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  2از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب ته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد، نوش ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

   
 ٢٣/١١/٢٠٠٩                            مـيـړنی  سرور 
        

 د صديق چکري د نيولو امر صادر شوی
  سنډی ټايمز

  
چې د حج او اوقافو د وزير صديق چکري او د  سنډې ټايمز ورځپاڼې ته د افغانستان د لوی څارنوالۍ مقاماتو ويلي ،

   .يولسمشر کرزي د کابينې د يو بل وزير د نيولو اوامر صادر شو

کابينې د بل وزير نوم L نه دی څرګند شوی  د

 رواني  د خو ورځپاڼې ويلي چې دغه اوامر 

يس کرزي ته ھم ئمياشتې په سر کې جمھور ر

 .سپارل شوي دي

ورځپانې په وينا په افغانستان کې د فساد او  د 

د مبارزې ځانګړي ځواک  ونو پر ضد جرم

ې د پوليسو خاص وچې د امريکا او برتان

مشاورين ورسره مرسته کوي د حج او اوقافو د 

وزير صديق چکري پر خ�ف کافي او قانع 

 .کړي دي کونکي اسناد او شواھد برابر

م واخستل شي لومړی بايد د افغانستان د قانون له مخې له دې نه مخکې چې د دواړو وزيرانو د نيولو لپاره ګا

 .ونيت لغوه کړيئولسمشر کرزۍ د ھغوي سياسي مص

نيې دوه وزيران د مالي فساد په تور محاکمه شي يکرزيۍ به پريږدي چې د ھغې د کاب سنډې ټاميز وايي دا چې حامد

 .ازميښت وياو که څنګه دا به په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو په اړه د کرزي د تازه ژمنو لومړنۍ 

افغان ولسمشر چې نړيوالو پرې د فساد د مخنيوي په برخه کې کلک فشار راوستی د دويمې پينځه کلنې دورې د 

 .لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د فساد مخه به نيسي او تورن چارواکي به محاکمې ته وړاندې کوي

ر شوي چې په روانه اونۍ کې د افغان امينتي دو وزيرانو د نيولو اوامر وروسته له ھغې صاد د افغان دولت د

ځانګړي ځواک لخوا د لس ګونو زرو ډالرو د اخت�س او حيف او ميل  ځواکونو يو جنرال له فساد سره د مبارزې د

 .کولو په تور ونيول شو

 شفافيت په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې دا تازه تحوLت په داسې حال کې رامنځ ته کيږي چې د

 . ې وروسته په پراخ فساد کې ککړ د نړی دويم ھيواد وبالهينړيوال سازمان په خپل راپور کې افغانستان له سومال

سنډې ټايمز ورځپاڼه وايي افغان ولسمشر د لوړې په مراسمو کې فساد د افغانستان لپاره يو خطرناک دښمن بللی خو 

لپاره څه کوي دا به د ورځپاڼې په وينا په راتلونکو اونيو کې کله دا چې نوموړی به ددغه دښمن د جرړو د ويستلو 

 .وLيتونو واليان ټاکي روښانه شي ٣۴چې کرزۍ خپله نوې کابينه او د 

ويره ھم شته ه اھل کار ته سپاري خو دا پد لندن چاپ دغه ورځپاڼه زياتوي سره له دې کرزي ژمنه کړې چې کار 



  
 

 

  2از  ٢ :تعداد صفحات
 ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 maqalat@afghan-german.de 

چې کيدای شي نوموړې به مھمې او لوړې څوکۍ ھغو اشخاصو ته ورکړي چې له ده څخه يې په انتخاباتو کې 

 .م�تړ کړی او يا پخوانيو مقاماتو څو د شوي فساد د ښکاره کيدو مخنيوي وشي

کرزي مو غوښتي چې له  ې د بھرنيو چارو د وزير څرګندونې راخيستي چې ويلي ،يورځپاڼې په دې لړ کې د برتان

کرزي غواړو څه چې د افغانستان  ډيويډ ميليبنډ ويلي مونږ ھم ھغه څه له حامد .د اوسني پراخ فساد مخه ونيسي 

 .خلک يې غواړي

زير ويلي کرزي په دې برخه کې کلکه ژمنه کړې خو ھغه بايد خپلو وعدو ته عملي بڼه وې د بھرنيو چارو يد برتان

 .ورکړي

د دولت د مخالفانو فعاليت ھم په ژمي کې  په افغانستان کې ھوا په سړيدو ده، : لې په دوام کې ليکيسنډې ټايمز د مقا

 کميږي نو ھمدا ښه فرصت دی چې ولسمشر کرزۍ Lزم بدلونونه رامنځته کړي

ازې د کرزي ورځپاڼه بيا د يو شمير افغان کارپوھانو په حواله وايي چې د تيرو اتو کلونو د ټولې ناکامۍ بار بايد يو.

لومړي کال کې د طالبانو له ماتې وروسته نړيوالو ھم د  ٢٠٠١دغه کارپوھان وايي په  پر اوږو وانه چول شي ،

 .د لرې کولو لپاره کافي پاملرنه نه ده کړې رغونې د اوږود مھالو ازمونونو جنګ زپلي افغانستان د بيا
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