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كسب دوم مقام فساد دولتي... معارف و مافياي فساد اداريعواقب ناگوار فساد در افغانستان
محمدعلي رحماني



2

سـخـن کــارا

    محمدعارف رضايي

فساد عامل عمده باز دارنده رشد معارف در افغانستان  

  

فاطمه رحيميفوزیه فروتن
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 یکی از شاخصه های تأثيرگذاِر که جلو رشد، شکوفایی، آبادانی 
و پيشرفت معارف را در کشور سد کرده است، فساد بی رویه در 
از  به طورعموم  پدیده  این  است.  معارف  سکتور)بخش(  درون 

است.   شده  ترویج  معارف  بلندپایه ی  مقامات  جانب 
غزنی  والیت  در  می توان  ویژه  به طور  را  فساد  از  نمونه های   
شرکت های  »ناشر«  اهلل  احسان  ریاست  زمان  در  که  دید 
پول  هنگفت  مبلغ  وگرفتن  قراردادها  بستن  از  پس  قراردادی 

قبل از تکميل کار ساخت ساختمان های مکتب ها که پول های آن را از طریق موسسه ها 
و کشورهای حمایت کننده دریافت می کردند، پا به فرار مي گذاشتند که از پولهاي سرقت 
شده آن زمان هيچگونه بازرسي از سوي ریاست معارف پيشين غزني صورت نمی گرفت. 
بيش تر از مکتب ها، کاٍر ساخت وسازش به دليل حيف وميل و فساد مالی نيمه کاره ماندند. 
از طرف دیگر تعداد زیادی از مکتب ها   را می توان یافت که با تبانی با ریيس معارف غزنی 
و  مافيایی  باندهای  ميان  آن ها  پول  که  بودند  یافته   اختصاص  نا  امن  ولسوالی های  در 
ریيس معارف تقسيم می شده است. افزون برآن تعداد زیادی از مکتب هایی وجود داشتند 
و  بست های خيالی  ایجاد کردن  و  طرح  با  و  می زدند  اختالس  به  دست  مدیران شان  که 
سازش کردن با ریاست معارف، پول های هنگفتی را دریافت می کردند. فروش بست های 
بوده  غزنی  والیت  در  جدی  چالش های  از  یکی  نيز  مکتب ها  مدیران  بست  و  معلمان 
است و اکنون نيز این مشکل وجود دارد. این روزها، کسانی که واسطه و یا پول نداشته 
باشند، به عنوان آموزگار استخدام نمی شوند. درمقابل کسانی که واسطه دار و یا پول دارند، 
بست ها را به قيمت های متفاوت خریداری می کنند و به طورعموم قيمت بست ها ميان 
20000 – 50000 افغانی به فروش می رسند. البته  قسمت عمده ای این فساد در زمان 
ریيس پيشين صورت گرفته است؛ اما اکنون نيز به نظر ميرسد که ریيس معارف کنونی 
دست شان آغوشته به این ناهنجاری ها خواسته و ناخواسته ای فساد در معارف است. ایشان 
با رویکرد گزینشی دوگانه تالش دارد که مکتب های خيالی و بست های خيالی بسازند 
که  به نظر ميرسد این کار انجام یافته باشد. این درحالی است که ولسوالی های امن از 
کمبود کارمند معارف در تشکيالت شان شکایت دارند. روی هم رفته، بيش ترین فساد در 
وهله ی نخست در درون وزرات انجام گرفته است. پس از آن، به والیت و ولسوالی ها 
فاروق وردک  پيشين  وزیر  اختالس  مالی  این فساد  بارز  نمونه ای  یافته است.  گسترش 
است که  درصد درشتی از بودیجه  اختصاص یافته به وزارت معارف را حيف وميل کرده 
بود که کميسيون حقيقت یاب »سيگار« اختالس و موارد فساد وردک را سال های پيش 
از این حيف وميل ها را  برمال ساخته بود. نادرخان کتوازی یک عضو این گروه، بخشی 

نشر کرد که قرار ذیلند:
1. هفتاد درصد حيف و ميل در یک هزار و یک صد ميليون دالر بودیجه این وزارت )معادل 

به 770 مليون دالر(
2. چهار صد ميليون دالر اختالس زیر نام »ظرفيت سازی«

3. یک هزار و دوصد مشاور، که اکثر شان نزدیکان وزیر، فرزندان و نزدیکان نماینده ها، 
آشپزها و راننده هایند.

4. هفتاد و پنج  هزار معلم خيالی )معاش هر معلم 13000 افغانی یا 215 دالر که ماهانه 
معادل می شود به »16,125,000« دالر

5.سه  هزار و پنجصد مکتب های خيالی )در هر مکتب 21 معلم خيالی(
6. حيف و ميل شدن دوصد و هشتاد و هشت ميليون دالر زیرنام چاپ کتاب های نو.

این ها مواردی ناگواری اند که  آسيب جبران ناپذیری را بر پيکر و قامت لرزان معارف کشور 
وارد ساخته اند. بيش ترین موردی فساد را می توان در زمان وزیر پيشين یافت. ایشان هم 
به لحاظ فسادمالی و هم به لحاظ فساد اداری وزارت معارف را به وردکستان تبدیل کرده 
بود و جفای بزرگی را در حق شایسته ساالری، نخبه گرایی و استعداد محوری روا داشته 
بود. برای این که موارد فساد دراین وزارت کاهش یابد، می باید کميته ی نظارت وتفتيش 
شکل بگيرد که همه شمول باشد و این کميته آیينه ی تمام نمایی همه مليت های ساکن در 
افغانستان باشد تا کاستی ها به خوبی دراین آیينه انعکاس یابد و از تکرار خطاها جلوگيری 

شود.

مبارزه با فساد اداری نیاز به تالش تمام اقشار جامعًه افغانی دارد

   فساد و دولت افغانستان

»ان اهلل یأمرکم ان تؤدو االمانات الی اهلها«
ترجمه: خداوند »ج« به شما دستور ميدهد که امانت ها را به اهل آنها بسپارید.

فساد اداری از پدیده های مخرب و زیانبار اجتماعی است. 
فساد اداری چنانچه از نامش پيداست، معموال در چارچوب یک اداره مطرح می شود. تجربه نشان 
داده هر قدر قوانين مؤثر هم باشد، در موجودیت فساد، کاری برای بهبود اوضاع عمومی جامعه از 
پيش نخواهد رفت. فساد اداری افزون بر آنکه خود پدیده منفی و بد نام است، زمينه ي سؤ استفاده ها، 

حق را باطل جلوه دادن و برعکس.........

