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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

  م٢٥/٠٤/٢٠١٠                           احسان اهللا آرينزى
  

  په هند آې د افغانانو يوه ستره ستونزه
  

ينې . په وروسته پاتې هېوادونو آې بېروآراسي يا په دفاترو آې د خلكو ستوماني ډېره زياته ده د افريقا او اسيا 
يواله اداره  وايي چې په اف. ستر نومونه لري_ هېوادونه په دې برخه آې ستر ى په غانستان آې هد شفافيت ن ر س

  آال په پاى دې ادارې وويل چې افغانانو په دې آال ٢٠٠٩آله چې د .  سل ډالره رشوت ورآويآال آې نژدې يونيم
ود او وې ويل چې دا خبره س ون و ى، د افغانستان دولت غبر ياسي بنس لري آې دوه نيم بليونه ډالره رشوت ورآ

ل او مخالفينو بيرويت دا دى چې په افغانستان آېعواق. او سمه نه ده  د بيا آراسئ په لكونو خلك له دولته بېزار آ
ر وموندفعاليت   . ډ

 آاله  دوولس-لس. اداراتو آې ډېر ال لهانده دې په هر صورت په اسيا آې هند داسې يو هېواد دى چې خلك يې په 
په دې .  راپور درلودپورې په زړه انو د خالصون د مودې په هلكه يو  د هند په محاآمو آې د دعوې  BBCمخكې 

ي د آومې محكمې په مخك ه   خو دا؛ويل چې دى په زمكه دعوه لري استازي ته  BBC د ېراپور آې يوه س يې پن
ي ي او دا دوسيه نه خالصي ي او را ه په ياد دي چې دى بيوزلى هندي . ويشتم آال دى چې   ته وويل BBCزما 

ه ويشتو آلونو  ه اوآې د دې محكچې په دې پن له د محكمې . ت مامورين  تبديل شول له شلو زيامې دوه قاضيان م
 خو زما وړوآې دعوې ال ؛ مور ده، او اوس مو لور د اوالددان بېرته زړه شوه، ما واده وآپاره نوې جوړه شوې و

  . روان وم ده خالصه او هره روځ محكمې ته نه
خه١٨ه  وه چې تېره مياشت ل دا آيسه ال زما په غوږونو آې په دې اتلسو آلونو آې .  وروسته بيا ډيلي ته الړم آاله 

ر تر مين چې هند ډېر ار او هوايي ډ ى، د ډيلي د  ته پرته وه فرق آ اون پخوا آومه د ور په  Gorgaon اوس د 
ار بدله شوې ده كي يې د  . خورا لوى او عصري  نې برخې له دوب سره ډغرې وهي او اسمان اون  ور هر د 

وي ؛ خو د هند په بېروآراسي آې ال ډېر توپير ن ې بري  دى راغلى او خلك د پخوا په شان له خپلو هليدونكي ستر
ي ر ئآه دا خبره نه مني نو له هغه افغانانو . زړو دوسيو سره ال لهانده  يخه تپوس وآ په ډيلي .  چې هند ته 

 نوري وايي چې له افغانستانه هند ته اريانا، آام اير، پامير او آې د اريانا افغان هوايي شرآت د دفتر مشر خالد جان
ي١٢٠٠٠ايرانديا الوتنې آوي او په مياشت آې شااو خوا   آې نوي ١٢٠٠٠دى وايي چې په دې .  آسان ډيلي ته را

ي دي چې د ناروغانو په ملتيا سفر آوي،   نه ډېرې يې په ژبهپه سلو آې ناروغان او يا د دوى د آورنيو هغه غ
ي او يا د لوم ۍ سره نابلده ويپوهي ي او له پرمختللې ن ل له پاره د بهر په سفر    .ي 

