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 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

                             
 ۶۰/۱۱/۲۶۱۲                                    ډاکټر لمر

 د کابل بانک ټولنیز ناسور

الره نه ده  حل ټولنیز ناسور د کابل بانک بدمرغي لیا څو کاله مخکې پیل شوې ده، چې افغاني چارواکو تر اوسه هم د دغه

ستونزې  کابل بانک هم یوه خپرونه د. د آشنا تلویزیون کې سوځوي او ځورويدردوي، ، خوټولنیز ټپونه یې لیا هم خلک وندلېم

ته ځانګړې شوې وه، چې د کابل بانک پخوانی رئیس ښاغلی فطرت او د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصادي چارو د کمیسیون 

د  ګندونې ما تهکولې، نو د دغه دوو چارواکو څر دواړو عجیبه خبرېیې تلویزیوني مرکې ته راغوښتي ول، چې  ستانکزی مشر

 . تورې کړمیې په اړه او دغه څو کرښې  ې ته یو وار بیا سر ورښکاره کړمدې سبب شوې چې د کابل بانک ستونز

ې افغاني تاسو ټولو ته څرګنده ده، چې د امریکایي تیري سره سم په افغانستان ک

هم . په دغه غوبل کې وینه د افغان ولس تویې شوه، ورټل مافیایي غوبل هم پیل شو

د امریکایي شول او ټول ملت  سپک هم زموږ بې وزلي خلک، افغان ولس شو

کورنۍ بیا هم د کرزي ، مګر چړچې شوقرباني ډیموکراسي او افغاني تېکنوکراسي 

لوړپوړو چارواکو ډک  د فسادیانوبیا دولتي چارواکو وکړې او جوبونه مافیایي او 

او له بلې خوا د دي ړي له یوې خوا امریکایانو یرغمل کړي د افغانستان وګل. شو

مافیایي سیستم ته الستړلي دي، ځکه له ورځې یې امریکایي او ملي  کرزي د دولت

د مافیایي ي، خو د کرزي نښه د مرمیو دمخالفین  دولي او د شپې ګولیو ځواکونه په 

 پته خو معلومه ده، مګر د مخالفینو نه آدرس شته او نه هم د ګواښ مرکز. دولتي سیستم 

د ملل متحد له  او یا فارغین له پوهنتونونو ان او یو شمېر اروپایي یا امریکایي هېوادونو، ایرکستانډېر هغه لوستي افغانان چې د پا

د امریکایي یرغل سره سم بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي او د کرزي په دولت کې یې افغان چارواکي مؤسسو سره 

هم په د ننني دولتي سیستم ننګه چې ده،  مشروع ګټلېمشروع او نا یې او توده سړه یا او یا لمده دی او خپله وچه  یکارموندل

، چې نه ، چې یو پلو ته یې اور او بل ته یې ګور دیديکړي یرغمل ټولو ې افغان عامیان مګر ستونزه دا ده، چکوي، زغرده 

 . سپوره لري او نه هم نوره غوړه یا

او که نظامي لګښت ورسره وشمېرل شي، نو خبره ېدلي دي لګمیلیارده ډالر  ۱۲۱دولت جوړېدنې  په لسو کلونو کې د افغانستان په

میلیونو  ۲۶ولې نن هم تر  تر ترېلیون ډالرو اوړي، نو پوښتنه دا ده، چې د دغه لګښتونو پایله د افغان ولس لپاره څه وه او څه ده!

د کرزي په ګدایي کوي؟  یوازې په کابل کې تر دوولکو دروېزه نرینه او ښځینه ډېر خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي؟

هېچا په شمار پروژې پلې شوې دي، چې  د ټولګټې د ګوتوکې او ټوپکماري واکمني کې او د شمال ټلوالې په زورواکي مافیایي 

ځینې لویې او  ګه د کابل ښاري چارې، برېښنایي ستونزېوبېلګې په ت دغه واکمني د کارونو په اړه به د دته د قناعت وړ نه دي. 