 قادرعلي حسني

محمدنادر  نبي زاده 

 مطالعاتي که در جوامع مختلف در ارتباط با پدیده ناميمون فساد صورت گرفته است، بيانگر این 
مسئله است، فسادي که به طورعموم در درون دستگاه دولت انجام مي پذیرد، در سطوح مختلف 

از مقامات باال رتبه و پایين رتبه دولتي با درصدي هاي متفاوت انجام ميشود.
امثال  نظام  ارشد  و  رتبه  مقامات عالي  سياسي،  نخبگان  ميان  بيشترینه  باال  سطوح  در  فساد 
معاونيت ها، وزارتخانه ها و ریاست ها تحقق مي پذیرد. این صنِف از دولت مردان تالش دارند با 

ایجاد رابطه هاي غير منطقي و زد و بندهاي غير معقول افزایش مي دهد.........

دې ته په کتو سره د غزنې په اړه بحث او خبرې نه يوازي  دغزني د اوسېدونکو لپاره مهم او بنسټېز رول لري 
بلکه د هيواد په کچه د پام وړ بللې کېدای شې .

د هيواد د نورو واليتونو په څېر د غزنې ثبات او پرمختګ له ښې حکومتوالۍ  سره تړلی دی، که حکومتوالۍ يې 
له فساد څخه ليرې وي، خلکو ته په مستمر او مثمر ډول سره خدمات وړاندې شې، خلک په خوندې ژوند کولو 
باندې ډاډمن شې نو ليرې نه ده چې د حکومت او ولس تر منځ چې کوم واټن شتون لري  له منځه به  الړ شې او 
تر منځ به يې د ګډي همکارۍ زمينه رامنځ ته شې . يوه خبره چې موږ يې په زغرده کوالی شو هغه  دا ده چې په 
غزنې کې روان  سياسې او اداري وضعيت چندان ښه السته راوړنه نده لرې يعنې که چيرته اوسنۍ فساد همداسې 
حاکم وي نو له شکه پرته به ډېر ژر د حکومت له ولکې او واک څخه حاکميت ووځې، ځکه د غزنې اوسنۍ محلي  
اداره  د خلکو او ولس  لپاره د خدماتو  د وړاندې کولو وړ او  پاملرونکې برنامه نه لري  چې دا حالت  په ډېرو 
مواردو کې د خلکو او حکومت تر منځ د فاصلې د ايجاد سبب ګرځېدلی. د غزنې په محلي دادره کې په پراخه کچه 
فساد شتون لري، د هغې څيړنې په بنسټ چې د بدلون او ژغورني ملي مجمعه  په الره اچولې وه مالومه شوه چې د 
غزنې ولس له اوسنۍ اداري څخه ناخوښه دی چې علت يې په دې اداره کې د پراخ فساد شتون  په ګوته شوی دی .
دا څيړنه په ډاګه کوي چې د غزنې په هره محلي اداره کې  له بده مرغه فساد په سازمان يافته ډول سره په يو دود 
بدل شوی، رشوت اخيستونکی او وروکونکی يې له اخالقې پلوه د هيڅ ډول ناراحتي او مالمتيا احساس نه کوي، 
اختالس او په قراردادونو کې فساد په پراخه کچه شتون لري. پورته ټولو ادعاوو اود  ولسونو د ښې ورځې په 
وړاندې شته ننګونو ته په ګټو سره مرکزي حکومت ته په کار دي چې د غزنې د روان وضعيت د له منځه وړلو 

او يوې روڼې حکومتوالۍ رامنځ ته کولو په پار يو باصالحيته استازی د څيړنې لپاره وګماري او شته 
ستونزو ته د پای ټکی کېږدي .........

 عنايت ناصر

په غزني کې حاکم  وضعیت ته کتنه

غزنی له کلتوري، ټولنيز اقتصادي، امنيتي او جغرافياوي لحاظه يو مهم او د پام 
وړ واليت دی، له هره پلوه يې هم  ښه اوهم  بد وضعيت په ټول هيواد باندې تاثير 
غورځونکی دی. که په دې واليت کې امنيت او ثبات قايم وي نو په دې مانا دی 
چې ټول هيواد به له امن او ثبات څخه برخمن وي او که  حالت يې ترنګلی او له 

کړکيچه ډک وي په همدې توګه به ټول هيواد نارامه او له  ننګونو سره مخ وي 
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محمدنادر  نبي زاده 

            گـــزارش کــارا

 محمدعلي رحماني 

     بر اساس بررسی های که از سوی سازمان شفافيت بين 
المللی در بخش فساد صورت گرفته است، نشان می دهد که 
یکی از کشورهای این جهان که در آن مردم غيور، شجاع و 
عدالت خواه زندگی دارند، در یکی از مهم ترین رقابت هاي 
جهاني مقام نایب قهرمانی سال 2015 را از آن خود کرده 

است.
در این گزارش آمده است که افغانستان در یکی از مهم ترین 
مبارزات تحت هدایت دو مربی نامدار )داکتر صاحب غني و 
عبداهلل(  با همکارانش که همه ي آنها از توانایی و شایستگی 
و  شمالی  کوریای  کشورهای  مغلوب  اند،  برخوردار  خوبی 
سومالی شده و مقام نایب قهرمانی را از آن خود کرده است.
گفته ميشود كه سعي و تالش شبانه روزي مربيان 
ورزيده حكومت وحدت ملي سبب شده است كه 
نيروهاي خط دفاع و خط ميانه به شمول كاپيتان و 
داور بهترين زمينه را در بخش حيف و ميل دارايی 
با  فاروارد  جنابان  عالي  تا  نموده  مساعد  ملت، 
مهارت خوب شان  اين مقام را براي افغانستان 

به ارمغان بياورند. 
این گزارش در حالي منتشر مي شود که مربيان کار ورزیده 
این کشور همواره گفته اند که در این اواخر مبارزه با فساد 
از دستاوردهاي خوبي شان حرف به  جدي تر شده و مداوم 
زبان مي آورند. سران حکومت وحدت ملي قبل از برگزاري 
براي  نيز  شان  انتخاباتي  پيکارهاي  زمان  در  مبارزات   این 

مردم وعده داده بودند که با ميراث باقي مانده چندین ساله ي 
کرد؛  خواهند  مبارزه  جدیت  با   ) فساد   ( پيشين  حکومت 
درحالی که گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافيت بين 
المللی نشان می دهد که این حکومت به تعهدات خود عمل 
نکرده و گراف فساد در این کشور نظر به سال های گذشته 