ه ده چې شرح يې بېله مقاله غواړي بتول يا راجستر آول هغه ستره ربو ثصورت په هند آې د افغانانو د ويزوپه هر 
 خپله م آارت د اخيستلو خبره ده چېايل سيبل غواړم د افغانانو له پاره د مو؛ خو هغه ستونزه چې زه يې دلته يادو

  . وړاندې آول غواړم تاسو تهآيسه
يوال . م د فبروري په دې تمه هند ته الړم چې د خپلې ناروغې ميرمنې عالج وآ٢٢ زه په  ما هملته د ډيلي د ن

خه د  ر  ول هغه اسناد مې ) Airtelايرتل ( هوايي ډ خه يو سيم آارت واخيست او  آ  ل و  له آ رته وړاندې آ
ويزې فتوآاپي، دوه دانې عكسونه او بزنس د د پاسپورټ فوتوآاپي، د هند . آوونكو په آار وو  آار )ايرتل( چې د 

لرت اآ اپه بند شو٢۵دا سيم آارت پوره . مې ورته ورآ ې وروسته نا   ليكلى پيغام  ما ته هې آوم ) ايرتل(.  رو
اننه و استولى او دا داسې يو سهار و  ور خه  وتلې او د   په مكس روغتونچې زما ميرمن د  آې له دوو عملياتو 

ي پاملرنې ه هم چې زما د افغان بيسيم نمبر هلته په رومن فعاله .  په خونه آې تر اآسيجن الندې پرته وهان آه 
م او په ډيلي آې د سيمه ايزو اړيكو له پاره له هندي سيم آ تل چې سپما وآ مو؛ خو ما غو خه خبرې وآ په . ارت 
 د آستمر سرويس )ايرتل( هر صورت په دې روځ زما سيم آارت بند پاتې شو او ما دومره وخت ونه موند چې د 

م   .آوم دفتر ته ورشم او خپل مشكل حل آ
اون په  ور ه .  دفتر ته ورغلم)ايرتل(  آې د ) آمپلكسنپلوريا شا(  سبا ته مې يوه ريكشا ونېوه او د  ن له 

ول قانوني اسناد نه دي . او له مامور سره مخامخ شوموروسته نوبت راغى  دوى وويل چې زما سيم آارت له پاره 
ى دى كه آمپن دا سيم آارت بند آ ر آې د پاسپورت او ويزې ما ورت. جمع شوي؛  ه وويل چې ما په هوايي ډ

دا اسناد مرآزي دفتر ته نه دي رسيدلي او آه رسيدلي آاپي ستاسو دفتر ته سپارلي دي؛ خو دوى استدالل آاوه چې فتو
ته نه دي ما ورته وويل آه زما آاغذونه ستاسو مرآزي دفتر . هم وي، دا بس نه دي او ل نور آاغذونه هم په آار دي 

نا ئرسيدلي دا زما  مې  زه ناروغ لرم او د مكس روغتون د ننوتلو آارت .ه نه ده، خپل ما مور ته جزا ورآ
اى ثبوت بايد وړاندې كور نې د  اره آ چې د بسترې ناروغ د لرلو مانا  ورآوي؛ خو دوى ويل چې د خپلې استو

خه د مخ ې، ما ورته وويل چې له روغتون  اهآ ور يست هاوس آې اوسېدم Rose villaن آې د و په همدې  ،  په 
ليفون نمبر  !ې يې چې ته بايد دلته د جايداد آاغذونه وړاندې آخو دوى دا ثبوت نه ما نه او ويل... دا يې پته، دا يې 



 
 

 
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

 

سوه روپيو سيم آارت له پاره دلته په يو مليون روپيو جايداد نه شم اخستالى، دوى ويل ې ما ورته وويل چې زه د در
ي ي او خپل آاغذونه تا ته درآ وك بايد ستا ضمانت وآ   ...چې يو بل 

