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 ۲۰۱۶/۰۵/۰۹ آصفي خوشحال

 

 ډريوران که د مرګ سوداګران؟!

 د کچې د وژنې وګړو ملکي د کې جګړه په شمیر وژنې پیښود دترافیکي کې افغانستان په داسې حال کې چې په
 –کابل  ددی؛ تیره ورځ  برابر سره برخې نیمایي ټپیانو د کې جګړه په بیا شمیر ټپیانو د او جوړوي برخه دریمه

کسانو ته مرګ  ۱۵۰شاوخوا  کې پیښه ټرافیکي خونړۍ یوه په کې ولسوالۍ مقرپه د دغزني الر لویه پر کندهار
 . شویدی ښودل نازک حالت روغتیایي کسانو زیاتو د ۳۰ تر کې ټپیانو په پېښي د د چارواکو په وینا .ژوبله واوښته

 سوځیدلي پکښې مسافر شوي وژل چې اخیستی اور موټر ټانکر یوه او موټرو ۳۰۳ دوو وروسته ټکر ترویل کیږي 
دا لومړی ځل نه دی چې موټر چلوونکی د لسګونو هیوادوالو ژوند اخلي بلکې له دې  . معلوم ندی هم یې هویت او

 سلګونو داسې پېښې شوي چې له امله یې ډیری کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي.وړاندې هم په 
له افغانستانه د کربال دښته جوړه شوې ده. دلته له هرې خوا د مرګ مخه د افغانانو په کورونو برابره ده. چیرته مو 

لویو الرو له موټرو په طبیعي پیښو کې په سلګونو هیوادوال ژوند له السه ورکوي، چیرته مو وسله وال غله په 
موټرو چلوونکي پر ژوند راښکته او له مرۍ مو تیغ تیروي، چیرته مو د طالب بم ټوټې کوي او چیرته مو بیا د 

 لوبې کوي.
همدا اوس هم د هیواد په کچه په ټولو والیتونو کې هره ورځ په سلګونو کسان د ترافیکي پیښوپه پایلي کي 

 زیانمن کسان ځوانان وي. سلنه ۶۰روغتونونو ته وړل کیږي چې 
 ترافیکي د کې څلورالرو ډیرو په جوړېدل، الرو اوڅلور سړکونو د ډول معیاريغیر  په کې افغانستان پهکه څه هم 
له ښاري کلتور ، چټکتیا ډیره کچې تر، سرغړونه چلوونکو موټر د قوانینو ترافیکي له، شتون نه اونښانو څراغونو

په بار وړونکو موټرو کې تر ، خرابوالي سړکونو د تون،نه ش څار د پولیسو د کي الرو پهسره د خلکو نه بلدتیا، 
ټاکلي اندازې ډېر وزن لېږدول، د لویو الرو پراختیا ته نه پاملرنه او د سرغړوونکو نه جریمه کول؛ هغه الملونه په 

المل یې د نشې پر مهال د ګوته شوي چې په ترافیکي پېښو کې د خلکو د مړینې المل ګرځي؛ خو تر ټولو ستر 
. موټر چلوونکي په ورکول جواز د چلولو موټر د ته ماشومانو عمره کمد ترافیکو ریاست لخوا موټر چلول او 

ډول بسونو چلوونکي ډیری په چرسو روږدي دي چې پر سړکونو  ۳۰۴او  ۳۰۳ځانګړي توګه د لویو موټرو لکه د 
 ترافیکي د کي سیمو بیالبیلو په افغانستان ده هغه ستر الملونه دي چې تر ټاکلې اندازه ډېر ګړندی تګ کوي. دغه دو

هیوادوال مو په تیر کې د د دې تر څنګ بله لویه ستونزه بیا دا ده چې ډیری  ګرځي. المل کیدوته رامنځ د پیښو
شوي دي چې اوس هم جګړو او ګډوډیو له بې قانونه بلد شوي او د ټرافیکي قانون د نه مراعت کولو سره روږدي 

 .له ترافیک پولیسو سره د زور فرهنګ چلوي او د هغوى د دغه عادت له منځه وړل یو ګران کار دى
یوه بله ستونزه چې تر ډیره خلک او ترافیکي چارواکي ورته اهمیت نه ورکوي؛ هغه په افغانستان کې د ښي الس 

په افغانستان کې دمګړۍ په زرګونو د ښې الس سټرینګ درلودونکي موټرې دي. په تقریبي توګه ویلی شم چې 
سټرینګ درلودونکي موټرې شته چې له هغو هیوادونو څخه راوړل شوي چې په کې پر ښي الس موټر چلول 

 .کیږي. پر سړکونو د همدغو موټرو شته والى نه یوازې دا چې غیر قانوني کار دى، بلکې ډیر خطرناک هم دى
پر سړکونو ګڼ شمېر ې د هیواد پر لیرې پرتو سیمو سربیره؛ په ښارونو کې هم د دې تر څنګ بله ستونزه دا ده چ

موټرې له نمبر پلیټ، څراغونو، د شاه د لوري د کتلو د هندارو او آن له دروازو او د مخ د لویو ښیښو پرته چلول 
 کیږي.

نو د ترانسپورټ او هوایي په ترافیکي پېښو کې تر ډیره په خپله د موټر چلوونکی پړ ګڼل کیږي خو که وکتل شي 
چلند وزارت او د ترافیکو ریاست هم پړه ګڼل کیږي. ځکه دوی دي چې کم عمره خلکو ته د موټر چلولو جواز 
ورکوي، دوی دي چې په شتون کې یې بې نمبر پلیټ، بې څراغونو او له عقب هېندارو پرته موټر چلول کیږي، 

وضعیت ته پام نه کوي او د څو روپیو په مقابل کې ورته د موټر  دوی دي چې د موټر چلوونکو رواني او روغتیایي
لومړۍ درجه چلولو جواز ورکوي او همدوی دي چې خصوصي ترانسپورټي شرکتونه یې خپلسرۍ ته پرېیښي دي. 

 .کوټلي ګامونه پورته کړيد ترافیکي پېښو د ګواښونو د راکمولو په برخه کې چې لري همدوی  مسوولیت
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