هنوز هم سير صعودی را پی موده است.
بخش  در  سازمان  این  سوي  از  کشورها  بررسي  اساس  به 
جایگاه  در  بررسي  این  در   2014 سال  در  افغانستان  فساد، 
امتياز در  با کسب 11  اما در سال 2015  سوم قرار داشت، 
جایگاه 166 مقام دوم رده بندي را از آن خود کرده است که 
دو رقيب وي ) کوریاي شمالي و سومالي ( با کسب 8 امتياز 
در جایگاه 167 با کسب مقام اول رده بندي در صدر جدول 

قرار گرفته است.
این  شامل  نيز  دنمارک  کشور  که  است  یادآوري  به  الزم 
رقابتها بوده است که با کسب 91 امتياز از جمله کشورهاي 

پاک و بدون فساد در سطح جهان شناخته شده است.
حال سوال اساسي اينجاست: با آنکه سران حکومت 
وحدت ملي همواره از مبارزه با فساد حرف ميزنند، چرا گراف 

فساد سير نزولي ندارد؟
دیدگاه تانرا به آدرسهاي که در بخش مشخصات هفته نامه 
ذکر شده است براي ما بفرستيد و ما آنرا از طریق صفحات 

انترنتي با دیگران همرساني ميکنيم.
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مبارزه با فساد اداری نیاز به تالش تمام اقشار جامعًه افغانی دارد

آحاد  ميان  بی اعتمادی  ایجاد فضای  وانمود کردن،  را حق  باطل 
را  منفی  اثرات  غيره  و  کشور  اقتصادی  منابع  رفتن  هدر  جامعه، 
در پی دارد. فساد اداری امروزه در جامعه ما متأسفانه به یک معضل 
کالن ملی مبدل شده و مبارزه با آن، نيازمند تالش جمعی تمام 
در  اداری  فساد  عوامل  جمله ی  از  است.  افغانی  جامعه ي  اقشار 
افغانستان ميتوان از نبود امنيت، عدم تطبيق قانون، ترجيح دادن 
روابط شخصی بر منافع جمعی، کم بودن معاشات کارمندان دولتی 
و غيره نام برد.  بدبختانه این معضل تا آن حد در جامعه ما ریشه 
دوانيده که حتی عده ی از افراد با نهایت مأیوسی، مبارزه با آن را 
محال و ناممکن ميدانند، حال آنکه اگر واقعا تالش صورت بگيرد 
و منابع صادقانه برای محو این پدیده استقامت داده شود، شاید به 

زودی شاهد مهار و کاهش آن در جامعه خود باشيم.
برای مبارزه با فساد اداری چنانچه از مفهوم آیه کریمه برمی آید، 
برکناری  قضيه  دیگر  سوي  از  و  صادق  و  عامل  کارمندان  تقرر 
از فساد کمک  ادارات  پاک شدن  برای  کارمندان مفسد  و حذف 

اداره یک فرد  این فورمول در رأس یک  براساس  ميکند. هرگاه 
و  تقریبا همه مشکالت  بگيرد  قرار  متعهد  و  شایسته، متخصص 
و  امنيتی  گزاف  مصارف  پرداخت  بدون  اداره  آن  های  نارسایی 
در خدمت  و  رفع شده  ترین شکل  و ساده  بهترین  به  تجسسی، 
مردم قرار مي گيرد. اگر رئيس یا مدیر یک بخش شخص صادق 
باشد، نا گفته پيداست که کارمندان صالح را به کار می گمارد و 
زیر دستانش هيچ گاه جرأت فساد و خيانت را نخواهد کرد.  این 
خانه ها  وزارت  و  والیات  ولسوالی ها،  تمام  در  ميتوان  را  فورمول 
و حتی در کشورها و تمام جامعه بشری قابل تعميم دانست. در 
به فن  آراسته  و  استخدام کارمندان متخصص  این مورد،  پهلوی 
آوری های مدرن روز، تطبيق عادالنه و همه شمول قوانين، ازدیاد 
معاش و بهبود وضع معيشتی کارمندان ادارات و اصالح روند های 
کاری و ساده سازی اجراآت هم ميتواند به حل این معضله کمک 

نمایند.

كسب دوم مقام فساد دولتی بر افغانستان مبارک است

»ان اهلل یأمرکم ان تؤدو االمانات الی اهلها«
ترجمه: خداوند »ج« به شما دستور ميدهد که امانت ها را به اهل 

آنها بسپارید.
فساد اداری از پدیده های مخرب و زیانبار اجتماعی است. 

فساد اداری چنانچه از نامش پيداست، معموال در چارچوب یک اداره 
مطرح می شود. تجربه نشان داده هر قدر قوانين مؤثر هم باشد، در 
موجودیت فساد، کاری برای بهبود اوضاع عمومی جامعه از پيش 
نخواهد رفت. فساد اداری افزون بر آنکه خود پدیده منفی و بد نام 

است، زمينه ي سؤ استفاده ها، حق را باطل جلوه دادن و برعکس 

......په تيرو څوارلسو کالو کې د غزني پر محلي اداري يوه فاسده او مصلحتي اداره  تپل شوي، دغه اداره تل خپله بقاء په 
فساد کې ويني، د دوي ريښې تر کابله پوري رسېږي، په محلي اداره کې د ځينو خاصو کړيو او مافيايې ډلو مصلحت اعمال 
کړی، دوي په کابل کې د غزني په محلي اداره کې د تقرري او عزل اړوند پراخ صالحيتونه لري، له نوموړي صالحيتونو 
څخه په ګټه اخيستو دوي تل د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړي دی. د غزني خلک له فساده خالي اداره غواړي، داسې 
اداره چې دوي ته د ښه ژوند تضمين ورکړي، خدمات ورته وړاندي کړي، له ټولو وګړو سره له تبعيض او تعصب 

څخه پرته برخورد وکړي، تقرري په کې د ظوابطو پر مټ  وي نه د اړېکو پر بنسټ
بايد ووايو چې نور د غزني خلک په هيڅ عنوان سره اوسنۍ فاسده چارواکې د حاکمانو په توګه نشې منالی، د 
غزني خلک غواړي چې د محلي اداري د ښتوب په  پار پراخ او چټک ګامونه د مرکزي حکومت له طريقه اوچت 
کړي تر څو د تغييراتو او اصالحاتو په محور کې يوه پاکه، سالمه او خدمتګاره محلي اداره په غزنې کې رامنځ 

ته شوې وي.

