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چشم انداز:
علم وعمل انعکاس دهنده 

واقعیت های جامعه:
    افغانستان با اینکه یک کشور بکرودست 
باشد  می  طبیعی  وسرشارازمنابع  نخورده 
متأسفانه در رده کشورهای فقیر جهان قرار 
دارد و در این کشور که ازمنابع طبیعی کامال 
غنی است  فقربی داد می کند وهمیشه چشم 
 F A O( آرم  به  گندم  های  کیسه  راه  به 
روند  این  به  میخواهد  دولت  تاکی  میباشد   )

ادامه دهد .
   گذشته از آن در ولسوالی لعل و سرجنگل 
در  وجودداردمیزان  درآن  نفوس  کثرت  که 
دالر   )  1500 از)  متوسط  طبقه  آمدسالیانه 
تجاوز  افغانی   )  75000( با  معادل  آمریکایی 
نکرده و میزان درامد سالیانه طبقه سوم مردم 
 ( الی    )120  ( از  درسال  که  ولسوالی  این 
 )  7000( با   معادل  آمریکایی  دالر   )  250
الی  )15000 ( افغانی میباشد که این مقدار 
از  یکی  در  چاشت  نان  پول  سال  در  درآمد 
خوب  است  دبی  در  ستاره  پنج  های  هوتل 
متکی  خانواده  معاش  امرار  برای  فقط  مردم 
هستند،  مالداری  و  زراعتی  محصوالت  به 
یک ولسوالی که در حدود 85 در صد ساحات 
 95 و  است  مساعد  زراعت  برای  آن  اراضی 
درصد مردم عواید شان وابسته به محصوالت 
زراعتی و مالداری بوده و در قراء و قصبات 
زندگی مینمایند تنها در دوره حکومت فعلی 
و  شهرها  راهی  و  نشینی  شهر  به  رو  مردم 
دولت  اما  بوده  فقر  عامل  تحت  هم  آن 
ظرفیت  بردن  باال  و  بهبود  راستای  در 
که  توجه  مالداری  و  کشاورزی  محصوالت 
باشد  مردم  های  نیازمندی  گوی  جواب  باید 
نکرده در ولسوالی لعل وسرجنگل که یکی از 
ولسوالی های کوهستانی والیت غور میباشد 
کاری  هیچ  ومالداری  زراعت  قسمت  در 
صورت نگرفته ومردم اکثراً به صورت سنتی 
ومالداری  زراعت  زرع،  به  مشغول  وعنعنوی 
هیچ  روش  این  نفوس  تراکم  وبا  باشد  می 
گاه جواب گوی نیا زمندی این ولسوالی نبوده 
ومردم مجبور به ترک قریه جات خود وراهی 
تراکم  بر  توازن  این عدم  میشود که  شهرها 
نظام  درساختار  مشکالتی  موجب  نفوس 

اجتماعی می گردد .
توسعه  دانشگاه  استاد  یوهانس  پروفیسور    
هر  گوید  می  آمریکا  ی  کالیفورنیا  زراعت 
داشته  رادردست  اقتصاد  مثلث  که  ملتی 
باشد فقیر نیست :واین مثلث عبارت است از 
زراعت ،معادن وتکنالوژی می باشد که ما دو 
اما  ومعادن  زراعت  یعنی  داریم  را  آن  ضلع 
باز هم فقر بی داد می کند ،در ولسوالی لعل 
دولت  گذاری  که شرایط سرمایه  وسرجنگل 
زراعت  قسمت  در  را  خارجی  ت  وموئسسا 
امنیت  از  عبارت  که  دارد  معادن  واستخراج 
است هیچ برنامه ای وجود ندارد که این دو 
منبع اقتصادی را مورد بهره بردای قرار دهد 
مقصر کیست ؟: ملت یا دولت اگر امنیت می 
خواهید که ملت تأمین نموده پس چرا دولت 
وظیفه  واین  ؟  کند  نمی  اقدام  زمینه  دراین 
ولسوال لعل وسرجنگل می باشد تا این زمینه 
را مساعد نماید ودولت را به موارد ذکر شده 

تشویق نماید.
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-بجز»چشم انداز«مسولیت دیگرموضوعات به نویسندگان آن برمیگردد .
-ماهنامه ازمقاالت شما استقبال میکند .

-ماهنامه درویرایش مطالب دست بازدارد.
-علم وعمل ازتمام اندیشه های هدفمنددعوت به همکاری مینماید .
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دوست دارم بدانم که انسان درخط سیرخودازحالت 
توحش به  مدنیت چه گام های برداشته است .                                           

                                                                  ) ولتر(

2014چگونه سال برای

افغانســـــــــتان!
قربانعلی الفت  "

سوی  واز  ملی(  وجبهه  امید  تغیر  )آدرس 
جمهوری  ریاست  انتخابات  رسیدن  فرا  دیگر 
وشورای والیتی و توزیع تذکره برقی درتمام 
نقاط کشور برنامه های است که درپیش روی 
اختالفات  وامواج  قرارداشته  افغانستان  دولت 
است که  پدیده های  اصول  این  روی تحقق 
است.  کرده  جلب  خود  به  را  ها  رسانه  توجه 
پول  گذشته  سال  ده  در  که  درحالیست  این 
های زیادی برای بازسازی افغانستان ازطریق 
بانک جهانی و جامعه بین المللی دراین کشور 
وارد گردیده، اما دولت افغانستان استفاده قابل 
این  سازی  باز  برای  ها  پول  این  از  مالحظه 
حیف  نحوی  به  مبالغ  این  و  نکرده  کشور 
دراوایل  ضددولتی  های  وائتالف  گردید  میل 
که  بوده  افرادی  از  جزء  نیز  تشکیل حکومت 
قابل  از صالحیت  افغانستان  دولت  کابینه  در 
این  از  یک  هیچ  ولی  برخورداربودن،  لمس 
افراد شامل کتله های منتقد دولتی دارای یک 
طرح معقول وتاثیر گذار برای محو فساد اداری 
کارکرد  وعدم  شوم  پدیده  این  از  وجلوگیری 
حکومت، نداشتن یک پالن مشخص در بیرون 
رفتن از فساد اداری وعدم تعادل در بازسازی 
میتوان  این حال  با  نگران کننده است  کشور 
گفت که، فعاًل ده سال یا بیشتر از آن از عمر 
بین  جامعه  حمایت  که  میگذرد  حکومت  این 
ولی  برخورداراست  موارد  درتمامی  را  المللی 
مواد  های  قیمت  رفتن  وبلند  امنیتی  وضعیت 
استفاده مردم بوخامت گرایده است وشخصیت 
های دولتی ومنتقد دریک عقیده پوج ومتوالی 
درگیراند.به عنوان مثال : شکل گیری نیروی 
غیری قانونی به نام کوچی با توجه به توافقات 
مردم.  های  ونماینده  حاکم  جمهوری  رئیس 
نماید  تهدید  را  ها  هزاره  توانست  برعکس 

های  واکنش  عالی صلح  شورای  رئیس  ترور 
کابل  وبحران  برانگیخت   را  تاجیک  برادران 
ومنجربه  داد  تکان  را  پشتون  برادران  بانک 
سوال  وفعاًل  گردید.  کرزی  آقای  برادر  مرگ 
کدام  به  انتخابات  سوم  دردور  که  اینجاست: 
یک از چهره ها؛ ملت افغانستان اعتماد خواهند 

