
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 میلمه له جیبه کتابچې غوندې شی راوویست. ما ویل دا څه دي؟ 
 

 جواز سیر ــ 
 

 .واه، مبارک شه. لکه چې د کوم مجبور وطندار موټر دې په ارازانه اخیستی ــ
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ته چې کور کې د سودا اخیستلو ووایي، ژر پورته شم او وایم جومات ته ځم. په هغه    های، زه او موټر. ما   ـ  های ــ  
ورځ مې فکر نه و، لس بجې مې دا خبره وکړه. میرمن مې په خندا شوه او بیا یې ویل: که څه هم له تعلیمه محرومې 

 .یوو؛ خو دومره پوهیږو چې دا وخت د لمانځه نه دی
 

 نو دا څنګه لکه تعویذ ګرځوې؟ښه  ــ
 

دا مې د یوه ملګري دی. غواړي تجدید یې کړي. کار ورته پیدا شو او ماته یې پریښود. دا خو هر درې کاله پس  ــ
تمدیدیږي؛ خو هیڅ یې په حکمت پوه نشوم. تمدید ته څه اړتیا؟ لکه چې الیسنس هم هر درې کاله پس تمدیدیږي، د 

ت؟ چې درې کاله مخکې چا موټر زده کړی وي، نو وروسته یې هیریږي چې بیا یې  الیسنس تمدید ته څه ضروری
 تمدیدوي؟

 

و انډیواله! دې کې ډیرې خبرې دي. الیسنس ځکه تمدیدوي چې ممکن د چا پښې، السونه، یا سترګې له فعالیته  ــ
ړي. دغه شان د الیسنس، ولویږي، نو بیا دغه شان کسان د موټروانۍ حق نلري چې خپل او د نورو ژوند تباه نک 

جواز سیر تمدید د داخلي عایداتو یوه برخه ده. په دې سره پریمانه پیسې د دولت خزانې ته راځي. په ټولو ملکونو 
 .کې د دې اسنادو د تجدید او د ټرافیکي سرغړونو جریمو څخه ډیرې پیسې دولت ترالسه کوي

 

ښارونه له بې نمبر پلیټه موټرو ډک شوي. دا خو به ټرافیکي جرایمو میلمه، پیاله پورته کړه او بیا یې ویل: نن سبا   ــ
 کې نه راځي؟ 

 

ولې نه، په هیڅ ملک کې به بې نمبر پلیټه موټر و نه ویني، دا خو افغانستان بې چاره ده چې قانون پکې سر خوړلی.   ــ
؛ نو پیدا کول یې مشکل دي  د دې موټرو ګشت او ګزر دوه تاوانه لري: لومړی دا چې که کوم جرم پکې ترسره شي

او دویم دا چې دولت ته یې عایدات نه ځي. یعنې چې پلیټ نه لري، نو جواز سیر هم نه لري او چې دا ونلري نو 
 .تجدید ته اړتیا نه پیښیږي

 

ښه، چې داسې ده نو اوس چې دولت له مالي ستونزو سره مخ دی، باید د عایداتو دا سرچینې له السه ورنکړي او   ــ
له دې سره به د جرایمو ګراف هم راټیټ شي. خو خبره دلته ورانه ده چې خپله د دوی ځینې کسان هم په همدې    بل

 .بې اسناده موټرو کې ګرځي
 

 د چا ؟ ــ 
 

 د دوی؟ ــ 
 

 دوی څوک دي؟  ــ
 

 . اخوا دیخوا یې وکتل او بیا یې ورو راته غوږ کې وویل: خپله د همدې نظام کسانــ 
 

د   ــ او قوانین زموږ  دلته اصول  د نقض پرانیسته کوي. یعنې  قانون  د  ده چې  د چلوونکیو ستونزه همدا  نظامونو 
د  هیوادونو  نورو  د  یې تطبیق خپل مسوولیت وګڼي.  ټول  تطبیقیږي چې  قوانین هغه وخت ښه  لري.  نه  عمومیت 

 .پرمختګ یو راز په همدې کې دی چې هیڅوک ځان له قانونه پورته نه ګڼي
 

ښه خبره نه ده چې یوه اعالمیه نشر کړي، ناقانونه موټر په ټول هیواد کې د هر چا د استعمال لپاره بند کړي او  ــ
 متخلف مجازات کړي؟

 

 .بیخي ښه خبره دهــ 
 

خدای دې وکړي چې سبا د ټرافیکو مدیریت کې څوک وي، چې دا د ملګري جواز سیر تمدید کړم، چې یو نفر هم  ــ 
 .یږدي، لویه خبره دهقانون ته غاړه ک

 

 .نور هم تشویق کړه چې د دولت خزانه ډکه شي. ګوندې د غریبو مامورینو د معاش ویش شروع شي ــ
 

میلمه، موسک شو. له جیبه یې کاغذ راوویست: یوه اونۍ کېږي د کور د سودا اخیستلو لیست په جیب کې ګرځوم؛  ــ
راته ځان کور کې پیکه ښکاري. د کورنۍ مشر چې د خپلې کورنۍ حتی  خو د خریدارۍ توان نلرم. باور وکړه بیخي  

 .لومړنۍ اړتیاوې، پوره نشي کړای د هغې مشرۍ به څه خوند وي. باور وکړه له ځان شرمیږم
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که څوک فکر وکړي، دا خبره د هیواد په کچه هم کیدای شي. هغه مشران چې ولس یې نهر وي، د هغوی د ګیډو  ــ
 .نلري، د دغه شان مشرۍ به څه خوند ويد مړولو توان و 

 

 .ته هم احوال راکړه  میلمه، پیاله کیښوده. څادر یې پر اوږه کړ او بیا یې ویل: که د معاشونو له توزیع خبر شوې، ما ــ  
 

 !ډیر ژر به توزیع شيــ 
 

 .د مقاماتو دې تکراري اصطالح )ډېر ژر(، خو کور کې ټولو ته خام کړی یم ــ
 

 :تلو کې یې په غمجن غږ کې دا ترنم کاوه ـ  په تلوروان شو او 
 

 د ګناه پیټې دې را پنډ کړل، سرګردانه دې کړم »
 « ه دې کړمـانـومـړی ستـا، ستـیـدې دنـانـهـای الل
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