په غزني کې حاکم  وضعیت ته کتنه

تـــو اي بـــرادر و همسایه ي مسـلمانــم
تـــو اي اميد افــق هـاي عشـق و ایمانـم
تـــو را بـه چهره ي یک مرد دیده بودم من
عـالج و مـرهـم صـد درد دیده بودم مــن
ولــي ز پشـت ورق بـي خبر که شيطانـــي
فــقط بـه رنـگ و قـبا از تـبار انسـانــــي
چــرا از روي عـداوت مــرا به سنگ زدي؟
و خـود ســرخ تـنـم را شـبـيه بـنگ زدي؟
بـــراي مــرگ مـن از هيچ هم نشرميدي
و در جـنایـت خــود از خــدا نـترســـيدي
بـگو که آدم یا نسل گرگ و جنگ و دشت؟
و یـــا سالله ي چنگيزهاي وحشي و مست؟
مــرا ز کينه ي دیرینه ات شـکایت نـيـست
و از جــنایت بــي مـثل تو حکایت نيـست
تــو هرچه هستي فقط رهرو و ضمير خودي
غـــروب و حشــت آلــوده با نفير خــودي
دلـــم ز مکــر و هـوسبازي تو بيزار اسـت
ولــي اگـر گله ي هست از وطنـدار اســت
بگــو بگـو تو وطندار این چه بي رنگي است
درون خون تن ات قطره هاي بي ننگي است
تـــو را کـي گفـت ضمـير خوده قمار بـزن
بيـــا و دختــر مـعـصوم را بــه دار بـــزن
تـــو بــا جـنایت خود زنده را به گور ببـــر
 و مــــادران مــــرا در دل تـنــور ببـــر
تـورا کي گفت به فتواي دیگران سود است؟
و پــاي هرکه به مکتب رسيده مردود است؟
برو بـه مـدرسه ها  چيده چيده زهر بپــاش
بيــا به هـيـات دیــوانه گـي و قهر بپـاش
حــــدیث مــدرسه و مکتبـم تغيير بـــده
و آیـــه هاي خـــدا را به دســت تير بــده
و بــر رکــاب ابوجهل پسـت تر شـــده یي
به مــکـر و حيلـه ي ابليس بارور شــده یي
 و پيـش از ایـن که صداي محمدي خيــزد
عمــر بيـاید و خــون تـــو از گلو ریــــزد
بيـــا و دســت بـده عقـده را به دار بـــزن
و از بــراي خــدا کيـنـه را کـنـار بـــــزن

همه چيز برای سفر مهيا بود، ماشين اش را روز قبل به تعميرگاه برده بود و چقدر 
مشکل  وهيچ  ميکند  کار  ساعت  مثل  موتورش  بود  گفته  مکانيک  که  خوشحال 
ندارد، روغنش را هم عوض و تانکی تيل ماشين را هم پر کرده بود، به قول خودش 
چيزی نمانده بود که چک نکرده باشد وماشين اش جان ميداد برای رانندگی در 

جاده.
وسایل را داخل صندوق جابجا کرده و حرکت کرد، اما هنوز ساعت نگذشته بود از حرکت اش، 
تایر عقب موترش پنچر شده بود،  ناگهان متوجه شد که ماشين اش ميلرزد و تکان می خورد، 
متاسفانه نه تایر اضافی داشت و نه هم جک برای تعویض نمودن اش. کنار سرک ایستاده بود و 
برای هر موتر که با سرعت از سرک رد ميشد دست تکان ميداد و درخواست کمک می کرد اما 

متاسفانه کسی توقف نمی کرد یک ساعت گذشت وخسته کنار موترش نشست.
با خود فکر می کرد هر چيز ماشين اش درست و عالی است و تنها بخاطر یک پنچری کوچک 

تایر موترش، حرکت غير ممکن شده. خوب دوستان.
ضعف های اخالقی و رفتاری ما، هرکدام بسيار مهم و ارزنده هستند وهيچ کدام را نباید نادیده 
الظاهر کوچک ميتواند تمام خوبی ها  گرفت وکوچک شمرد. چرا که یک ضعف اخالقی علی 
ونقاط قوت مارا بی اثر کند، در واقع برای حرکت در مسير رشد و کمال هرچيز باید درست باشد، 

هر عيبی به تنهایی ميتواند این حرکت را مختل کند ومانع بزرگ برای پيشرفت ما شود.
به عنوان مثال: تصور کنيد کسی را که خيلی اهل عبادت و در سخاوت و دستگيری دیگران و 
کار خير فوق العاده است اما همين آدم در ارتباط با دیگران خصوصا خانواده اش خيلی عصبی، 

تند خوی و پرخاشگر است.
همين ضعف اخالقی چه بسا اثر مثبت عبادت و سخاوت وی را از بين ببرد و از محبوبيت اجتماعی 
اش کم کند یا کسی را فرض کنيد که خيلی مهربان است و با دیگران محبت ميکند و اما در عين 

حال خيلی پر توقع و زود رنج است.
یاد مان باشد که یک عيب ظاهراَ کوچک، مثل پنچری تایر موتر ميتواند تمام قابليت های مارا از 

بين برده وماشين رشد، موفقيت و سعادت مارا از کار و حرکت بيندازد.
با تقویت موتور و تيل سوپر باعث حرکت  یاد مان باشد که آن راننده هيچ وقت نمی تواند که 

دوباره موتر بشود. 
راننده برای حرکت فقط و فقط یک کار را ميتواند انجام بدهد و آن هم اینکه یا تایر موترش را .

تبدیل و یا هم پنچری آنرا را بگيرد تا بتواند دوباره به حرکت اش ادامه بدهد.

راستي عيب من و شما چيست و آن چه ايرادي است كه خوبي هاي مارا ضايع 
و حركت مارا مختل ميكند؟

آيا ماشين شما برای سفر آماده است؟

گردآورنده: رجبعلي حيدري

عبدالسميع مجروح

این شــــب زبـــخت کيست که فردا نميشود
ـ بــــستـه کـه پيدا نـمــيشود. بال سحر کــ

ای دل صـــبور باش و به تدبيـر تکــيه کــن
از آه و نـــاله ، درد   مــدوا نــمــی شـــــود.

دیگر کشاد کـــار خــود از غير کـــم طــلـب
این عقده جز به دست خـودت وا نــــمی شود.

بایــد بـهـم رسيم که مـــوجی شــود بــلنــد
هــــر قـطــره یی عليــحد ه  دریا نمـی شود.

زاهـــد دعــا مخوان به سر کشـــتگان عشق
هر بــلهــوس حــریف مسيحـــــا نمی شود.

آزاد گی به خون جــگر غوطه خــوردن است 
هــــر داغ دیــده ، اللــه،  صحرا نمــی شود.

دل را به ســـوز تا ســخنت دلنـشين شــــود
انشـای شـعـر خـوب بـه دعــــوا نمــی شود.