کرد.
از  شخص  این   : محمودکرزی   -1
دررأس  برادرش  فعاًل  که  است  ای  خانواده 
وریاست   دارد.  کشورقرار  سیاسی  قدرت 
یازده  درطول  کرزی  خانواده   جهموری 
فاسدترین  جدول  صدر  در  را  افغانستان  سال 
کشورهای جهان قرارداد؛ترور، وانتحار هرروز 
کشور  نقاط  دورترین  در  را  مردم  گریبان 
نا  وترور  تاثیرگذار  قتل شخصیتهای  میگیردو 
فرجام رئیس امنیت ملی افغانستان خود گواه  
براوضاع  برحاکمیت وجدیت حکومت نسبت  
مخدر  مواد  وقاچاق  زرع  است  کشور  امنیتی 
آدم، ربائی  یکی دیگراز پدیده های است که 
سبب  به وجود آمدن حلقه های  ضد حکومتی 

درکشورگردید.
شخصیت  این  دکتورعبداهلل:   -2
لیاقتی  امتحانات  از  مصئون  که  نیست  کسی 
ایشان  کشورباشد  سیاسی  دراداره  افغانستان 
افغانستان  خارجه  وزیر  عنوان  به  دوسال 
داخل  در  پاکستان،  های  ریزی  دربرابرطرح 
بود ودرعین زمان  ناکام  افغانستان، یک وزیر 
عدالتی  بی  برابر  در  خود  وزارت  دردوران 
مرزهای  از  دربیرون  افغانستان  ومشکالت 
وزیر  یک  دیورند  خط  مشکالت  ونیز  کشور 
ساکت بود درآن زمان از بی کیفیتی حکومت 
گران  باورتحلیل  به   . نداشت  درذهن  سخن 
سیاسی افغانستان پس از سال دو هزار چهارده 

کشور  واین  رفت  خواهند  فرو  بحران  دریک 
تبلیغات  شدن   تیز  برای  بازار  دیگر  یکبار 
نامزدان ریاست جمهوری قرار خواهند گرفت 
درجایگاه  افغانستان  نام  به  ای  خانه  ماتم  واز 
کشور  از  دربیرون  را  خود  وسیاسی  منطقوی 
هم  باز  نشود   ! خواسته  نا  خدای  بسازد، 
افغانستان، با تشکیل ومعرفی رئیس جمهوری 
یک  که   : برگردد  گذشته  به  هم  باز  جدید 
وزیر شکست خورده سه باردرخانه ملت از اثر 
لجاجت شخص رئیس جمهور ووزیر ذکر شده 
دوباره وزیر گردد اما سه وزیر الیق و با تجربه 
گردد،  مسترد  ملت  خانه  به  رجوع  بار  یک  با 
تفاهم  وسوء   اختناق  نوع  یک  خود  این  که 
میان مردم افغانستان است . یک وزیر با لیاقت 
هستی  قوم  فالن  به  تومتعلق  اینکه  جرم  به 
کابینه حذف میگردد ووکال کامال تشکیل  از 
کابینه را برخواسته از کتله های قومی برسی 
نموده وتشکیل میدهد وبرای یک وزیربه گونه 
فالن  به  متعلق  تو  که  میگوید  مستقیم  غیر 
به  مردم  شما  از  نماینده  فالن  و  هستی  قوم 
تونباید  و  نمود  کاندید کمپاین می  نفع فالن 
وزیر شوی! اما یک وزیر به دلیل اینکه دارای 
یک  از  است  قدرت  درداخل  تاثیرگذار  حلقه 
وزارت سلب صالحیت می گردد و در وزارت 
دیگر معرفی و رای اعتماد بدست می آورد و 
یک والی به دلیل اینکه از وزنه سیاسی قویتر 
مداخله  امورانتخابات  در  علنأ  است  برخوردار 
نموده و عدم رسمیت فرمان رئیس جمهور را 

نسبت رأی عزل خودش از والیت ...
 

            
                    ادامه در ص 3 ...

   سال2014 میالدی مصادف است 
بین  های  نیروی  بخش  خروج  با 
افغانستان  امنیت  به  کمک  المللی 
سازبرای  سرنوشت  خیلی  سال  این 
افغانستان  حکومت  نابودی  بقایایی 
در  والقاعده  طالبان  ورشددوباره 
چه  میتواند  سال  وآن  افغانستان! 
که  حکومت  باشد؟:  داشته  پیامدی 
مصرفی  کاماًل  نظامی  یک  دارای 
یک  ودارای  امکانات  وبدون 
ایدئولوژی پراکنده برای جذب باورها 
بانک  واعتمادی مردم است، سرقت 
افرادی  ذریعه  گذاری  سرمایه  های 
برای  دولت  یی  توانا  وعدم  قدرتمند 
میتواند  خود  افراد.  این  محاکمه 
نظام  به  نسبت  را  باورها  کمربند 
حاکم کنونی کشور  سست وضعیف 
ساخته؛ واز سوی دیگر، کشورکه در 
آن کمربند باورها را نسبت به نظام 
وضعیف  سست  کشور  کنونی  حاکم 
ساخته؛ واز سوی دیگر، کشورکه در 
سیاسی  گوناگون   های  رقابت  آن 
های  ائتـالف  سیمای  در  وقومی 
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ارزیابی دولت  از بهترین بستر    جامعه لعل وسرجنگل یکی 
کنونی در افغانستان است.حکومت که ظاهراً برین عقیده اند 
دارای  منطقه  آن  که  دارند  نقطه  به  جدی  توجه  دولت  که: 
امنیت کامل بوده و قوانین دولت در آنجا تطبیق میگردد که 
لعل وسرجنگل یکی از بهترین  مصداق تطبیق قوانین اساسی 
صورت  منطقه  درین  بشر  حقوق  رعایت  وبیشترین  ومدنی 
گیرد.کودکان یکی از کلیدی ترین عناصر وارکان کنوانسیون 
قرار  جدی  توجه  مورد  باید  که  است  بشردرافغانستان  حقوق 
گیرد اما درلعل و سرجنگل هیچ نوع توجه برای این قشرکه 
بزرگترین سرمایه بشری است صورت نگرفته و به مشکالت 
زیادی مواجه است. درفصل زمستان با توجه به عدم موجودیت 
خدمات صحی ضربه پذیرترین قشرکودکان است که درمنطقه 
نبود آب  امراض میگردد،  وبغل وسایر  از طریق سینه  تهدید 
آشامیدنی آفت دیگراست که کودکان لعل وسرجنگل شکارآن 
درقریه  شاید  واسهال  کلرا  مرض  شدت  درتابستان  میگردد. 
ها دوا از مرکز صحی به قیمت تعداد زیادی جان از کودکان 
بازی نماید اما فریاد مساوات وعدالت کمسیون مستقل حقوق 
بشردرقسمت کودکان محروم لعل وسر جنگل خاموش است 
دولت  ودر  درجامعه  درین کودکان  که  است  میراث  وچوپانی 
کنونی افغانستان دارند وهیچ نوع فعالیت که این کودکان را 
دولت  از طرف  نماید  ثمربخش  آینده  داشتن یک  به  امیدوار 

