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 ۰۸/۰۷/۲۰۱۸              فیمال عبدالسالم ضع
 ریسف ید افغانستان پخوان ېپه اسالم اباد ک

 
 شرکتونو رکود یېاو د افغان هوا یېب ،ېالوتن

 
د هوا د   ته ۍ هیوادونو او نوري نړ عربي د خلیج  ډیری وګړي او مسافرهیواد ګران  زموږ دوخت کې چې اوس  دا

 الري
 .مصارفو او اسانتیاوو ته پوره او جدي پاملرنه وسيهیوادوالو  اړینه ده چې د، سفرونه کوي

ولي  ده،پاره لویه شتمني وه او ه په هیواد کې تر ټولو ستر هوایې شرکت آریانا افغان لرو، چې په حقیقت کې د هیواد ل
شرکتونه هم هوایې څلور نور کورني په موخه  رقابت د هیوادوالو د ستونزو د حل او یو سالمپه ورستیو وختونو کې 

اداري فساد او ، بدبختانه دعلمي کدر د نشتوالي، یر ښه پرمختګ وهآیر، صافی او افغان جیټ(. ډپامیر،کام )  جوړسول
د   ډیره شاته پاته سوه، علمي کدر یې په شخصي شرکتونو کېرکت هوایې ش د شخصي حرص له کبله آریانا افغان

ته نه پاملرنه، ناسم مدیریت او پروازونه یې محدود،کیفیت کورني او بهرني  جذب،لوړ امتیاز تر السه کولو له امله 
دونو هوایې هیوا بهرنیود سره  سو، خو د دې رقابت سرهې دږد رکود خواته نیاد شرکت تر ډیره ګډوډې په نتیجه کې 

هوایې اماراتو دري متحده عرب  الس ورغی، په ځانګړي توګه ده شرکتونو ته هم ښه او ارزانه مارکیټ پ
انډیا او سپایس آیرترکیش، لږ وخت وروسته  العربیة،فالی دبۍ او  فعالیت پیل کړ، امارات،افغانستان کې  و شرکتون

 ړ.جیټ هم خپل فعالیت پیل ک
، د ځینو ستونزو له امله یې خپل در لوديې کابل ته الوتنۍ څخه یې ورځنې چې د شارجهوایې شرکت  یوازي العربیة

 .لريل او له کابل څه نورو هیوادونو ته الوتنې نور شرکتونه ال تراوسه هم ښه فعا، ټپه ودراوه فعالیت په 
شرکتونو سره په یو نړیوالو او لو يقود داسي ، لريه تر شا لوی او قوي مالتړ ن هشرکتون هوایې داچې د افغانستان

شرکتونه په کراره هوایې  افغانقوت درلود، اقتصادي هم یې   تر شا والړ او هیوادونهي چې هم یې قووو رقابت کې 
ی افص ، پامیر اووسو د رقابت څخه ولویدل او یا هم سقوطخو  یا، کراره دیوه نه جبرانیدونکي تاوان په منلو سره

یر په آکام هم ورته واوښتله.  سقوط سول، د سقوط سره سره په لسګونو ملیونه ډالره خساره هوایې شرکتونه
څه هم ه الوتني لري، د دوی د دغه سقوط په اړه ککور دننه  په دې مهاله ، افغان جیټ ال تریډیرکمزوري حالت کې د

 :څلورالملونه موجود ديل ډو ، خو په ښکارهوچې اصلي المل به یې څه وسوې ترالسه  ينه د داسي معلومات
قیمت هم کښته  چې ترخپل اصليي کړه دومره ټیټبیې  ټکټونوخپلو شرکتونو دو هوایې ل کې بهرنیې: دا چې په پلومړی

ه پوري د دوی سره رقابت نوخت  پاره چې مارکیټ وګټي، هغوی پوهیدل چې افغاني شرکتونه تر ډیره ل يوو، د د
دي، چې همداسي ن تحمل کوالی سي، یوه ورځ نه یوه ورځ به میدان دوی ته پریږدوامداره تاواهم  سي کوالی او نه