ملت از آیين حـــق گيرد نظام
از نظــام محکمی خــيزد دوام

هست دین مصطفی دین حيات
شـرع او تفـسير وآیيـن حيــات

خسـته باشی استوارت می کنـد
پختـه مـثل کوهسارت می کنـد

گــر زمـينـی آسمان سازد تــرا
آنـکه حق می خواند آن سازد ترا

آيين حق

اقبال الهوري
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عواقب ناگوار فساد در افغانستان
داراي  که  است  شده  گرفته  فسد  از  فساد  واژه ي 
معاني متفاوت چون: تباه شدن، ازهم پاشيدن نظام 
و هالک شدن آن، کار خالف انجام دادن و ویران 

شدن مي باشد.
این پدیده شوم سبب مي شود که کشورها به مرحله 
دست  شاید  و  باید  که  پيشرفت  و  شکوفایي  از  ي 
یابد، با موجودیت فساد نمي توانند تغييرات الزم را در 
خویشتن به وجود بي آورند. ویژگي تباه کننده ي فساد 
بيشتر در کشورهاي امثال افغانستان، کوریاي شمالي 
مطابق  افغانستان  دارد.  عيني  مصداق  سوماليا  و 
بررسي هاي که از سوي سازمان شفافيت بين المللي 
انجام یافته است، مقام نایب قهرماني را در فساد از 

آن خود کرده است.
سرعت این پدیده هرروز بيشتر از قبل افزایش پيدا 
همواره  پدیده  این  موجودیت  از  عام  مردم  مي کند. 
احساس انزجار مي کنند و اميد و انتظارات خوشي را 
ناباوري ها  این  ندارد.  شان  کشور  آینده ي  به  نسبت 
عواقب و عوارض  ناگواري را در قبال داشته است. 
به  آنرا  فساد  پدیده ي  که  مبهم  فضاي  موجودیت 
ارمغان مي آورد سبب کاهش سرمایه گذاري مولد و 

دراز مدت، از بين رفتن امکانات و فرصت هاي بالفعل و 
بالقوه، توزیع ناعادالنه ي ثروت و دارایي ها و فرصت هاي 
خطرپذیري  افزایش  بيکاري،  نرخ  افزایش  اقتصادي، 
سرمایه گذاري ها، فرار سرمایه از کشور و عدم استفاده 
از داشته هاي طبيعي و اقتصاد زیر زميني شده است. در 
نهایت موارد فوق سبب راکد ماندن ظرفيت هاي بالفعل 

شده و منجر به رکود اقتصادي در کشور شده است.
دولتي  امکانات  رفتن  یغما  به  سبب  فساد  آن  بر  عالوه 
شده که از برایند این رویکرد طبقات متخاصم اجتماعي 
ناعادله  توزیع  از  ميشود  ناشي  که  آید  مي  ميان  به 
روابط  سبب  فساد  انحرافي  خطرات  دولتي.  ثروت هاي 
ناسالم در اجتماع ميگردد. افزون بر اضرار فوق فساد و 
را به ميان مي آورد،  اميدي فردي و اجتماعي  نا  اینکه 
باز مي دارد و سبب  قافله ي رشد و توسعه  از  را   جامعه 
شکاف و فاصله ي عميق ميان مردم و دولت مي شود. این 
مسئله باعث عدم تعاون و عدم همکاري اجتماع با دولت 
مي شود. با تداوم این روند دولت فساد پيشه ي افغانستان 

بيشتر از قبل متزلزل و ضعيف مي شود.
ناکارا و شعار  به دولت مردان  این قلم  پيشنهاد صاحب 
پرور این است، بيایيد به جاي شعارهاي شيک که عليه 

فساد مي سرایيد، مي باید اندکي ویژگي پاراگماتيستي را 
ميان خالي  و  تيوري هاي خشک  و  کنيد  اختيار  به خود 
را در ميدان عمل تطبيق نمایيد. دادن نوید اتوپيایي به 
مردم عزت مند افغانستان که همواره جهت بقاي دولت 
تالش و بذل مسایشي کرده اند، مسئله را حل نميکند و 
نيز پيشنهاد ميکنم که فضاي عمومي از قبيل رسانه ها، 
جامعه مدني، آموزگاران، متوليان امور دین و سران قوم 
پيش  به  فساد  ي  پدیده  عليه  را  مشترک  رویکرد  باید 
و  شویم  موفق  فساد  پدیده  با  مبارزه  امر  در  تا  بگيرند، 
محيط ناسالم اداري را به یک محيط شفاف، کارا و سالم 

تبدیل نمایيم.
با رویکرد فوق کشور را از چالشهاي کنوني نجات داده 
و شهروندان را از دلهرگي و نااميدي رهایي بخشيم که 
این مسئله سبب مي شود که همه ي افراد به آینده کشور 
نمایند و  ترقي آن تالش  بهبود و  براي  باورمند شده و 

هيچگاه فرار را بر قرار ترجيح ندهند.

معارف و مافيای فساد اداری

آموزش  ونظام  معارف  رشد  که  گذاري  تاثير  مؤلفه ي  یگانه 
وپرورش را در کشور زمين گير ساخته است،  فساد بی رویه ی 
است که از جانب دست اندرکاران سکتور معارف آبياری وپرورش 

می یابد. 
این پدیده ابتدا از سرچشمه اصلی خویش وزارت معارف تقویت 
و شکل می گيرد و به همين ترتيب به ریاست ها ومدیریت های 
مربوطه معارف منتقل شده و به شکل سرسام آور سير صعودی 
خویش را پيموده است وتبدیل به مهلک ترین پدیده در درون 

این نهاد شده است.
تبارگرایی وتبارگماری دراستخدام کارمندان این سکتوٍر مهم و 
سامان  معارف  جليله  مقام  داخل  در  نخست  وهله ی  در  حياتی 
وتيمی  گروهی  محوری  امتياز  و  شکنی  کار  همواره  می یابد. 
دراولویت برنامه های کاری این مقام بوده است که متاسفانه این 
مسئله تبدیل به مٌد  گردیده است، هر فرد به سهم خویش در 

چپاول و  به یغما بردن داشته ها و کمک های نهادها و جامعه بين 
بارز آن کمک های کشورهای  المللی دست داشته است، نمونه 
نسل  خفته  استعدادهای  شگوفا شدن  و  رشد  برای  که  خارجی 
جوان به این نهاد محول شده بود، توسط افراد واشخاص متعلق 
به وزیر آن وقت حيف وميل شد ومعارف نوپای کشور که تازه از 
فضای جنگ و  وحشت قامت بلند کرده بود، نگذاشت که بيشتر 
و بهتر و آنچه که مطلوب بود متين و استوار شود. از برآیند این 
رویکرد منابع تمویلی که غرض بهبود معارف در کشور از جانب 
دونر های خارجی در نظر گرفته شده بود، بنا بر دالیلی از قبيل  
عدم شفافيت و حساب دهی کارا دوباره لغو گردید که نا اميدی 
کشور  در  تحصيل  و  دانش  آینده  به  نسبت  را  باوری ها  بی  و 

