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  ٤تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  ٢٠١٥/ ١٥/١١  خالدھادی

 

  لري ملکيتونه ارزښت په ډالرو ديومليارډعطامحمدنور، والي دبلخ

  

 ) راليږنه-عزيزی.ا.عد (

 

  څه اساس په  څوکئ او رتبې د واليان اساس به امتيازاتو د مامورينو د افغانستان د ھم څه که

 زره څلويښت تقريبا اساس به نونفرما د کرزی ريس جمھور د اما لري معاش افغانئ زره لس  باندي

  . کيږي ورکرل  نوم به دسترخوان او ميلمستيا د اورته ھم نوري افغانۍ

 ته ټولو پوري مامور ھر تر دولت د بيا نولې څخه ريس جمھور د چي دي پيسې ھغه دا او

 ورکول ته والي ھر شکل په دمعاش ډول قانوني په مياشت ھر لخوا مستوفيت د چي دي معلومي

 پکښي دوی چي کي موټرونو ھغه په يوازي وڅيړو که بيا واليان ځيني کي افغانستان په خو ږيکي

 تاسي . کيږي پوره نه ھم معاش په عمر ټولو د والي ھر د ونيسو کي نظر په ئې لګښت  سپريږي
 موټرونه ګروزين زدمرمۍ  ماډل ٢٠١٠ سپين ۵ ته ويسا توريالي والي کندھار د  وکړی فکر خپله

 ته والي فراه د  رانيولي ھم ماډل ٢٠١١ دوه ئې اوس او  ماډل ٢٠١٠ څلور ته والي دھلمند دي وAړ

 ھم ته والي بلخ د او ۴ ه والي سمنګان د ٢ ته والي غزني د ٢ ته والي زابل د  ۵ ته والي ھرات د ٣

  چي  لهدرواخ ھم واليان نور ھمداسي  دي وAړ کروزين زرع  ماډل ٢٠١١ يو او ماډل ٢٠١٠ پنځه

 رسيږي پوري ډالرو زره څلويښت يوسلو تر نيولې څخه ډالره امريکائې زره دسل بيه موټر  ھريوه د

 په او وړي سره دځان ټول نو کيږي ليري دندي له چي کله خو دي دولتي دا چي وائې دا خو مخامخ.

   . دروي ئې کي کور

 ھمدې په ته مخي دملت او خبردئ په ھرفرد دملت چي ده بيلګه ھغه يوه دارائې د دواليانو دا

   .دی شئ دپټولو ھم نه او دي پټ دچا نه کيږي پورته کښته کي موټرونو

 ته ) ډالره زرمليونه ( يومليارډ ان چي ملکيتونوڅيړو او دارئې دوالي دبلخ نن موږ دلته خو

 ګټل روبارکا او مزدوری کمه په ھم نه او سوي ورپاته دپLره نه چي دي پيسې ھغه دا او . رسيږي

 تر استفاده په څخه  چوکۍ د والي د وAيت ھمدې د  کي کالو لسو تيرو په يوازي بلکې دي سوي

   .دي  سوي Aسه

 کال دټول چي و دوکاندار عادي يو کي ښار ھمدې په پLر نور محمد عطا ښاغلي دوالي دبلخ
 دار سرمايه  لوی يوډير د کي نړۍ په  زوئ ئې اوس خو رسيده نه ته ډالره امريکائې ١٠٠٠ ئې ګټه

 ميلونه واليانو او وزيرانو ډيرو کي کالو لسو تيرو په  کي افغانستان په Aکن  .ياديږي توګه په شخص

 ولسمشر ھم نه او دولت افغانستان د نه پوري ورځي نن تر څير په دوالي دبلخ چي  کړي حيف ډالره

 کي حال داسي په . ؟ کړلې کومه له اسوت پيسې دغه چي ده  کړې ځيني پوښتنه ددې  اوسه تر کرزي

 کي ھوټلونو په کي امريکا په پورنه تر خان ولي او محمود ورونه خپل کرزي ولسمشر د چي



  
 

 

  ٤تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئموږ سره اړيکه ټينگه کړله  په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 رسيږي ته نتجې دې سړی نو سول ميلونران دادي کي دوره کلنه لس په دکرزي خو کوله مزدوري

   .دی غرق کوپړيه تر کي فساد په پوري ولسمشره تر نيولی ماموره له دولت ټول دکرزي چي

   : دارائې دوالي دبلخ

 ملکيتونه ھغه او  ده ډول Aندي په يو خبر په موږ کي مزار په يوازي چي دارائې دوالي دبلخ

    . خبردی خدای يو حال په ئې اوسه تر دي رانيولوي ده کي نړۍ نوره او ازبکستان په چي

 ندی تبليغ  ناروا کوم اړه په نوموړي د کوو ګوته په کي مزار په موږ ته تاسو چه  سيمي کوم

