباط بايد گ
 را درآنو اسناد رسمى  تريننگ مجوزه پيلوتى آسيكه  ICAOنظر به قوانين بين الملى . ترآيه جواز قانونى پرواز دارد

. نميدهد  پروازۀوصوف اجازچ وجه براى م محترم ترانسپورت و هوانوردى افغانستان به هيدست نداشته باشد وزارت
قبل نظر به  سال) ٦( طوريكه در باال تذآر رفت آرياناساعت پرواز دارد و شرآت ) ١٤٠٠٠( بيش از آريانا رئيس

هيچ صورت به  تكميل نكردن نورمهال الزم قوانين هوانوردى بين المللى در لست سياه رفته است آه اين موضوع به
  .يدآل عمومى بحساب مى رد و يك مشكيآدام شخص تعلق نميگ

را  ورده، حاآل فرارآبسيار در داخل و خارج آشور بدست معين وردگ آه جايداد هاى  (نويسنده در اخير مينويسد آه 
مينمايد آه  و در همان ايرلين آه آميشن اخذ مينمايد، به حيث لين پيلوت عادى وظيفه اجرا  داده ترجيحنسبت به قرار 
 بسيار خراب و ناهنجار به معاونين بى آفايت خود سپرده است تال را در حآرياناو رياست   خيانت است اين خود يك

 .  گذاشتانده امآريانارا با   سال گذشته خود٢٥بايد به نويسنده محترم با احترام تمام عرض نمايم آه من حداقل  ...)آه 
افغانستان و جايداد تمام مردم افغانستان و انجام خدمت در را شرآت ملى  آريانامن .  و يا هر پست دگررئيس پيلوت،
نميكنم و اين ادعاى مطروحه را  آارى جانب در هيچ شرآت خارجنيا. را بزرگترين افتخار زندگى خود ميدانم آريانا
  .نمکمي دانسته و رد غلط آامًال 

را قاضى ساخته  حرير بر ميدارند، وجدان خودگان محترم افغان هنگاميكه قلم براى تنديسا نو ت تقاضا مينمايمدر پايان
 سايت هاى انترنتى نيز احترامانه تقاضا مى شود مسؤوليندر ضمن از . آالم را سرمشق آار خود قرار بدهند و عفت

  به شهرت سايت صدمهآننمايند آه سبكى محتوى نشر نرا مطالب وارده را يكبار سره و نا سره نموده و چيزهاى  تا
، تهمت زنى و عقده گشايى هاى شخصى را يتترور شخص ه سازى، شايعه پردازى، ئپراگنى، توطزده و دروغ 
  .دنتشويق نماي

  !وليت بزرگ خودرا بهتر درك نمايندؤ محترم سايت هاى انترنت بايد مسمالكين
   آذب محضجانب طور مغرضانه به نشر رسيدهنيضد ا بر  اطالع رسانى افغانستان ۀ همه موضوعات آه در شبكًءبنا

 اسناد ۀارائضوعات را بطور معكوس و بدون مو صاحب غرض و مفسد  افرادو بهتانى بيش نيست آه گاه گاهى
  .نداشد تا حقايق را از بهتان تفكيك نمايييزيز معگان د و قضاوت سالم مربوط به خوانندنشر مى سپارن بدست

  
  پايان

  
  

  بااحترام
  ين وردكـآپتان  مع

  آريانا شرآت رئيس
 

  


