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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٦ اکتوبر ٢٣
 

  ٢٠١٠ در دوبی در "ضياء مسعود" دستگيری جريان

 
 نسبت حمل يک مقدار زياد دالر در ميدان احمد شاه مسعود برادر احمد ضياء مسعود شنيده شده بود که ٢٠١٠در سال 

 از قيد ضياء مسعودمداخلۀ امريکا سبب شد . بوددستگير شده   مقامات امارات عربی از طرفوائی دوبی مورد ھ

بعد از تجاوز امريکا به افغانستان، . ال خبری نشده استحمقامات امارات عربی رھا شود، اما از سرنوشت پول ھا تا 

اوزگران قرار گرفتند و به پست ھای عالی نصب و احترام تج" عزت" و گروه شورای نظار مورد مسعودبرادران 

 در قاچاق مواد مخدره ھم کرزی مانند برادران مسعودھمچنان برادران . گرديدند و ميليون ھا دالر نصيب شدند

 . مصروف بوده اند

خوب با " اصالحات و حکومتداری" در امور اشرف غنی نمايندۀ احمد ضياء مسعودويکی ليکس افشاء نموده است که 

مسعود می خواست اين مقدار پول ھنگفت .  دستگير شده بود٢٠١٠ ميليون دالر در ميدان ھوائی دوبی در سال ٥٢مبلغ 

 را سراپا تالشی نموده و می خواستند ضياء مسعودموران مواد مخدرۀ امارات عربی أم. را به محل نامعلومی انتقال دھد

 سفير امريکا در افغانستان از چنگال مقامات امارت عربی نجات کارل ايکنبيریاما با مداخلۀ   زندانی سازند،که او را

شود  گفته می.  ميليون دالر را ذريعۀ کشتی به يک کشور ديگر انتقال دھد٥٢ می خواست که مبلغ ضياء مسعود. يافت

حکومتداری " مسؤول امور ضياء مسعود. رار داردکه ھمان مقدار پول ھنوز ھم در دست مقامات امارات عربی ق

که با حمايت امريکا شخص  است که بايد خودش برای ديگران يک نمونۀ شرافت و انسانيت باشد، در حالی" خوب

 . با برادرش و ساير شورای نظاريان تا گلو در خيانت، دزدی، قاچاق و ميھن فروشی غرق اندضياء مسعود

شايد شخص سفير ھم در حادثه دست داشته و .  ھم در دامن زدن فساد در افغانستان شريک اندببينيد که خود امريکائيان

 . احمق را پيش انداخته باشدطماع و  ضياء مسعود

 