نشده است . 
ملت  فرزندان  از  جز  کودکان  این  آیا  که   ! اینجاست  سوال 
همواره  که  است  جرم  امنیت  داشتن  ویا  نیست؟  افغانستان 

کودکان لعل وسرجنگل را سوختانده اند؟ ویا اینکه هزاره بودند 
به هنوز درافغانستان ودر داخل والیت غور جرم  است ؟  تا 
که تعلیمات با کیفیت برای کودکان درمعارف نیست وضعیت 
به  رو  زور  زوربه  هایش  وخانواده  کودکان  واقتصادی  صحی 
وخامت است یااینکه ! دولت وکارمندان این دولت دروالیت 
غور دارای چشم نیست ویا اینکه ! آفت پیری کارمندان دولت 
را درغورگریبانش را محکم گرفته وقدرت دید را از آنان سلب 

نموده اند؟؟؟؟؟
بوده  خودش  طوالنی  درخواب  غرق  دولت  ومسئولین 
این  دروجود  را  مطلق  حاکمیت  بخش  ولذت  وخورخورآرام 
کارمندان حاکم ساخته واین کودکان با مکاتب ویران وبدون 
شدیدی  درگرمایی  معلم  بدون  و  ناقص  وکتابهای  تعمیر 
تابستانی مشغول تعلیم اند. نه از معارف چراغ سبز به خواست 
کودکان نشان داده می شود ونه هم صحت عامه وقت شینیدن 
ونه هم کمسیون مستقل حقوق  دارند  را  مشکالت کودکان 
بشر پیام نجات بخش درعمل برای این کودکان دارند ونه هم 
ارگانهای محلی لبیک به فریاد سوختگان به نام کودک ناشی 
از جبر تاریخ ونام جریمه وار هزاره لعل وسرجنگل می گوید 
اند  مونس  محروم  کودکان  این  که  خداست  تنها  درمجموع 
وغیراز خدا وپدران غرق شده دربحران اقتصادی حامی دیگر 
کدام  دولت  امنیت  ودرتامین  ندارد  وجود  کودکان  این  برای 
نقش نداشته واین مردم است که این را یکی از ضرورت های 

زندگی دانسته ودرتامین آن تالش دارند..

چهره نو

ماهنامه: جناب آقای تمیم فکرت زاده لطفا خود را به صورت 
فشرده معرفی نمایید؟

مرحوم  فرزند  زاده«  فکرت   « تمیم   همایون  بنده      
داکترقربانعلی » فکرت « در سال 1366  در قریه جرافغانان 
سفیدآب ولسوالی لعل و سرجنگل متولد شدم دروس ابتدایی 
خویش را در مکتب سفیدآب سرجنگل به پیش بردم و در سال 
1381 در مکتب متوسطه قاری عبداهلل شهر کابل شامل صنف 
هفتم گردیدم و با نمره کادر که داشتم توانستم صنف هشتم 
را امتحان لیاقت بدهم و در سال 1382 در صنف نهم شامل 
لیسه مرکز لعل گردیدم و در سال 1385 از این لیسه فارغ و 
شامل امتحان کانکور شدم که بعد از سپری نمودن امتحان به 
دانشگاه هرات دانشکده تعلیم و تربیه به رشته ریاضی فزیک 
راه یافتم و تحصیالت عالی خویش را درآنجا به پایان رساندم.

سرجنگل  و  لعل  ولسوالی  در  را  معارف  وضعیت  ماهنامه: 
چگونه میدانید ؟

   وضعیت معارف به صورت کلی در ولسوالی لعل و سرجنگل 
نسبتا خوب است چون این مردم از هرلحاظ مظلوم و محروم 
می باشد با این همه موانع ومشکالت که در تمام عرصه ها 
وجود دارد مخصوصا معارف لعل و سرجنگل باز هم توانسته در 
سطح ارتقای سواد نسبت به ولسوالی های دیگر والیت غور 

پیشقدم باشد که این خود شکوفایی معارف را نشان میدهد .
ماهنامه: از نظر شما معارف با کدام مشکالت مواجه است ؟

  یک از مشکالتی که معارف لعل و سرجنگل با آن دست و 
پنجه نرم میکند کشمکش های داخل منطوی می باشددر ثانی 
اداری در سطح  امکانات تدریسی و  از موارد دیگر عدم  یکی 
معارف می باشد که بزرگترین مانع در راه شکوفایی و بهبود 
تدریس و تعلیم بوده است من اینگونه مورد اول که عبارت از 
کشمکش های داخل منطقوی است را به نفع معارف نمیدانم 
افراد و  و کوشش بر این گردد  که در داخل چوکات معارف 
اشخاص تحصیل کرده و مسلکی جابجا گردد و جدا از حضور 

افراد بی سواد جلوگیری شود .
ماهنامه: از نظر شما مشکالت ذکر شده راه حل آن چیست ؟

   راه حل بسیار ساده است در صورت که بر اصل وجدان و 
نیروی جوان متعهد و مسئولیت  باشد هرچه  قضاوت عادالنه 
اندازه مشکالت را  پذیر در بدنه معارف جذب گردد به همان 
کمتر و راه پیشرفت را سهل تر می سازد , و دیگر از مداخالت 
و  اداری  امورات  در  باشد  که  آدرسی  هر  از  غیرمسئول  افراد 

تدریسی جلوگیری به عمل آید .
ماهنامه: فعال در کجا در حال اجرای وظیفه هستید؟

  بنده بعد از سپری نمودن پروسه امتحان رقابت آزاد بحیث 
استاد سوپراسکل در لیسه سفید آب ایفای وظیفه می نمایم و 
افتخار دارم که در راه خدمت به اوالد وطن از هیچگونه تالش 

دریغ نورزم و امیدوارم که مصدر خدمت به مردم خود باشم .
برای  استاد مسلکی چه طرح های  عنوان  به  شما  ماهنامه: 

رشد و سهولت مضمون در حال تدریس خود دارید ؟
   این هویدا است که زمان هر وظیفه به اهلش سپرده شود 
مشکالتی وجود نخواهد داشت من انشااهلل در حال جمع آوری 
موارد جدید و قابل فهم در رابطه به مضمون فزیک هستم که 
به زودترین وقت تحت نام » فزیک و معادالت جدید « چاپ 
خواهد شد و در دسترس اوالد این مرزوبوم قرار خواهد گرفت 
االمکان  حد  تا  گردیده  این  بر  کوشش  نهایتا  کتاب  این  در 

فورمولهای فزیک ساده و واضح شود.
ماهنامه: پیام شما برای معلمین و متعلمین چیست ؟

   پیام من در اول پیام برادری می باشد و در ثانی برای تمام 
استادان و شاگردان توصیه بر این دارم که در راه کسب علم و 
دانش هیچگونه خستگی در مرام خود راه ندهند و مسئولیت 
پذیری را سرلوحه زندگی خویش قرار دهند تا افراد متعهد و 
خدمت گذار و مرهم بر زخم های غیر قابل ترمیم بر ولسوالی 

لعل و سرجنگل باشد.

وعده های انتخاباتی
کاش جای تمام آن گفتار 

پرسش ام راجواب می دادی 
یا اگر صحبتی نمانده به جا 

دو سه متری طناب می دادی 
انتخابات قبل یادت هست؟ 
ناِن داغ وکباب می دادی! 

