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چشم انداز:
   علم وعمل ارتقاِ دهنده استعدادهای 

نهفته جوانان :
درپیش آهنگ انتخابات سروصداهای 
شد  شروع  بازهم  مردم  به  خدمت 
ومهمان  نمایشی  ودیدوبازدیدهای 
خوری هاآغازگردید وبازهم حرف های 
در  دینی  کلمات  با  قلمی  لهجه  خوش 
محافل  های  گوهاواستچ  بلند  پشت 
وجشن  عید  روزهای  ازقبیل  عمومی 
ها  درگذشت شخصیت  مراسم های  یا 
آهنگ مظلوم بودن مردم غور مخصوصآ 
انداز  راطنین   لعل وسرجنگل  ولسوالی 
میکنندواز مردم می خواهاندکه بصورت 
و  نمایند  شرکت  پرشوردرانتخابات 
انتخاب  شان  رآی  رابا  خود  نمایندگان 
نماید  دفاع  ایشان  ازحقوق  تا  نمایند 
مردم  مشکالت  رفع  ومیگویدمابرای 
ویا مرکزوالیت خدمت  ازکابل  ومنطقه 
شما مردم آمدیم انشا اهلل مشکالت شما 
انتقال  مرکز  به  صبروحوصله  با  مردم 
ویا  کنیم  می  مطرح  ودرپارلمان  داده 
ازشما  نمایندگی  به  والیتی  درشورای 
ازحق  وسرجنگل  لعل  ولسوالی  مردم 
شما خواهیم دفاع کرد، اینها همه یک 
مشت مزخرفات بیش نیست وخیال بافی 
های برای این که مردم بیچاره را فریب 
داده وتوسط رائ ایشان دوباره خودرابه 
های  سیاست  دنبال  وبه  برساند  قدرت 
وبعداز  فریبانه  وعوام  هوا  دو  بام  یک 
نموده  چرب  ازآب  را  مردم  سر  اینکه 
بروند و ازموقف نمایندگی مردم مظلوم 
وپول  مال  آوری  جمع  به  و  استفاده 
بپردازند ویا به نفع چند تن ازافراد خاص 
تالش نمایند تا حق تلفی نموده واقارب 
مقرر  دولتی  های  بست  رابه  خویش 
نماید واین موارد را این وکیل ها بارها 
ورای  مردم  اعتماد  به  که  دادند  نشان 
مردم خیا نت کردند وبعد از وکیل شدن 
حرف  نرم  زبان  به  مردم  با  دیگرحتی 
نمی زدند وبارها در تمام عرصه ها با بی 
شرمی تمام حق این مردم را به منافع 
شخصی خود ترجیح نداده وفروخته اند 
یا شما وکیل  بوجی های کمک گندم، یا 
آمرین مکاتب هستید، ویا دالالن مردم 
فروش ...آیا مردم لعل وسرجنگل دوره 
فعلی راخواهندازیادبرد؟آیااین حق تلفی 
خواهندکردتابار  اشکاررافراموش  های 
دیگرخائنین ملی ومعامله گرانسرنوشت  
اوالداین مردم رابه کرسی خیانت بشانند 
این بارنخواهد حیله های شیطان صفت 
های تاریخ برساده دلی این مردم غالب 
رادردام  مردم  دیگر  بار  ویک  ند  شو 
راهی  ندامت  بیندازندوجزاز  حسرت 
نداشته پس بامثال عام می گویم آزموده 
را آزمودن خطاست  تا پشیمان نشوید.   
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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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مصاحبه با آمر معارف 
ولسوالی لعل وسر جنگل: 

اولین  برای  مشفق  آقای  ماهنامه: 
آمرمعارف  حیث  به  شما  سوال، 
پالن  چه  وسرجنگل  لعل  ولسوالی 
بهبودوضعیت  غرض  جدیدی  های 
معارف لعل وسرجنگل درسال 1392 

دارید؟
سپاس  اظهار  اول  درقدم  مشفق: 
علم  دانشجویی  ماهنامه  از  وتشکر 
وعمل که برای برسی آخرین وضعیت 
آمریت  به  وسرجنگل  لعل  معارف  از 
معارف مراجعه کردن وبه جاست که 
دانشجویی  ماهنامه   از  نمایم  تقدیر 
با  قبلی  دردفعات  که  وعمل  علم 
معلومات گرفتن از آمریت معارف واز 
جریان ونحوه کارکردهای معارف یک 
سلسله تاثیرگذاری های  درایجاد یک 
مردم  پیشروی  درجامعه  سالم  پروسه 
قرار داده اند، معارف فعاًل با مشکالت 
مجموع  است  مواجه  زیادی  بسیار 

پالن ها وبرنامه های که الزم است
عمده ترین مسائل همین موارد است .

آقای مشفق شما بحیث یک چهره  ماهنامه: 
تدابیری  چه  وسرجنگل  لعل  درمعارف  جوان 
درراستای کمبود کُتب درسی روی دست دارید 
آیا این مشکالت درسال جاری قابل حل است 

یا خیر؟
قابل حل  بگویم  توانم  نمی  اگر چند  مشفق: 
است ودالیل روشنی وجود دارد از طرف وزارت 
تدریسی  امکانات  رساندن  درقسمت  معارف 
ولوازم درسی از قبیل کُتب و قرطاسیه باب از 
دست  دور  های  ولسوالی  به  کابل  مرکز  خود 
اینها دچارمشکل اند وگذشته از آن یک سری 
عدم شفافیت ها درفورمه های گزارش دهی که 
وزارت معارف از اداره های قبلی نیازمندی های 
شان را مطابق به طرح و پالیسی وزارت معارف 
مبنای  بر  معارف  وزارت  تا  نشده  داده  گزارش 
آن نقطه ضعف که وجود داشته ،امکانات خود 
از آنکه به آمریت  را عیار بسازد. مشخصًا قبل 
معارف  صاحب  رئیس  همرای  برسم  معارف 
داشتم  های  صحبت  وزارت  در  وحتی  درغور 
جابجای  پروسه  از  بعد  کوتاه  درزمان  وانشااهلل 
معلمین درمکاتب تصمیم دارم درریاست معارف 
و یا حتی درخود وزارت مراجعه نمایم وکوشش 
جا  آن  از  را  معارف  امکانات  حداقل  که  کنم 
کُتب  مشکل  که  ندارم  باور  ولی  نمایم  تامین 

صد درصد قابل حل باشد.
آمریت  گیری  تحویل  روز  در  شما  ماهنامه: 
معارف صحبت های داشتید در رابطه به معلمین 
چهارده پاس به مکاتب اطراف تا حال به تعداد 
فرستاده  اطراف  مکاتب  به  شما  نفرازاداره  چند 

شده اند؟
ذهنم  به  ها  پاس  چهارده  تعداد  مشفق: 
اداره  به  رسمی  مکتوب  یک  درطی  ما  نیست 
دارالمعلمین تعداد فارغین سال 91 چهارده پاس 
وتعداد معلمین برحال که درحال حاضر درصنف 

سیزده داخل خدمت اندخواستیم.