افزایش داد.
مورد دیگری از فساد که کشنده استعدادها و خالقيت ها است، 
استخدام معلمين در بست ها به اساس رویکرد  قومی،  سمتی، 
ماندن  راکد  روند سبب  این  می باشد.  دسته گی  و  مذهبی، تيمی 
استعداد های نخبگان و پيش کسوتان معارف شده است واین 
صنِف از جامعه  نمی توانند از اندوخته های علمی شان در جاهای 

بيرون از زادگاهش استفاده اعظمی و بهينه نمایند.
که  است  این  بيافتد  قلم  از  نباید  که  فساد  از  دیگری  موردی 
یافت  می توان  را  بی شماری  خيالی  وبست های  خيالی  مکاتب 
که بودیجه و تشکيالت آن را دولت از بی خبری وعدم آگاهی 
می پردازد و نهایتًا درجيب سارقين و مفسدین چه در ریاست ها و 

چه در مدیریت های معارف ریخته می شود.
 این رویکرد آسيب جبران نا پذیری را بر پيکر مکاتب فعال وارد 

می سازد و عالوه برآن کمبوداتي که در تشکيل و ساختار معارف 
کمبودات  این  رفع  مانع  تصور  از  بيش  فساد  موارد  دارد،  وجود 

شده است.   
حکومت وحدت ملی می باید که با آسيب شناسی دقيق موارد 
فساد را ریشه یابی نموده و این پدیده شوم را از ميان بر دارد 
تا معارف هم به لحاظ کيفی و هم به لحاظ کمی به درجه ي از 

رشد مطلوب برسد.

فاطمه  رحيمي 

تبارگرايی وتبار گماری در استخدام 
كارمندان اين سكتوٍر مهم و حياتی 
در وهله ی نخست در داخل مقام 
جليله معارف سامان می يابد و همواره 
كار شكنی و امتياز محوری گروهی 
و تيمی در اولويت برنامه های كاری 
اين مقام بوده است كه متاسفانه اين 
مسئله تبديل به مٌد  گرديده است، 
هر فرد به سهم خويش در چپاول و 
به يغما بردن داشته  ها و كمک  های 
نهادها و جامعه بين المللی دست 
داشته است، نمونه بارز آن كمک  های 
كشور  های خارجی كه برای رشد و 
شگوفا شدن استعداد  های خفته نسل 
جوان به اين نهاد محول گرديد، 
توسط افراد و اشخاص متعلق به 
وزير آن وقت حيف و ميل شد

فساد و دولت افغانستان
با     مطالعاتي که در جوامع مختلف در ارتباط 
پدیده ناميمون فساد صورت گرفته است، بيانگر 
در  به طورعموم  است، فسادي که  این مسئله 
درون دستگاه دولت انجام مي پذیرد، در سطوح 
مختلف از مقامات باال رتبه و پایين رتبه دولتي 

با درصدي هاي متفاوت انجام ميشود.
نخبگان  ميان  بيشترینه  باال  سطوح  در  فساد 
امثال  نظام  ارشد  و  رتبه  مقامات عالي  سياسي، 
تحقق  ریاست ها  و  وزارتخانه ها  معاونيت ها، 
تالش  مردان  دولت  از  صنِف  این  مي پذیرد. 
زد  و  منطقي  غير  رابطه هاي  ایجاد  با  دارند 
و  فکران  هم  ميان  که  معقول  غير  و بندهاي 
بيشتر  را  فساد  سرعت  دارند،  خود  نوعان  هم 
این  توده ها  براي  افزایش مي دهد که  از قبل 
نوع از فساد خيلي مهلک و کشنده است. فساد 

به  دولتي  مسئولين  از  رتبه  پایين  سطوح  در 
به مبادالت و داد ستدهاي خورد  طور معمول 
واسطه  و  ستاني ها  رشوه  قبيل  از  کوچک  و 
شدن ها پيش اربابان مافوق آنها مي باشد. نقش 
محو  در  چه  و  فساد  ایجاد  در  چه  را  محوري 
فساد مقامات عالي رتبه ي از دولت که در رأس 
هرم قدرت تکيه زده اند، بازي مي کنند که این 
از شهروندان  براي هيچ یک  آشکار،  مسئله ي 
کشور قابل کتمان نيست. این طيفي از مقامات 
و  طراحان  گذاران،  سياست  عموم  طور  به 
با طرح  که  اند  دولتي  ادارات  در  گذاران  پالن 
حيف  براي  را  فساد  زمينه ي  که  پاليسي هاي 
از  مي سازند  مساعد  شان  ميل هاي شخصي  و 
زمينه ي  که  روش  و  نيرنگ  و  هيله  هيچ گونه 
فراهم  هنگفت شخص  عایدات  براي  را  فساد 

سازد، دریغ نمي کنند.
ترین  ترین و مهلک  از فساد مخرب  نوِع  این 
نوِع از فساد مخفي است که براي ملت و حتا 
براي مقامات مافوق آشکار و قابل درک نيست. 
بستگي  رتبه  پایين  کارمندان  سطوح  در  فساد 
به کميته ي نظارت و تفتيش همان اداره دارد 
که متاسفانه چنين کميته ي نظارتي که پابند به 
مقررات  و وظایف شان باشد،در کشوِر به نام 

افغانستان وجود خارجي ندارد.

درعلي حسني
قا 

از  رتبه  پایين  سطوح  در  فساد 
معمول  طور  به  دولتي  مسئولين 
خورد  ستدهاي  داد  و  مبادالت  به 
ستاني ها  رشوه  قبيل  از  کوچک  و 
واسطه شدن ها پيش اربابان مافوق 

آنها مي باشد. 

