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  هلكه ته بيا ولې عـبدالولي خان آرزى تورنوې ؟
 
 

هسې خو زه عـبدالولي خان او نور داسې خانان دلته او هلته ډېر پـېژنم چې تر پرونه پورې خانان نه بلكه د خانانو و 
د رئيس صاحب له خوا د دوى د پروژو په آوروته هم نشواى ورتالى خو نن ماشااهللا د ډېرو پروژو په لرلو سره چې 

ې  وي او د منظوريدو وروسته دوى ډېرې  ر وك نشته چې هـغه را و ي او بيا نو داسې  اسنادو باندې السليك آي
  .پيسې پيدا آوي 

وندې عـبدلولي خان آرزى د مخدره توآو په قاچاق آې الس BBCپرون يو وارې بيا د    له الرې مو واوريدلې چې 
ى تورنوي دى خو هـغه په وطن مين لري  م چې ولې دوى په ناحـقه داسې يو معصوم او مظلوم س اما زه نه پوهي

ى دى چې آله د ده ورور  جمهوري رياست ته رسېدلى دى البته د  خه دى په B٥٢س  په مرسته د هماغه وخته 
ى او نن دى د ميليونونو ډالرو خاوند دى البته د ده تجارت  ه توپير تجارت پيل آ خه يو  د نو رو خلكو د تجارته 

وي ، د    مكې قـبضه آوي او بيا يې خر يا دى لكه دولتي   نه هم مواد اخلي او WFPلري ولې چې دى په هر آار ل
وي يې ، خلك اختطاف آوي او بيا پيسې پرې راباسي ، د ترياك معامله خو بيا  بيا يې په مارآي آې راباسي او خر

ولو معاملو آې دى بيخي يوه عادي ه تجار دى خو لكه خپل ورور ډېر چاالك دى او په دا   خبره ده نو دى داسې 
يلـفـون باندې بېرته  مستقيم الس نلري بلكه د بل چا په نامه يې آوي او آه هغه بيا ونيول شي هم خو بيا صرف په يوه 

ي     .خالصي
ه خبره د داسې خلكو زده ده او هـغه د وى ، رباني او اوس يوه ډېره  ا چې وايي آومه دي اسناد مو چې تاسو تور ل

ه آوي خو دوى نو اوس داسې سند او ثبوت  وله دنيا يې وينې چې دى  سياف هم د آابل د وراني اسناد غواړي ، 
ى دى او دايې تاريخ دى خو  ېدلى وي چې يانې دا آار دغه جناب صاحب آ غواړي چې په هـغه باندې مهر هم ل

ي ، نو نن عـبدالولي خان هم همداسې يو ثبوت غواړي چې د ترياآو پر داسې ي و ثبوت نو دا مظلوم ملت له آومه آ
ه هم د آندهار  ېدلى وي او آه نه خو نو دى جناب صاحب خبره نه مني آه  آاروان باندې بايد د يوې ادارې مهر ل

وك دى    .او هلمند حيوانات او حتى حشرات هم دى پېژني چې دى 
  

ل آغا يانې شېرزى صاحب هم ميليونر دى اما تاسو خبر ياست چې د ده پالر يو آوچنى دوآان درلود هغه هم د 
ول دلته داسې دوآان ته سماوار وايي خو زوې يې ماشااهللا البته د اقتصاد د  آرايې دوآان وو او دى پكې چاى خر

ولو لوى سرمايه رشتې نه فارغ سوى وو او په اقتصادي چارو ډېر ماهـر وو نو پ ه ډېر ل وخت آې دا دى اوس تر 
انو آاروانونه لري    .دار دى آفـرين دې وي په داسې زوى چې پالر يې خر نه درلود خو زوى يې د آروزن

  
لې په خپل نامه ندي جوړ  كله هم جايداد او بن ياران دي ؟ دوى هي ومره زيرك او هو ى چې دا خلك  تاسو پوهي
واب آې اورې دا د حاجي بشر دى يا دا د حاجي عـبداهللا دى  ې دا د چا اپارتمان دى نو په  تنه وآ ي بلكه چې پو آ

  .يا د يو بل تجار نوم درته اخلي 
ه دا چې دا غـله  ول د مـجرم والى ثبوت غواړي او په هـره معامله آې لن ي ولې چې دوى  په هي ډول هم نه نيول آي

ې خوار دى هي پيسې نلري  ولو هغه بيچار ه آسانه آار ندى ، خو آرزى دې ژوندى وي تر  د ثبوت پيدا آول هم 
ان والي وو او د او نه هم جايدادونه ولې چې د هغه معامله بيا له جان محمد خان سره ده ، ج ان محمد خان خو د اروز

ى هم دى او نن ډېرې پروژې تر الس الندې لري او شپه او ورځ د خادم دين رسول اهللا  رو قواوو نژدې س كيالآ
ولولو الرې چارې سنجوي    .يانې آرزي سره ناست وي او د پيسو د موندلو او د را 

ه بيا د  ل او د امريكايانو جيبونه خو يې بيخي خالي هـلته په پنجشير آې د شير پنجشير ورو زمردو آانونه يې تاال آ
ي چې  و آي ى نه تر ستر ورې داسې يو س ولو په بدل ، خو چې شا او خوا  ل البته د دې وطن د ورانولو او خر آ

ي ، په دوى آې چې هـغه بې آزاره دى نو اتمر دى هـغه  وي او د خلكو درد دوا آ بيچاره بيا په دې وطن زړه وسو
ه دى ساعت يې  ان لري  و دانې آروزن ې ده او اوس يو  حتى د معارف په وزارت آې هم د پيسو الره يې پېدا آ
يار دى ولې چې زيات خلك پر ده ډېر باور لري او هـر يوه دا وايي چې اتمر  تېر دى ، خو دى هم تر آرزي هو

ى دى خو ما چې بيا د سردار داوود خ ان سرمايه نه درلود صاحب ډېر پاك س ان وزيران ليدلي وو هـغوى بيچار
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ي اما نن خو دا نني جناب صاحبان تر  ولې چې عـغه خواران دومره وخت نه درلود چې د غال د پاره چلونه زده آ
تنه يې مه آوه  ي دي چې پو انو نه زده آ   . هـغو پوه دي او داسې چلونه يې د خپلو خارجي ماما 

  
و چې دا خادمان ژوندي وي نو دا هـيواد به همداسې پر مخ به روان وي نه رانو هيواد والو ى تر   مطمئن واوسي

ول آارونه سم وي او د خلكو خبره  ه داچې  به قـتل وي ، نه به غال وي ، نه په اختطاف وي ، نه به بيسوادي وي لن
  .خير او خيريت وي لكه نن چې خير او خيريت دى 

  
ولو ه وي يې لعنت دې وي په    !  ـغو چې خپل ملت وژني او لو

 