آقای کهزاد سرپرست  دارالمعلمین یک لیست 
لیست  برطبق  وما  دادند  قرار  ما  اختیار  در  را 
تعیینات  کمیسیون  به  را  اسامی  شده  ترتیب 
 150 درحدود  تقریبًا  تعداد  واین  کردیم  راجع 
را  اینها  تعیینات  کمیسیون  که  رسد  می  نفر 
بوده  معلم  چون  کرده  جا  به  جا  درمکاتب 
در  اینکه  از  اما  خواندن  خدمت  داخل  فقط 
کدام مکتب وچه تعداد وجود  دارد هنوز چون 
به  تا  کمیسیون  نشده  نهایی  تعیینات  پروسه 
نکرده  روان  آمریت  به  را  گزارش خود  حال  
پاس  چهارده  که  توانیم  می  گفته  فقط  است 
ها به اندازه نیاز لیسه ها ومتوسطه ها میتواند 
باشد و لیسه ای نیست که درآن چهارده پاس 

وجود نداشته باشد.
قبلی شما  درقسمت صحبت های  ماهنامه: 
حرف های دررابطه به یک یونیفورم مشخص 
دراین  تاحال  داشت  وجود  اناث  طبقه  برای 

پروسه چه اندازه موفق بودید؟
عمومی  جلسه  حمل   20 درتاریخ  مشفق: 
البته  که  مکاتب  ازسرادارات  جمعی  با  داشتم 
پیام رسانی دقیق و وضعیت آب  نسبت عدم 
وهوا به صورت کل سرادارات درجلسه شرکت 
نکردندبا آنهم زیادتر سرادارات بود، ما دراین 
از  که  رساندیم  فیصله  به  را  ماده   17 جلسه 
جمله یکی از موارد تعیین یک نوع لباس برای 
فیصله  درجلسه  است  بوده  وذکور  اناث  طبقه 
مشخص  لباس  یک  با  نسوان  قشر  که  شد 
لباس سیاه  و چادرسفید درمکاتب حضور پیدا 
سال  که کالن  چهار  از صنف  وباالتر  نمایند 
هامی باشد با یک چادرنمازدرمکتب حاضرشود 

ویک لباس اسالمی هم می تواند باشد.
      

                       ادامه در ص 3 ...

صورت  دقت  آن  برسر   92 سال  درجریان 
دسته  را  آن  بخش  درچند  توانیم  می  بگیرد! 
کارروی  مهم  موارد  از  یکی  نمایم  بندی 
وبخش  مکاتب  ساختمانهای  سازی  ظرفیت 
ما  فعاًل  باشد،  می  صنوف  وایجاد  تدریسی 
مکتب  باب   76 جنگل  وسر  لعل  درمعارف 
داریم تقریبًا بیشتر از 30 باب مکتب ما تعمیر 
ندارد و در حدود سیزده یا چهارده باب مکتب 
تعمیرات شان 3سال، 4 سال ویا 6 سال شده 
که نیمه کاره باقی مانده ودرقدم اول کار روی 
انجوها  از  بعضی  وبا  بگیرد  باید صورت  اینها 
ویا موسسات که همکاری می کنند درقسمت 
بودجه صحبت شود موسسات و دونرهای که 
قباًل مکاتب را کار کردند وفعاًل غافل هستند 
شوندکه  تعقیب  ذیربط  مراجع  طریق  از  اینها 
اینها برسرکارها خویش برگردند واین مکاتب 
تکمیل گردند مشکل بعدی این است که اکثر 
ما  نیست  مشخص  زمین  دارای  ما  مکاتب 
می خواهیم با مردم صحبت نمایم تا بتوانیم 
های  وساختمان  تعمیرات  برای  وجای  زمین 
بعدی ما در قسمت  تهیه شود. پالن  مکاتب 
معلمین و مدرسین ضعیف است که باید دراین 
بعدی  مشکل  بگیرد،  صورت  توجه  قسمت 
دوصد  درحدود  است  توجه  قابل  دیگرکه 
شعبه ما درسطح معارف بدون معلم می باشد 
معارف  رهبری  هیئت  با  هستم  درتالش  ما 
وکالی  وزارت  ریاست،  مثل  ذیربط  ومراجعه 
مردمانی  با  و  والیتی  شورای  وکیل  پارلمان، 
هستند،  معارف  با  نسبتآمرتبط  نحوی  به  که 
معارف  های  وکاستی  کم  تا  شویم  درتماس 
که  است  این  بعدی  مورد   . نمایم  برطرف  را 
ظرفیت آشنائی معلمین ومتعلمین و ادارات را 
از  نمایم   تقویه  وتربیه  تعلیم  معاصر  روند  با 
طریق معرفی معلمین به کورس ها وبرگذاری 
وظرفیت  ومنجمینت  اداری  های  ورکشاب 
سازی بتوانیم این مشکالت را برطرف نمایم  
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 چهره نو
ماهنامه : آقای رامش لطفًا خود را به صورت مختصرمعرفی واز 

فعالیت های فرهنگی خود نام ببرید؟
رامش: بنده حمیداهلل رامش فرزند میرحسین در سال 1363 در 
والیت کابل متولد شدم تعلیمات ابتدائی را درمکتب متوسطه قلعه 
بختیار دارالمان شهرکابل  ودوران لیسه را درمرکز ولسوالی لعل 
وسرجنگل سپری نمودم و در سال 1384 از این لیسه بدرجه عالی 
فارغ ودرامتحان کانکور همان سال شرکت نمودم وبعد از سپری 
کردن آزمون کانکور راهی پوهنتون هرات پوهنحی تعلیم وتربیه 
فارغ  رشته  این  از   1388 سال  در  و  شدم  وبیولوژی  کیمیا  رشته 
رقابتی  امتحان  پروسه  نمودن  سپری  از  وبعد  گردیدم  التحصیل 
ملل  بشر  اسکان  لعل وسرجنگل درسازمان  ولسوالی  ترینر  بحیث 
عضوی  سال  همان  درجریان  نمودم،  وظیفه  ایفاء  هبیتات  متحد 
داشتم  فعالیت  افغانستان   توسعه  متخصیصان  سازمان  اکادمیک 
فعاًل  وعمل  علم  دانشجویی  ماهنامه  کادرفنی  مسئول  وبحیث 
افغانستان والیت  اتحادیه کارگران وکارکنان  مباشم، ومشاورمالی 