 ، چې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري:دې کړمالرې یا

و د سړکونو د پخولو ې کپرې دي اتر ننه کند ،شمزۍ ګڼل کېږير د ښاچې ترانسپورټ ځکه د کابل ښار ټول سړکونه،  – ۱

 . جوړېږي څه ډبو سپیو د المبو حوضونهد کویې له ډنډوبو او په ژمي کې  ه دهروانپه پلونو )سنګ بقه( شو پروژه یې د کی

هم هوایي پل څلورالرې د موټرو د ګڼوګوڼې او ټکرونو ټاپو ګرځېدلی دی، ځکه د خلیلي کلي یا کارتې ته یود سنګې مېنې  – ۲

نه دا چې حل کړې نه ده، له کارته مامورینه پولې سوختې ته غزول شوی، چې د سنګې مېنې د څلورالرې ستونزه یې نېغ 

غوښتنه وه، نه د ملت ځکه د خلیلي جان  ی دی؟. ولې دغه هوایي پل په دې ډول جوړ شوده زیاته کړېبرعکس لیا یې پسې 

 هوساینه. 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_mn_karzai_dar_paye.pdf
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، چې د کابل کندهار د سړک او د جالل آباد د سړک د پخېدو او پلونو د رغونې سلسله لیا هم له ژورو او ډنډو ډکه ده – ۳

. د کابل مزار لویه الر او د نانو بیا یو دوې روپۍ ګدایي کويپه یومونو له شګو او خاورو ډکوي او له موټرواکندې ماشومان یې 

پکې جوړ شوي دي او د افغانستان دولتي مؤسسو تر یا کوهي  غوچونهد اوبو د ډنډو پر ځای ، ټوټې ټوټې ديسالنګ تونل لیا هم 

 ر سره کېږي.ګنټو کې هم نه ت ۴تر  ۳ېرېدل له نه دی جوړ کړی، چې له سالنګه تننه دغه پروژې ته سم پالن 

و او حرفوي د لوړو زده کړ ټپلو له ذهني ښکېالکه سره مل دی. د ښوونې او روزنې نصاب له ایتنیکي، ژبني، مذهبي او ډلو – ۴

شخصي پوهنتونونو  بیا په ۱۶۶۶۶بې نتېجې او  ۰۶۶۶۶و بریالي ا ۰۶۶۶۶، ځکه هر کال تر وایمو تعلیمي مؤسسو په اړه به څه 

بهر کې روزمزدي کوي او په لسانسه خلک هم کابل کې ، خو د کاریابي چارې یې بیا نه سنجول کېږي، ځکه په ښکېل ديکې 

 . افغان محصلین لکه د کمونیستانو په واکمني کې وروسته له دیپلوم اخیستلو د تېښتې الرې چارې سنجوي

د اتلسمې  حدوده شوې ده او خلک په یوویشتمه پېړۍ کې لیاتر پولو م د افغانستان روغتیاپالنه د کابل او یو دوو لویو ښارونو - ۱

د آریانا  وي. ېاو برین ېاو ذهنیت سره تداوي کېږي، خو د افغانانو خبرې به بیا له لوېدېزوالو هم رنګین نخروپېړۍ د روغتیایې 

  . نننۍ واکمنۍ د وزلوبې قرباني شوی دی، چې نن یا سبا به وتړل شي شرکت هم د

ک وایي، چې له اوښه یې وپوښتل، چې غاړه دې ولې کږه ده، نو اوښ ورته وویل، چې کوم ځای مې سم دی، چې څه ووایم، خل

سر کړې او چېرې یې ختمه  هله کوم ځایخبره و بیا نه پوهېږې چې افغانستان په اړه هم چې څه لېکې نته مې غاړه یادوې! نو د 

د هر څه تبا او برباد کړي، چې ، چې راروانه شيبله بیا پسې راشي غوندې  تیاره څپه بس یوه ستونزه لکه د توفاني سمندر کړې!

نو موږ له  ي، چې وایي: موږ یې کلیم الدین ژاړه، چې کمرالدین یې په خر سور راوست!متل سړي ته ورپه یاد کړ پښتو یو

 سر راغی!پر د ولس ، چې د تېکنوکراتانو د ترښځ وار مو هم ونیستانو او اسالمیستانو سر ټکولوکم

پټو دسیسو ته ځانګړې شوې ده، چې عاملین یې نن هم سرې  او د غلېد غلې بربنډو څېرو د دغه لیکنې موضوع د کابل بانک 

بیلیونه  ۱،۳غال کې تر  سیستم پیاوړی کوي. د کابل بانک پهمافیایي او د شمال ټلوالې سترګې ګرځي او لیا هم د کرزي د کورنۍ 

، چې په دغه غال کې ډالر بېخي ورک شوې دي )نهه سوه او لس( میلیونه ۹۱۶ل السوند په نغوته ډالر غال شوي دي، چې د ب

یاد شوي  ،تنه دي ۱۰-۱۱غفار داوي او داسې نورو چې ټول لشېرخان فرنود، خلیل هللا فیروز، حسین فهیم، محمود کرزی، عبدا

 دي. 

