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  د پکتيا والي جمعه خان همدرد ته پرانيستی ليک
 

اغلی جمعه خان همدر   ..د، ستاسو درانه حضور ته خپل سالمونه او نېکې هيلې وړاندې  کومد پکتيا ډېر قدرمن والي 
زه ستاسو شخصيت ته د زړه له کومې درناوی لرم او د افغانستان په شمال کې ستاسو کارنامو ته د ! قدرمن والي صيب 

کتيا والو په زړونوکې قدر په سترګه ګورم او له همدې امله کله چې تاسو پکتيا ته د نوي والي په توګه تشریف راوړ، د پ
وکېدې زه غواړم په . خو له بده مرغه په پکتيا کې هغسې چې موږ یې تمه درلوده د پام وړ کار و نه شو. ډېرې هيلې راو

کو ته راواړوم و    :.ډېر درناوي سره ستاسو پام یو 
ه کوي ،چې ستاسو اغلی روح اهللا سمون په ډېر اخالص ه م ، چې ستاسو ویاند    د السته راوړنو خبرونه ـ زه پوهې

ې ه غوره ک و یوازې تبليغاتي ب زه فکر کوم ، چې یوازې د غونډو . هېوادوالو ته ورسوي ، خو زما په اند دغو ه
خه  ستاسود کتنې د عکسونو خپرول او یا په بهر کې له افغانانو او بهرنيانو سره  جوړول او یا له یوې نيمې ولسوال 

ای نه شي نيولی ، چې باید د پکتيا په والیت کې ترسره شوي وایستاسو د ليدو کاتو راپو   ..رونه د هغو اساسي کارونو 
ه ثبات او  ه متوجه یاست، چې پکتيا د افغانستان په ختي کې  هغه والیت دی چې له  کي ته ډېر  ـ یقينًا تاسو به دې 

خه برخمن دی او د لته د بيارغاونې او پرمختيایي چارو ډېر ه امکانات شتهکرارۍ  زما په نظر موږ نه شو کوالی .  
ېر پر  رهار والي ګل آغا شېرزي په  ه د حکومت پر وزیرانو او نوروچارواکو ورواچوو ، بلکې کېدای شي د نن وله پ
ل شي  او په  و د کابل په ګاونډ کې دغه مهم والیت ته الزمه پاملرنه وشي ، خپل حق ورک چارواکو فشار راوړل شي 

يدې  ه وګر ه بېل   ..توګه پکتيا د هغو والیتونو لپاره چې هلته ډېره ناکراري ده د بيا رغاونې یوه 
ولنې او  یوالې  ه هم لري او هغه د کوکنارو نشتوالی دی، موږ ګورو چې ن ې ن پکتيا یوه بله  ـ د نسبي ثبات تر 

يحکومت یو شمېر هغو سيمو  ته د دې لپاره چې له کوکناروسره مبارز ه امتيازات ورک له کوکنارو سره .ه کوي  ډېر 
ولو په موخه حکومت یو شمېر ولسوال وزمه والیتونو ته هم یو ميليون ډالره مرسته ) لکه پنجشېر( د مبارزې د ه

ې ، حال دا چې دا مرسته بيا د پکتيا په برخه کې نيمایي  که چېرې له حکومت . ته راکمه شوې ده)  زرو٥٠٠( ورک
ایي یو خه په د تل شي او د خلکوستونزو ته سمه پاملرنه ونه شي،   ې برخه کې د پکتيا لپاره عادالنه برخه ونه غو

ي   ..زیات شمېر بې وزله خلک دلته هم کوکنارو ته مخه ک
ه هم د افغانستان  کونو له امله د خلکو ت رات ډېر ستونزمن دی ، که  ـ په پکتيا والیت کې د وران او ویجاړوس

کونو د جوړولو په اړه د ډېرو السته راوړنو ادعا کوي ، خو په پکتيا کې دغه السته راوړنې په نظر نه حکو مت د س
ي ی اهميت . را ان ولې سيمې لپاره  ک چې نه یوازې د دواړو والیتونو لپاره بلکې د  حتی دپکتيا ـ خوست لوی س

د.لري ، کار یې تقریبًا په صفر کې دی ای پرې کونه چې پخوا جوړ شوي مخ په ورانېدو دي  دا خو پر  ه ، حتی هغه س
  ..او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم مخ پر زیاتېدو دي

ور امکانات موجود دي  نا لپاره د بندونو ډېر طبيعي او ګ ې په توګه کېدای شي په . ـ په پکتيا کې د اوبو او برې د بېل
يو کې د م ا ونو زره جریبه مکنيو کې د سروۍ بند، په  دخېلوبند او په زرمت کې د مچلغو بند له جوړولو سره په لس