غور هستم.
ماهنامه : دررابطه به سوال اول از شما می خواستم نظرتان را در 

رابطه به پروسه انتخابات داشته باشیم؟
در  انتخابات  پروسه  باید گفت  تان  اول  درجواب سوال   رامش: 
دیموکراسی  های  اصل  از  ویکی  جوان  پروسه  یک  افغانستان 
درافغانستان است که میتواند تحکیم قانون وثبات سیاسی  را در 
پی داشته باشد اما متاسفانه انتخابات متاثراز ناهنجاری های بیرون 
ودست خوش عوامل خارجی گردیده است واین پروسه را بحوی 

زیر سوال برده است. 
 ماهنامه : یکی ازچالش های مهم انتخابات در ولسوالی لعل وسر 

جنگل چیست؟
 رامش: چالش های انتخاباتی دردیگر والیت و ولسوالی  های 
لعل  درولسوالی  اما   بوده  مسلح  افراد  وحضور  ناامنی  افغانستان 
وسرجنگل نا امنی چالش نیست چون مردم طرفدار ناامنی نیست 
درانتخابات  نامزدان  تعداد  کثرت  انتخابات  چالش  مهمترین  اما 
ضایع  وباعث  قرارمیدهد  سردرگمی  درحالت  را  مردم  که  میباشد. 

شدن آرای مردم میشود. 
ماهنامه : به نظر شما چطور شود از بین اکثرت کاندیدان کاندید 

برترراشناسائی نمود؟ 
رامش: این مورد بستگی به قضاوت وجدان مردم می باشد وقتی 
پوسترهای رنگارنگ کاندیدان را با شعارهای غلط آمیزایشان بنگرید 
هرشخص این را درک می کند که این شعارهای بزرگتر از اندیشه   
ایشان میباشد واکثراً نمیدانند که ما چرا این کرسی  ها را غصب 

نموده ام. مردم لعل وسر جنگل باید درپیش خود  قضاوت کنند.
 

ماهنامه : آیا انتخابات قبلی از نظر شما شفاف بوده است ؟
وبعداً  افغانستان  درسطح  کنم  فکر  گسترده  اگرخوب  رامش: 
بعداً سطح ولسوالی های والیت غور)9( واحد  درسطح والیت ها 
اداری دارد یکی آن ها ولسوالی لعل وسرجنگل است نسبت به)8( 
واحد دیگر گفته میتوانم بله تا جای شفاف بوده امنیت حاکم است  
دیگر ولسوالی های والیت غور به اندازه ولسوالی لعل وسر جنگل 
شفاف نبوده ناامنی زور گوی تقلب وجود داشت سرصداهای مردم 
را درمورد شفاف نبودن پروسه انتخابات به گوش ها شنیده میشد.

درپارلمان  که  وکالی  آیا  پرسش  آخرین  عنوان  به   : ماهنامه 
وشورای والیتی اند وکالی محبوب مردم اند؟

که  بگویم  نمیتوانم  که  گفت  باید  شما  سوال  درقسمت  رامش: 
محبوب است یا نه آن را خودی مردم قضاوت کنند کاری که اینها 

انجام میدیهند آیا قابل قبول است یا نه.
فنی  کادر  مسئول  رامش  حمیداهلل  از  سپاس  اظهار  با  ماهنامه: 

ماهنامه دانشجویی علم وعمل .

توان  می  معلم  یک  برای  که  ویژگی  اولین       
درنظرگرفت، فضایل اخالقی وویژگهای شخصیتی واال 
وشخصیتی  معنوی  داروندارفکری،  ازآنجایکه  میباشد، 
جامعه  آن  ومربیان  تعلیم  درگرونحوه  جامعه  یک  افراد 
دارای  معلم  شخصیت  که  رسد  نظرمی  به  الزم  است 
باشد  پسندیده  های  وویژگی  خصوصیات  سلسله  یک 
بسزای  نقش  معلم  شخصیتی  وصفات  ها  ویژکی  زیرا 
درشکل گیری شخصیت آینده اطفال بازی میکند وطفل 
هویت  وسرمشق  الگو  عنوان  به  خودرا  معلم  رفتارهای 
پیوسته  به شکل  قرارمیدهد شاگردان  اجتماعی خویش 
های  شخصیت  و  ارزشها  نگرشها،  به  نسبت  ومداوم 

معلمان خویش واکنش نشان میدهند . 
دریادگیری  معمول  ازروشهای  یکی  تقلیدازمعلم،    
میتواند  ومعلم  شمارمیرود  به  ابتدایی  دوره  شاگردان 
یکی  آید،  حساب  به  شاگردان  برای  پرقدرتی  الگوی 
آن است که  تقلید  ازطریق  یادگیری  ازجنبه های مهم 
رفتار میتواند به آسانی ازطریق مشاهده کسب شود، لذا 
شاگردان بطورثابت درحال جذب وکسب اظهارات، حالت 
نظرروش صنفی  نقطه  از  معلمان خود  نگرشهای  و  ها 
هستند واین کاربدون اینکه معلم رجوع خاصی به این 
نوع رفتارها داشته باشد انجام میگیرد. درمواردیکه معلم 
باطعنه و کنایه ویا استهزا به اشتباهات شاگردان جواب 
بدهد احتمال اینکه شاگردان نیزچنین عکس العمل هائی 

نسبت به همدیگرنشان دهند افزایش خواهد یافت . 
می  درهرزمانی  رفتاری  هرنوع  که  داشت  توجه  باید    
ازاین جهت شاگردان  کند؛  الگوعمل  بشکل یک  تواند 
رفتارهای مثبت ومنفی، هردو را ازمعلمان خود خواهند 
آموخت. اگرشخصیت معلم دارای صفات انسانی ازقبیل 
صداقت،  همکاری،  راستی،  اخالص،  دوستی،  محبت، 
بردباری، اخالق، تعهدوایمان باشد طبعیتًآ تقلید باچنین 
ولی  میکند  تضمین  را  طفل  روانی  سالمت  یژگیها،  و 
اگرشخصیت معلم دوچاراختالل و نابسامانیها باشد یعنی 
رفتارهای خالف معیارهای فرهنگی واجتماعی ازاوسربزند 
یا فاقدصفات انسانی باشد پس طفل ازمعلم خود حاصلی 
جزء رفتارهاواختالالت نابهنجاروناسازگارنخواهد داشت. 
میتواند  مکتب  ابتدایی  دوره  اطفال  که  است  واضح 
ناسازگاریها را ازمعلمان ناسازگاروسازگاریها را ازمعلمان 
سازگارتقلید خواهد کرد. پس درپروسه تدریس وآموزش، 
که  نیست  معلم  علمی  های  ودیدگاه  تجارب  تنها 
درایجاد  که  اوست  کل شخصیت  بلکه  شود،  مؤثرواقع 