 ځائې د يې ھکله په او وکړي ليدنه څخه سيمو يادو د چي سي کوAی ھرڅوک دی حقيقت يو دا  بلکې

 بلخ په  يوازي دي کړي راټول موږ چي لمخي دمعلوماتو زموږ . کړي Aسه تر معلومات څخه خلکو

  ئې قبالعې شرعي  چي جايدادونه زيات ۵٠٠  تر مھال اوس  منسوب ته نور محمد عطا  دښاغلي کي

   .دي ثبت کي امLکو په نوم په لور  ې اويو  زامنو ،ددو ميرمني د دده ھم يا او دي نوم خپل په دده يا

 نوم لور د او ) نور (وليد نو زوی دبل) نور (خالد نوم زوئ يوه د نور عطامحمد ښاغلي د

  بيانوو بيلګي څو يو  ته اسوت اوس نومونو ھمدی په چي .دی) نور (ميترا

 کی په مھال اوس او سوی ويشل لخوا دوالي چي :  ښارګوتئ يو نوم په وليد بن خالد د -١

  سوي خرڅي ډالر ٢٠٠٠٠ تر نيولې نه ډالرو ٨٠٠ د نمره يو ھر او سوي  ويشل نمرې زره ۶٠٠٠

 اعلی په نمرې ٢٠٠ نژدې کي ښارګوټي نوموړي په . ده سوې جيګه ته دالر زرده لسھا بيه اوسنۍ او

   .دي راګزځولي لپاره دځان نوموړي کي موقيعت

   .دي نامه په دده دوکانونه ٢٠٠ تر کي مارکيت  عصري يو په Aندي سړک د نوم په دباختر -٢

   .دی ملکيت دده اوس چي  مارکيټ بادامو د څنګ تر استديو سينا د -٣

 کيږي ويل او دی روان کار  کي په لمھا اوس څه مارکيت  پخوانئ نوم په خان عجب د -۴

   .دی سوی داخل ته ملکيت دکورنۍ دوالي ھم سي جوړ به کي پوړونو او په دوکانونه ۵٠٠ چي

   .دي  دده پکي دوکانونه ١٠٠ او دی پوړه ٨ څه سنتر بزنس نور د -۵

  مخامخ  ته روغتون مزار د مارکيت پلورو درمل د -۶

  کلينک Aيزرو د نور د-٧

  .کي سيمه بلخ دروازه په مزار د شرکت تيلو د نور د-٨

 کورونه لپاره کورنيو ۴٠٠ د  کيږي ويل  چي  ودانۍ  پوړې  څولوړ نوم په نور ميترا د -٩

   .ده پوړه ٨  ئې ودانۍ   ھره او جوړيږي  کي ودانيو څو په پکښي

 وېس جوړه ترڅنک زرګرانو د چي ودانۍ  نوی پوړيزه لس مخامخ ته ښاروالۍ مزار د - ١٠

   . دئ روان کار پکښي ھم  مھال  اوس او

   .لري  موټرونه  بابري کاماز زيات ٣٠٠  تر چي شرکت ترانسپورتي نور ميترا د- ١١

   . باندي Aري لوی په کابل مزار د سرای نور ميترا د - ١٢

 او لری دوکانونه ١٠٠٠  چي مارکيټ  نوی سوی  جوړ ځای پر سينما پخواني مزار د ـ ١٣

   .دي موجود  کي په شرکتونه پلورنکو درمل د او څوبانګونه

   .لري موقيعت کي برخو ډيرو په مزار د چي استيشنونه پمپ نور خالد - ١۴

   .څنک تر  قوماندنۍ امنيه د مزار د بنګله يو نوم به موAنا د - ١۵



  
 

 

  ٤تر ٣  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئموږ سره اړيکه ټينگه کړله  په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 چوغدک د  چي ده ودانۍ پوړيزه څلور يوه  اوسيږي پکښي چي کور خپل  نوموړي د – ١۶

   .ده سوې سنګار او سوې جوړه ډالره ميلونه دوه په  ده سيمه هنام په

   .دي کي سيمه بلخ وازه در به  ښار مزار د ودانۍ لورړپوري دو نوم دفتربه ساسي د - ١٧

 استګاه شولګره د او ده ځمکه جريبه  درې چي سرای يو شاته کور خيل ابراھيم اختر د– ١٨

   .ده سوی جوړه  پکښي

  .ودانۍ پوړې لوړ يو کي کوڅه په قاضيانو د شاته وAيت د- ١٩

 سوې ورکرل کرايه په ته کلينک يو چي ودانۍ  پوړۍ لور يوه شاه تر ليسه راضيه سلطان- ٢٠