آن زمانی که میکروفن در دست 
وعده باآب و تاب می دادی 

می نوشتی که مقصد آزادیست 
آدرِس انقالب می دادی ! 

درمجالس که می شدی دعوت 
دسته گل هی به آب می دادی! 

به مریدان وپیروان خودهرشب
لوح تقدیر وقاب می دادی 

در میان مجردان، اما 
وعده های خراب می دادی! 

هرکسی هرکجا خرش می رفت 
زیر پاالن رکاب می دادی 

با دو تا چوبگ زدن به آن جایش 
خِر او را شتاب می دادی! 

درستادت برای تبلیغات 
عکِس با حجاب می دادی 

انجمن های شاعران مفتی، 
به جماعت کتاب می دادی 
آن چه دادی حاللشان باشد 

ممکن به قصد ثواب می دادی 
جای کافی که این وآن دادند 

شیر تازه ... نه، گاب می دادی! 
سخنانت اگر چه آرام، آه 

به همه اضطراب می دادی 
فکر ما را مثال چرخ وفلک 
الکی پیچ و تاب می دادی

اگرچی توقعات بسیار باال بود
برای موتورها تیل خراب میدادی 

گر فالنی به ما توشک می داد 
تو خوِد تختخواب می دادی! 
روز وشب باپوف زدن هایت 

گوش مان راعذاب می دادی 
جای آن وعده ها به ما ای کاش 

شربت وگولی خواب می دادی 
طبقه کارگرتابکی بنالد ازکار

برایش سامان واسباب میدادی
برای نوازندگان مان دوستان
آنوقت طنبور ورباب میدادی

 

   محمد تقی حسین زاده

چطور سحرخیز 
باشیم ؟!

  جایی که در آن می خوابید و صبح قرار است در آن 
بیدار شوید خودش می تواند یک عامل برای سحر 
خیزی باشد هر چند این عامل در افراد مختلف متغیر 
است اما داشتن یک اتاق خواب منظم و مرتب و  پاک 
می تواند بسیار در سحرخیز بودن شما موثر باشد و نظم 
این اتاق سبب شود که شما احساس کنید سر زمانی 
که با خود قرار گذاشته اید باید از خواب بیدار شوید.

به  رسیدن  برای  نکته  مقاله7  این  ای  ادامه  در    
خودشان  نوع  در  که  بود  شده  ذکر  عادت  این 
کافی  اراده  کسی  اگر  نظرم  به  و  هستند  جالب 
عادت  این  نکات  این  به  تواند  می  باشد  داشته 
کند: ایجاد  خود  در  را  مفید  و  خوب  بسیار 
   1 ( محیط خوابتان را برای بیدار شدن مساعد کنید:

جایی که در آن می خوابید و صبح قرار است در آن بیدار 
شوید خودش می تواند یک عامل برای سحر خیزی 
باشد هر چند این عامل در افراد مختلف متغیر است اما 
مثال داشتن یک اتاق خواب منظم و مرتب و تمیز می 
تواند بسیار در سحرخیز بودن شما موثر باشد و نظم 
این اتاق سبب شود که شما احساس کنید سر زمانی 
که با خود قرار گذاشته اید باید از خواب بیدار شوید.

   2(به اندازه کافی بخوابید:
می  سبب  که  است  اصلی  عوامل  از  یکی  این 
مشکل  شدن  بیدار  خواب  از  زود  با  افراد  شود 
زود  کافی  خواب  داشتن  اصل  در  باشند،  داشته 
میکند. تر  آسان  بار  چندین  را  خواب  از  شدن  بیدار 

خودتان  با  کمی  بایستی  که  است  معنی  بدان  این 
کنید  جدال  خواب  رخت  به  موقع  به  رفتن  برای 
ساعات  دادن  دست  از  نگرانی  بر  کنید  سعی  و 
البته  و  دهید  پایان  شب  نیمه  بعضا  و  شب  انتهایی 
ساعات  این  توانید  می  نیست  هم  نگرانی  جای 
بیاورید. دست  به  صبح  فردا  در  خیزی  سحر  با  را 
    3( کارهای روز بعدتان را در شب قبل مشخص کنید:

قرار  که  مهمی  کارهای  کردن  یادداشت  و  نوشتن 
است صبح بعد از بیدار شدن از خواب انجام دهید می 
تواند اراده شما را در سحرخیزی و شروع بی درنگ 
روزمرگی تان محکم تر کند. هر چه اراده قوی تری 
شوید. خیز  سحر  توانید  می  تر  راحت  باشید  داشته 

    4( دربسترخواب مطالعه نکنید:
 گزراندن چندین دقیقه در بسترخواب  سعی در آرام 
کردن فکرتان و بدنتان بدن شما را متوجه میسازد که 
زمان خواب فرا رسیده است، با تمرین در این زمینه 
می توانید کم کم با ورود به بسترخواب در کمتر از 
البته هدف اصلی هم  10 دقیقه به خواب بروید که 
کتاب  مثل  جنبی  کارهای  به  پرداختن  است  همین 
خواندن و غیره بیشتر باعث به هم ریختگی فکر و 
طوالنی شدن زمان فرو رفتن به خواب خواهند شد.

   5( بالفاصله قبل از خواب چیزی نخورید:
به  ساعت  دو  از  کمتر  زمانی  ی  فاصله  در  اگر   
بروید  رختخواب  به  بعد  و  بخورید  چیزی  خوابیدن 
امر  این  و  بود  خواهد  غذا  هضم  درگیر  شما  بدن 
یا  و  کند  ایجاد  اختالل  شما  خواب  در  تواند  می 
کند. طوالنی  را  تان  رفتن  خواب  به  زمان  اصال 

   6( اضطراب را در خودتان از بین ببرید:
سبب  همیشه  که  هست  مواردی  از  یکی  استرس   
کم خوابی می شود، می توان استرس را با تمرینات 
و  تنفس  نحوه ی  کنترل  بر  سعی  یا  یوگا  ای  ویژه 
داد. کاهش  رختخواب  به  رفتن  از  قبل  موارد  سایر 

   7( به خودتان جایزه بدهید:
همیشه قرار نیست با این تفکر از خواب بیدار شوید 
که مثال کلی کار دارید، می توانید برای خودتان در 
به  را  مواردی  شوید  بیدار  خواب  از  زود  که  صورتی 
عنوان جایزه تعیین کنید، مثال دیدن یک برنامه ی 
مورد عالقه، خوردن صبحانه  تلویزیونی صبحگاهی 
یا  در شروع صبح  بستنی  یا خوردن یک  یی خاص 
هر چیز دیگری که می تواند برای بیدار شدن و ترک 
بدهد. انگیزه  به شما  زود  در صبح  رختخواب  سریع 
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نوید وکار!
  مکتب شنیه چپرقل: این مکتب که نام برده شده است به مدت 
سه یا چهار سال است که تعمیرش نیمه کاره است یک مقدار 
بودجه که از طرف دولت پرداخته شده بود آن هم به کام یک 
تعداد افراد خائین قرار گرفته  است دراین باره هیچ کسی توجه 
نکرده است تا کی اطفال این مردم در روی ریگ گرم وآفتاب 
همکاری  مردم  این  با  راستا  این  در  باید  کنند  مقاومت  سوزان 
صورت بگیرد که تا اطفال شان را از این بحران نجات بدهید که 
تا اطفال این مردم بتواند به فکر آرا م وچهره های خندان دروس 

