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  دکندهار د مسلمان ولس له خو
  سرخالصى ليك

  د هيواد د جمهور رئيس ښاغلي حامد آرزي په نامه 
  و مسلمان ولس له خوا د آندهار د مېړني ا

  
  !ستاسو د ښه صحت او سالمتيا په هيله

ران هيواد افغانستان هغه مهم، تاریخي، جهادي، لومه ده چي آندهار تاسو ته مع! جاللتماب آرزى صاحب زموږ د 
اآونكى وال د یت دى چي د هيواد د ډېرو سترو اتالنو، غازیانو، شهيدانو، پوهانو او فدایانو حماسي او سرنوشت 
وبى دى ا ېدني او سرښندني     .زې

 ولس چي د خپل هيواد او خلكو د  د دغه غيرتي آور مېړنيد ملي قاید حاجي ميرویس خان نيكه او لوى احمدشاه بابا
خه ډډه نه ده آړې او تل راز ستونزو، آړاوونو عزت، خدمت، آبادۍ او سر لوړۍ په الره آي له هي  او سرښندنو 

 ستاسو د په سرنوشتولس بده مرغه نن د دغه مجاهد  له فغاني هویت ساتلى او پاللى دى،یې خپل ملي، اسالمي او ا
ي لي استازي اسداهللا خان خالد له خوا لوبي آې   . رالې
تياسداهللا خالد د آندهار او آندهاریانو د سپكاوي لپا ي رانغ نده لي ر ډول  ډول نه یو او غواړي چي په یو ره په 

ه خپل زاړه یاران او باداران .آندهار او آندهاریان سپك آړي خوښ او ) د شمال متعصب توپكيان( او په دې تو
  .يراضي وسات
ه ې والي چي تقوا، بې تربيې، ناپوه او بې تجربخي مجاهد او مېړني آندهار اوسېدونكي، د دغه بې د لوى تاری یو پن

خه د آندهار خلك سخت په تن سوي نا روا آړنو او ناویشت آلن هلك دى، له  دي، ه او نا قرار سمو آارونو 
یواال و تنو یارانو او ان نو، لكه د بي بي سي راډیو سيمه نوموړى والي صاحب چي په اخالقي فساد اخته دى، د خپلو 

جان، د  اعالناتو د تجارتي شرآت مسئول او د امریكایي تابعيت خاوند نسيم يز خبریال ميرویس افغان، د اراآوزیای
ول دي  ، لكه محمدانسملي امنيت رئيس قيوم جان او یو شمېر نورو بې مسئوليتو آسانو چي د نوموړي پر شاوخوا را 

و دورو او رژیموخان الونه ترالسه آړي دي او دا خپلي آي دنو چي په  سي نور چي له  چاپلوس او جاسوس م
خه   . د شرابو او شبابو مجلسونه جوړوي په شراآتسئوليته او بې درېغه استفاده آوي،بې مدولتي مقامونو او شتمنيو 

و ته د نيمو شپو محفلونه ترتيبوي ېر بد لمنو او بې حيا ښ   . او د مرسل احمدزۍ او شهال آوچ په 
ه نوې او نابلده خبره نه  چي په ده، بلكي په دې آارونو له ډېر پخوا اخته او دا یې پېشه ده، د ښاغلي خالد دغه عمل 

له پخوا هم ليكني او یادونياړه یې په یو ش و   سوي دي، خو دا چي مرآزي اداره د اسداهللا مېر خبري رسنيو آي هم 
ندوي، او اقدام نه آوي په د ر ون نه  ب له خلكو سره ې باخالد د آړنو او آارونو په اړه ولي چوپ پاته او هي غبر

  . زیاتي پوښتني سته
وك وایي د یو شمېر خارجي وك وایي ي،  لوالي ته منسوب دى او د دولت زور نه په رسې  اسداهللا خالد د شمال 

وك وایي خه برخمن دى،  ينو غړو حمایت ورسره د دولت د رئيس شبكو او ادارو له مستقيم مالتړ   د آورن د 
ه او دى،  ن هوك وایي  ي.................. ن كه د چا زور نه په رسې ال د هر چا له خوا چي خو په هر ح. نو 

ي ي له ملت سره لویه دښمني آې   . حمایه آې
و له مخ ړو  ان خه مالتړ آويهغه شبكې او اشخاص چي د خپلو   او هغه تقویه آوي، ژر ده چي ي له اسداهللا خالد 

ړاندي توطيه او دسيسه جوړوي، كه هغوى اصًال د خلكو په و. سوای سره مخ سيد ملت په وړاندي له بدنام او ر
خه د او له   .  آويخپلو شخصي تمایالتو پر اساس مالتړ یوه ناآام او بدنام شخص 

