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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠١/٠٦/٢٠١٠                                             زیآرين 
 
  

  په هند آې د افغانانو څلرمه ستونزه
  

په افغانستان آې د پاآستان، ايران، . خوانى او زوړ دوست هېواد باله شيبهارت يا اوسنى هندوستان د افغانستان پ
ي ازبكستان، ترآمنستان، ي هېواد خطاب آې سره له دې چې اوس . تاجكستان او چين په شان هندوستان ته هم د گاون
اوندي او ورورانستان تر ميند هند او افغ ې پولي نشته، آيداى شي چې د  غه تاريخي او سياسي  هېواد القاب له ه گ

تلې ش هېوادونو تر مين  څخه د دواړو راهيسې وتلې وي چې له ډېرې مودېاړيكو څخه را ته او روځ په روځ غ
ې   .آې

ۍ په دريو پخوانيو ليكنو آې په هند آې د افغانانو د لفون د اخيستلو او ساتلو، په هند آې د افغانانوما د دې ل   موبايل 
ې وې، دا ده د  د روغتيايي درد ويزو په راجستريش او په هندي روغتونونو آې د افغانانو  ملنې په ستونزه خبرې آ

ې شوې ده چې ډېر افغانان هند ته د تگ اودې  ان ۍ څلورمه ليكنه يوې داسې امنيتي موضوع ته  خه د  له هند څل
يراتگ په وخت آې ور وري   .سره مخامخ دي او پرې 
يAir India  الوتكو يآله چې افغانان د هند ول ، په واسطه د هند ډيلي ته   د آابل د هوايي ډگر د امنيتي نظام 

ي   .مقرارت پرې تطبيق آې
ې يا  ) c(  داسې مسافر آله چې له  ي، موظف پوليس يې د  پارآينگ ته نژدې آBپارآينگ څخه د هوايي ډگر څن ې

تنه آوي ك پو ي، په دې  ) B( دا خلك آله چې بيا له . پاسپورت، ويزې او  پارآينگ څخه د ترمينل مخې ته ور
ل آله چې دا مسافر د آابل ي، په درېيم  تنه آې  مخې ته نژدې  د هوايي ډگر د نوي ترمينلاى آې بيا د اسنادو پو

تنه ترې آې هلته ډېر منظم افغاني . له دې وروسته مسافر د نوي ترمينل دروازې ته رسي. ي شي بيا د اسنادو پو
دوى بكسونه ماشين ته استوي او . زلميان والړ دي چې په غالب گومان د يوې جرمنئ امنيتي آمپن له پاره آار آوي

ول محتو.  په خپله اخلييد مسافرو فزيكي تالش دئ اوخپل دواړه اليات په ميتاسو بايد دلته د خپلو جيبونو  سونه ز آې
وانان تر تالشي وروسته ستاسو بكس په . جگ ونيسئ  وه مسافر په شان يماشين آې تېروې او په دې توگه د دا 

يستاسو ت   .الشي پاى ته رسي
ي طيارې ته او تاسو له خروجي مهر څخه وروسته پاس پوړ ته خېژئ دلته بيا د همغه . له دې وروسته بكسونه 

ونه او آمربند او آرت پې د مسافرو بو)  دوه جرمنيان–جنك او هلكان او يوه ( نيتي آمپن مامورين جرمني ام
اى يې تر ماشين تېروېوباسي ي او يو .  او له السي بكس سره يو  مسافر خپله هم له مخصوصې دروازې څخه تېرې

ر وروستي اغوندي او د هواي جامې ېله دې وروسته مسافر بېرته خپلې ويستل شو. آس يې فزيكي تالشي اخلي ي ډ
اى ته  يسالون يا تم ايه الوتكې ته بلل آې   .رسي چې بيا له هغه 

ي، هندي الوتكې ته ورسېدلين انتظار پاى ته ورسيد او مسافردآله چې اوږ اوس نو آه .  هلته به بيا په ليكه آې درې
ه دېرش درجې واوره اوري يا باران، باد وي آه سيل ، شپه وي آه روځ، م لس درجې يخني وي يا مثبت پن نفي پن

تودوخه، هنديان د افغانستان د هوايي ډگر په تالشي باور نه آوي او د مسافرو د بيا تالشي له پاره يې، له هنده خپل 
ه او يوه نارينه( دا دوه آسان . آسان راوستلي وي نه د طيارې د پوړيو په سر آې والړ وي، مخې ته يې مېزو) يوه 

ي   !!پراته وي او بيا له سره تالشي اخيستل آې
ونكي هندي مامورين  اپ، آمرې، جيبونه او جامو تالشي آوي ) غالبًا امنيتي افسران( پل د افغانانو د السي شيانو، لپ 

