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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ل :ليکوال ل مر جان من ر  ه                      ډاک  ٢١-٠٤-٢٠١١  ني
  

  کرزيه يو وار به خوست ته په موټر کی الړ نه شی؟
  

کلی او شنه سيمه ده چی د پسرلی په موسم کی ډيره په زړه پوری  خوست د افغانستان په جونوبې برخه کی يوه ډيره 
ل شوی دی چی نوموړی سيمی ته  .هوا لری ن کی په شنو ونو هم پو ی خوست د  موسمی فصلونو په  ان

ی   .کله ورب
ی، ام ته يوه خوله ډوډۍ پيدا ک   او خوستوال هم لکه د نورو افغانانو په شان په مختليفو کارنو مصروف دی چی ما

زياتره خوستيان بيا د همدی کار لپار بهرنيو هيوادونه ته مسافر شوی او خپل هيواد يی د کار د نشتوالی له امله 
ودي دی   .پري

ه سرحدی پوله لری،خوست چی د پاکستان ه هم د ياد شوی هيواد سره رسمی بندر نلری خو بيا هم له   سره  که 
خه په زياته پيمانه مالونه خه د  نوموړی هيواد  خه د خوست کابل له الری  ی چی بيا له دغی سيمی  راول کي

ی که ويالی شو چی د خوست او کابل   الره  د تر. هيواد نورو سيمو ته وړل کي نزيتی الری اهميت لری  ولی نو 
ی چا کوم اهميت ندی ورک په داسی حال کی چی د . په ډير تاسف سره بايد ووايو  چی دی مسلی ته تر اوسه هي

ه ده   . خوست کراچ الره د ترخم کراچ له الری لن
خه يی نيمايی يعنی له٢٢۴د خوست او کابل تر من  ک پروت دی چی له همدی جملی  خه تر  کيلو متره  س  کابل 

ی ال تر اوسه  و له سيمی تيري درا خه تر خوست پوری چی ډيره برخه يی د  رديز  رديز پوری کير يا پوخ او له 
ی . خام پاتی دی و ساعتونو ته اوږد ک ک خو دومره خراب دی چی د دوو ساعتونو سفريی  تر پن همدغه پاتی س

ان د مسافرو وموټرونو  ته مخکی شی نو بيا خو ياد شوی سفر ان تر دی، او که کله خو د ناټو او يا ملی اوردو کارو
ی که چی  د ناټو او ملی اوردو سرتيری د مسافرو موټرونو ته اجازه نه ورکوی چی . اتو ساعتونو ته هم اوږدي دا 

ی مسافر هم د د ای کی ودري خه مخکی شی دوی چی هر  وی د دوی په شا پسی والړ وی  او د دوی له کاروان 
لپاره دا هي معنی نه لری چی په ملکی موټرنو کی ناروغان، تورسرۍ، ماشومان او يا سپين ږيری سفر کوی او 
هغوی به په تکليف وی او يا به په موټر کی داسی تورسری وی چی د اوالد د پيداکيدلو لپاره به روغتون ته وړل 

ی و غ. کي ه له ستر و خو د ناټو او ملی اوردو سرتری دا هر  و حقونه په لوی الس تر پ وی او د ولسی و ور
که ويالی شو چی حکومت ولس ته دوه واری جازه ورکوی اول دا چی الره نه جوړوی دوهم دا . الندی کوی نو 

ی ی په ساعتون، ساعتونو ودرول کي   .  چی په همدی ناجوړه الره باندی ولسی و
انونه د ن په يوه هيواد کی حکومت او ام ران هيواد يتی ار ولس لپاره اسنتياوی رامن ته کوی ولی زموږپه  

انونه هغه که ملکی دی او ونه رامن ته کوی چی دا د  افغانستان کی د ټول دولتی اور که عسکری د  اولس لپاره خن
                                                             .                                         .            بشر له حقوقو سره نيغ په نيغه په ټکر کی ده 

ی انو ته د مسولينو  پاملره راواړوم هيله ده چی ورته جدی پاملرنه وک   .                       زه غواړم چی نوموړی موضع
ی؟ تنه داده چی د حوست او کابل الری ته ولی پاملرنه نه کيي ی اساسی پو  دوهم دا چی ناټو او د ملی اردو لوم