شرایط یادگیری، تغیروتحول شاگردان تاثیرمیگزارد .
آسانی  چندان  کار  معلم  های  ویژگی  برشمردن  بناًء    
ودیدگاهای  ها  فلسفه  با  مختلف  زیراجوامع  نیست 
میتوان  ولی  دارند،  ازمعلم  متفاوتی  انتظارات  مختلف، 
ازویژگی ها وخصوصیات  دراینجا کم و بیش به برخی 

برجسته و ضروری شخصیت معلم اشاره کرد : 
1- سالمت جسمی وروانی :

سالمت وعدم سالمت انسان شامل وضع جسمی وروحی 
هرانسان  برای  جسمی  سالمت  درابتدا  گردد.  می  وی 
واغلب برای معلمین یک ضرورت خیلی اساسی و مهم 
برای انجام موفقانه وظایفش به حساب می آید. چنانچه 
بدون  لذا  است«  سالم  دربدن  سلیم  عقل   « اند  گفته 
نماید  بهترتدریس  بصورت  نمیتواند  معلم  کامل  صحت 
سالمت  ودرپهلوی  بیگیرند  خوب  آموزش  شاگردان  تا 
جسمی، سالمت روانی هم مانند سالمت جسمی باالی 

کارمعلم تاثیرگزاراست . 
کنترل  عملکرد،  ازنظم  است  عبارت  روانی:  ))سالمت 
شرایط  قبول  برابرحوادث،  در  استقامت  العمل،  عکس 
وموقعیت ها، حفظ تعادل موقعیت ازنظرسن و موقعیت 
هیجانی،  عقلی،  های  جریان  تعادل  اجتماعی،  های 
رفتارهای کالمی وغیرکالمی، تسلط برهیجانها، کنترل 
گیری  وتصمیم  اراده  قدرت  بار،  خشونت  های  هیجان 

های متفکرانه ، قابلیت عاطفی و غیره (( . 
 هرچند انسان ازسالمت جسمی وروانی بیشتر برخوردار 
سالم  بهتر،  اش  روانی  های  فعالیت  توانایی  باشد 
ازنظر  شخص  که  معنی  این  به  باشد.  تروسازگارترمی 

ذهنی  فعالیت های  که  میشود  گفته  سالم  وقتی  روانی 
وی بدون مانع باشد و برعکس به همان اندازه بیماراست 
مسدود  موانع  بوسیله  اش  ذهنی  های  عملکرد  راه  که 

شده باشد . 
    پس درحقیقت ازآنجایکه سروکارمعلم با اطفال است 
باید ازحیث جسم سالم و دارای روح قوی و بشاش باشد. 
چه اگرمعلمی سالمت جسمی وتعادل روانی نداشته باشد 
به  نظررا  مورد  درس  شده  زودخسته  تدریس  درهنگام 
وجه احسن به شاگردان خود ارایه کرده نمیتواند. معلم 
سالم وصحتمند عالوه برآنکه میتواند درتمام فعالیتهای 
بشاش  روحیه  ودارای  گردد  سهیم  شاگردان  صنفی 
ومتعادل بوده و بخصوص وضع ظاهری او نشان دهنده 
مسرت وهمکاری میباشد  سالمت جسمی وتعادل روانی 
شغل  که  کسی  است.  معلم  هر  مهم  های  ویژگی  از 
معلمی را برعهده دارد باید از نظرجسمی وروانی متعادل 
باشد  داشتن بیماری های روانی وعصبی ازقبیل فشار، 
وبی  عصبانیت  ،حقارت،  روانی  های  افسردگی،عقده 
شاگردان  روحیه  باالی  العاده  فوق  معلم  بودن  عاطفه 
دار  راخدشه  آموزش  وپروسه  بجاگذاشته  منفی  تاثیرات 
خود  رانماینده  معلم  جامعه  چون  دیگراینکه  میسازد. 
میداند  واجتماعی  انسانی  واعتقادات  دانشها  درانتقال 
بیشتراست  دیگران  به  نسبت  معلم  از  مردم  وانتظارات 
ومعلم سرمشق والگوی فرزندان جامعه بخصوص برای 
اطفال ونو جوانان نمونه برازنده انسانیت وعضوشایسته 

درجامعه میباشد . 
2- سالمتی فکری :

ازتفکرمنطقی  برخورداری  تفکروتعقل،  قدرت  داشتن 
قدرت  وموضوعات،  مفاهیم  درک  قدرت   ، واستدالل 
روشن  وایدیولوژی  بنی  جهان  واستنتاج،  قضاوت 
به  معلم  دیگری  مهم  های  ازویژگی  ونظایرآن، 
شمارمیرود وهرمعلم موفق ومسلکی باید ازاین سجایای 

مهم برخوردارباشد .
3- تقوی :

اگرمعلمی  تقوی است،  ازویژگی های مهم معلم،  یکی 
تحت  که  نسلی  نباشد،  تقوا  و خصلت  به خوی  آراسته 
تعلیم وتربیت اومیباشد عاری ازاین صفت خواهد بود و 
کسی که تقوای نداشته با شد تحت تاثیر فرهنگ های 
مخرب قرار خواهد گرفت و پدیده های تهاجم فرهنگی 
اینکه دچارغرورعلمی  استقبال خواهد پذیرفت ویا  با  را 

کاذب خواهد گردید .
4- تعهد و وظیفه شناسی :

   یکی دیگری ازخصلت های مهم معلم تعهد ووظیفه 
کرد  پیشرفت  جامعه  با  همگام  اگرمعلم  است.  شناسی 
فت  یا  دست  جدید  فنون  و  علوم  ی  زوایا  برتمامی  و 
ووظیفه  تعهد  خصلت  به  اش  ومسولیت  امادرکارش 
شناسی آراسته نگردید واززیربار مسولیت به بهانه های 
مختلف گریزان بود، تعهد درانجام و ظایفش نداشت ، 
برای جامعه و شاگردان  ناکامی  و  زیان و خسارات  جز 
میداند  را  آنچه  اگرمعلم  آورد   نخواهد  دیگری  ارمغان 
 ، است  موجود  درکارش  تعهد  یعنی  میدهد  وانجام 
گریزد  نمی  مختلف  های  نه  بها  به  زیربارمسئولیت  از 
 ، کند  نمی  تلف  را  درسش  وقت  تاخیردرکارندارد،   ،
ایثاروفداکاری درکارش موجود است فقط به جنبه های 
به حیث یک  ، میتواند  مادی وظیفه معلمی نمی نگرد 
معلم مسلکی و متعهد، صادقانه برای تربیت اوالد وطن 
معلم،  یک  برای  ویژگی  مهمترین  بنًاء  نماید  خدمت 
برابرسرنویشت  در  مسولیت  واحساس  تعهد  داشتن 
متاسفانه  که  شود  پیدامی  معلمین  بسا  است.  متعلمین 
روحیه تعهد ووظیفه شناسی ندارد و فقط هدفش »ا خذ 

معاش « است نه باالبردن سطح دانش شاگردان.