شان را پیش ببرد .
 انتظار تا کی! یک مقدار سنگ های که روی هم چیده بود از هم 
پاشیده است واز نگاه مواد درسی میز، چوکی، فرش وخیمه بطور 
کامل محروم است باید آمر معارف لعل وسرجنگل کوشش نماید 
شاهد  مردم  همه  نماید  وفصل  را حل  مردم  مشکالت  این  که 
است که در سال یک بار هیئت  نمی آید که احوال شاگردان را 
یا خیر حداقل  نه معلمین حاضر است  یا  بگیرد که درس است 
شاگرد  تعداد  چه  که  نماید  دیدن  نزدیک  از  بار  یک  سال  در 
درحال تعلیم است ؟ وچه تعداد شاگرد غیر حاضر دایمی دارید 
درصورتیکه پدران شان چوپانی می کنند؟ تا فرزندش مکتب برود 
آنجا برود که  نا خواسته نشود که  بیاموزد خدای  را  یک چیزی 
برایش یک کلمه درس گفته نشود آنها چشم امید مردم است که 
تا این مردم را از بحران سیاسی واقتصادی نجات دهند تا کی 
زیر دست قدرت مندان خم شویم ای فرزند وطن بیدار باشید که 
دیگر فریب نا کسان را نخورید وغیرت خود را به کسی نفروشید .

وکیل صاحبان شعارش همیشه این بود که رأی شما سرنوشت 
ساز است امروز همه مردم شاهد است که رأی دادن به اینها همه 
را بی سرنوشت کرده است چراکه یک تعداد افراد که در پارلمان 
داریم همه شان خدمت به خویش و قومی خود میکند که این 
مردم مظلوم را به باب فراموشی گذاشته است که تا خدمت شما 
مردم را جبران کند که دیگر این اشتباه را تکرار نکنید اگر رأی 
هم دادید به فرد مورد اعتماد رأی بدهید ودیگر فریب سخنان 
باید  را  خود  راه  که  اینست  حقیقت  نخورید  را  آنها  نرم  و  گرم 
انتخاب  مارا  سرنوشت  دیگران  اینکه  نه  کنیم  انتخاب  خودمان 

کند وکیل فریب کار، آتش زندگی جوانان اند.
   

                                                     عبدالحق رسولی 

تحت سیطره اش اعالم می کنند ! کسی جرأت سوال 
بعداز پیروز شدن به عنوان رئیس جمهورازاین والی متردد 

را ندارد تا از برکناری آن والی از وظیفه اش خبر دهد.
ولی ملت شریف لعل و سرجنگل : امکان دارد انتخابات 
تاجران  و  گردد  برگزار  و  دایر  کشور  در  آینده  سال  در 
آمد  خواهند  شما  سراغ  به  هم  باز  مردم  شما  بخاطررای 
تا کریدیت از کاندید بدست آورد ولی هوشیار باشید بدون 
شما معادله سیاسی در افغانستان توازن نمی گردد طوری 
عمل کنید که دیگر یک وزیر الیق هزاره از کابینه حذف 
باید  تغیرات سیاسی در کشور  فرمانده  نگردد در مجموع 
شما باشید هوشیار باشید تا شرایط شمارا فریب ندهند و 
گرگان درنده خون شمارا وسیله آرامش زندگی خود نسازد، 
طوری عمل کنید که اقوام دیگر شما را نیز یکی از اسکلت 
های  تشکیل این معادله بداند و به طرح ها و نیاز های 

شما احترام به تمام معنا گذاشته شود، وتالش داشته باشید 
تا وضعیت طور حاکم گردد که در هرقدمی از حرکت ها 
نظر شما مردم هسته تشکیالت و تغیرات سیاسی کشور 
پذیرش  و  تعامل  اساس  به  باید  برداری  بهره  گیرد.  قرار 
دوطرف از معادله باید صورت گیرد اگر یک رئیس جمهور 
رأی  به  ساله  پنج  حکومت  کرسی  آوردن  بدست  برای 
شما نیاز دارد شما نیز نیاز دارید تا ازمسیرمیدان وردگ با 
سرهای سالم عبورنماید نه با سر بریده که در روی سرک 
قراردارد شما باید دارای خانواده خندان و فرخنده باشید نه 
دارای خانواده که رخت سیاه و ماتم ، پاداش رأی شان در 
نظر گرفته شود شما باید دارای مکتب آباد و دارای معلم 
تحصیل کرده و با ظرفیت باشید نه دارای مکتب ویران و 
نیمه کاره هشت ساله. شما باید دارای پولیسی با امکانات 
نه  باشید  امنیتی  و  نظامی  بعد  در  دیده  آموزش  مجهزو 

نیز  و  تعلیمی  غیر  افراد  و  تعمیر  بدون  قومندانی  دارای 
دارای وکیل ثروت اندوز. چه در پارلما ن و چه در شورای 
والیتی باشید نه وکیل خاموش معامله گر و ضوابط گریز، 
شما باید دارای شفاخانه آباد و داکتران متخصص و باسواد 
باشید نه دارای شفاخانه بدون امکانات وداکتر و شفاخانه 
دارای چند نفر افراد نرس و قابله غیر مسلکی و بی سواد 
از بحران های تکان دهنده در این  باشید که کمبود دوا 
شفاخانه تلقی میگردد. و نیز شما دارای برق و مواد سوخت 
کامل باشید نه دارای خانه سرد و تاریک و بدون برق، و 
افراد  جامعه  راس  در  که  باشید  شناخت  دارای  شما  نیز 
الیق، با سواد و با تجربه باشد نه  افراد نا الیق و غریب 
موارد  تأخیرانداختن  به  و  رشوت  ادامه  برای  خوارو دالل 

قانونی و نیازهای شدید مردم .
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توصیف بهار
بهارچه یک فصل زیبا وقشنگ است

            همه جا با طراوت وگل های رنگارنگ است 
گرنظر به اندازیم و در نسیم صبحگاه 

            پرندگان مشغول نغمه خواندن مثل آهنگ است
موج دریا را ببین شرشرکنان آب روان 

          غنچه های الله ها سرکشان از زیر سنگ است 
 درمیان حوض بنگر ماهیان غوطه ور

                     نام یکی از این ماهیان هم نهنگ است
کوه ها ودشت وصحراآزاد بود با یک فضا 

          هرطرف با هر دید ونگاه همه سبز رنگ است 
چوپان رمه را با چراگاه ببرد با ذوق وشوق 

                دهقان دیگرسروکارش بابیل وکلنگ است
هر طرف مفهوم درس ومکتب  رونق باز دیده بود 

            دید یکسان بین مردم  هم یک دید قشنگ است
کارکنید زحمت کشید هم پیر وهم ای فتی !