ورگاون په  له نيم ساعت استدالل وروسته ما ته پته و ه نه لري او الړم د  ېده چې خبرې  ر( ل يا سن  آې )نيشنل مي
ه افغان هندي خه اړيكي لرو دوستمې خپل هغه په خ ه هغه اغلي راج ته مې آيسه وآ.  پيدا آ چې له پخوا 

ي ا اغلى ميلمه زما په آور آې اوسي له دې سره جوخت يې د خپل آور د ... و سمدالسه يو مكتوب وليكه چې دغه 
ه او د خپل  ه را ته آاپي آ ل او بيا يې خپل ډرېور ته وظيفه ) ايرتل( ملكيت پا موبايل د تېرو مياشتو بلونه يې راآ

ه چې له ما ي آسمتر سر)ايرتل( د سره  ورآ  پن آاغذونو زه او ډريور له يو. ويس ته الړ شي او دا ستونزه  حل آ
 يو لوى دفتر ته الړو، بيا نوبت، بيا همغه اوږده آيسه، زموږ اصرار او د دوى )ايرتل( آې د )  Shara mall(سره په 

، دوه دانې عكسونه، په آابل آې زما د يزه و اصل پاسپورت سره د هنداو موږ ورته بيا له... غذونو مسله انكار،د آا
ليفون بلونه ل او د دندې آارت، د راج د آور قباله، د راج د   د روغتون او ناروغ خبره .راج ضمانت خط وړاندې آ

ه او له دو ليفون  ژرمو ورته وآ تل چې دا  كه چې سخته اړتيا ورته لرو فعاله آاى نه مو وغو  له دوستانو .ندي؛ 
را ) پيغامليكلى ( سره مو اړيكي پرې دي او دوى ته مو وويل په آار وه چې د سيم آارت له بنديدو د مخه مو يو مسيج 

لى واى نې پاآستانيان ، ته نه دي رسيدلي آاغذونه مرآزي دفترپخوانيى خپل استدالل آاوه چې ستا و د؛ خولي  
ي او بيا په تروريستي فعاليتونو آې  رۍ يا ناروغتيا په پلمه را افغاني پاسپورتونه او د هند ويزه اخلي او دلته د سودا

ول اسناد غواړو چې پوه شو چې له افغانستانه راغلي مسافر چېرې اوسي او او موږ له همدې امله د... برخه اخلي ا 
ه چې دا سيم آارت به په راتلونكو . ديو آارونو بوختپه آوم   . ساعتونو آې فعال شي٢۴ باالخره دوى وعده وآ

رو او دوستانو د مكس روغتون پ.ه الړميسه ډېره اوږده شوه، زه بېرته روغتون ت آ ليفونونه  زما ډېرو مل ه ادرس 
ه آوم ؟ مكس د دې دوستانو نومرې ما ي وو چې زه چېرته يم او  ې او ما ورته د روغتون له الرې  آ ته راآ

ل ل او دوى مو د عملياتو او ناروغ په حالت خبر آ ر . ليفونونه وآ  شول، ٣٠ ساعته پوره شول، ٢۴سبا مازدي
ليفون بيا هم فعال ن۴٠،٣۵   .ه شو ساعت تېرشول؛ خو 

ر بيا په  ، ما .  آستمر سرويس ته ورغلم)ايرتل(  آې د ) مالاسهار(  بل سبا مازدي همغه پرونى مامور مې پيدا آ
ې او ده خپل استدالل آاوه چې زما آاغذونه په همغه پيل آې بشپ نه وو او  دا وخت زه په عصبي ... خپلې خبرې وآ

ې ته  آېحالت هسيم د او ننوتم د دفتر د منيجر آو تنه مې وآ والي . آارت د فعاليدلو پو  ده هم د آاغذونو د نابشپ
ه؛ خو ما ورته وويل فكر وآ ه غواه چې همدا اوس نوى سيم آارت اخلمخبره وآ  ، د هند IDي؟ پاسپورت، ړ، 