                         غالم علی رسولی

ویژگیهای شخصیتی معلم و 
نقش آن در آموزش :

1392 سال    
پر از امید وبیم

     ولسوالی لعل وسرجنگل یکی از امن ترین، 
ولسوالی  یک  حال  عین  در  و  ترین  پرنفوس 
فراموش شده والیت غور می باشد که در طول 
)11( سال دوره حکومت از بازسازی و انکشاف 
چندان برخوردار نگردیده یگانه دست آورد )11( 
ساله دولت در این ولسوالی امنیت است که این 
امنیت را خود مردم تأمین نموده واگرنه مسئولین 
امنیتی توانای تأمین امنیت را ندارد، دیگر هیچ 
تغییری به چشم نمیخورد با همان سرک، مکتب، 
شفاخانه و..... ابتدایی قبل از دوره حکومت آقای 
کرزی باقیمانده که علت این بی توجهی ها شاید 
ترکیب متفاوت قومی این ولسوالی که نسبت به 
دیگر ولسوالی ها دارد؛ باشد اگر چنین دلیل وجود 
نشده  شنیده  مردم  این  چراصدای  باشد  نداشته 
توجه صورت  شان  ومشکالت  ها  خواسته  به  و 
والیت  مسئولین  تمام  صورتیکه  در  نمیگیرد؟ 
زمامداری شان وضعیت  دوره  در  یگبار  اقل  حد 
ومشکالت این ولسوالی را از نزدیک دیدن نموده 
و با ورق های از یاد داشت و وعده های چرب 
یاد  و  ها  وعده  آنجا  به  بارسیدن  اما  برمیگردد 
داشت فراموش گردیده یا به زباله دانی انداخته 

میشود که تا هنوز از آن وعده ها خبری نیست.
    نماینده های این ولسوالی در شورای والیتی 
و  صدا  رساندن  و  شنیدن  فرصت  پارلمان  و 
مشکالت مردم را تاحال پیدانکرده فقط به کارها 
و زد وبند های شخصی و یا به دخالت کردن در 
کار های مردم و ادارات دولتی که تقریبٌا رسالت 
وجزء از وظایف شان گردیده مصروف است پس 

چه کسی مدافع حقوق مردم باشند؟
      خوشبختانه در اواخیر سال 1391 تبدیلی 
ولسوال و آمریت معارف وهمچنان در اوایل سال 
امنیت  مدیریت  امنیه،  قومندانی  تبدیلی   1392
را  های  وبیم  امید  ها  لیسه  های  وآمریت  ملی 
بوجی های  با  که  افراد  این  اگر  داشته  به همرا 
از شعار وارد صحنه گردیده به آن شعار ها جامه 
عمل پوشانیده  ویک تغیر مثبت را ایجاد نماید 
امید و اگر مثل گذشته ها این شعارها نقش برآب 
یا رنگ و بوی قومی و حزبی را بخود اختصاص 
دهد بیم است که از مدت زمانی مردم داشته و از 
این ناحیه رنج دیده است . از دیر زمانی بدینسوء 
از  عمل  بدون  و  جالب  زیبا،  بسیار  های  شعار 
داده شده خصوصًا در دوره  افراد مختلف  جانب 
های انتخابات که این شعار ها تنها وسیله گرفتن 
فرصت  زودترین  به  و  بوده  مردم  فریب  و  رأی 
ماهیت اولی و اصلی شعار دهنده آشکار و شعار 
اینکه  یا  و  گرفته  را  حزبی  و  قومی  گرایش  ها 
به باب فراموشی گذاشته شده که تا هنوز هیچ 
شعاری درین ولسوالی جامه عمل نپوشیده، باور 
مردم نسبت به شعار دهنده کم رنگ گردیده که 
این شعارها را الف یا فریبی بیش تلقی نمیکند.

    امید است این بار شعارها وتعهدات جامه عمل 
پوشیده و به سمت وسوی خاص وبه میل افراد 
نشده  داده  عادالنه سوق  غیر  به صورت  خاص 
با در نظر داشت مشکالت و به طور مساویانه و 
عادالنه تطبیق شده و حرف و عمل یکی گردد.

غالم حسین رسولی
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 قربان علی 
الفت

                                                                                                       قربانعلی الفت "

در  را  معیارها  کدام  معلمین  تعیین  برای  شما   : ماهنامه 
نظر گرفتید ؟

کل  بصورت  معلمین  های  مقرری  درقسمت  مشفق: 
دومشکل وجود دارد:

 اول: مشکل ما دراین است که معلمین بر اساس رشته 
وجود ندارد مثال آمر لیسه امام علی این تقاضا را کردن که 
در لیسه مذکور معلمین بر اساس رشته استخدام شود که به 
خواست ایشان درحدود 90درصد جامه عمل پوشیده شده 
اما کم وکاستی ها بیش از حد زیاد است تا این پروسه به 

صورت کامل تکمیل شود .
دوم: معیار بر این اساس بوده که در قدم اول لیسا نسه 
ها ،بعد چهارده پاس وبعد فارغین دوازده به همین ترتیب 
مقرری ها صورت بگیرد اما بیشترین تمرکز روی لیسه ها 

است چون در ظرفیت علمی باالتری قرار دارد .
ماهنامه: شما در صحبت های مورخ 92/2/1خود اشاره 
به مداخالت بیرونی در معارف داشتید این مداخله گران از 

بیرون چه کسانی اند؟
هم  که  است  ومشخص  واضح  بسیار  مورد  این  مشفق: 
جامعه  وهم  دانند  می  وعمل  علم  ماهنامه  رهبری  هیئت 
تقریبآ  دانند  معارف می  اهل  لعل وسرجنگل وهم  ومردم 
ازبخش های مختلف است کسی تحت عنوان  مداخالت 
از  وبعضی  محلی  زورمند  عنوان  به  سفید،کسی  موی 
کسانی که نفوذ دارند، یکی از مداخالت واضح ومشخص 
این  ولسوال است  مداخالت وکال است، مداخالت جناب 
دو مورد بیشترین مداخالت می باشد که بصورت مستند 

اسناد دردست دارم .
ماهنامه: دو مکتب شینیه چپرقل وشینیه هیکل از عدم 
چه  دارند  شکایت  جدی  بصورت  شان  مکاتب  در  معلم 

