
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  ٢تر 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

  ٢٠١۶ /١١/١١                                                                ربی ځيرکيار ډاکتر رحمت

  ډالرواله د مسعـود او فـنود: دغـلواکيستان اقـتصاد

ګلمرجانيزم په ( د غلواکيستان په سياست د يوې ليکنې له &رې رڼا واچوله  يوڅو ورځې وړاندې مې 

دغه ليکنه د دوستانو سره په بحث کې  زما يو دوست ). د م4ل رڼا کشف:  کېافغانستان او امريکا

ډاڼـډس کړې وه او بـيا يې ماته وويـل چـې ھغوی زما له ذکر شوې ليکنې نه يوه غټه نتيجه 

دی چې د آنکل سـام بچيان د اتحاد شمال له داړه    کې دا لومړی ځل   يعنې په تاريخ .راوويستله

اداري « کې د ځان لپاره د ٢٠١۵عبدD عبدD په :  درغـلۍ زده کړه کوي اسيسي مارانو نه د 

 د نومبر په اتمه نيټه ٢٠١۶ په امريکا کې ھيلري کلينټن د  که!  وروتا په  مقام په اشرف غني» رئيس

؟ زما ذکر شوی دوست چې لمونځ ادا ! يې اداري رئيس وي انتخابات وګـټي، نو ډانالډ تـرمپ به

په اټکل، د جولـيان اسـانج ويکـي ليکـس د   زما . و بيا په ويکيـلـيـکس پسې سوړې لټويکړي، ن

 ممبر ودروله او د  څــيـړنيـز ژورنالـيـزم تــوغ جــګ کـړ، يوويشــتمه پيـړۍ يې د شفافـيت په

 .  آزادۍ چغـه لـوړه کــړه  يې د معـلوماتو د انـارشـيــزم په ماڼـۍ کې

. روان فساد زبرځواکه امريکا په ګوڼـډو کړې ده ځکه چې مخنيوی يې نشي کولیپه افغانستان کې 

تـر نومبر ٢٠٠۴دسمبر ( چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په لومړي پير کې   احمد ضيا مسعود

 کې د   مرستيال ولسمشر و، او اوس د نړۍ د دوھـم مفکـر اشرف غني په ولسمشرۍ) ٢٠٠٩

 د   په اکـتوبـر کې د دوبـۍ ښار په ھــوايي ډګـر کې٢٠٠٩ د سمونونو او روغ حکومت استازی دی،

 مليون نغـدې ډالرې يې ۵٢ مامورانو له خوا د څارنې &ندې ونيول شو او  امـريکا او د دوبــۍ د

    ورنه ولــې!  ونشوه  ورنه خو احمد ضيا مسعود پـريښـودل شو او ھيڅ پوښتنه. ورسره وميندلې

يار په نري اټکل، د دوبۍ او امريکا څارګرو کړيـو تـه د اتحـاد شـمال د پوښتنه و نشوه؟ زما ځيرک

 وو، خـو غــوښتل يــې و پـوھــيـږي چې دغه ډالـــرې په  مشـرانو خـيانتونه او فـسادونه څـرګـند

  چاپ شـوې وې که په پنجشيـر يا کوم بـل ځـای کــــې؟  امريکا کې

په تفصيل سره له ) ٢٠١١ تر جو&ی ٢٠٠٩اپريل (آيکـنــبـيـري  کارل   سفير  د امريکې   کې په کابل

   غټ نغـد مبلغونه په اووه نيز، مياشتنيـز او کلنيز ډول«:  نه د پانګې په تــيښته ګړيـدلی دی افـغانستان

 ٢٠[د حــامـد کـرزي د دوھـمې دورې لــه انـتخاباتو.  وځي  ته راځي او ورنه] افـغانستان[ھـيـواد

 ميليون ډالـرو د ويستلو ۶٠٠وړانـدې، له بانکي نـظام نه د ] لمريز١٣٨٨ زمـری ٢٩ = ٢٠٠٩اګـيست

 د پيسو وړونکي  ». مليون ډالرې٢٠٠َ تقريبا   ورکړل شوی و، خو په وروستيو مياشتو کې راپـور

انان دي لکه افغ» اغيزمن« او   ِپـامير ايـر&ين استعـمالوي چې مالــکان يـې کابــل بـانک» َمعــمـو&«

او د حامد کرزي د ) »تاجک جنګسا&ر«(ّاو محمد فـھيم ) د حامد کرزي کشر ورور(محمود کرزی

 . مرستيال ولسمشرۍ کانــديد
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 ماموران او په غټه کچه قانوني تاجران په  د نشه يي توکمو تاجران فاسد«ثبتوي چې ) ټيلګرام(کيبل

 امله ورته په بھـر کې د ګټې امکان   دې او له» ګټه اخليافغانستان کې د ميليونونو ډالرو له ساتنې نه 

خونـدي » فـوق العــاده شتـمني « په افغانستان کې يو بل افغان چې په دوبــۍ کې يــې.  دی زيات

نوموړی د کابل بانک ].  لکه چې د ھزاره جات وي فرھود[ کـړې ده، شـيــر خـان فـرھـود نوميـږي

ُھـود د دوبۍ د ښار په بحيره کې د خـرما د مجمع الجزاير په مصنوعي ويل کيـږي چې فـر. مشر دی

.  چا کم نه دي دغه شان د افغانستان واليان ھـم له.  لري   ابادۍ٣٩کې )  جميرا پام ( او قيمتي سيمه

 ولولئ
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