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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه                       سرلوڅ مرادزی :ليکوال  ٢٨-٠٢-٢٠١١  ني
          

  !ننګرهاريانو دښمن اوس هم په کمين کې دی
 

ننګرهار چې د هېواد  په ختي لور د لروبرو افغانانو د بيا پيوستون يوه دروازه او په تاريخي خيبر سره د لوی 
تيا او عظمت محاذ دی، د ژمې په موسم د هېواد  پالزمېنه او پخپلې پستې هوا او سمسورو باغونو افغانستان د بشپ

و د  ای پاتې شوی، دې اخرو کې د پنجابي دوښمن او د هغو د السپو رم او تفريح  سره ، د هېوادوالو لپاره د سر
ېدالی دی ر و مرکز    .چلو

و او پهد  «  مه د امريکا غ په وينا٢۵د فبروري په  ه کې ننګرهار واليتي شورا غ ينو ولسي جر  ددغه واليت 
ل آغا شيرزي نه غوښتي چې وکيالنو د دي ننګرهار له والي  دواليتي شورا مرستيال معين شاه . دغه واليت پرې

ه يې د ی تر هغو به بيرته شورا ته رانشي  واليتي وويل د احتجاج په تو واښ ک و  لي او دشورا غ شورا دروازې ت
يواليت والي او ورسره چارواکي ل چي ددغه   » .ه دغه واليته ونه و

خه  دي چارواکي تورنوي ايا دوی خپله له دغو تورونو  پوښتنه دا ده، دغه کسان چې د ننګرهار والي او هغه ته ن
ان دي ؟    پاک او سپين چر

لي کسان دي، السونه يي د ننګرهاريانو په وژلو تر منګولو کک نه  و معلوم الحاله کورنيو پورې ت ايا دوی چې يو 
  ي ؟د

انکونه ، شوبلې ، چرخکې او نور  ؟ د ننګرهار د قول اردو  دغو کسانو او د دوی کورنيو ننګرهار لوټ او چور نک
ل؟ يپرو په تول يي خرڅ نک   نقليه وسايل دوی پنجاب ته يو نه وړل او د 

غه يي پاکستان ته ونه د ننګرهار د کانال باغونه، د نارجو او زيتونو ونې د پنجاب په الرښوونه دوی ونه وهل او ه
ل؟  اروي دوي په پنجابيانو ليالم نک ي او غازي اباد د فارمونو غواوې او نور    چلول ؟ د ه

ه اباد  اکو او د تنديو په خولو ننګرهار ساتل شوي او يو  و کلونو کې چې د ننګرهاريانو د الس په ت دې روستيو 
ي شوی، دغه نسبي امنيت او دغه ابادي نه د پنجاب او ايي و په زړه  و او تالي    ! نه په کور دننه د پنجاب د السپو

ې شاهدان يو ۍ پې ه د هغه کسانو په الس . يوازې تېره اون موږ د جالل اباد ښار په کابل بانک کې د خون دغه پې
ولو . تر سره شوې چې د پنجابي واکمنانو په الس روزل شوي او جالل اباد ته را استول شوي ته ښکاره ده لکه چې 

ی دی   . نيول شويو کسانو  پنجاب سره پخپلو اړيکو اعتراف ک
و ته دنده سپاري چې له هرې خوا د ننګرهار د نارام لپاره الس  او پنجاب خپلو السپو ې سره په ت بلخوا دغه پې

ي، په هغه وکيالن او په واليتي شورا کې ناست بدماشان چې د اړيکو د رس سر يي ای ايس ای. پکارشي   ته رسي
ي او غواړي . درواغو سره د ننګرهاريانو په استازيتوب خبرې کوي  دوی د مرکزي حکومت په خالف پورته کي

ر وښ  ول ننګرهاريان بدماش او بلوا ي او لکه د سقاو په مهال چې د . چې پخپلې بدماش سره  ننګرهار نارام ک
ېدل دا  يامان اهللا خان په وړاندې شينواري راپا   !ل بيا د اړو دوړ او بغاوت اور له ننګرهاره پورته ک