 هم وسول.
نورمال سالم رقابت په هم م : په خپل وخت باندې افغان مسؤلینوهم دغه اړخ ته پوره پاملرنه نه وه کړي او نه ېدو

 .ت په توګه ترسره سود رقاب ېد موقت تاوان په صورت د ماتدغه ډول رقابت  نظرکې نیول سوی وه، یوازي
دننه کې د کور نه درلود او نه هم په  (Connectionپیسوستون ) پاره دالوتنوه م: افغاني شرکتونو د خپلو الوتنو لېدر

 .واړوي ، چې د دوی الوتنو ته د مسافرو پام ورې موجود ويپاره د ترانزیت اسانتیاوه بهرنیو مسافرو ل
لوړ محصول چې ، ډیر لوړ وهمحصول  شرکتونو مالیه اوهوایې  د کورنیوپرتله شرکتونو په هوایې : د باندینو مڅلور

 .درلود دوی په رقابت باندې منفي تاثیرد  او مالې هم 
وختونو  يشرکتونو ته میدان یوازي پاته سو، په د یو هوایېشرکتونو په سقوط سره بهرن د کورنیو هوایېدا چې اوس 

هغو افغان له  دي، چې بیرته یې زور تر ډیرهي کړې دوه برابره لوړپرتله نږدې  د خپلو ټکټونو بیې د پخوا په کې یې
ستونزې ګالي، مسافري کوي، او د الس په تڼاکو د خپلې کورنۍ له  ،کوم چې په عرب هیوادونو کې خیږي  مسافرو

 پاره پیسې ګټې او په سختو ګرمیو کې مزدوري کوي. 
افغان شرکتونو د ټکټونو د لوړو بیو کنټرول وسي، او یوه د حل الره ورته پیدا سي، د دي له پاره چې د بهرینو هوایې 

افغان مسافرو ته د ور رقابت په رامنځ ته کولوسره  یوه سالم هوایې شرکتونو منځ کې د واکمنو ته په کار ده چې د 
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نه او وړ مالي او غوښتونکي پېښ مالي تاوان مخه ونیسي، او د افغان هوایې شرکتونو سره په ځینو برخو کې اړی
 مرسته وکړي.

لیوالتیا هیوادونه  کویټ او قطرله مخې  زما د معلوماتو، یوه الره یې داده، کار شونی کیدالی سيه ډول دغه دا چې څ
م کې د ټسیسهوایې خپل ي په شرکت خو یوکال وړاند هوایې پیل کړي، قطریهې الوتن ېلري چې افغانستان ته خپل

ټ ولري،کویدوې الوتنې له دوحې ښار څخه  افغانستان ته نوم داخل کړی دی، هغوی غواړي چې هره ورځ افغانستان 
دی ان لوری افغ  الوتنو مانع يتر ډیره د د، زه یې د ځنډ او خنډ الملونو څخه خبر نه یم، ولي هم ورته پالن لري هیواد

ژرکیږي  څومره چېد ګټې په خاطر،  خپلو افغانو کار ده چې ده دی، پ چ کې سیاسي کړکیۍ یې په عربي نړ او علت
کارسره به ټولو افغان مسافرو ته  يسره موافقه وکړي، په دیادو هیوادونو د هوایې کرښو له پروازونو  واکمن د افغان 

 .اسانتیا او ښه سالم رقابت رامنځ ته سيد هوایې شرکتونو منځ کې هم ګټه ورسیږي، هم به 
سي ه کړکیج قرباني نهیوادونو د  د عربي افغان مسافرو ګټې پوه وي چې خپل د هیواد او  ایدزموږ د هیواد واکمنان ب

 .واقع سي، ښه به دا وي چې د دغه رقابت څخه سالمه او په وخت ګټه ترالسه کړل سي په طرف کېهم او نه 
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