پاسخی در رابطه به شکایت این مکاتب دارید ؟
مشفق: این مشکل نه تنها در این دو مکتب است بلکه 
با نبود معلم مواجه است دلیل   مکاتب ما بصورت کامل  
اصلی این است که یک تعداد از معلمین ما صنوف درسی 
دروازه های  از  آنها  است  ندیده  برای سه سال  را حداقل 
عنوان  فعالبه  اند  گرفته  وقراردادی  قاچاق  اسناد  مکاتب 
پروسه معلم ومعلم داری سر در  از  معلم مقرراند وچیزی 
این  در  که  است  این  مکاتب  به  من  وجواب  آورند  نمی 
مدت کوتاه وبه صورت معجزه آسا این بحران را حل نمی 
ها  ازدانشگاه  محصلین  فراغت  با  زمان  مرور  وبه  توانیم 

ودارالمعلمین این معظل قابل حل است .
برای  معارف  وزارت  تشکیالت  جدید  درسال  ماهنامه: 
آمریت لعل وسر جنگل چقدر است آیا این تشکیالت برای 

شما کافی است ؟
مشفق: درسال 1391 درقسمت تشکیالت ما 499 معلم 
داشتیم و60 نفر اضا فه شده است وفعال در سال 1392 
)552 (نفر معلم داریم دراین میان 12نفر مامور و134 نفر 
تحویلدار،در مدیریت سواد آموزی 9 نفر معلم ، 1 نفر اجیر 
و1 نفر مامور ،در لیسه زراعت 3 نفر معلم 3نفر مامور و1 
نفر اجیر، در دارالمعلمین 14 نفر معلم 1 مامور 1 اجیر با 
این تشکیالت در تعلیمات عمومی )552(نفر معلم وبالغ بر 
700 شعبه درسی داریم که این تناقص خود نشان دهنده 

کمبود است ودر حدود 200 نفر کمبود داریم .
ماهنامه: این تشکیالت 60 نفری برای کدام مکاتب در 

نظر گرفته شده است ؟
در  وزارت  طرف  از  جدید  تشکیل   60 این  مشفق:  
بلکه  نبوده  معیاری  تشکیالت  این  اما  شده  گرفته  نظر 
تشکیل  ایشان  برای  بوده  واقعآ  مستحق  که  اکثرمکاتب 
از  اینکه  بخاطر  وزارت   ، است  نشده  گرفته  درنظر  جدید 
وسرجنگل  لعل  ولسوالی  وآمریت  غور  درمرکز  مداخالت 
درنظر  نفر  ویا سه  ،دو  را یک  جلوگیری  کند هر مکتب 
تغیراتی  آید  بوجود  تساوی  این که  بخا طر  اما  اند  گرفته 
درتشکیالت مکاتب ازطرف ما صورت گرفته است و دلیل 
این مشکل عدم آگاهی وزارت از کمبودات است که ادارات 

قبلی گزارش دهی دقیق نداشته است. 
برای شا گردان  آمرمعارف  عنوان  به  پیام شما  ماهنامه: 

،معلمین ومعارف لعل وسرجنگل چیست ؟
مشفق: در جلسه اول ما یک شعاردادیم )سال 92 سال 
مختلف  اقشار  به  پیام  (این  است  معارف  در  وتحول  تغیر 
از وکالی محترم  تقاضا من  لعل وسرجنگل است  جامعه 
پارلمان این است که از مداخالت منفی خود داری نمایند 
نفع مردم وجامعه ما نیست وبا معارف همکاری  به  چون 
واراکین دولتی شان می خواهیم که در  از ولسوال  کنند، 
وازاولیا  بگذارند  نیک  نام  یک  حداقل  شان  کاری  دوره 
ولسوا  طوریکه  همین  که  داریم  توقع  شاگردان  محترم 
درس  ولسوالی  است  صلح  ولسوالی  وسرجنگل  لعل  لی 
وتحصیل باشد واز جوامع مدنی، ماهنامه ها، اهل قلم واهل 
بچرخند  معارف  محوریت  بر  که  کنیم  می  خواهش  فکر 
مبنای  بر  وعمل  علم  دانشجویی  ماهنامه  طوریکه  همان 
علم که دارند عمل می کنند باقی دوستان هم همکاری 
بازهم  باشیم،  داشته  سالم  جامعه  یک  بتوانیم  تا  کنند 

ازماهنامه دانشجویی علم وعمل تقدیروتشکرمی نمایم .

ادامه ص 1...

تمام  از عمر حکومت می گذرد که در  یازده سال    مدت 
موارد از حمایت جامعه جهانی برخوردار است حکومتی که در 
آن تمام آرزوهای ملت رنج دیده تمثیل میگردد آزادی بیان 
خواست  تمام  درمجموع  تحصیل  آزادی  ،انتخاب،  ،آزادی 
وپی  درخواست  قابل  از حکومت  مردم کشور  های حقیقی 
مشخص  آدرس  آن  وارائه  مشکالت  وتمام  است  گیری 
افتاده ودرعین زمان  را دارد.اما درغور که والیت دور  خود 
صورت  چندان  توجه  وتاریخی  باستانی  های  ارزش  دارای 
مشکالت  از  موج  با  غور  والیت  های  ولسوالی  و  نگرفته 
روبه رو است بی کاری نود فیصد افراد جامعه غور را به خود 
اختصاص داده و توجه دولت از بعد تشکیالت اداری گرفته 
تا نرخ ونوا کمتر است ویرانی مکاتب وسرک ها تبدیل به 
نفر  پانزده  والیت  درین  حالیکه  در  است  شده  تراژید  یک 
به نماینده گی از مردم غور درشورای والیتی حضور دارند 
وشش تن درپارلمان ، ولی مشکیالت غور در حال افزایش 
است به عنوان مثال! درولسوالی لعل وسر جنگل سرک ها 
عبورازین  هنگام  در  گرفته  خود  به  را  جنگی  سنگر  حکم 
سرکها انسان دوچاروحشت گشته وبه این سوال درگیراست 
که طرفین درگیر درکجا کیست ؟ وجریان عداوت واصول 

این عداوت چیست ؟ حال باید پرسدمقصر کیست؟ آیا ملت 
است باشوق تمام درتصمیم ها دوشادوش دولت درحرکت 
بیست  به  را  نفوس  صدوهشتادهزار  وسرنوشت شش  بوده 
یک تن سپرده اند وبا وجود این بیست  ویک تن؛ شفاخانه 
درین ولسوالی به یک مکان دراعتصاب قرار داده شده تبدیل 
گشته که وقت از موجودیت دوا حرف به میان آمد دوحمله 
قلبی گشته و در برابر این سوال خاموش ومدهوش می افتد؟ 
وکسی نیست که سرک های خامه را از لعل الی دولت یار 
را  لعل  داران  مریض  و  نماید  داغگیری  اساسی  به صورت 
از خرید دوا از دواخانه ها نجات دهد؟ ویرانی مکاتب ماتم 
دیگری است که هر روز اشک از چشم اطفال جاری می کند 