   .ده ثبت نامه په دميرمني دده ده

 سره مسعود داحمدضيا نوموړی  پکښي چي موسسه کړو لوړوزده د نوم په اريا د د - ٢١

  .لري ودانۍ  پوړي لوړ ۵ او لري فعاليت کي مزار په او دی شريک

 والی د ھم ھغه چي کي سرای مھمان مزار په چي شرکت جوړولو سړک د نور خالد د- ٢٢

   .دی پوړه ۴ او  کوي فعاليت دی  مارکيټ خپل

   .روغتونونه دو نوم په– الفLح – جLلدين موAنا د - ٢٣

 پورت مخامخ ته پوھنتون بلخ د او لري دوکانونه ۴٠٠ چي مارکيت لوړ نوم په فر سينا د - ٢۴

   . دی

 واردونکي تيلو د نشنل انتر د جايدادونه، او  زيرمي تيلو د کي ښارګوتي  بندري حيرتانو په 

 يو نوم په شمال ،د تلويزيون نوم په ارزو د – شراکت سره زاده نبی کمال د– شراکت سره شرکت

 د نوم په بلھيکا د ، کي جوړ  ئې نګترڅ ھم تلويزيون نوم په روز نو د  غواړي اوس څه پوردکشن

 او ورکړی کي انحصار په ښاروالۍ ورته داد قرار اعLنات ټول دمزار  چي شرکت بورډونو بيل

 او کول پيدا ، راټولو ليست دټولو  چي دي شراکتونه او مارکټونه او ودانۍ نوري  سلګونه نور داسي

   .لري اړتيا ته کار ورځي ورځي ليکل

 ادارو نورو او  رياست امLکو د چي دي ملومات ھغه دا کړل ذکر پورته مو ته تاسي چي دغه

 حقيقت روښانه يو  او  دي خبر په خلک ټول چي دي ملکيتونه ھغه ئې دا او دي سوي ترAسه څخه

   .پريږده خو ھغه لري ئې بھر او دننه کور په  کي پردو پټو په چي ھغه . دی

 فساد د ته کرزي ئې کي ټاکنو ولسمشريزو د لپاره ځل ددوھم چي و والي ھغه  نور عطامحمد

 څو تر کوAی نشي ھمکاري سره کورنيو د دقاچاقبرو نور  چي ويل ئې عامه په او ورکاوه پيغور

   .کښٻنوي رياست جمھوري په ئې بيا يوځل

 او ورکړي پيغور څه ته نوموړي ليدو په ليکني ددې اوس به کرزئ چي پريږدو ته وخت به دا

    .وسپاري ته منګولو دعدالت ئې به که

 او ده اګاه ترا ښه څخه معلوماتو ھمدې د ھم اداره ضد په  اداري فساد د چي وکړو يادونه بايد

 جبارثابت د او  لري نه ھم څوک ترشا بيا خو صيب څارنوال لوی او کوي تماشه ئې خوله وازه په

   .کوAی شين نه ھيڅ  بيري د ځکه نو دی ناست کي مغزو په ئې برخليک

 دمشاورينو ريس دجمھور او  خرم کريم دريس دفتر د ريس روجمھ ،  دشورا وزيرانو د موږ

 نيکه يوه ته کرزي   ولسمشر خاطر په ملت زوريدلي خپل د دي ھکله دې په چي کوو غوښتنه  څخه



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئموږ سره اړيکه ټينگه کړله  په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 يو يک جرمونو جنګي په عطا ښاغلی . وکړي پوښتنه دارائې پريمانه دونه ددې ترڅو ورکړي مشوره

 چي . دی قاتل بنديانو طالب  سوي تسليم زرو ٣ باندي څه د کال ٢٠٠١ د ھم او دی جنايتکاره ښکيل

   .سي راتLی Aندي تعقيب قانوني د دوسيه ھره ئې کچه نړيواله په

 ھکله دې په چي کوو غوښتنه څخه ژورناليستانو المللي بين او ليکواAنو ټولو د موږ ھمدارنګه

 نړيواله په غاوو ئې څير په بانک کابل د لکه ترڅو ورسوي مطبوعاتو نړيوالو تر تحقيق او ليکني

   .سي مخ سره اودرسوائې راپورته کچه

 کابل د لکه  ھم قبالې ملکيتونو د نور محمد عطا ښاغلي د  چي ھيله په ورځي يوې دداسي

 المال بيت بيرته لما سوی غصب بيه په دوينو دملت او سي وسپارل ته وزارت دماليې څير په بانک

  .سي داخل  ته

   .ارمان په ورځی دھمدې

 سوی اخستل ځخه پاڼي  Kabul taxi له داليكنه

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


