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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  

 ٢٢-٠٦-٢٠١١                               احسان اهللا آرينزى  
  

  !و ونه واههړپيگخگ ترافيك په نږور) بيا ترآس (كېد مل
 

  .نوميږي) بيا ترآس (چې يوه ملكه لري هېوادد هالند آوچنى اروپايي 
ېدا د  ه د يوه آورني اشرافيت ېر اروپا د بل هر پاچا په لويدي لو د ې د تچېوايي . آيږي شتمنه بلل ډېره ده او ن

Shellنقد او ډېردونواله ده او دي د سراسرى شرآت اه لري، د اروپا د اورړ اسهام په بياترآس پورې اډېرنى  آمپ 
وك پوليس  قانون واآمن دى، مشر او آشر د قانون درناوى ساتي، ې آهېواد په آمكي ې؛ خو د همدې ملكجنس لري
نيت تامين دى، د حكومتونو چارواآي د خلكو په  امړان، مال، آور او شتمنيو بشپو نه ويني؛ خو د خلكو د په ستر
  .رويې خورا ارامه ژوند تېمنه فضا آډاډ ډېرهيا دي او خلك په خدمت ل

 يوه ې داسنږور ېلور آاله مخكى د ملك. ه آلنه دهنې اوس پدا لمس.  لري او يوه لمسنږورملكه بياترآس يوه 
  .رې شوې وېې دوه مياشتى تيېه ې په وروستنى ندنآېر د اسنادو د نوى  د موچې ترافيكو ودروله ځرو

رو ٪٩٩ د آې هېواد په دغه چېه ړآيسه وآن دى استو ې په هالند آچېما ته يو افغان   ي اسناد سم، قانونى او نومو
 راغلي، قانون نه خه، مراآش، ايران يا سومالي يې له افغانستان، ترآچې آسان هم شته ې داسآې؛ خو يو په سلو يد

 يو يا دوه آې ترافيك په آال چې قانون دى آېپه هالند . مراعاتوي او يا يو نيم هالندى په دې ناروغى اخته شوى وي
رو  دآمرى نژدې ودروي اوويزيونونو ل، د ودريږيدريو سترو الرو  - په دوه لې . يړ د اسنادو په آتلو پيل وآمو

ر ت ستونزه وي او يا موآې په اسنادو دريور شوي وي، ړه زاې اسناد يچېر دروي  هغه موآېدوى په دې عملياتو 
رتياويتخنيكى ن   .  ولريېم

ي او د وران چك آ اته مليونه مو-ول اووه  هېواد د آېنيو عملياتو رو يا درى نيود هالند ترافيك په دې دوه ور
ړن   . تياوو خاوندان ورآشاپونو، دفاترو او محاآمو ته وپيژنيې

ما د دې جريان فلم د هالند په يوه .  د ترافيكو الس ته ورغلهنږور) بيا ترآس (كې د ملځوه رو په دغسى يخير
  . ه پورى وړ په زډېر چېلويزيون باندې وآوت خصوصى 

و ملكه بياترآس . لى وهږ لور زيې يكې يوه مياشت مخچې وخت له ترافيكو سره مخامخ شوه ې داسنږور كېد مل
 آې كې په راتلونيې ژوند چې و لېږدولي مليون ايرو ٢٦٠ بانكى حساب ته  لمسلال نوى ېد خپل كېمخ ېرو

كرانتى وي ه  په دې ېده؛ خو مور يې نه پوهتسوغات په ار) مخ ديدنى( نيا د ې ماشومه د خپلچېاره خبره ده ز
  !كمرغه دهيومره نومره شتمنه شوه او د  ې لور يچېده ېپوه

 زما د چېر دي ېكه له وخته تي ېر آاغذونه م د موچې درناوى وويل ډېررافيكو ته په  تنږور كې د ملآېپه فلم 
د . اره نه شومدو ته وزآې ماشوم وشو او د آاغذونو نوي ې درلود او بيا مې تكليف مالربتوب نهمه مياشت وه،پ

ولى وي؛ يږو ماشومان زهالندى زره  درى - دوه آېداى شي په دې دوه مياشتو آې چېترافيكو افسر ورته وويل 
روخو د    . ويړنه جو) پلمه( سم دي او دا ې اسناد يمو

 چې وويله آوو؟ ترافيك ورته ه ده؟ اوس به  چاره چېويل وې  ومنله او ر خپله مالمتنږور كېپه هر صورت د مل
، آله دې آيږيه يكړله پر په هكې ته، هلته به د جرمانېي محكمو، ته به سبا بل سبا ړانه سره ور له  ستا موږمو
  !بوزېر  به خپل موخه آنل، د ترافيكو له پارړه  او آاغذونه دې نوي آړ جرمانه تحويل آچې
ره، له خپل ړ النږور كېد مل  د آېپه هالند .  ترافيكو ته وسپارلهيې ى خپل ضروري شيان واخستل او آليې خه مو