که گرایش ناشی از آفتاب سوزان تابستان پوست میدهد. 
چشم  نماینده  تن  ویک  بیست  این  ایا  که  پرسید  ومیشود 
دارندیا ندارند آیا دیدی سالم نسبت به اوضاع جامعه دارند یا 
ندارند؟ ولسوال چه وظیفه دارند ؟ وکیل های شورا والیتی 
والی ونماینده گان پارلمان وآمر معارف برای چیست و چه 
وظیفه دارند اشخاص ذکر شده نماینده گان، دارایی مردم 

است یا ارباب تا چه االختیارمردم؟

مقصرکیست؟
تولد  روز  سال  از  مورخ1392/3/10  جمعه  روزی     
حضرت علی  )ع( وروزی تولد دبیر کلی حزب  وحدت 
محفل  طی  مزاری  عبدالعلی  شهید  افغانستان  اسالمی 
های  برنامه  اجرای  با  محفل  این  آمد  عمل  به  گرامی 
محلی  های  آهنگ  سخنرانی،سرود،طنز،  چون  مختلف 
تجلیل   جنگل  وسر  لعل  ولسوالی  عمومی  دراستیج 
بزرگ  های  شخصیت  که  محفل  درین  گرفت  صورت 
وتاثیر گذار حضور داشت هر کدام شان به بعدی از ابعاد 
شخصیتی وعدالت طلبی امام علی )ع(ومزاری پرداخت 
ایراد  درجلسه  که  بود  گوینده  اولین   ) )مشفق  سیدعلی 
سخن خودرا ضمن صحبت پیرامون احیای هویت هزاره 
ابراهیم   ، هزاره  کاتب  های چون  بوسیله شخصیت  ها 
مزاری  بلخی،شهید  ،عالمه  عبدالخالق  سوار،  گاو  خان 
،شهید کاظمیوشهید سجادی  پرداخته واین حرکتها را با  

افهام از پیروی  از مکتب  اهلبیت 

عصمت وطهارت را برای نجات مردم از انحصاردانیست 
تا  خواست  گذار  تاثیر  های  وشخصیت  وکیال  از  ولی   ،
معارف  مسئولین  با  معارف  وضعیت  بهبود  قسمت  در 
 ) )یوسفی  آن محمد صادق  تعقیب  به  نماید.  همکاری 
وکیل مردم درشورای والیتی غور استاد مزاری را نماد 
از ارزش خواند وافزود مزاری چهره عادل وعدالت خواه 

گیری  شکل  خود  ها  صحبت  از  الی  درالبه  وی  بود 
امنیت ولسوالی خبر  برای مخطل ساختن  وتالش عده 
داده واز ارگان های کشفی وامنیتی خواهان توجه درین 

روزتولد
زمینه شد.

ضمن  غر  سپین  زون  معاون  )قدسی(  خدایار  جنرال    
 ، خواه  عدالت  چهره  این  های  گی  ویژه  روی  صحبت 
وضعیت وجریان حاکمیت دولت را درغور مورد انتقاد قرار 
درمنطقه  شرق((  ))شهریار  فخرالدین  آقا  اگر  وگفت!  داد 
دولت  وعلیه  است  شورشی  یک  او  میشود  کشته  دولتیار 
آنرا  تاوان  چرا  پس  رسیده  قتل  به  زده  شورش  به  دست 
مردم لعل وسر جنگل پرداخت نماید؟  واز مقامات دولتی 
حیدرعلی  الحاج  شد.  زمینه  درین  مشکل  حل  خواهان 
هویت  احیای  بیان  با  صلح  شورای  عضوی   ) )اعتمادی 
هزاره ها بوسیله مزاری واو را رهبرخرمند دانسته واز مزاری 
به عنوان یک خاطره فراموش ناشدنی تقدیر کرد. وی نیز 
موضوع فرار دختران را یک بحران دانست وگفت دختران 
باید به ابرو وعزت خانواده خود احترام بگزارد وی از ناامنی 
نیز یاد آور شد وگفت اگر برادران دولتیاری  مسیر دولتیار 

سنی اند مردم 

سنی اند لعل وسر جنگل شیعه اند هردوباهم برادراند وباید 
به یک دیگر احترام بگزارد  درپایان محفل حسین بخش 
به  غور  والیتی  درشورای  مردم  سابق  وکیل   ) )صفری 
ایراد سخن پرداخت  ودرآخر ختم محفل با اهدای تحایف 

ودوعائیه غالم عباس انصاری پایان یافت .
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آیا زن را حقی که دارد 
به مصابه یک مادر... :

  این یک حقیقت هویدا است که افغانستان یک کشور 
باورها  بر اساس یک سلسله  اسالمی است ومردمان آن 
دوم  قدم  ودر  کنند  می  زندگی  خویش  دیرینه  وسنن 
افغانستان یکی از کشورها ی عقب مانده در سطح جهان 
است که از ابتدائی ترین امکانات رفائی زندگی بی بهره 
است که این مسائل باعث می شود که در این کشورنقض 
شده  باعث  امر  این  آید  بوجود  اطفال  وحتی  زن  حقوق 
این  آیددر  بوجود  خانوادگی  های  ناهنجاری  که  است 
میان حتی حقوقی که در اسالم برای زنان به حیث یک 
انسان در نظر گرفته شده است پایمال می گردد یکی از 
دالیل این بی توجهی پایین بودن سطح فرهنگی مردم 
وآگاهی نداشتن نسبت به حقوق زنان واطفال  می باشد                                           
درچنین جوامع از نظر مردان زن به حیث یک موجودی 
این  از نظر طبقاتی درجه دوم قرار می گیرندو  است که 
طبقه بندی درجه دوباعث می شود که از حقوق ابتدائی 
آنها نقض شوداما اسالم چنین قضاوتی دربرابر مرد وزن 
انتخاب  زن حق  درحقوق  جنجالی  مسائل  از  یکی  ندارد 
درازدواج می باشد که دختران هیچ گونه حقی ندارد وفقط 
مردان خانواده در این قسمت تصمیم گیرنده اند اما این 
حق باید به آنها داده شود چون این حق را اسالم به آنها 
مغایربا اصول  نباید  انتخاب دختران  است در ضمن  داده 
وآداب باشد ودر محدوده اصول اسالمی واخالقی نه آن 
طوری که در جامعه غرب وغربی ها ادعا دارند بدون هیچ 
انتخاب داشته باشند  چون این کنترول  محدودیتی حق 
ونظارت بر انتخاب در ازدواج بصورت عالی می تواند آینده 
خوبی را برای ازدواج کننده ببار آورد چون اکثرآ دختران 

بی سواد وبدوراز بصیرت  عقلی اند وعجوالنه تصمیم می 
گیرند واین خود باعث تباهی در زندگی آنها می شود پس 
دراین میان قربانی کیست؟ بدون شک این خود زن است 
که قربانی این انتخاب عجوالنه می باشد .اسالم به زن 
حق داده است تا در قسمت انتخاب همسر سهیم باشد و 
رضایت آن را شرط قرارداده است در غیر آن صورت نکاح 
باطل است اما در افغانستان مخصوصا در والیات حتی این 
حق اسالمی ودینی از آنهاگرفته می شود بدون نظر دختر 
ازدواج صورت می گیرد که  وباتصمیم گیری یک طرفه 
این در ذات خود از نظر اسالم مردود است چنین تشکیل 
خانواده بی بنیاد است واین گونه زندگی ها کم به مقصد 

می رسد و درنهایت منجر به جدای می انجامد.