                   درآخر همه زحمت ما   پراز ننگ است 
    از خدا خواهم همیش آرامی ، صلح و امنیت
   این چه گفت »فصیحی « را هم از ننگ است

 
 کبری فصیحی زاده، متعلم صنف یازدهم

 لیسه عالی زینب کبری

استراحت دوره فعلی ریاست 
جمهوری افغانستان

حسین بخش 
حیدری

شوق  مقدار  چه  دادن  رای  که  اید  فکرکرده  گاهی    
وعالقه مندی داشته بود؟ اما امروز از رای دادن احساس 
و  دولتی  ومقررات  قانون  وبه  داریم  ومایوسی  خستگی 
اعتبار  فاقد  کس  همه  قلب  به  مداران  سیاست  تبلیغات 
والمسموع اثر دارد نمی دانم کسانیکه به دولت وحکومت 
راه مییابندکاماًل از دیدن وشنیدن خود را بی خبرمی سازند 
و فریاد های مردم را ناشنیده می گیرند. افغانستان  امروز 
هرگز به ردیف کشورهای جهان قرار نمی گیرد، تا اینکه 
درمقرری های افراد دولتی اصالحات صورت نگیرد.دولت 
بخش  وقناعت  اثربخش  وخدمات  جدی  های  اگرفعالیت 
،قانون  نظمی  بی  ملت  ازبین  هیچگاه  کند  اجرا  ملت  به 
امروزی  بندد.دولت  برنمی  رخت  اعتمادی  وبی  گریزی 
چرادرتمام  است  گراونژادگرا  گرا،منطقه  قوم  افراد  بدست 
ساحات ومناطق مرکزی وهزاره جات  دولت توجه نکرده 
وهیچ نوع کمک وپروژه های بازسازی وانکشافی صورت 
افغانستان  وجنوب شرقی  جنوبی  است.چراساحات  نگرفته 
نیست   دولت  قوانین  و  دولت  خدمت  به  قایل  هرگز  که 
بازهم برعکس دولت چشم به آن ساحات دوخته، درقانون 

اساسی میگوید که افغانستان دولتی است غیرقابل تجزیه، 
وتمام والیات شامل کشورافغانستان است  پس اولین بار 
ساحه  یک  زندبه  می  رادامن  گرایی  منطقه  دولت  خود 
را به کلی  اما بعضی والیات  تمام تمرکزانکشافی را دارد 
مرکزی مخصوصًا والیت  مناطق  درفراموشی سپرده چرا 
وپروژه های  نکرده  ای  توجه  گونه  دایکندی هیچ  و  غور 
انکشافی تطبیق نمی شود . آیا این مناطق به قانون دولت 
به  آیا  ندارد،  را  بازسازی  لیاقت  ویا  نیست  قایل  احترام 
نگهداری واستقالل افغانستان خون نریخته وبرای امنیت  
که  است  معلوم  پس  نیستند  قایل  اهمیت  مناطق  این 
افغانستان به فساد اداری وگرایش های قومی گرفتار است 
. تمام خواسته های دولت دروالیات مرکزی پذیرفته شده 
اما بی اعتباری دولت و دوره دوم ریاست جمهوری آقای 
افغانستان ومخصوصًا  برای هر فردی  به طورکلی  کرزی 
افراد محروم مناطق مرکزی معلوم و آشکاراست و همچنان 
توقع مهم و آرزوی همگی بود که سرک بین کابل وهرات 
به مسیرخط مستقیم وکوتاه درآورده شود که سرک بسیار 
مهم و منفعت بخش برای تمام مردم افغانستان بوده وبه 

طورمتوازن با مقایسه دیگر سرکهای والیات درست کند 
وبه این مردم وعده خالفی کرده تقریبًا دوره های طوالنی 
خود را به فریب ونیرنگ گذرانید.  تنها به سرک مرکزی 
دوم  دردوره  را  خود  دولت  ها  عرصه  تمام  به  بلکه  نشد، 
وخواب  خوردن  به  را  ارزش  پر  فرصت  ریاست جمهوری 
گذارنیده حتی پروژه های را نیمه کاره گذاشته ویک دولت 
بی کفایت را رقم زده است آقای کرزی اگربه صورت یک 
رئیس جمهورمتوازن درافغانستان تالش می کردتا به حال 
مطرح می شد به همه آشکار است که تمام  سرمایه های 
طبیعی از قبیل معادن،نمک، آهن، گچ، ذغال سنگ، سنگ 
وگذشته  گرفته   قرار  خط  همین  درمسیر  غیره  و  مرمر، 
اموال تجارتی،  ازاینها یک راه  مواصالتی تسهیل کننده 
این  میباشد  راه  این  شامل  ومالداری  زراعتی  محصوالت 
همه اهمیت این مناطق را نادیده گرفته وبه کارها جدی 
نمی پردازد اگر دولت به این موردتوجه کند به مدت کوتاه 
حل  مشکالت  وسایر  پیدامیکند  رونق  افغانستان  عایدات 
می شود چشم پوشی دراین راستا باعث عقب ماندگی خود 

می باشدودولت به مشکالت بزرگ مواجه می شود.

فشار  زیر  متمادی  درسالهای  سرجنگل  و  لعل  مردم     
توهین و تحقیر  بودند و سالها  زورمندان و قدرت مداران 
گردید و تحت آزار و اذیت زورمندان قرار گرفته بود و حتی 
جان و مال شان در خطر بودند و هیچ کسی وجود نداشت 
که به فریاد این مردم گوش دهد وندای عدالت خواهی و 
حق طلبی شان در گلوها خفه می گردید،صدها حق تلفی 
قشر  این  باالی  مندان  زور  طرف  از  ها  عدالتی  وبی  ها 
وعدالت  قانون  از  خبری  هیچ  که  گردید  تحمیل  مظلوم 
جناح  بنام  محور  یک  روی  آنها  همه  بلکه  نداشت  وجود 
می چرخد با آنکه دولت قانونی روی کار شد یک دریچه 
و  باز گردید  دیده  رنج  و  این قشر مظلوم  برای  امیدواری 
زمزمه محاکمه کردن آنان که باالی مردم ظلم، حق تلفی 
و بی عدالتی کردن، در بین مردم پیدا گردید اما بی خبر 
از اینکه باز هم آنان که سالها باالی مردم حکومت کردن 
حاکم خواهند بود و یک کابوس بود که در اذهان خود می 

پروراند. 
با انهم امیدواری برای مردم پیدا شد که دیگر قانون وجود 
و  ظلم  تلفی،  حق  عدالتی،  بی  است،  قانونی  دولت  دارد 
افراد مظلوم و محروم تحمیل نخواهد گردید  ستم باالی 

ولی برعکس در دوره های مختلف در این ولسوالی عدالت 
تطبیق  و  نشد  انجام  میشد  انجام  که  نحو  به  اجتماعی 
روابط،  براساس  تماما  بودیم،  آن  شاهد  همه  که  نگردید 
جناح و گروه تنظیم میگردید و باز هم چشم امید به سوی 
روزی  که  داشتند  وجود  ولسوالی  این  در  وضعیت  بهبود 
که  بشنود  کسی  هم  را  مظلوم  قشر  رسید صدای  خواهد 
آقای رضایی چراغ  ولسوال صاحب  تقرری  با  خوشبختانه 
تطبیق  سبز  چراغ  به  ها  عدالتی  بی  و  ها  امیدی  نا  سرخ 
زمزمه  و  گردید  مبدل  مردم  برای  عدالت  توازن  و  قانون 
های در هرگوشه و کنار این ولسوالی به گوش می رسید 
که دیگر بی عدالتی و حق تلفی نخواهد شد و در هر جا 
از حقوق مظلوم و  تعهدات ولسوال صاحب در قبال دفاع 
می  فکر  همیشه  و  بود  گرفته  قرار  زبانها  سر  محرومین 
به  که  بود  خواهد  شخص  تنها  محترم  جناب  که  کردند 
فریاد مظلومین و محرومین گوش فرا نهد و تطبیق کننده 
توزیع کمک های  از  بعد  باشد. ولی  اجتماعی می  عدالت 
و اشخاص مستضعف  زنان  بیوه  برای  از طرف وکیل  که 
تخصیص داده شده بود فضای اجتماعی و مردمی در این 
ولسوالی رنگ دیگری را بخود اختیار نمود و حرفهای وجود 