ليفون بل، د هغه  ه غواړي!! ضمانت خط ويزه، عكسونه، د يوه هندي د آور قباله، د هغه د  ل. نور  ې ما خپل دا 
لويزيوني شبكه او يوه اونيزه اخبار ، په يوه   ان ل ورته معرفي آ چې زه هم په افغانستان آې په يوه موبايل آمپن

م او افغانان ستاسو د سيم آارتونو له اخيستلو )ايرتل( آې آار آوم، آوالى شم چې ستاسو د   په هكله ناوړه تبليغ وآ
ولنې مشر يم اوخه واړوم او دا مې ورته وويل چ نو ... ې په افغانستان آې د سفما يا  د جنوبي اسيا د ازادو رسنيو ډ 

ومره تكليف )ايرتل( آه زه د  و آې نه شم فعالوالى، نور بېوزلي افغانان به  ولري او  يو سيم آارت په دريو رو
تل چې لس ستا ومره ال لهانده وي؟ ده له ما نه وغو لس دقيقې بهر انتظار وباسم او پ_ سو له سيم آارت سره به  ن

ي چې خپل  ه وآ ي چې دادى به ه ي سر .  سيم آارت ژر فعال شيمرآزي دفتر په دې قانع آ ما دا خبره په لوم
ه چې انتظار وباسم ه وآ م؛ خو وروسته مې پريك ه آ تل مې چې النجه غ   .آې نه منله او غو

لس دقيقې وروسته دا منيجر بهر ته راغى او م ه او له . ا ته يې وويل چې ستا سيم آارت فعال شوپن ما مننه ترې وآ
ليفون د فعاليدو زيرى  ل او په دوى مې د  آستمر سرويسه ووتم او سمدالسه مې خپلو دوستانو ته ليكلي پيغامونه ولي

كه وليك! وآ ي او وخت يې هلته ډه چې هغه افغانان چًېلدا آيسه مې  ېر بوخت وي، په  د عالج له پاره هند ته را
اى او د اسنادو د  نې د احتمالي وخت، د اوسېدو د  ي سر آې دې د موبايل آمپن له مامورينو سره د خپلې استو لوم

ي چې بيا زما په شان ال لهانده نه شي والي په هكله سمې خبرې وآ   .بشپ
ې د  يوال زما  سبادې په رو ليفون د سيم آارت د فعاليدو خه يېليدلو ته راغى او له ما  زما يو خوستى سك ان  د 

خه خو به دې پاآستان ته زن نه وي وهلى،  ليفون  ه، ده وويل چې له دې  وله آيسه ورته وآ ه، ما دا  تنه وآ پو
ي ديما ورته وويل چې هو ما  ور آې خبرې آ لې په پې اصلي خبره همد ا ده، هغه د س ده وويل چې ب. درې 

وا لې پاآستان  او وې ويل چېهلبېزه وگمسله هسې با لي آاغذونو د نابشپ خه په هندي سيم آارت درې   تا له هند 
ي دي تو ژبه خبرې هم آ ى او حتمًا دې په پ ليفون آ ه نه بندوي؟! ته  ن   نو د هند ادارې به ستا سيم آارت 

ه چې آوم افغاني ورودا مسله مې ه كه ياده آ وم ضروري آار له پاره هند ته ې د عالج يا د آچه او خويندې م 
ايه دې پاآستان ته زن نه وهي چې سيم آارت يې بندي الي لكه ما چې ي او بيا به دومرهي، له هغه   ال لهاندي 

اى شواى ما. وليده ې زيار ويست چې ايله يو بند سيم آارت مې بېرته فعال آ   ؟!!درې رو
رام خبرې او خاطرې رايادې BBC د  هغهاو ه ويشت آاله په محكمه آې نه  د پرو شوې چې ويل يې آار يې پن

ي   پای . اغيزه پرې پرته دهى شرآت دى؛ خو د هند د بېرو آراسيو نو) ايرتل! ( خالصي
 