ې رسېږي. و ډالرو اوړي او د ځینو تر سلهاوو میلیونونو ډالرو پورپه غال کې د هر چا برخه څرګنده ده، چې له لسهاوو میلیونون

، د خلیل هللا دهښودل شوې  ډېره میلیون ډالره ۱۴ لهیوه وړه غله ډالره، د شېرخان فرنود  میلیون ۱۳۰د حسین فهیم برخه تر 

ره یاد شوي دي، میلیون ډال ۴۶تر  ۳۰ ډالره او د عبدالغفار داوي له میلیون ۴۶الره، د محمود کرزي تر ډ میلیون ۲۶۶ ترفیروز 

)نهه( میلیونه ډالره د ښاغلي حامد کرزي د ولسمشریزې د بیا ټاکنې په کمپاین لګېدلې دي،  ۹دغه غال کې  چې د کابل بانک په

او د کرزي صیب د کمپاین حیف او میل شوې دي، یعنې  ديپیسې ستل شوې روع یعنې په غال له کابل بانکه ایدا هم غیر مشچې 

  کېل ختم پیسې هضم!

 

 

فرنود په شیرخان میلیونه ډالره عربي اماراتو ته د  ۱۰۶میالدي کال ښاغلي خللیل هللا فیروز  ۲۶۶۹معلومات داسې ښیي، چې په 

کلونو  ۲۶۶۱ -۲۶۶۰. د کابل بانک لوبه لیا به لوکسو ماڼیو په جوړولو یا اخیستلو لګول شوې دي ۳۱نامه انتقال کړې دې، چې د 

 کرزی محمود قسیم فهیم

 کرزی

 فرنود شیرخان

 فرنود

 عبدالغفار داوی
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ه ګڼه کې لیکي، چې د کابل بانک لوړپوړو چارواکو میالدي کال په یو ۲۶۱۱ین اخبار د نګلیس ګارډکې پیل شوې وه، چې د ا

شرابي  دبه تل روز ی، چې شېرخان فرنود او خلیل هللا ف)غلو( تل په دوبی او نورو اماراتي ښارونو کې مجلل محفلونه نیول

به یې د افغان ولس په بیتالمال چړچې بوخت ول او خپلې  کارښروسي نجونو په د او  و په قمارګانکازینود ، په خمارمشروباتو 

 کولې. 

نه ډالره پټ له کابل میلیو ۱۴ ر خان فرنودګواهي ورکړې، چې شیفیروز چې خلیل هللا  نړیوال ګڼشمېر اخبارونه ټینګار کوي،

یا یې په کازینو کې  جایدات پرې اخیستي دي اماراتو کې پهفرنود ې دی )فېروز( ترې خبر نه وو او ، چدي ه انتقال کړيبانک

لګولې دي. عبدالغفار داوي، چې د شکریې بارکزۍ  لیونه ډالر یې د ګلبهار په پروژهمی ۱۱، خو فرنود بیا وایي، چې بایللې دي

ډالرو په ارزښت تېل وارد کړي، چې  ومیلیون ۳۰مریکایی ځواکونو ته یې د مېړه هم دی، په یوه تلویزیوني مرکه کې وایي چې ا

میلیونه ډالر یې آریانا افغان هوایي شرکت ته هم په پور  ۲۰. له بل پلوه ټینګار کوي، چې لیا امریکایانو نه دي ورکړې دغه پیسې

سایي په مېدان کې ښکته او پورته کېږي، ورکړي دي او که یې تېل ورته اخیستي دي، بس د ملت پیسې دي، چې د کرزي د کم

 .تشېږيده چې ، خو د بیتالمال زېرمه ځيننوبل ته وځي چې له یو جوبه 

امریکایانو سره د خپل له تجار افغان دوې پوښتنې پټې دي: یوه دا چې دغه د عبدالغفار داوي په خبرو او څرګندونو کې مګر  

 سمبالوي او دویم بیا داین یې په تیلو نېغه مرسته کوي، یعنې نظامي ماشکړی او له هغوی سره  کې الس یوافغان ولس په ځپلو 

، ابل بانکه اخليمیلیونو ډالر له ک ۴۶کوم ځانګړي حق او واک تر  د افغان ولس له بیتالماله په او که ملي ...،چې دغه ملي تجار 

 نغوته کوي. په نېغه واکمني ته فسادي م د کرزي مافیایي دولت یا کرښې ه پورتنۍ څونو دغه  او یا یې غال کوي؟ پوروي یې

