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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  

 

 11/11/4112هللا مایار                                                                                         حسان ا

  گذاشتتهداب را راست اول سنگ  غنیاشرف 
 

ا نوشته بودم که یکی از فقره های آنر" سخت گیر مان سخت گیرد جهان بر مرد "عنوان  یرزرو قبل مقالی چند 
 :در پائین از نظر می گزرانید

برای بنده امتحان بزرگ داکتر احمدزی از کوره برآمدن این آزمون عظیم، مبارزه علیۀ فساد اداری، بوده که " 
و چنان انکشاف کرده  هرم ادارۀ سیزده سال گذشتهفساد اداری در. سایه قرار می دهدمتباقی گفته هایش را زیر 

ی واقعی رفاه ملت و مملکت مانند غدۀ سرطانی ریشه دوانده و ارزش های واالی کشور را تمام ارزش ها در
 جانمیتوانست در آن محیط های سادۀ حیات یک جامعه  تحت سلطۀ خود قرار داده بود که هیچ گونه آرزومندی

 ".داشته باشد
افغان جرمن  "که آنرا از اخبار روز  صادر کردذیل  تنم باازاین که داکتر احمدزی دیروز فرمانی خوشنودم 

 :قتباس می نمایما" آنالین 
  

ولسمشر . ړلو حکم وکړدر څی یوه فرمان کی د کابل بانک د دوسییافغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په " 
 .شی لړباید راپورته او وڅیفساد سره کلکه مبارزه کوی او دنوی کابل بانک دوسیه  دویلی چی 

کابل بانک د حامد کرزی په دوره کی لوت شو خو د دغه بانک لوتونکی، چه د ادعاوو پر اساس د کرزی او 
 .خپلوان ول، معاف کړای شولشال فهیم رما

د کابل . وروسته دا بانک دافغانستان ملی بانک ته وسپارل شو او بیرته دهغه وندی داوطلبی ته وراندی شوی
  ".څخه تر زر ملیون دالرو پوری تاوان وشو ملیون 011بانک په قضیه کی که 

 

یک عمل سنجش شده نیست، لیک با وجود آن امید " موزه را قبل از آب دیدن از پا کشیدن " به گفتۀ عام چه گر
انستان، میهن غم داده و برای نجات افاتحاد باهدست  ، قضائی و امنیتیلیدارم که تمام ارگانهای مربوط عد

 .برای اقامۀ عدالت در کشور هموار سازندرا  و راهکنار گذاشته  منافع شخصی خودرامشترک ما، 
که در آن بایست بدون امتیاز و  ستا، بلکه خانۀ مشترک ملت افغان ودهبشخص نبوط به یک رمافغانستان 

 .های واالی حیات استفاده کنند شو از ارزنموده زندگی  تبعیض مشترکاً برادر وار
، هر روز امیدم برای بهبود زندگی ملت معصوم، روز سپری گردیده روز دوشنبه باینطرف که صرف دواز 

 .می گیردهموطنان عزیز و محرومم بیشتر رنگ و ُرخ 
 میکنم کهعتراف ا .دارد ءکه در وجودم احساس میکنم باالی تهداب گذاری سالم اشرف غنی اتکای امیدواری

سروکار س میهن رنج دیدۀ خود أکه با یک انسان وطن دوست و روشنفکر واقعی در رذهنم گواهی می دهد 
وی را انسان با جرأت بوده و مانع هرگونه راهیابی فساد در اداره خواهد شد و ما سیربینان غنی اشرف  .داریم

 . ودبشاهد گرفتن پول از یک کشور بیگانه نخواهیم و  ندیده تلویزیون ۀهیچگاه روی پرد
 

 لت افغانمنجات افغانستان و وحدت بین سر بلندی و امید به 
  

 پایان 
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