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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                  سالم خان :ليکوال  ٢٦-٠٤-٢٠١١  ني

  یياند يو ي اوړ استعفى ورکېد دفاع وزير د
 ېړنه وغواښد بخيبا

 د دفاع وزير ېه چړه وکړکې د رايو په  اکثريت پرېه دافغانستان مشرانو جريلورمه ن په یاشتي دمیيدغوا
 . ته حاضر شيې جریړ ونوموی دیميعظ وزارت وياند جنرال ېي او د دړ استعفى ورکې دګعبدالرحيم ورد

، په دفاع ېان و پر ې يې د ملي اردو جامېمه، يوه تن، چ٢٨ د وري په  ېي، چېه وروسته له هغه کړکېدغه پر 
پي کولو و نورو له يو منسوبينو له وژلو او د شپېه؛ خو د ملي اردو د درړه وکى بريد هانمر د ېوزارت ک

ه، هم د مشرانو يمه ن٣٠ په یاشتي د دحمل دمی تر دیاندړو .زو ووژل شوډرو په ېتوروسته، د ملي اردو د سر
 راغلي، بايد ې پاتېواکونه د ياد شوي بريد په مخنيوي ک د ملي اردو ې امله چې وو، له دیو ويلړر غې يو شمېجر

 یمي زابلي دمشرانو چراکتر زلډ د زابل استازي ېه کپه مشرانو جر .يړ استعفى ورکېد ملي دفاع وزير له دند
 ېو د دړ د غې د ملي دفاع وزارت وياند جنرال محمدظاهر عظيمي د ولسي جرې وويل، چېه ک غونیپه ورستن

د ده په وينا،  ، دهیړنا کينو په ويتنه دافغان دولت دمخالف دغه غو ی  مشرانو جرې ويلي، چېواب ک په ېتنغو
 ته معرفي او ارنوالق او بايد  ي تعلیيى، دنده ړ ته سپکاوى کې جرې د دفاع وزارت وياند دې امله چېله د

ه ليک ړکېلور ماده ييز پر يو ېه ک غون په نننېه، مشرانو جرړ موضوع په اېوندړوروسته د ا .محاکمه شي
 ې راغلي، چې او په کې غير مسووالنه بلل شوېندونر د دفاع وزارت د وياند ېه ليک کړکېپه پر  .ړصادر ک

ه په  مشرانو جرې دا هم ويل شوي، چېه ليک کړکې په پرې ته دوضاحت لپاره حاضر شیعظيمي بايد  مشرانو جر
 .ه کويړکېار او د  دفاع وزير د استعفى پرين  خپل مخکيني دري

 .هړه تاييد کړکې تنو د شنو کارتونو په پورته کولو سره دغه  پر٨٨خه و ړ حاضرو غ٩٠ له ېد مشرانو جر
اى يو بل کس د دفاع  پرګ د وردېه، چړتنه وکخه غو رييس فضل هادي مسلميار له ولسمشر ې مشرانو جرد

د له ياند باي وزارت ویړاو دنومو ي،ړ ته معرفي کې ترالسه کولو په موخه ولسي جرېه د اعتماد د رايوزير په تو
 .ېړنه وغواښخه بخ او افغان ملت یمشرانو جر

 د ملي امنيت رييس رحمت اهللا نبيل د ولسي ېي، چې ترسره کې حال کېت ياد شوى بريد په داسپر ملي دفاع وزار
اى نيولى، خو دوى  ېواکونو په ليکو کر مخالفينو د افغان امنيتي ې يو شمې ويلي و، چېه ک په عمومي غونېجر
 . ديېړ پيل کې د پيدا کولو هېي

  .ی دی اخيستو ترسره شوېخه په ي جامو  له پوېى بريد و، چانمريم ې دا درېرو دوه اونيو راهيسېله ت
 یدبله لور  هکلهیپه د يړ وکېندونره ړ اېي په دړ دا مهال نه غواې، چی دید ملي دفاع وزارت وياند وويل

 دفاع   پهیي وای دی خپور شوی کې  د تاند په  ويبپاین حال کي په عیاد  چي را پور پر بنید شويوه بل نا تائيد
 یته وه چوجه ن ي اختالفاتو له  دننه خپل منې دا په دفاع وزارت کېى بريد نه دى شوى، بلکانمر وزارت هي

 النجه ددفاع دوزارت د لوى درستيز اودهغه وزارت د ی چی دیل شوي وی را پور کیړدتلفاتو سبب شوه،په نومو
 او وروسته د دوى ېه النجه کړ په اېاکن د يو جنرال د ې وه، دوى په دفاع وزارت کي مرستيال نظري ترمنلوم

 . دهېته شو وسله واله ند ساتونکو ترمن
 ۍړ ده، په همغه لومېړ کېولو ه د پېښې پې ددفاع وزارت هم له پيله د دی  چی دیل شوي داهم وی په دغه خبر ک

 .بولډ وې يېينودل او آن ښ نې ته پرېستان سيمې ژورنالې يځور
واکونو ي، د امنيتي ړان ته چاودنه ورک خپل ې چې له دېاندړى و او وانمر دا ېوزارت چارواکي وايي چدفاع 

ودلي، خو ستانو ته ې او چاوديدونکي مواد ژورنالي واسکانمر دفاع وزارت د ې چېسره له د. له خوا ووژل شو
 .ي ديړمعلومات ورکه پوره ړ هم د هغه د هويت په اېي د جسد او نه يانمر د ېنه ي
 آن د ېه وه، چه دومره پ غونېتل او هلته ي ته وغوګ وروسته ولسمشر د دفاع وزير او لوى درستيز ارېښېله پ

 ولسمشر، لوى درستيز او د ملي دفاع ې ايستل شوى او يوازې غونېين دادفر سپنتا هم له دملي امنييت سالکار رن
 .ى دىړون ک ېه ک غونېوزير په د

 راغلى، خو تاند ته په ېر ک لرونکي موټ کارېى بريد کوونکى په اانمر ېفاع وزارت چارواکي ادعا کوي چد د
 د ې کس و، چېد دا د مارشال فهيم هغه نېه چړدو په شرط ادعا وکې د نه افشا کې سرچينېوي ېدفاع وزارت ک

 .ېه شوړ شخي مرستيال ترمنړ د لوى درستيز او د دفاع وزارت د لومېه يړ په اېاکن او نه ېاکن
ى نه، انمر دا ېيي چه د ده معلومات هم ړ اې په دې مشر هم ويلي چ رسنېيوالړ نې د يوېتاند ته په کابل ک

  پاي .ته وهښي ن خپل منېبلک
 