دوه ويشت  ننګرهار د د « مه٢۶د  فبرورۍ په .  خو د ننګرهار ولسونه د هر ډول ستاينې او شاباش وړ دي
و د ولسواليو ونه و ې د ننګرهار د زر و هغه نيوکې غېرقانوني او د ولسي جر وکيالنو  له واک  ينو غ

ې مسولينو د دغه واليت د  له امله يې دوى دپورته وبللې چې   ». وهبدليدو غوښتنه ک
ه کې چې د ننګرهار د  ه  ليک هم خپور شو ٢٢په هغه غون ون جوړه شوې وه، يوه پريک  ولسواليو د استازو په 

  : چې متن يي په دې ډول دی
  بسم اهللا الرحمن الرحيم « 

ه     ١٣٨٩-١٢-٦نې
، خلکو ژوند مثبت بدلون موندلى ، بازسازي په کې شوې او دلى امن کور او ښه نوم سولې  او داچې ننګرهار تل د

ې  په ننګرهارکې دميشتو قومونو سره په مشورې ترسره ک ، اوس يدننګرهار ميشت قومونه تل خپلې مهمې پريک
ه ليک دننګرهار د ساتنې  عزت او نوم دهم دننګرهار دميشتو قومونو مشران د وروستيو ستونزو  په باب خپل پريک

  . ول صادرويلپاره په ډ
  

واب  ورک ولو قوانينو خالف  دننګرهار  والي ته  ې  يوشمير وکيالن په خپل سر د ى، داچې دننګرهاردولسي جر
ولو ننګرهاريانو نظر نه بلکې دهغوى شخصي نظر دىدا دقانون خالف بولو     .، دا د

   



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

و ته په پام ددغو ي او دښمن ته دفعاليت  دننګرهار  وروستيو پي ر نې ، دننګرهار دناامن سبب   وکيالنو دغسې ک
که هيله لرو  چې دغسې تحرکاتوته خاتمه ورک   . وزمينه برابروي  

   
وتنو لخوا قانون په الس کېهرچا حقوق او صالحيتونه معلوم ديپه قانون کې د  انارشيزم ته ، په هېواد کې نيول، د
که مونزمينه برابروي ه کار وک،  ل اغا شيرزى دوالي په تو که دا دننګرهار په ي غواړو چې داوس لپاره   ،

  . وخير 
   

و وتنو کور نه دىننګرهار د ، بلکې دميشتوقومونو  کور دى  او مون ميشت قومونه به چاته ددې اجازه ورنک
  . يچې دننګرهار امنيت خراب ک

   
، چې دولسونو غ واوري او په دې موضوع خه هيله کوو راغلي پالوي مون دننګرهارميشت قومونو له مرکز نه

و تتو دشخصي  ي او ننګرهار د   . و قرباني نه شيکې پوره دقت وک
   

مون ننګرهاريان پرمخت او بازسازي غواړو ، ناامني نه غواړو ، دواليانو تغير او تبديل دجمهور رئيس کار دى ، 
 . درناوى لرومون دجمهور  رئيس هرحکم ته 

  پاى
  وسالم

  »دننګرهار ددوه ويشت ولسواليو ولسونه 
 

خه ننګه نه ده بلکې د  ۍ  اکلې ډلې او يا ک خه زما موخه، په ننګرهار کې د کومې  د پورته خبرو له يادونې 
خه بايد ننګه وشي خه بايد مالت وشي. ننګرهار له امنيت، ابادۍ او ښېرازۍ    .  د ننګرهاريانو له سوکال 

  . د ننګرهار ولسونه چې هوښيارتيا يي د ستاينې وړ ده بايد نور هم وي او بيداره واوسي
من دې مخ کې خم شي غافل مه شه   که دو

ېدو غشی تاو اخلي    د لېندې په غبر
وډيو ته کمين نيسي، چې د ننګرهار ولسونه هم بايد له تاريخه په پوهې  ې نويو  سره اوس به پنجاب او د هغه السپو

وډيو مخنيوي ته چمتو واوسي   !دغسې 
  !ستاينه او شاباس د ننګرهار په ولسونو

  پای
ونه    :اخ

ې ناپا   ــ تاند او نورې بري
  
   
  
  
 
  
 

 
  