فقیر  زنان و اشخاص  بیوه  این کمک ها مربوط  دارد که 
واقعا  نگردیده و کسانی که  توزیع  به شکل درست  بودند 
مستحق این کمک ها بودند محروم و کسانی که وابسته به 
وکیل بود با وجود که هیچگونه مشکالت اقتصادی نداشتند 
از این کمک ها بهره مند گردید اما جناب ولسوال صاحب 
با آنکه خودش شاهد این گونه بی عدالتی و حق تلفی است 
باز هم هیچ گونه عکس العمل را از خود منحیث کالن، 
رئیس ومسئول این ولسوالی در قبال مردم مظلوم و محروم 
نشان نداد بلکه مهر تایید را باالی ان حک نمود اگر چنین 
نمی بود باید توزیع این کمک ها از طریق وکیل و از آدرس 
مشخص وکیل صورت می گرفت که موضع گیری ولسوال 
کار  این  که  میداد  نشان  عدالتی  بی  مقابل  در  را  صاحب 
صورت نگرفت، متاسفانه با این وضعیت و تعامالت که در 
این محیط و منطقه وجود دارد نا امیدی ها در اذهان مردم 
دوباره بوجود آمده است که دیگر کسی مدافع حقوق شان 
وجود ندارد و تجربه تلخ گذشته ها خواهد تکرارشد به قول 
معروف سال نیکو از بهارش پیداست، اگر به واقعیت چنین 

باشد پس فریاد این ملت را که می شنود ؟؟؟

فـریاد این ملـت راچه کسی 
می شنود؟

                                                                                                                                                 همایون تمیم فکرت زاده  "
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رازهای موفقیت

   قبل از اینکه مشغول کار شوید باید تصمیم بگیرید که 
از زندگیتان به چه چیزی می خواهید برسید  در هر حوزه 
کارایی  بردن  باال  در  اصل  مهمترین  هدف  بودن  روشن 
کار  افراد  از  بعضی  چرا  که  دلیلی  مهمترین  است.  فردی 
این  میدهند؟  انجام  کمتری  زمان  مدت  در  را  بیشتری 
از  و  دارند  روشنی  کاماًل  های  برنامه  و  اهداف  که  است 
خواهید  می  که  هرآنچه  شوند.  نمی  منحرف  اهداف  این 
دهید  انجام  باید  این خواسته  به  رسیدن  برای  که  آنچه  و 
تنبلی  بر  توانید  می  تر  راحت  باشد  تر  روشن  برایتان 
رسانید. می  اتمام  به  را  کارها  تر  سریع  و  کنید  غلبه 

روشن  انگیزه،  نداشتن  و  تنبلی  اصلی  دالیل  از  یکی 
اینکه  مورد  در  فکری  پریشان  و  درگمی  نبودن هدف سر 
توالی کارها است. انجام بدهید و ترتیب و  باید  چه کاری 

  فرمول و شیوه ای کار بردی و قدرتمند برای تعیین نمودن 
اهداف و رسیده به آنها وجود دارد که می توانید تا آخر عمر 
از آن استفاده کنید این فرمول از هفت مرحله ساده تشکیل 
گانه،  هفت  مراحل  این  از  هرکدام  به  رسیدن  با  شود  می 
کارآیی و بهره وری شما دو یا سه برابر افزایش  می یابد.

خواهید:     می  چه  دقیقاً  که  بگیرید  1-تصمیم 
تصمیم باید روشن و واضح باشد، یکی از بدترین راههای 
استفاده از وقت و زمان، انجام کاری است که اساسٌا انجام 

دادن آن ضرورتی نداشته آن هم به نحو عالی.
استفن کاوی می گویند: » قبل از اینکه خودرا ازپله های  
موفقیت باال بکشید، مطمئن شویدکه  نرده بانتان به دیواری   

تکیه دارد.«

بنویسید:   کاغذ  داریدروی  برسر  که  2-هدف 
  وقتی هدف خود را می نویسید آن را شفاف و روشن کرده 
و به واقعیتی ملموس مبدل میکنید. با این کار چیزی را خلق 
می کنید که قابل لمس و دیدن است به بیان دیگر، هدف 
و مقصدی که مکتوب نباشد فقط یک آرزو و یا یک خیال 
است و هیچ انرژی در پشت آن وجود ندارد. هدفهای غیر 

مکتوب منجر به سر درگمی، گیجی، گمراهی و اشتباهات 
بسیار می شوند.

3-زمان دستیابی به هدف را مشخص کنید: برای       
رسیدن به یک هدف یا مقصود بدون مهلت مشخص هیچ 
پایان واقعی ندارد. بدون  یا  فوریتی وجود ندارد، هیچ آغاز 
تعیین کردن زمان کاماٌل مشخص برای رسیدن به هدف و 
بی آنکه برنامه و مسئولیتی برای رسیدن به هدف مشخص 
باشد. طبیعتًا باعث می شود که کارها را به تعویق بیندازید 

و کار زیادی از پیش نخواهید برد. 
به هدفتان  برای رسیدن  تمام کارهای که  4-از 

ضروری است فهرست تهیه کنید: 
  هر بار فعالیت جدیدی به ذهنتان رسید آن را به لیست 
کارها و فعالیت هایتان اضافه کنید. به این کار آنقدر ادامه 
این  شود.  تکمیل  دارید  اختیار  در  که  فهرستی  تا  دهید 
فهرست به شما تصویری دیداری و قابل مشاهده از وظیفه 
که  میدهد  نشان  را  مسیری  شما  به  و  میدهد  اصلی  یا  و 
بتوانید در آن بی وقفه به کار خود برای رسیدن به اهدافتان 
ادامه دهید و احتمال رسیدن به هدفتان را، بر طبق آنچه 
تعیین کرده اید و بر مبنای زمان بندی، به طرز چشمگیری 

افزایش می دهد.
5-فهرست خود را به یک برنامه تبدیل نمایید: 

وقت  ای  دقیقه  چند  نمایید،  بندی  اولویت  را  فهرست    
بگذارید تا تصمیم بگیرید که ابتدا چه کاری را باید انجام 
تصمیم  دهید.  انجام  بعداً  توانید  می  را  کار  کدام  و  بدهید 
بگیرید که چه کاری قبل از کار دیگر و چه کاری بعد از کار 
دیگر باید انجام شود. حتمًا از این که باید کارها را به ترتیب 
بنویسید، تعجب  یا دایره ها  اولویت در داخل مستطیل ها 
می کنید وقتی که هدف را به وظایف یا کارهای کوچکتری 
به هدف  رسیدن  برای  کارتان  اندازه  چه  کنید  می  تقسیم 
ساده تر می شود. با داشتن یک هدف مکتوب و یک طرح و 

برنامه سازمان یافته که اقدامات شما را نشان میدهد. 