دوى دا بايسكلونه هغه آسانو ته . ي ويړ بايسكلونه هم راوۍ سره يوه الرانه ترافيكو له آې وروعمومي چك په 
ر چېورآوي   په ترافيكو غالمغال يېنه !  هړوله او الړه واپ هم په يوه بايسكل نږور كېد مل. آيږي درول يې مو

ل ړلفونونه وآ ته  بياترآسكې خپل خاوند او مليېو ووهل، نه ړېپ ترافيك په يې، نه ړ آړ جوږ شور زويې، نه ړوآ
-سبا . ه خپل آور تهړ په يوه عادي بايسكل سپره شوه او ال، ومنلهيې ېبس خپله مالمت. ئړ راشي او ما خالصه آچې

ر د خپل چې ته ېه هغه هرو مرو تللى وي محكمببل سبا  ي او خپل اسناد ړ جرمانه ورآدنآې د اسنادو د نوې مو
 .يړنوي آ

رانو او د عامو خلكو كسي و الريو، ړز ترافيك د آېپه افغانستان  ) چور( د روان چې دروالى شي، هغه نازولى مو
رو) هړذ (ې په داسويپه برآت د شتو او مناصبو خاوندان ش ې آې مو  وسله وال يېاندې او وروسته ړ وچې ر

  ! هم نه شي دروالىيې داخله وزير چېه آوى ساتونكى روان وي او ترافيك خو 
رودو قاچاق په همدې د مخدره موا رو، د خلكو زامن په همداسى آيږي آې مو ، مهمات ې، وسلآيږي اختطاف آې مو

رواو چاوديدونكى توآي په همدې تورو او فيشنى  ا د ې، د شپآيږيل ړ بل ته وخهاى  له يوه آې مو وو او ن



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

رو په همدې ې نجونوانېعياشئ له پاره  ريك دا  ترافچېه دا ناستى وي او لن آې مو  يېوك  نه شي دروالى او مو
ر د خهله سپرليو    !تنه نه شي آوالى د اسنادو، د وسلو د جواز او يا د نورو غيرقانوني آارونو پومو

 هواب آي، په ړتنه وآ د اسنادو پوخه چارواآى زوى ودروي او له هغه  غېر د آوم دآېوك په افغانستان آه 
 له نازولو حضراتو !و او سوآانو به هرو مرو  ووهل شيړېپ په شي،نه ى، سورى به د آالشنكوف په مرميو سور

 دوه -او يوه  تنظيم دبدبې يد صيب نامه، د هغه جنتنه د هغه جناب شخصيت، د هغه د محترم وال د اسنادو پوخه
  .ي دكولوهل  آس سزا ې او د داس دىدرجنه ساتونكو ته سپكاوى

ر نږور د كې د ملآېپه هالند . نه شيرې ېدلته دوه خبرې بايد ه  ې ال نجونآې ترافيكو درولى و؛ خو په افغانستان مو
ر چې نه دي آې  دريې په داسېاو  الري ډ د تورو شيشو په يو لك چېدلته د نازولو زامنو خبره ده .  وچلويمو

رو ي آې مو  لري، ې هم بى شماره پيسنږور كېمل د هالند د چېدوهمه خبره دا . لري) حق (د وهلو ترافيكو د او ر
ر چېواك لري؛ خو د هالند عادي ترافيك دا حق لري او سياسى ده ) پاچا( ملكه هېواد د خاوند مور د يېهم   يې مو

رانو د زامنو او آورنيو وك د غي هآېدلته په افغانستان . يړودروي او اسناد ترې وغوا  نه شي دروالى او مو
 له لېانونه زر ، ېاى ته رسيدل يو آېپه وخت ) چور( د چېدا آسان ! تنه نه شي آوالىو د اسنادو پيېوك هي

 ژوندي دي او دا وضع همداسى روانه وي، نه به د قانون برالسي ومني او نه به په چې بولي او تر هغو ړقانونه لو
  .ياږ آيې ته ې او محكمى نيسيو قانون اول همدچېكه ي؛ ړ د قانون له حاآميت سره مرسته وآآې هېواد

. ى دهړ پياوډېرهوآى دى؛ خو د قانون واآمني ړ وملكهلته . هالند د افغانستان د نيمروز واليت په اندازه مساحت لري
  .  د بيكاره آاغذ حيثيت هم نه لريكېي او قانون پيږپه زور چل) خداى( دى؛ خو د هېوادافغانستان لوى 

 ي خيان او غره بيا غېتول خلك او په  چېستونزې هغه وخت پاى ته رسي ونه ونه او زر سلآېپه افغانستان 
  .يړ تطبيق آيېان او نورو قانون ومني او په 

                                       
  پاى

  
  
  

 
  