ي-او يو   !  يو ته اجازه ورآوي چې الوتكې ته ننو
كه فكر مې وآ چې هنديان د خپل  (  آله چې زه په آابل آې له داسې تالشي سره مخامخ شوم، ډېر خپه نه شوم؛ 

 چې د آابل په منى امنيتي آمپن باور نه لري امنيتي مامورينو او حتى هغه جر پهافغانستان) دوست او ورور هېواد 
يوال هوايي ډگر آې د دې آار له پاره گومارل شوي دي؛ ول چې دوى د  خو اعصاب مې هغه وخت ډېر خراب شن

لې بيا   او له هوايي ډگره يې د وتلو په وخت آې يوهوا تلونكو افغانانو سره هم ورته چلند آدډيلي له هوايي ډگره 
ه شي الت   ؟ !پيل آ

ي، بكسونه او دوى خپ يوال هوايي ډگر ته ننو ۍ رله لكه د نوافغاني مسافر آله چې په ډيلي آې د انديراگاندي ن ې ن
ى دى ان تطبيقوي چې د هند حكومت وضع آ ول هغه امنيتي رژيم په  اآسرى ماشينونه، د نيمو . د اتباعو په شان 
ې په واسطه فزيكي تالشي او دا هرڅه  و لوڅول، دالس او برقي ډن ۍ ... جامو ويستل، د پ اوس نو د نورې ن

ي؛ خ ي او هندي مسافرين بسونو ته خېژي او الوتكو ته  لې بيا په ليكه آې درې و افغانان له دروازې بهر يو 
  ! مامورينو ته السونه جگ نيسي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

درولى وم وويل  مامور ته مې چې زه يې تالشي ته دلته  نو زما اعصاب خراب شول او هغه غ تور بريتور هندي
ول هغه مقر!  چې دا شوده توب دى ؟ و او ستاسو  ارات مو منلي دي چې په هوايي ډگر د موږ له ډيلي څخه آابل ته 

ان دغه تورغ . ده  بې عزتي او بې حرمتي ې تالشي په حقيقت آې د افغانانوتطبيق وړ دي؛ خو د افغانانو دا 
م او دا تالشي د افغانانو  بريتور افسر ما ه غلى شه، ما ورته وويل چې زه قطعًا نه غلى آې ه من ته وويل چې ته پن
ې افسر ته وويل چې موږ په افغانستان آې د هندي اتباعو درناوى ساتو؛ خو تاسو دلته په هند آې  دام! سپكاوى بولم

ه پيل نه وي ورۍ او دا به د دواړو هېوادونو ترمين د سبانيو اړيكو له پاره  ما دې تور بريتور افسر . افغانان ډېر 
وروئ؟ نو ته وويل چې د دوو هېوادونو تر مين اړيكې خلك جوړوي نه حكو متونه او آه تاسو زموږ خلك داسې و

و اړيكو تمه هم مه آوئ   !بيا د 
م چې هغه زما فزيكي تالشي واخلي؛ دلته دې تور بريتور افسر زه يو  خو ما ورته وويل چې زه بل  افسر ته حواله آ

ر  كه چې دا آار مخكې په هوايي ډ ا استثنى د افغانانو بې آې شوى او دتالشي نه درآوم او السونه نه اوچتوم ؛ 
ه چې بې له تالشي ) من سر دو( ده وويل چې . عزتي ده ؛ خو ما ورته وويل چې قطعًا نه او باالخره ده اجازه راآ

  .بس ته وخېژم
ه چې دا اضافي ويې زما او د دې هندي افسرانو ترمين النجه ليدلې  په بس آې يو امريكا ه، هغې هم دا خبره وآ

  .م  يوازې د افغانانو له پاره مناسبه نه ده او بيا آتنه غواړيتالشي او هغه ه
ل   ي  اغلى محمد عظيم نوربخش په الوتكه آې ما ته وويل چې ته مو د لوم زما د سفر ملگرو ډاآتر اآبراآبر او 

ل؛ خو په زړه آې تر آابله پورې په غوسه وم چې  هند د يوه له پاره په غوسه وليدې، ما دوى ته ډېر تشريحات ورنك
ي (   هېواد په توگه ولې له افغانانو سره داسې دوه گونې او سپك چلند آوي؟) دوست او گاون

 زه هيله لرم چې د افغانستان د اسالمي دولت د بهرنيو چارو وزارت او په ډيلي آې د افغاني سفارت مامورين داليكنه 
ي چې افغانان پرې خپه ولولي او له هندي مقاماتو سره د داسې استثنايي او دوه گوني ې خبرې وآ  چلند په هكله بشپ

ي او د افغانستان او هند د مقاماتو په وړاندې    .  پيدا آوي ستره آرآه آې
  

  پای
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