فوزيه فروتن 
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فـــســاد

قوم محوری و منطقه پرستی در گزينش ها و قراردادهای وزارت صحت عامه

مهدي  فطرت 

یکی از چالش های اساسِی که دولت افغانستان، در طول 
دو دورۀ حکومت کرزی و حکومت یک سال و چند ماه 
نهادها  در  فساد  است،  بوده  مواجه  آن  به  ملی  وحدت 
رغم  به  ملی  وحدت  حکومت  می باشد.  دولتی  ادارات  و 
با فساد و حاکميت قانون را شعار  اینکه دکترین مبارزه 
قرار داده و با این مدعا بر مسند رهبری حکومت تکيه 
زده است؛ اما در جهت تطبيق آن به مراتب از حکومت 
قبلی ناکام تر بوده و ضعيف تر عمل کرده است. با روی 
در  تا  بود  براین  انتظار  ملی،  وحدت  آمدن حکومت  کار 
گماشتن افراد از دقت بيشتر کار گرفته شود و جابجایی 
و  شایستگی  مبنی  بر  دولتی  بست های  در  اشخاص 
واقعيت  به  تنها  نه  که  انتظاری،  گيرد.  شفافيت صورت 
نپيوست، بلکه وضعيت بدتر از قبل شد. چندی قبل، روز 
اسناد و مدارِک مؤثقی دست  به  روز  نامه ای اطالعات 
یافته بود، که بيانگر فساد گسترده در وزارت صحت عامه 
بود. این مدارک از سه تخطی بزرگ این وزارت پرده بر 
و  رهبری  مقام  ها  تخطی  این  اغلب  در  که  داشت  می 
شخص وزیر در این نهاد دست باز داشته است. استخدام 
هویت های  اساس  بر  و  قانونی  غير  بصورت  کارمندان 
قومی، توزیع امکانات و ارائه خدمات بصورت نا عادالنه، 
و قومی سازی پروژه های حياتی از مهمترین موارد فساد 
این نهاد حکومتی بر مبنای این اسناد می باشد. با نشر 
این گزارش انتظار می رفت که حکومت وحدت ملی و 
از  زمينه  در  و  گرفته  جدی  آنرا  ملی  شورای  مجلسين 
با هزار  اما  مقامات وزارت صحت طالب وضاحت گردد، 
تأسف که این قضيه از سوی هيچ یک از مقامات ذیصالح 
جدی گرفته نشده و با بی تفاوتی تمام مواجه شد. این بی 
تفاوت عبور کردن مقامات صالحيت دار از این مسئله، به 
ویژه نهاد ریاست جمهوری و ریاست اجرائيه و مجلسين 
شورای ملی و نيز ادامه ی این وضعيت در وزارت صحت، 
ما را بر آن داشت تا یک بار دیگر به باز نشر این گزارش 
پرداخته و توجه مقامات محترم ذیصالح را به آن جلب 
نمائيم، تا اگر اراده ي برای پيگرد آن وجود داشته باشد، از 

خواب غفلت بيدار شده و به اقدام قانونی متوصل گردد.
شرح این گزارش را در ذیل بخوانيد:

الدین  فيروز  آقای  معينيت  دوره  در  قبل،  سال  دوازده 
ميکانيزم  پروژۀ  عامه،  وزارت صحت  کنونی  وزیر  فيروز 
 strengthens mechanism( تقویتی صحت 
project( از سوی بانک جهانی برای سه والیت در 
نقاط مختلف افغانستان آغاز شد. اما آقای فيروز به دليل 
هزینۀ سنگين مالی این پروژه و نيز به دليل اینکه خود 
مناطق  از  را  پروژه  این  باشد،  پنجشير می  از  و  تاجيک 
قباًل تعيين شده تغيير مکان داده و به سه والیت اکثراً 
تاجيک نشين پروان، پنجشير و کاپيسا منتقل می نماید، 
این در حاليست که تا هنوز مؤثریت و نتيجۀ آن نيز زیر 

سؤال می باشد.
همچنان، ریفورم شفاخانه ها از دیگر پروژه های است که 
در دوران معينيت آقای فيروز در وزارت صحت آغاز و تا 
اکنون ادامه دارد. این پروژه اغلب در والیاتی چون مزار 
شریف، تخار، بغالن، کندز، سرپل، زابل، غور، سمنگان و 
شفاخانه حوزوی هرات و کابل عملی شده است. در کابل 
این پروژه در شفاخانه 102 بستر کابل واقع در خير خانه 
عملی شده است. در حالی که به گفتۀ کار شناسان وزارت 
صحت، بهتر بود پروژۀ مذکور در شفاخانه های دیگر که 
شهروندان زیادتر را تحت پوشش قرار می دهند، تطبيق 
مي شد. این پروژه نيز یکی از سنگين ترین پروژه هایست 
که 95 فيصد پوشش دهندگان آن مربوط یک قوم خاص 

بوده و دست آورد چندانی نيز نداشته است.
از سوی دیگر، این وزارت در تخصيص منابع و امکانات 
نيز مغرضانه عمل کرده است.  برای شفاخانه های کابل 
تا  افغانستان را ميان پنج  پایتخت  باشندگان  این وزارت 
این  از  که  است،  نموده  فرض  انسان  مليون  نيم  و  پنج 
ميان در برنامه ریزی ها و پاليسی های مربوط به کابل، 
نيم  و  یک  حدود  در  سيزدهم  و  ناحيۀ ششم  باشندگان 
مليون نفر تخمين شده است. با این وجود از ميان تمام 
شفاخانه های بزرگ دولتی در کابل که تعداد شان به 23 
شفاخانه می رسد، فقط یک شفاخانه در این دو حوزه، که 
به گفتۀ خودشان یک و نيم مليون انسان در آن زندگی 
سایر  برای  در حالی که  است.  یافته  موقعيت  کنند،  می 
فعال  کالن  شفاخانه   22 حدود  دیگر  مناطق  و  حوزه ها 
به استثنای  این،  بر  افزون  آماده خدمت رسانی است.  و 
شفاخانه استقالل، در تمامی نقاط این دو ناحيه، فقط دو 
شفاخانۀ کوچک فعاليت دارد که تعداد بستر های هردو 

به پنجاه هم نمی رسد. 
شفاخانۀ  رئيس  که  است  آمده  مدرک  این  در  همچنان 
وزیر  بستگان  از  یکی  نيز  برچی  دشت  بستر  پنجاه 
صحت عامه مقرر شده است که هر هفته صرف یکبار 
در محل کار خود حاضر می شود. تمام پرسونل خدماتی 
باشد؛ حتی  از دوستان رئيس شفاخانه می  این شفاخانه 
مسئول کانتين آن نيز از والیت پنجشير است. ساکنين 
شفاخانه  در  خدمات صحی  عرضۀ  نبود  از  برچی  دشت 

مذکور شاکی بوده و نيز از برخورد زشت کارمندان غير 
مسلکی این شفاخانه ناراض اند.