وی؟  ی  په تن   کاروانونه ولی ولسی و
ی نو د چارواکو او ولس  په هر هيواد کی د ژورناليستانو دنده وی چی که چيری په هيواد  کی کوم مشکالت پيدا کي
ی ډول د خوست او پاک ان ای دی چی زموږ د هيواد په  تيا غوږونو ته يی ورسوی، ولی د ډير افسوس 

ی او نه  يی پدی برخه کی کومی  ک نو م هم نه دی ياد ک رديز د س ژورناليستانو تر  اوسه پوری  د خوست او 
ی او د ناټو او ملی اوردو سرتيری ولی په لوی الس ولس ته  ک نه کير کي ی دی  چی ولی نوموړی س نی ک پل

ی رامن ته کوی   .ستون
ولی په علت يی موږ هم نه  دا چی د خوست او پکتيا خبر رسنيو دا  انی ولی نه دی غ موضع او دی ته ورته موضع

و   .پوهي
                                                                              

خه  کابل ته سفر کوی،  په موټرو  و چی دوی کوم وخت له خوست  ولی موږ د  خوست وکيل  صاحبانو ته  نه پوهي
ی او خه کابل ته تللی کی   که کومی شخصی الوتکی لری؟ که نوموړی وکيالن يو وار په همدغی الری  له خوست 

ی وی او يا دا چی  په همدی  و نه وی ليدلی  نووجود خو به يی حتمی درد ک وی  نو که يی نوموړی الره په ستر
ی وی  چی نوموړی مسله يی بيا د هيواد له نورو  ی ک ی الری سفر خو به ست وکيالن صاحبانو سره شريکه ک

زه فکر کوم چی دغه د خوست وکيالنو به نوموړی . والی او د خوستوالو درد يی تر چارواکو پوری رسوالی والی
ی وی خه کابل ته سفرونه پری ک ه ليدلی وی او په کارتو، کاراتو به يی له خوست  ولی په تاسف نه په دغه . الره 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

ی دهمسله په پارلمان کی خبری ش ی . وی دی او نه کوم بل چا ياده ک ی ته او س پاملرنه وک هيله ده چی دغی  ستون
ی   .او دا موضع د هيواد له نورو استازو سره شريکه ک

  
 د خوست کابل الره تقريبْا دری کاله وړاندی يوی هندی کمپن په غاړه واخيسته چی تر اتلس مياشتو پوری به ٢

و ول). پخوی(نوموړی الره  کير  ه يعنی له پن ی تر اوسه پوری دری کاله تير شول چی د نوموړی الری ډيره ل
لور حصی ال تر اوسه خامی پاتی دی، خه به يی يوه برخه توره شوی وی او دا پاتی    او نوموړی کمپن خپله برخو 

ه الره همداسی خامه پاتی شوه وته کو.  کمبله ټوله ک نی علتونه يی په الندی ډول په    :الی شوچی 
دی چی په افغانستان کی کومه ابادی  د طالبانو لخوا اجازه نه ورکول، چی تر شا يی بيا خارجی السونه دی او نه پري

ل شوی ده چی پاخه شی . وشی کونو ته اجازه ورک درانو په سيمه کی دوه نور فرعی س په داسی حال کی چی د 
ک  نه دی پوخ شو رديز س   .یولی همدغه عمومی د خوست 

که چی په نوموړی الره د پاکستان توکی  تل چی نوموړی الره جوړه شی دا  بل دليل يی دادی چی، هند هم نه غو
ی ه رسي ی او د پاکستان شتمن ته   . وړل کي

  
ی اداری نشتوالی  هغه علتونه ه د حکومت له خوا د کنترول نشتوالی او بی کفياتی د   دی چی زموږ د  همدارن

دی مسوليت ټول د کرزی ماما يه عاړه دی  چی د. کارونه چی بايد شوی والی له همداسی نا تمام پاتی دیهيواد ډير 
ه مشر دی او نه  اداره کوالی که چی  نه    . دا 

  په مننی سره
  
   
  
   
  

 
  