                                                                           غالم حسین رسولی  "

ماهنامه: آقائی امینی در رابطه به گفته های آمر لیسه امام 
علی )ع( که معارف لعل وسرجنگل صحنه تاخت وتازبین 
احزاب واشخاص زورمند برای تصاحب آن گردیده است، آیا 

این گفته ها را شما رد ویا تائید می کنید ؟
قرار  لعل وسرجنگل  درمعارف  مزاحمت  ارتباط  به  امینی: 
گفته های آقای کوهسارکه این چنین گفته اند  تا اکنون 
ندارد  وجود  موردی  درهیچ  مداخالتی  ویا  فشار  نوع  هیچ 
درسطح ولسوالی لعل وسرجنگل چه سال های گذشته وچه 
درسال 91و92چنین مواردی دلیل  برادعا ایشان وجود ندارد 

شاید در حد سوء تفاهم باشد .
برای  تنها  آمرمعارف  کوهسار  آقائی  گفته  به   ماهنامه: 
بقای خود دراین بست تالش دارد ودر قسمت بهبود کیفیت 

معارف هیچ گونه برنامه ای ندارد ؟
اساتید  آقائی کوهسار عدم  به گفته های  دررابطه  امینی: 
رسی  دست  کل  وبصورت  درسی  کتب  تعمیر،  مسلکی، 
این  از  ارتقا ء معارف  راه  توان در  امکانات نمی  به  نداشتن 
بیشتر دستاورد داشت واین خود باعث کند بودن بهبود معارف 
می شود بلکه با تمام موارد ذکرشده ومشکالت بازهم موفق 
هستیم، درکانکورهای قبلی معارف لعل وسرجنگل بهترین 
دستاورد ها را دارد ودرسا ل 92به تعداد 650 شاگرد اناث 
وذکورازسطح لیسه های ولسوالی درکانکور اشتراک نموده 
بانمرات  درپوهنتون های خوب  آن  نفر  تعداد 310  وازاین 
عالی کامیاب شده اند وازاین جمله 14 نفردرپوهنحی های 
کلیدی مانند طب، انجنیری، حقوق وغیره راه یافته اند که 
این را ما دستاورد درمعارف می  دانیم ویکی از مشکالتی 
که در راه معارف وجود دارد کمبود کتب درسی جدید میباشد 
که به هر نحوه ای که است در دسترس ما قرارنگرفته است 
و در قسمت باقیماندن دربست شاید نظرشخصی شان باشد. 
ماهنامه: فورمه 21و22 چگونه فورمه می باشد که آمریت 
لیسه امام علی َ)ع( اظهار بر این دارد که این فورمه هنوز در 

دست ما قرار نگرفته است ؟
امینی: ما درباره فورمه 21و22 معلومات نداریم .

بودجه  کدام  ترمیمات  درقسمت  معارف  ریاست  ماهنامه: 
ای برای شما اختصاص داده است ؟

 امینی: بسیار ناچیز است .
ماهنامه: به چه مقدار پول تخصیص داده اند واین مقداربه 

گفته آمریت لیسه امام )ع( دردست 2یا 3 نفر است ؟
امینی : این مقدار پول درحدود 76000 افغانی می باشد که 
دربالک اول معارف و لیسه امام علی َ)ع( مصرف گردیده 
است و درخریداری شیشه و کاه گل کاری وکرایه کارگر 

تحت نظر هئیت مصرف شده است ودیگر2یا 3 نفری وجود 
غیر  ازنظرمن  کوهسارکامأل  آقای  های  گفته  واین  ندارد 

قابل قبول است.
ماهنامه :محروقات مسئله دیگراست که اظهار شده است 

آیا محروقات داشته اید ؟
امینی: تا هنوز محروقات برای ما داده نشده است اگردرربع 

چهارم پرداخته شود .
پول  اگر  است  گذشته  زمستان  امینی  آقائی  ماهنامه: 
محروقات برای شما پرداخت شود با این پول چه خواهید 

کرد ؟
البته  شد  خواهد  تقسیم  ها  لیسه  در  پول  این  امینی: 
درصورتی که قباًل مصرف کرده باشند وسوخت خریداری 

کرده باشد .
مصاحبه  که  سیالب  آقائی  های  گفته  :درباره  ماهنامه 
ای با سایت جام غور داشته است که 55 نفرغیر حاضری 
دایمی بودن نه تنها که اینها غیر حاضرنشده است بلکه با 

مداخالت وکال کامیاب گردیده است آیا واقعیت دارد ؟
دور  که  کنیم  می  رد  رابطورکلی  ها  گفته  این   : امینی 

ازواقعیت است وچنین موارد وجود ندارد .
ماهنامه : بعضی از معلمین درباره حق الزحمه شکایت دارد 

که برای یک تعداد افراد خاص داده می شود ؟
امینی : بصورت کل تمام لیسه ها دارای تشکیل کم است 
توجه  قسمت  دراین  مسافرهستند  که  معلمین  از  وبعضی 
ساعت  دو  یکی  کنند  می  وآمد  رفت  چون  است  گردیده 
اضافه تر می باشد در غیرآن بصورت مساوی تقسیم می 

شود .
ماهنامه: در بعضی موارد از شاگردان مکتب در وقت توزیع 
بنام  است  شده  آوری  جمع  افغانی   10 نفر  فی  بیسکویت 

کرایه انتقاالت ؟
مکاتب  به  وازآنجا  تقسیم  حوزه  در10  بیسکویت  امینی: 
انتقال داده می شود وکرایه از طرف موئسسه مذکورپرداخت 
وکرایه سال 91رادر  را در91  اما کرایه سال 90  می شود 

سال92می پردازد .
باش های مکاتب حرف  ماهنامه: درقسمت معاش شب 

های وجود دارد که معاش پر داخت نمی شود ؟
امینی: هر کسی که بحیث مالزم استخدام میشود حاضربه 
ای  اضافه  معاش  ودیگر  تحویلداراست  همراه  باشی  شب 

ندارد .
باماهنامه  درمصاحبه  ازحضورشما  امینی  :آقائی  ماهنامه 

اظهارسپاس وتشکر مینماییم.

مصاحبه  باآمرپیشین آمریت معارف 
گزارشگر:حمیدهللا رامش ولسوالی لعل وسرجنگل:

فرارسیدن سال 1392را اعضای ماهنامه دانشجویی علم وعمل به تمام ملت افغانستان ومردم شریف لعل 
نعمات  ازخداوند متعال سالی سرشارازامنیت،صلح وفراوانی  تبریک وتهنیت عرض می دارد و  وسرجنگل 
الهی استدعا می نماید وامیدواریم که سال نویک سالی ازشگوفائی ها درافغانستان وولسوالی ما باشد ازتمام 
ارتقای ظرفیت های  راستای  در  ازنسل جوان می خواهیم که  لعل وسرجنگل ومخصوصًا  مردم عزتمند 
اجتماعی وفرهنگی برای بهبود وضعیت کنونی دست به دست همدیگرداده وتالش نمایم تا دیگرشاهد بی 

عدالتی، حق تلفی ونابسامانی نباشیم .
                                         ازطرف ماهنامه دانشجویی )علم وعمل (