خه ناوړه استفاده آوي، او د نوموړو پيسو یوه برخه د  نده د آندهار والیت د بازسازۍ له پيسو  ر ښاغلى خالد په 
و مصرفويخپلو ن  په  په نوم، ............. دچي د غزني په والیت آي. فسي خواهشاتو د پوره آولو لپاره پر بد لمنو ښ

ریشك ولسوال یوې بدنامي  او په نوم............ دآابل آي  ته د مياشتي خرڅ  فاحشې............. په آندهار آي د 
  . ورآوي

ه وړلو لپاره د بدماشانو، غلو او داړه مارانودغه راز نوموړى والي د خپلو مخالفينو ا پلو او له من   یوهو منتقدینو له 
  . سازۍ په پيسو ساتي هم د آندهار د باز او هغوى.ډله هم لري، چي مرآز یې په غزني والیت آي دى

مع  د آندهار د بازسازۍ پيسې په خپله خوښه مصرفوي او په خپلو شخصي بانكي حسابونو آي یې ج صاحبوالي
ينو لویو او  برخه به هغه شمېر اشخاصو ته چي لهالبته ښایي چي د بازسازۍ د پيسو یوه. آوي خه په   والي صاحب 

یواالن او تابعداران دي و آي حمایت او شفاعت آوي او یا د هغه الس په نامه ان او . ، هغوى ته هم ورآويوړو غون
وي نده درغلي له خلكو پ ر   . د هغوى په وسيله خپله 

د ښاغلي اسداهللا خالد د بې آفایت او آمزورۍ له امله د آندهار دولتي اداره په سلو آي اویا فيصده د سقوط او رآود له 
ه وران او برباد دىد آندهار امنيتي، اقتصادي او انكشافي حالت پهحالت سره مخ ده،  د چور غال، او .  بشپړه تو

ا حد ته رسېدلى،تاالن بازار دې  ي، د ښار په مرآزي بازار آي په سپينه خلك پر زر افغانورځ  چي په ر  وژل آې
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ي او لهورځ دآانونه او تجارتي شرآتون ې ونو ډالره او له لكونو ه د وسله والو غلو له خوا لو خه په زر  هغوى 
ي،  يافغان وړل آې ي.خو هي پوښتنه یې نه آې ي عادي پې رسيكل غالوي خو د ور   .  دي د بایسكل او مو

و تنه ماشومان اختطاف سوي دي، خو د والي صاحب له خوا د هغوى له آورنيو سره  و اونيو په دوران آي  د تېرو 
 د مجبوریت له مخي د خپلو معصومو بچيانو د ه سوې، باالخره د ماشومانو آورنيهي راز مرسته او همكاري نه د

توونكو ته پيسې ورآوژغور ولو خالصوي معصي او خپلني په خاطر ت   .وم بچيان د هغوى له من
ارنوالي، امنيه قومنداني، او زیاتره ولسواليو آي بې عدالتي،  وك پوښتنه هم نه آوي، په محكمو،  د اداري فساد خو 

   .ظلم او خيانت اصًال حد نه لريرشوت خوري، 
پر خپل آور شپې له خوا  چي د دې والیت هر اوسېدونكى باید د ، دومره ضعيف او خراب دى خوامنيتي وضعيت

ر او شته  وك باور پيره وآړي، هر سودا كه په امنيتي مسئولينو  ارډان لري،  ړي ساتونكي او باډي  ان انته  من 
وك باور نه آوي، دا چي پ. نه آوي ه د یادوني وړ ده . یوه بېله موضوع او بېل بحث دىه پوليسو ولي  ه تو خو په لن

 ل او قوانين نه پېژني او نه یېد پخوانيو وسله والو ملېشو غړي دي، هغوى هي اصود پوليسو زیاتره آسان چي 
 موجود دي چي د هيچا د حيثيت او  او چرسيانزني هلكان په اآثره امنيتي حوزو آي آم عمره یا لغړمراعتوي، 

اى د دې چي لشخصيت پروا نه لري،  خه شكایت لري، پر  وښه لي دنديه خپد حوزو آوم مسئولين چي خلك ور  
خه خلك په شكایت دي،  یو، لهاو مجازات سي ي، د اآثرو امنيتي حوزو له مسئولينو  خه بلي ته تبدیلې ې حوزې 

