
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  2تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئ سره اړيکه ټينگه کړله موږ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 ١٠/٧/٢٠١٧                                                                                     محمد انور آڅړ
  

  په خوب کې سپي، د ورځې پاکستاني پوليس
 

دغه ليکنه يو کال وړاندې په روھي ويب پاڼه کې خپره شوي وه، خو اوس يې د 
اس�م (د اس�م آباد) ؟(ه پار، چې د پاکستانھغو دوه تنو افغان خويندو سره د خواخوږۍ پ

  .په ھوايي ډګر کې د پنجابي پوليسو لخوا زورول شوي دي يو ځل بيا خپريږي) برباد

 
د ځينو کورنيو ناروغيو له کبله اړ شوم چې پېښور ته وNړ شم، د لومړي ځل لپاره مو په کابل  

ې چې يو ډول ناھيلي او کمزوري مې کې د پاکستان له سفارت څخه ويزې ترNسه کړې، سره له د
احساسوله، لکه سړی چې په خپل کور کې بې واکه او اړ وي، خو بيا ھم ځان ته مې ډاډينه ورکوله 

  .چې، خېر دی Nھور ته به ھم وNړ شم د تجارتي توکو معلومات به واخلم

سپيو سره مخ  وړاندې له ھغې چې له کابل څخه روان شو، د شپې مې خوب وليد چې څو ځايه له 
کيږو، لومړی سپی په يو لوړ ځای باندې وNړ وي او راغاپي، لږ وروسته دوه سپي د Nرې په منځ کې 
وNړ وي داسې غاپي چې نږدې وي ومې خوري، کله چې ګھيځ وختي له خوبه راويښ شوم، د خوب 

پوھيدم چې )  ومځکه چې په يو بل سفر کې ھم له داسې حالت سره مخ شوی(په تعبير باندې پوه شوم،
پېښورته په سفر کې به خامخا مشک�ت وي، لنډه دا چې په څلور کسيز موټر کې کيښناستو او کله چې 
له تورخم څخه تېر شوو، د خېبر لوی سړک د جوړيدو له امله تړلی ؤ، نو د شاليمار په ھغه سړک 

ن پاکستاني تش په نوم وNړو چې انګريزانو جوړ کړی دی، د ھمدغو لوړو غرونو پر سر باندې يو ت
: پښتون، نيمه پوځي عسکر، د ت�شۍ لپاره وNړ ؤ، زموږ موټر ودريد، عسکر پوښتنه وکړه

  .پاسپورټونه لری؟

 ما او زما زوی مومند آڅړ خپل پاسپورټونه ورښکاره کړل، عسکر چې پلمه لټوله زما د 
  .کورودانې د پاسپورټ غوښتنه يې وکړه

ټ اخيستی دی چې ته له موږ څخه پاسپورټ غواړې، په تورخم کومې ښځې پاسپور:  ما وويل
  .کې ھم پاکستانيو پوليسو د ښځو د پاسپورټونو پوښتنې نه دي کړي

ستا ښځه پاسپورټ :  زموږ د موټر ډريور چې يو ھوښيار، مروت پښتون ؤ، پوليس ته وويل
  .لري؟ چې له دوی څخه پاسپورټ غوړې او پښتون ھم يې

  .خو دې پښتون نه ویياره ته : ما وويل

: ډريور غږ وکړ. ډٻرې خبرې مه کوه پښتو مښتو نه شته پېسې رانيسه پېسې:  عسکر وويل
  .ورکه يو پنځوسی، ھغه ؤ چې پنځوسی راسره نه ؤ، نو سل کلدارې مې ورکړې او ويې خندل

څو ساعته وروسته د پېښور ښار ته ورسيدو، د پېښور په يو تنګه کوڅه کې دوه تنه پوليس 
د سپېشل : وNړ وو، موټر يې ودرولو، د اسنادو پوښتنه يې وکړه پاسپورټونه مو ورکړل ويې ويل

  .پارچې لری؟) د استخيارتو، ځانګړي څانګه(برانچ

اوس چې پېښورته راورسيدو دا پارچې به واخلو، زموږ سره ناروغان دي، دا چې :  موږ وويل
پلمه په Nس ورغله، زما او د مومند د جيبونو پلټنه پوليس پوه شول چې نوموړي پارچې نه لرو، نو ښه 