ل شي نا ورک ولې سيمې ته برې وبه او    ..مکه خ
ېره مهمه د مچلغو د بند په اړه د شهيد داود خان د واکمن پرمهال  سروې ترسره شوې وه او د کارپوهانو له انده دا یوه ډ

وکلو کې هم د دغه بند په اړه ډېر چيغې ووهل شوې ، خو له بده مرغه په دې برخه  وره پروژه ده او په وروستيوپن او ګ
ي   ..کې عملي کار نه ليدل کي

ي کې سره  ه  امکانات شته دي، د شوم خېلو په دره کې دوه سيندونو په نرۍ تن همداراز په مدخېلو کې د یوه بند ډېر 
ای ي او د بند د جوړولو لپاره ډېر مناسب طبيعي امکانات برابرويیو نډول به د .  کي زما په اند د دغو بندونو د کار 

  .ولې سيمې لپاره دروند زیان وي
ه هم په پکتيا کې له نېکه مرغه  ت لري، که  يز ارز ې د یوه هېواد لپاره بنس یء ، چې لوړې زده ک ه پوهې ـ تاسو 

ایه تش په نامه دییو پوهنتون جوړ  په داسې حال کې چې کېدای شي له دغه . شوی ، خو له بده مرغه پوهنتون تر ډېره 
ي، خو په تأسف سره باید ووایو چې  ه استفاده وک وانان ډېره  خه د پکتيا ، پکتيکا، غزني او لوګروالیتونو  پوهنتون 

رګند کم حال داچې موږ هره ورځ اورو چې د .ی محسوس دی په دغه پوهنتون کې د استاد ، البراتوار اوفاکولتو 
ي او وده کوي ک پراخي ې مؤسسې ډېرې په چ زما په فکر .افغانستان  په نورو سيمو کې پوهنتونونه او دلوړو زده ک

ه پاملرنه هم کولی شي د پوهنتون په وضعيت کې ډېر مثبت بدلونونه راولي   ..ستاسو ل
ام راواړوم او هغه د پکتيا په دارالمعلمين او د عبدالحی ګردېزي په لېسه کې په دري ـ غواړم یوې بلې ستونزې ته ستاسوپ

ې دي رګنده ده چې پکتيا په مطلق ډول . ژبه زده ک موږ له خپلې  دري ژبې  سره کوم حساسيت نه لرو ، خو تاسو ته 
ول ګردېز کې یوازې د  تو ژبی والیت دی او په  ي په سيمه د ګوتو په) بلدیه(یو پ که .  شمېر دري ژبي هېوادوال اوسي
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ې امکانات برابر نه شي دا به د دغه ولس په حق کې ډېر لوی ظلم وي  چېرې پکتياوالو ته د دوی په مورن ژبه د زده ک
 ..او یقينًا چې په دې برخه کې به تاسو ته هم ګوته ونيول  شي

  
  : ماتو لپاره تاسې کوالی شیء الندې لينک وګوریءپه دې برخه کې د پکتياوالو د ستونزو په اړه د الزیاتومعلو

٣٩٢=&articleواوپښپ هښت   article&cat=php?mod.index/no.dawat.www://http=تان
  

  ! قدرمن والي صيب
اسو د هېواد په شمال کې  د مهمو پروژو او کارونو په ترسره کولو بریالي نه شویء، هلته  زموږ په اند که چېرې ت

ان سره  ستاسو پر وړاندې پراته مخالفتونه او ستونزې د پوهېدو وړ دي ، خو په پکتيا کې تاسو د خلکو پراخه مالت له 
ان ونه خ. درلود م ، چې که تاسو د بيا رغاونې  په برخه کې  ویء نه یوازې به خپل محبوبيت له السه زه وېرې و

ایي د سيمې خلک ستاسو پروړاندې  ی،  ه چې واردمخه یو شمېر قومي مشرانو ګواښ هم ک ن یء بلکې لکه  ورک
ه په جنرال دوستم اویا کوم بل چا هم نه شو  ي ، چې دلته نو بيا موږ پ پراعتراضونو او الریونونو الس پورې ک

  .. اچولی
و لدا وو یو ستاسو د . کي چې ستاسو درانه حضور ته مې د اخالص او خپل هېواد سره د مينې له مخې  وړاندې ک

  ..پاملرنې او ډېرو بریاليتوبونوپه هيله
  

ت   په درن

 