  .  اړه خبري وآړي یې په سرهچا ته د دې موقع نه ده ورآړې چي له دهخو والي صاحب تر دې مهاله هي
س د حوزو مسئولين چي هر ډول خپل سره عمل آوي د هيچا پروا نه لري، د ښار په من آي شرابخوري او قمار ب

ي،  ي، دولتي امالك او هدیرې قبضه آې ونو بازي آې ونو او سل ي، او داسي نور په لس آلي او آورونه پر جوړې
ي، خو د ښاغلي والي له خوا هي غور نه پرې آې كه والي صاحب نه.يجنایات ترسره آې  د دې مسایلو پروا لري  

  .  د مسئوليت احساس هماو نه
خه په استفادې سره وسله وال وډۍ، بې نظم او خپلسرۍ  ي باالخره په آندهار آي د رواني   طالبان د هري ور

يپه تېرېدو ي او د دولت په وړاندي د خلكو له هرآلي سره مخ آې ي، حملې یې زیاتې ه همدې امله یو  ل. تقویه آې
دولت له همكارۍ  استعفا وآړي او د ین او مسئولين آن دې ته اړ سوي، چي له خپلو دولتي دندوشمېر دولتي مامور
   .په خطر آي واچوي اوالد كه هغوى نه غواړي خپل ژوند او. خه الس په سر سي

خه هي  اصًال  خود بيا رغوني په برخه آي ي  چي ښاغلى اسداهللا خالد د آندهار د آار نه دى سوى، له آومي ور
ودل سوې،  ته هم نه ده ای مارل سوى دى، د آندهار والیت د بيا رغوني په برخه آي یوه خ ه پر دنده  او والي په تو

  . سره آومه مينه، عالقه او دلچسپي لري بيا رغوني، آبادۍ، او سوآال نه هم د دې والیت له
وس ميليونه افغنوموړى د بازسازۍ له بابته هره مي ه پن خهاشت ل تر ل   یې تران ترالسه آوي، خو له دې مبلغ 

اى نه ده ه آړېدې وخته یوه افغان هم پر خپل    .  خر
ي، والي صاحب محترم په جواب آي  ه مصرفې ي چي د بازسازۍ پيسې چيرته او په  خه پوښتنه آې آله چي ور

ړه روانه ده،وایي چي اوس د دې پوښتني وخت نه دى، امنيتي ړه  او وضعيت خراب دى، ج ولي په ج  دغه پيسې 
يایزو چارو خه د پورتنيو امنيتي چارو لپاره د اپراتيفي پيسو په نامه په داسي حال آي چي له.  آي مصرفې  مرآز 
ي چي د آندهار والیت هره مياشت ي، له همدې آبله ویل آې د امنيت  په ميليونونو افغان ښاغلي والي ته ورآول آې

ي . په خرابولو آي خپله د والي صاحب او د هغه د یارانو الس دى ه اوبه خړي آړي او ماهيان پك و په دې تو تر 
  . او په دې بهانه د بازسازۍ او اپراتيفي چارو پيسې نوشجان آړي. ونيسي

ر آي له ي، په هوایي ډ واآونو او ن بهرنيو مېشتودا چي د ایتالفي قواوو له پي آر  خه   به هره مياشت ورو شبكو 
  .سره دى) ج( یوازي له خداى د هغو حساب ، ترالسه آويومره ډالر

ړو او  په دې وروستيو آي د ژړۍ او پنجوایي ولسواليو په مربوطاتو آي د ایتالفي قواوو او طالبانو ترمن د ج
ي آولو ته اړې سوې،  ونو آورن آ ونو بېبمباریو له امله په زر خلك، تور سري او ماشومان، سپين نا په سل

ړې پيان او شهيدان سول، د دې ج وانان  كه . خپله جناب خالد صاحب دىه  عامل هم پو زیان او وراني دږیري او 
خه ډډه وآړههغه پر   .  خپل وخت له اقدام آولو 
 هيواد یو وتلى او پياوړىالم محمدغریب چي د  اسداهللا خالد د آندهار والیت د علماوو د شورا رئيس مولوي غښاغلي

وښه آړ او نوموړى ریاست یې په  دیني عالم او جهادي شخصيت وو، په یوه ډېر حساس وخت آي له خپلي دندي 
، چي د والي صاحب دغه عمل د د مزليانو په نوم شهرت لري وسپارهآندهار آي یوې بدنامي وسله والي ډلي ته چي 

ند سپكا ر   .وى دىعلماوو د شورا په وړاندي یو 
ي  ارو اش صاحب واليچيویل آې ورولو آي  په آندهار آي د یو شمېر متدینو، وطنپالو او خدمت خاصو په وژلو او 

