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 !درنه خپه دي ننیمروزیا ولسمشره

 
  

ږ زړه لږ د پروژې په پیل کېدو دې زمو دبن تاته ډېرې هیلې درلودې. د کمال خان ونیمروزیان ږولسمشره مو

ډېره پاملرنه وکړئ او د افغانستان په کچه به یې یو  وتاس ږ فکر کاوه، چې دې سوداګریز ښار ته بهکړ. مو رټکو څه
کار پیل کړئ، خو دا ټولې  يښارګوت يصنعت له بندر څخه وروسته به یې ژر د رچابها تجارتي ښار اعالن کړئ، د

  .د ماموریت شاوخوا یو کال پاتې دی وستاس هیلې مو په اوبو الهو شوې، ځکه چې
بېلو برخو لپاره پالن جوړ او عملي شي،  بېال د زنیمرو د دغه یو کال لپاره د هخو اوس هم وخت تېر نه دی. ک

سم د انجنیر سمیع په نامه یو والي را واستاوه.  له خپل ماموریت سره وتاس .اوسو یمنندو به درنه ننیمروزیا مونږ
دې والي د ولس پر مخ دروازې بندې کړې. فساد ته یې زمینه برابره کړه. د بند کمال خان له پروژې سره یې خیانت 

شي،  یورکول ملیونه ډالرو په ارزښت سپارل شوې ده او ټول ښار ته اوبه( ۲۱وکړ. د قلعه فتح د اوبو پروژه چې د )
   لري او هغه هم غیر مسلکي دي. نماموری سدول پروژه اوس یوازېدا 

یو ټانکر اوبه په پنځه سوه افغانۍ پېرو. والي دې په ټولو ادارو کې د  ننیمروزیا په ټول ښار کې اوبه نشته. مونږ
کې د ګمرک  فساد زمینه برابره کړې ده. له ګمرک څخه یې را ونیسه، ټرانسپورټ او حتی د طالبانو په نوم په ښار

  .له مخې دا کار کوي لپروتوک او له هغوی سره د یوه يټولیږ په نامه پیسې
په دې هم خبر نه یاست، چې د والي زوی یو مظلوم  وتاس د یوه ولسمشر په توګه په دې موضوع نه یاست خبر؟ وتاس

ې شاوخوا د باندې نه یاست خبر، چ وموټران په ېبازارچ د وتاس و ویشت او شهید یې کړ؟ یرسرتې
اسناد په پنځه زره ډالر وپلورل شول؟ په ښار کې په روان ترورونو هم خبر نه یاست، چې د انجنیر  وموټران (۱۵۰)

  .کسان ترور شوي دي او د یوې پېښې مجرم هم نه دی نیول شوی( ۳۴سمیع په وخت کې )
نامه خلک نیول شوي دي، د پیسو معامله په دې هم نه یاست خبر، چې د قاچاقبر او له طالب سره د اړیکو په  وتاس

  ؟شوي دي لپرېښود ورسره شوې ده او بېرته
غټې پروژې نه دې پلې شوې. کومې چې تر کار الندې دي،  ېکې د انجنیر سمیع په وخت کې خاص زنیمرو په ټول

  .هغه له ده څخه مخکې منظور شوې دي
تر کچې رسېدلې دي. نه د کښت  تغرب لۍ خلک یې دله ډېر بد حالت سره مخامخ دی. د ولسوا زنیمرو ولسمشره

مشرانو ورسره فاصله پیدا کړې ده. یوازې هغه  زنیمرو لپاره اوبه لري او نه هم د څښاک اوبو ته الس رسی لري. د
حقیقي  زنیمرو د ګوتو په شمار کسان چې په امتیازاتو کې ورسره شریک دي، له هغوی سره اړیکه ساتي او بس. د

او له والیت سره یې فاصله پیدا کړې  يپوهیږ ورڅخه خپه دي. عام ولسونه هم د والي په خیانت او فسادمشران ټول 
   ده.

دویمه  زنیمرو کړي دي او بل دا چې، مونږ څو ځله ویلي دي، چې طمسل کسان نخای او هاهل یو خو دې پر مونږ نا
پرون د لغمان والیت دویمې درجې ته واړوه، که واقعیت  وتاس مو نه دی کړی. ماقدا درجه والیت کړئ، خو

ې تجارتي اړخ ته یې زا، یوهپرېږد خو یې تمساح د دویمې درجې والیت حق نه لري؟ نفوس او زنیمرو ،وراش ته
  .حق دی، چې دویمه درجه والیت شي زنیمرو چې وګورو، دا د

کسان ترور ( ۳۴کوالی. په ښار کې په سپینه ورځ ) یانو رحم وکړه. نور صبر نه شو زنیمرو ولسمشره نور په مونږ
   کار هم نه دی شوی. څهې هم نه دی نیول شوی. مونږ ته لعام شوي دي، خو د یوې پېښې
ته والي څخه مو یپاتې ماموریت په جریان کې مونږ ته پاملرنه کړئ او له دې بې کفا لهیله ده، چې د خپل یوه کا

  .وورسیږ هم په خپل حق ننیمروزیا په دندو وګومارئ، څو مونږ خلک راته يښتینر او . پاکئوژغور
. که غواړې چې دا هرڅه درته په يکیږ باندې نه حل وهیئتان دی. د له کابل څخه په يعلن ستا د والي فساد ډېر

ه ټول ستا مخ ت دا مشران ، چېهدر وغواړ نمتنفذی وبېلو قومون بېال واقعي مشران او د زنیمرو ، نو ديورسیږ ثبوت
  .يکیږد اسناد
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کوالی.  ېنه شي لر له دندې کهېڅو ، چې زه د ولسمشر د عمه زوی یم او مايوای والي په هر مجلس کې زنیمرو د
سیاست نه دی کړی. حتی خپل ورور ته دې دا وخت نه دی ورکړی، چې  يفامیل وتاس ، چېوپوهیږ ولسمشره مونږ

   ستا له نامه څخه غلطه استفاده وکړي.
ولېږې او مونږ له دې مصیبت څخه خالص  ته والي یو بل ځای  دا ناکاره زنیمرو دده، چې  اڅخه مو هیله د واسست نو

  .کړې
  

 !په درنښت
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