افزون بر این، مدارک بدست آمده نشانگر آن است که 
در عزل و نصب کارمندان وزارت صحت عامه از سوی 
هيأت رهبری برحال این وزارت انگيزه های قومی دخيل 
بوده است. وزیر جدید با استفاده از صالحيت اش، افرادی 
از طرف  آنها  های  بست  قباًل  که  است  کرده  برکنار  را 
کمسيون اصالحات اداری ریفورم شده و کارمندان آنها 

نيز براساس رقابت آزاد گزینش شده بود.
بر بنياد این مدارک، در وزارت صحت عامه 7 بست اول 
شده  اضافه  آن  به  نيز  دیگر  بست  یک  تازگی  به  که   (
مجموع  در  که  سوم  بست   330 دوم،  بست   97 است(، 
بست   18208 تعداد  به  و  شود؛  می  مهم  بست   434
بست  مجموعی  تعداد  که  دارد  وجود  هشتم  اال  چهارم 
های این وزارت از اول اال هشتم به 18642 بست می 
رسد. چارت تشکيالتی و مدارک دست داشته بيان می 
وزارت  این  کارمندان  قومی  درصدی  و  ترکيب  که  کند 
پس از استخدام های خالف قانون و قوم گرایانه چنين 
شده است: فيصدی کارمندانی که از قوم پشتون است به 
27 درصد، قوم تاجيک 55 درصد، قوم هزاره 4 درصد، 
یی  پشه  درصد،   0,93 سادات  درصد،   2,49 ازبک  قوم 
درصد،   0,12 بلوچ  درصد،   0,39 ترکمن  درصد،   0,42
قزلباش 0,03  و  بيات 0,10 درصد، عرب 0,16 درصد، 

درصد ميرسد.
به اساس این مدارک، از ميان 434 بست اول اال سوم، به 
تعداد 154 بست برای پشتون، 178 بست برای تاجيک، 
15 بست برای سادات، 12 بست برای هزاره، 10 بست 
برای ازبک، 6 بست برای بلوچ، 1 بست برای پشه یی و 
1 بست برای عرب توزیع شده است. در هفت بست اول 
اقوام دیگری  اقوام تاجيک و پشتون  از  این وزارت غير 
استخدام نشده است. در بست های دوم و سوم آن نيز 
بيشترین حصه از قوم تاجيک و در درجۀ دوم از پشتون 
استخدام  پایين  بسيار  فيصدی  به  اقوام  سایر  باشد.  می 
شده اند و از اقوام ترکمن، بيات و قزلباش هيچ فردی در 

بست های اول اال سوم استخدام نشده است.
در بست های چهارم اال هشتم، از ميان 18208 بست؛ 
4884 نفر پشتون، 10057 نفر تاجيک، 756 نفر هزاره، 
456 نفر ازبک، 160 نفر سادات، 79 پشه ای،73 ترکمن، 
29 عرب، 20 بيات، 18 بلوچ و 7 قزلباش مصروف کار 

اند.
عالوه بر  این، با وجودیکه همه روزه به تعداد صدها جوان 
  57 تعداد  به  می کنند؛  ترک  را  وطن  کار،  شرایط  واجد 
بست اول اال سوم و 1669 بست چهارم اال هشتم که 
بصورت مجموعی 1726 بست می شود، خالی مانده است.

این کاخ که می بينی، گاه  از تو و گاه از من 
جاوید نـخواهد ماند، خواه از تو و خواه از من 
گــردون چــو نمی گردد بر کام کسی هرگز

گيــرم کــه تــواند بود مهر از تو و ماه از من 
کبــکی به هـزاری گفت: پيوسته بهاری نيست 
این خنده و افغان چيست؟ گل از تو و گياه از من 
بــا خـویش در افـتادیم، تا ملک زکــف دادیم 
از جــــنگ کسان شادیم، داد از تو و آه از من 
نه تـــاج کــيــانی ماند، نــه افســر ساسانی 
از من  و کاله  تو  از  تاج  ناالنی،  "افسر" ز چه 

شعرستان
غزل شاهزاده افسر سبز واری شاعر عصر مشروطه 

د وطن مینه
زړه زمــــــــا ډک دی له مينی د وطن
خپل وطن ماته عزيز دی تــــرخپل تن
هر يو ګل می وطن پرما ډير ګران دی
تر کـــشميره تــــر پــــارسه تــــر لندن
شيرين ځان می په شيرين وطن فدا دی

زه خــــو دا رنـګـــه فــرهـاديمه کوهکن
ګلستان می دی وطن په حمايت که ځان 

مباح دی
پــه دا مـينی کـــــی الزم دی ســرباختن

چــــی د چــا په سـر سودا او وطن نه وی
ســــــرد ده دی مـــستـحــق د بـــــــريدن
چــــاپه زړه کی چی جنون د وطن نه وی
هــغـه زړه دی خـدای هميش لری غمجن
کـه څــه ډير دی په جـهـان کـی عــزتونه
ډيــــر عـــزت دی په خـــدمت که د وطن
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مدیر مسئول : داکتر حفیظ شریعتی »سحر«
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مرکز پخش: دفتر مرکزي مجمع ملي تغییر و نجات، کابل - ناحیه 
13 - ایستگاه سرپل.

بهسود،  بامیان،  هلمند،  غور،  هرات،  غزنی،  کابل،  توزیع:  محالت 
دایکندی، بلخ و کویته پاکستان.

توزیع کنندگان: رجبعلي حیدري، مهدي فرهمند و حنیف رضایي.
تیراژ: 2000.

قیمت: 5 افغاني.

یادداشت:
1:  هفته نامه ی کارا در نشر مطالب ارسالی شما دست باز دارد.

2: کارا در ویرایش مطالب ارسالی تان دست باز دارد.
3: هفته نامه ی کارا به استثنای سرمقاله، در برابر هیچ یک از مطالب دیگر مسئولیت ندارد.














موفقيت شما در كانكور دشوار نيست!
اما برنامه ریزی مناسب، مواد آموزشی مؤثر و مربيان توانا می طلبد، کوثر دانش در برنامه ی آمادگی کانکور 

1395 تمام نياز مندی های شما را برای موفقيت در کانکور مدنظر گرفته است. 

مركز عالي آموزشي كوثر دانش

دانش آموزان عزيز! با كوثر دانش متفاوت بياموزيد، متفاوت بياندشيد و متفاوت باشيد.
بهترين استادان شهر شما: 

احمد  داكتر  نوری،  اهلل شاه  عتيق  استاد  داكترحسين سلطانفر،  پور،  ناظرحسين حسين  انجنير 
افضلی، استاد عرفان همت، انجنير حنيف مهديار، انجنير كمال كمال و انجنير احمد رحيمی.

آدرس: کابل، دشت برچي، ایستگاه تانک تيل، کوچه مسجد النبي.

www.Jaghorinews.com :وبسایت