كه دى آن  خپل منتقدین هغه په هي ډول چاته موقع نه ورآوي چي اعتراض او انتقاد ورباندي وآړي، هم الس لري، 
  . تهدیدويهم په مرګ 

خه وو چي تل یې پر اسداهللا خالد د ني یو د محمدیونس حسيد آندهار د والیتي شورا غړى  هغو اشخاصو له جملې 
خه یې د بازسازۍ د پيسو او لههغه د ناروا آړنو او آارونو له آبله نيوآي آولې،  ، چي د مصرف پوښتنه آول هغه 
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ا ورځ د آندهار ښار آي په داسي حال آي چي په  آي د خپل آور په دروازه )لومړۍ ناحيه(  په زړهله امله یې په ر
ه فاصله آي امنيتي حوزه هم موجوده وه  و په دې ظالمانه او بې رحمانه عمل سره ډېره لن له یوې ووژل سو، تر 

ه یوسي او منتقدينخوا خپل مخالف  او له بلي خوا یې په دې آار سره د خپل تنظيمي سياست له مخي د سني او ین له من
تون او پارسيبان ت ته آړلفضا رامرمن د بې اتفاق شخړي او دښمن شيعه، پ   . ن

كه چي نوموړى د آي جي بي په استخباراتي شبكه آي روزل  اسداهللا خالد ته دا ډول آارونه ډېر اسانه او ساده دي، 
لوالي په استخباراتي ادارو آي دندي ترسره آړي دي دي،سوى او پالل سوى هغه ته د .  او ډېره موده یې د شمال 

ورول یو ډېر عادي آار دىبې د نوموړي د دغه ډول آړنو له آبله د آندهار هر یو تن داسي . نا خلكو وژل او 
ياحساسوي چي نن یا سبا به  ر   . د اسداهللا خالد د توطيې ښكار و

وډي ي د هيچا نه مال خوندي دى او نه سر، والي صاحب آي چي د آندهار په اوسن نا امني او  ي  خپلي  پك
خه هره مياشت په ميليونونو افغان د .ويل  او په دې بهانه چي په آندهار آي امنيتي وضعه خرابه ده له مرآز 

  . او په خپلو بانكي حسابونو آي یې جمع آوي. اپراتيفي پيسو په نامه ترالسه آوي
برونو ترمن همدغه راز ښاغلى خالد د آندهار والیت په قبيلوي ساختار آي هم مغرضانه مداخله آوي، د  آورنيو او 

و په واسطه یوه قبيله د بلي قبيلې په وړاندي جن او  و تنو السپو د بې اتفاق او بې باورۍ تخمونه آري، او د خپلو 
ه پورته آوي او د خپلي بقا لپاره زمينه برابروي. دښمن ته پاروي او ضمنًا د خپلو منتقدینو . او له دې موقع نه خپله 

  . ته اړويپام بلي خوا
و تنو یاران ، احمدولي خان، قومندان ، ملك علي احمد خانو لكه قومندان مال نقيب اهللاښاغلى خالد په آندهار آي د 

لوالي د مشرانو استاد سياف او رباني په عارف خان، یو شمېر بهرنيو استخباراتي شبكو  او په آابل آي د شمال 
خهي لهالتړ دومره ډاډه او مطمئن دى چمرسته او م   .  نه ډار او نه هم نه پروا لري هيچا 

  !جاللتماب جمهور رئيس آرزى صاحب
 د اسداهللا خالد په اړه همدومره آفایت آوي، جناب علي آه آندهار ، نود دې لپاره چي ستاسو قيمتي وخت ضایع نه سي

ئ ه او عزیزان  ئ او آندهاریان خپل ورو وبى  ا په  دا حق لرو چي سوپر تا نو موږ آندهاریان ،خپل پلرنى 
ان خبر آړئ  ئ، او په نهایت آي یو داسي واليغور وآړزموږ پر مشكالتو او شكایاتو  او مشكل او مصيبت مو 

ئ ړتيا ولريدې والیت د والي توب او مشرتوب چي د ،آندهار والیت ته راولې ان د پاخه عمر، پخې .  وړتيا او 
تن وي، تر  و په پوره رښتينولي، امانتداري، ایمانداري او صداقت سره آندهار او تجربې، لياقت او دیانت 

خه وژغوري. آندهاریانو ته خدمت وآړي ه به . او نور آندهار له دې روان بهران، بدبخت او بدمرغ  په دې تو
  .مو له یوې خوا آندهار ژغورلى وي او له بلي خوا به مو د خپل ولس باور ترالسه آړى وي

   
  په درناوي

  