او  ومېلد سره میدان فیروز ملګرتیا لیا د مسکو خلیل هللا فرنود او شیرخان د 

د شلمې )فرنود او فیروز( کله چې دوی دواړه  رسېږي.ته نڅېدو نتاشو  يروس

او د کمونیستي واکمنو په وساتط افغان د پېړۍ په اتیاومو کلونو کې په مسکو کې 

زده کړو بوخت ول. هغه مهال لوړو په شوروي اتحاد د کمونیستانو په غفلت، 

بوخت وو، د قاچاقیانو د غیرقانوني پیسو په حواله شېرخان فرنود له روسیې 

. نیژدې اړیکې درلودلېهم تورې پیسې یې سپینولې او د روسیې له مافیا سره یې 

د پیرامید د لوبو  «Mavrodi»ي مورود غلهنامتو ل د روسیي هغه مها رنود لیاف

د چم هم زده کړی وو، چې عامیانو ته به یې د نغدو پیسو جایزې او د الټرۍ 

فرنود افغانستان د کرزي په واکمني کې شیرخان خلک پکې ښکېل کړي. عام ، چې لومه جوړه کړې وهغولونکو یا نامشروع ګټو 

، او د پیرامید لوبې تلک یې ورته کېښود لکړ پليبیا په خپلو جنګ ځپلیو افغانانو  چمونه د غلېدغه ته له راتګ سره سم، خپل 

 اوښکو ډکه ژړا!  د سروینو دچې پایله یې له کابل بانکه د یو میلیارد ډالرو غال شوه او د بې وزله وګړو 

بیا تحصیلي بورس پر بنسټ زده کړې کولې، چې  تط دې د کمونیستي چارواکو په وساروسیه ک هم لکه فرنود پهخلیل هللا فیروز 

هر توکیو، ټوکریزود تیلو، ته د روسیې د مافیایي سیستم په مټه او د ډیموکراتیک ګوند په اړیکو له شوروي اتحاده افغانستان یې 

قاچاقي پیسو جوړه  اودې ډول یې غیر مشروع سرمایه له تورو  په و، چېو او تخنیکي شیانو په لېږد بوخت شآالت سامانډول 

په ل او خپله سرمایه یې وتښتېد« دواړه یعنې هم فرنود او هم فیروز»له روسیې د مافیا په ګواښ غله دوه افغان کړه. دغه بدمرغه 

 .شو او خماراو سر یې په قمار ته انتقال کړهاو نورو سیمو  نوني بڼه عربي امارتوغیر قا

 

خلیل هللا فیروزی           دیزرکمو نوروک تیمیقد هچ "ریزیج هنوا رموخ" د           هتشا زیمر کوپد فرنودشیرخان   



 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

له کمپنۍ سره یې تړاو  «Bearing Point»، چې د وامریکایي اجیر مشاورینو هم کار کول تنو ۰د کابل بانک په مشاورینو کې 

افغان ولس یې ترحم نه دی  څنګ د هغوی لویدیزوال ملګري هم ګډ دي، چې پهدرلود، نو د کابل بانک په غال کې د افغانانو تر 

کېږي، چې د دغه سترې غال د څېړنې د بمبس یو سبب . داسې څرګندونې کړي دي واورونه پرې ونوخنجر دکړی او له شاه یې 

دا دی، چې د افغانستان د مافیایي سیستم مسؤلینو د یو او بل پر ضد داسې د وېرولو یا شانټاژ مواد یا ثوبوتونه ساتلي دي، چې 

برخه کې نا  ال پهوېرېږي، چې د کابل بانک د غله رسوایي یا  حتی لویدیزوالې حقوقي مرجعې هم د دې واک او ځواک نه لري

 پېیلی تحقیق پیل کړي.

ماران لري، چې ه مخکې ځان واشینګټن ته رسولی دی او فهیم جان خو په زرهاوو وسلوال ډال د کابل بانک پخوانی رئیس خو لیا

د کابل بانک په غال او د بانک په کنټرول کې ایتنکي څرک هم  او څوک نر دی، چې څه ورته ووایي! سرې سترګې ګرځي

مونو کنټرول لکه د واړي چې د افغانستان د بانکي سیسټېږي. داسې څرګندونې کېږي، چې ګواکې د شمال ټلوالې زورواکان غیاد

ډاډ ورکوي، چې تل خپلو ملګرو ته  ، چې پښتانه وځپي. شمال ټلوالهکنټرول باید د تاجکانو په الس کې ويد واک ځواکونو  يامنیت

کولی شی، چې د افغانستان شمال  هر غل، قاتل او ډاله مارکې  ترڅپه  ونونزو او جنجالد ستوهر څه غواړي هغه ترسره کړی! 

