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 بی اعبتاری جھانی خطوط ھوائی افغانستان
  

رش داده  که در فھرست سياه اين ی بين المللی را گزاھای ھوائ از شرکت  اسمای يک تعداد  اروپائی اخيراً اتحاديۀ 

ا که از نگاه معيار ھای جھانی ين گزارش آمده است که شرکت ھای ھوائی بعضی کشور ھادر . قرار گرفته است اتحاديه

 ديده میدر آن ی افغانستان نيز ھوائون و قابل اعتماد نيستند، شامل اين فھرست سياه ساخته شده که نام سه شرکت مص

  .ی شرکتافی و آريانا افغان ھوائاير، ص  کام: شود

از زمان تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان، روحيۀ خصوصی سازی که يکی از خصوصيات امپرياليسم است در 

از جمله ھم دو شرکت ھوائی کام اير و صافی را خلق نموده و آنھا را به يک تعداد سرمايه . افغانستان رايج شده است

ھکذاء سرمايه .  شود  آنھا از طريق قاچاق مواد مخدره تأمين میۀ دادند که قسمت اعظم سرمايداران کمپرادور تحويل

ند نيز در چنين شرکت ھای ھوائی افغانستان رداران خارجی و گروه ھای مافيائی که کمترين عالقه به حيات مردم ندا

اتحاديۀ .  انا که زمانی اعتبار نسبی خوبی داشت، از بی اعتباری بی نصيب نمانده استشرکت ھوائی آري. سھيم اند

 ھا به شمول طيارات شرکت ھای  اروپائی از مردم خود  خواسته است که  از سفر کردن توسط طيارات اين شرکت

ر ميدان ھای ھوائی  د داشت تا دنطيارات شرکت ھای مورد نظر اجازه نخواھ. ھوائی افغانستان خودداری نمايند

 ۴٨اير   ميليون، کام ٣۵با از دست دادن بازار اروپا،  صافی . کشورھای عضو اتحاديۀ اروپائی  نشست و پرواز کنند

  .ميليون دالر و شرکت دولتی آريانا ھر ھفته صد ھا ھزار دالر را از دست می دھند

جھانی خطوط ھوائی افغانستان اين کشور را بيشتر بی عالوۀ ساير بد نامی ھا در سطوح ملی و جھانی، بی اعتباری ه ب

بزرگترين اشتباه است که خطوط مواصالتی فضائی را در اختيار افراد بی مسؤوليت . آبرو و بی اعتبار جلوه داده است

 توان افراد حريص و سرکش را تابع قوانين ملی و جھانی در کشوريکه نه قانون است و نه اخالق، چطور می. قرار داد

  ساخت؟ 

 

  


