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 21/11/2016                  عبدالجلیل جمیلی 

 سخنیجا  هر از

 ۶   بخش

 : مطلب مستندی را تحت عنوان  201۶نوامبر  1۴مورخ   / از هر جا سخنی / هموطنان ارجمند! در بخش  پنجم 

 و جهانی صاحب دانشمند !! ءتذکری بجنابان رئیس الوزرا

 21 – سی بی بیمنتشره   سید انوراثر آغای  های کهنه پاکستانی و نگرانی تازه افغانستان روزنامهباره  ورود در

 201۶اکنوبر

 

   

 

 

 
 

 

برخی  ن در بازارهای کابل وستادولت افغان های کهنه پاکستانی با محتوای تبلیغات ضد آسای روزنامه رود سیلویعنی 

دانشمندی مرد وزیر بودن ه مطلبم با اشاره بهمین و در قسمت دوم شما عرضه داشته ه ی افغانستان را بها والیت

دال و چپاتی ی ها پس مانده همچو ورود از ایشان خواهش بعمل آوردم که در راه جلوگیری از – مانند جناب جهانی

و  ها یفساد پیشگرنگریرزی در خُم نباید شخصیت نیک و نیالوده  شان که  هم به پاس این و آن. ندبنمای سعی بلیغ

 نام شود.بد و شاگردان خشره خور شانمهره های شناخته شده و جالدان جهاد نشان 

ه شنیدم کلب این مطو نشر با اکمال  :الذکر عالوه کردم که تذکری را در اخیر متن نشر شده  فوق بعد روز و اما دو

  .کرده اند یدوام وظیفه معذرت خواسته و استعف/ از و یا هر واقعیت دیگری! / علت مریضیجهانی بنا بر آقای 

 د که:کرمطلب نوینی را زیب نشرات خود چنین   بی بی سی/  201۶نوامبر 1۷ مروز /ا خبرکه عکه   بد

 201۶نوامبر  1۷ -بی بی سی ر مهوری، وزارت فرهنگ را فلج کردهج اداره موازی در ریاست: وزیر مستعفی دولت

وزارت ه ارگ ریاست جمهوری اداره موازی بداده، گفته است "در داخل  یسمت خود استعف که از عبدالباری جهانی،

 وزارت را فلج و بی ه، بلکله عمالا اطالعات و فرهنگ درست شده که نه تنها کارهای روزمره وزارت را مختل کرد

  .صالحیت کرده است
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 2از 2

هنوز ولی  آن "معاذیر صحی" اعالم شده بود. دلیل ءدر ابتدا ده روزرا که استعفای آقای جهانی  پیش منتشر شد 

  .نپذیرفته استافغانستان ریاست جمهوری 

فیسبوکش زیر عنوان "چرا استعفا" نوشته طوالنی که در صفحه نسبتا  وز، آقای جهانی در متنبعد از گذشت چند ر

  .است شرح بیشتری از استعفایش نوشته است

اش پذیرفته نشد. آقای جهانی افزوده است  خانه های جدید در وزارت که اکثر پیشنهادات او برای انتصاباو نوشته 

های اجرایی برای تغییر و تبدیل یا دست ارگ  تواند کار شود چون صالحیت ر "وزارت فرهنگ کار نشده و نمیکه د

  .ریاست جمهوری است، و یا دست کمیسیون اصالحات اداری

رسمی در مورد اظهارات آقای جهانی نشان نداده است، اما یک منبع  عکس العملارگ ریاست جمهوری تا حاال 

آقای جهانی "یکی از غیر سی گفت که  بی افغانستان در صحبت با بی ف غنی، رئیس جمهورنزدیک به محمد اشر

 ایدب و // ها هیچ طرحی برای بهبود وضعیت فرهنگ کشور ارائه نکرده است ترین وزیران بوده که در این ماه موثر

 " //ج ج  نچه در اوست !!آاز کوزه  تراود 

 " گیرد ریاست جمهوری بر اساس مشارکت همه رهبران صورت میمات در این منبع همچنین افزود که "تمام تصمی

رش وزی ت باوزیر مستعفی فرهنگ نوشته است: "در صورتی که رئیس جمهوری حداقل در هفته یکبار وقت مالقا

 "اشتید ددست مشاوران چاپلوس و مغرض باشد، از وزیر انتظار کار و فعالیت نبابهایش  مالقات ۀنداشته باشد، و هم

های اصلی و فرعی رسیدن به  خودش شخص بدی نیست، اما همه راه ری جهانی نوشته است: "رئیس جمهورعبدالبا

 " رایض شخصی خود بند کرده اندغکارمندان ارگ به دلیل  او را 

  .دمالقات کن سته برای نیم ساعت با رئیس جمهورش تنها چهار بار تواناو گفته است که در دوران وزارت

 منتظر می ها برای مالقات با رئیس جمهور اطالعات و فرهنگ همچنین نوشته است که در حالیکه او ماه سابقزیر و

با او  توانند دو یا سه بار دارند و در یک هفته می د که دسترسی بیشتر به رئیس جمهورنشست، وزیران دیگری هستن

  .مالقات کنند

  .که او معلومات دارد، وضعیت اکثر وزیرهای دیگر هم، چنین استآقای جهانی افزوده است که تا جایی 

ی یک بار با ا افغانستان که پست ریاست اجرایی روی کار آمد، وزیران، هفته 201۴در ساختار سیاسی بعد از سال 

  .افغانستان دارند و ماه یکبار با رئیس جمهور مجلسعبدهللا عبدهللا 

حمد سال گذشته از سوی تیم ماپریل  افغان که سراینده سرود ملی افغانستان است ۀنویسند و عبدالباری جهانی، شاعر

پس دوستان ارجمند . ی اعتماد گرفتأافغانستان ر ولسی جرگۀطالعات و فرهنگ از اشرف غنی، به عنوان وزیر ا

–  

 

 امه دارداد
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