کلدارې واخيستې، ويې ) ١٠٠٠(يې پېل کړه، زما په جېب کې چې لږې روپۍ وې، له ھغو څخه يې



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  بوليښت تاسو ھمکارۍ ته رانپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

ځئ ھر چېرې چې ځئ وNړ شې، ډريور ډٻرې زارۍ خوارۍ وکړې، خو څه ځای يې ونه نيو،  : ويل
، په موټړ کې کښيناستو او خپل خوب مې ډريو او يو پرٻږده استاذه، راځه چې ځو: ډريور ته مې وويل

بل سپين ږيری چې د موتړ په مخکنۍ چوکۍ کې ناست ؤ، وويلو او د خپل خوب تعبير مې داسې ورته 
لومړی سپی چې پر لوړ ځای وNړ ؤ، ھغه نيمه پوځي عسکر دی، چې د غره پر سر باندې يې له : وکړ

 او دوه سپي ھمدغه دوه پوليس دي، چې اوس يې زر روپۍ واخستلې، موږ څخه سل روپۍ واخيستې
  .زما دې خوب ته ډريور او سپين ږيری حيران شول او پوليسو پسې يې سپکې سپورې وويلې

مومند چې د ژور خفګان ناروغي يې درلودله، د دغه ناوړه حالت په ليدلو سره N پسې خواشينی 
  .دوشو او موږ د ده ناروغۍ ته ډٻر وزوري

په پېښور کې مو دوه ورځې تېرې کړې کله مو چې کار پای ته ورسيد، په وروستۍ شپه مې 
دوه توررنګه سپې، چې په اوبو باندې Nنده او، اوبه ترې څاڅي د يوې لويې : بيا داسې يو خوب وليد

ې زموږ Nرې پر سر باندې وNړ دي، موږ ته راغاپي او نه مو پرٻږدي چې وړاندې وNړ شو، په پای ک
د درو کسانو له جملې څخه يو يې دواړو سپيو ته وچه ډوډۍ وروغورځوي، کله چې ډوډۍ په ھوا کې 

  .وي N ځمکې ته نه وي رسيدلي، يو سپی ټوپ کړي، په ھوا کې ھغه ډوډۍ ونيسي او بيا Nره پرٻږدي

رار کړ، د شپې وختي د چرګ په آذان باندې له خوبه ويښ شوم او خپل خوب مې له ځان سره تک
پوه شوم چې له پوليسو سره په مشکل کې پاتې کيږو، له پېښور څخه مو بيا په څلورکسيزه ټويټا موټر 
کې چې N م� آذان نه ؤ کړی او د پسرلي باران ھم اوريده حرکت وکړ، ھغه وو چې د Nرې په اوږد 

ادو او پلټنې پېل يې وکړ، کې په يوه تياره ځای کې څو تنه پوليس وNړ وو، موټړ يې ودراوه او د اسن
په داسې حال کې چې دوی پخپله (داسې يې وپلټم چې تا به وې چې ښه لوی جنايت کار يې نيولی دی،

څه چې زما په جېبونو کې وو ټول يې وايستل، او بيرته يې په Nس کې ) جنايتکاران او غله وو
نه شوم څه وشول، کله چې په موټر ځه حرکت وکړه، دا چې تياره وه، پوه : راکړل، ډريور ته يې وويل

کې کېناستو خپل د جيبونو کاغذونه او پېسې مې له نظره تېر کړل، ھغه وو چې د ت�شۍ په جريان 
کې يې درې زره کلدارې غ� کړي وې، د دې لپاره چې زما ميرمن او زوی خواشني نه شي، ځان مې 

 ليدلي وو، دا يې عملي تعبير ؤ، داسې چې غلی کړ او د شپې مې چې دوه تور په اوبه باندې Nنده سپې
ھمدا دوه تنه قطاع الطريق پوليس چې د باران له امله Nنده شوي وو په Nره کې يې له ما څخه پېسې 

  . غ� کړې

  پای

   

  