 .يته وتښتی او هلته به تل هوسا او مصؤن ژوند ولر

یلی ناپې ره باید یوچې د کابل بانک د معضلې د حل لپا د آشنا تلویزیون د مرکې په ترڅ کې ښاغلي عبدالقادر فطرت ټینګار کولو،

څرګند شي. فطرت د بانک په غال کې د لوړپوړو چارواکو او حامد کرزي الس سم نو بیا به هر څه جوړ شي،  کمیسیونڅېړنیز 

د آشنا په تلویزیوني مافیایي کرکتر ته یې  او د دغه غلېتنو غلو نومښود ورسپارلی دی  ۱۱، ولسي جرګې ته یې د لرل یاد کړل

هم ې وې، چې حتی د انسانونو د مرګ ګواښ زړه بوږنونکی او د نا هیلي خبر نغوته وکړه، چې ډېرڅو ځله مرکه کې بیا هم 

 . کې نغښتی ووپ

ناست وو صیب  استازی ښاغلی ستانکزید اقتصادي کمیسیون او بودیجې د ولسې جرګې هغه بل پلو ته په کابل کې  په مرکه کې

ستانکزي په خپلو زړه پورې دا وه، چې  ، خو پهکولېورته ټینګتې یې ته یې د تېښتې تانې ورکولې او د غلې او ښاغلي فطرت 

ه شي، یعنې چې چا څومره غال کړې ده یا یې د برخوالو فیصدي یاداو  توګه زهباید په پرته لی ویل چې د کابل بانک غال خبرو کې

یوه روپۍ وي او  ووایم، چې غال! غال ده! که غال دومره دغه جناب ته او له خولې یې کرزي ته د غوړه مالي بوی راتللو! زه به

 بیا هم غال ده! الکه په میلیونونو مشدۍ وي! غ

و میلیون ۴۶میلیونو ډالرو غال او د محمود کرزي د  ۹ې د کمپاین د حامد کرزي د ټولټاکن نکزي ته باید یاده شي، چې دښاغلي ستا

المال غال ده او له سره توپیر نه لري. دغه غال د بیتنو له غال میلیونوسلګونو  د حسین فهیم دهم د فرنود یا فیروز او یا  ډالرو غال

په و خبره څرګنده ده، چې ن.  ستاسو د ټینګتو په اړه، چې ولې ښاغلی فطرت افغانستان ته نه ستنېږي، ده افغان ولس سره جفا

بدماشانو په مقابل کې به یو د داسې مان وي، نو غوندې غوړه ماالن او د مافیایي سیتسم غال یو شمېر خلکوافغانستان کې لکه 

شخص څه وکړي! چېرې چې اداره په فساد کې ډوبه وي او چارواکي یې د ملت په وینو کې الهو وي، نو هلته به ملکي څانګپوه 

  په څه ډول حق حق دار ته ورسېږي!

 ایلهپ

میلیونو خلکو لپاره تعین شوې ده، مګر  ۳۶بیلیونه ډالره ده، چې د  GDP-Gross Domestic Product »۱۲»کلنۍ د افغانستان 

 واو له یده تنو غال کړې  ۱۱یا  ۱۰لسمه برخه، چې یوازې  «GDP»بیلیونه ډالره ده، یعنې د افغانستان د  ۱،۳د کابل بانک غال 

ه، د افغانانو په وینه او د قومونو په بشري او بل سره یې وېشلې ده. د کرزي په مافیایي اداري سیستم کې د افغانستان په خاور

، چې عاقبت یې د افغانستان نننی خوار او زار حالت دی، نو روانې دياوس هم دي او  شوې، معاملې او پېرې ارزښتونو نخرې

ل )حق اخیستل کېږي، مګر نه وېش ملي قیام وکړيشي او د دغه مافیایي سیستم پر ضد اوس باید د افغان ولس خلک راټول 

کېږي!( یا افغان ځوانان یو داسې ګوند رامنځ ته کړي، چې د ټولنې لپاره نوې صادقه او څانګپوه اداره رامنځ ته کړي او روڼاندي 

 باید نړیوالو ته قناعت ورکړي، چې افغانان ټولنیز بدلون او مسلکې ادارې ته اړتیا لري.

 د خپلواک، هوسا او پرمختللي افغانستان په هیله

  ډاکټر لمر