تعریف مواد مخدر 
غیر  تغییر  ایجاد  باعث  که  هرآنچه   ، کننده  تخدیر  مخدر: 
طبیعی در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی شودمواد مخدر 
به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف 
آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری و عملکرد مغز شود.

دسته بندی :
 مواد مخدر را به چهار گروه اصلی تقسیم می کنند:

1- مواد مخدری که واکنش های مغز را آهسته می کند.
اثرات: کم شدن سرعت تنفس و ضربان قلب - کم شدن 

فشار خون - خواب آور مانند)هروئین، تریاک، مورفین( .
سرعت  بدن  عصبی  سیستم  به  که  مخدری  مواد   -2

می بخشد.
اثرات: بیشتر شدن سرعت تنفس و ضربان قلب، بیشتر شدن 

فشار خون، جلوگیری از خواب مانند)کوکائین- نیکوتین(.
3-مواد مخدری که باعث حالت هایی مثل هذیان می شود.

اثرات: از دست دادن حافظه؛ لرزش؛ حالت استفراغ و عوض 
شدن اخالق.

4- مواد مخدری که از طریق استنشاق استفاده می شود.
قلب  ضربان  شدن  بیشتر  مغز،  فرآیند  شدن  آهسته  اثرات: 

و سردرد.
 سرعت مسمومیت توسط مواد مخدر 

- خوردن: بین 20 تا 30 دقیقه
- تزریق کردن در رگ:بین 15 تا 30 ثانیه

- تزریق کردن در ماهیچه: بین 3 تا 5 دقیقه
- استنشاق: بین 5 تا 8 ثانیه

- ریختن در چشم: بین 3 تا 5 دقیقه
آثار مواد مخدر بر مغز :

مغز  در  است.  مغز  بر  مخدر  مواد  تاثیر  محل  مهم ترین   
اثر می کنند.  آن ها  بر  مواد  این  که  دارد  وجود  گیرنده هایی 

این گیرنده ها به 3 گروه تقسیم می شوند:
درد،  احساس  کاهش  و  تنظیم  سبب  اول  گروه  بر  اثر   -1

کاهش فعالیت مرکز تنفس، یبوست و اعتیاد می شود.
و  درد  احساس  کاهش  سبب  دوم  برگیرنده های  اثر   -2

افزایش حجم ادرار می شود.
کاهش  سبب  سوم  گروه  گیرندهای  بر  مخدر  مواد  اثر   -3

احساس درد می شود.
تاثیر موارد مخدر بر بدن انسان ها : مواد مخدر آن دسته از 
سلول های دفاعی بدن را که مسئول از بین بردن مهاجمان 
تمامی داروهای  به بدن هستند، کاهش می دهد. هم چنین 
مخـتـلف  نواحی  و  مغز  سلول های  روان گردان،  و  مخدر 
تعادل  و  می دهند  قـرار  خـود  منفی  تاثیر  تـحت  را  بـدن 

شیمیایی بدن را بر هم می زنند.
انواع مواد مخدر :

شاهدانه  گیاه  رزین  از  جامد،  تکه های  به  صورت  حشیش: 
می باشد، قـهـوه ای و یــا مشکی است. 

اضــطراب،  سـردرگـمـی،  احسـاس  مدت:  کوتاه  خطرات 
می یابد،  کاهش  یادگیری  تـوانـایـی  بدگـمـانـی،  هراس، 

هماهنگی حرکات مختل می شود.
خطرات دراز مدت: پارانوئید، اسکیزوفرنی، جنون، روانپریشی، 
افسردگی و اضطــراب، استعمال آن همراه با سیگار سبب 

آسیب جدی به ریه ها می گردد.
ماری جوانا ازبرگ، ساقه شاهدانه بدست می آید. 

خطرات: پارانوئید، آسیب به ریه ها، سرفه و عفونت مجاری 
تنفس، برونشیت.

یافته  تغییر  شکل  می آید،  بدست  خشخاش  از  هروئین: 

مورفین است. 
بیش  اسـتـعمال  هپاتیت،  است،  آور  اعتیاد  بسیار  خطرات: 
را متوقف کرده و سبب مرگ می شود. چون  از حد تنفس 
با موادی همچون گچ، آرد، تالک و غیره ترکیب می گردد 
استعمال تزریقی آن سبب ایجاد حساسیت در بدن و خارش 
عفونت،  و عروق خونی،  قلب  به  شدید می شود. صـــدمه 

هموروئید و سوء تغذیه، آسیب به کبد و کلیه.
گیاه  برگهای خشک شده  از  که  رنگی  کوکائین:گرد سفید 

کوکا به دست می آید. 
خطرات: استنشاق آن از راه بینی سبب آسیب به پرده مــیانی 
بینی شده ودرآن ایجادحفره می کند. آنقدر خطرناک است که 
با اولین مصرف می تواند سبب سکته قلبی شود. مشـکـالت 
تـنـفسی، آسیـب بـــه ریه، تشنج و مرگ ناگهانی. در دراز 
مـدت نـیـز سـبـب پارانوئید، توهم، خشونت و کاهش وزن 

می گردد. به مغز و قلب نیز آسیب جدی می رساند.
اکستاسی : گرمازدگی، افزایش شدید گرمای بدن که بسیار 
خطرناک اســت، فرد برای رفع تشنگی مـمـکن اسـت آب 
فـراوان بـنـوشد کـه ایـن خـود سبب رقیق شدن بیـش از 
از مــیان رفتن تعادل سدیم خون شـده و  حـد خــون و 
سـبـب تـورم اعـضـاء بـدن هـمـچـون مـغز و در نهایت 
فـرد  بـعـد  روز  دو  یـکـی  از  پـس  می شـود،  فرد  مرگ 
احـسـاس افسـردگـی و خـستگی می کند، سبب آسیب به 

کبد، کلیه و مغز می شود، توهم گویی، استفراغ، تشنج.
کتامین : در کوتاه مدت سبب مشکـالت بـیـنـایی، عـدم 
تـعـادل و هـمـاهنگی، توهمات وحشتناک و در دراز مدت 

سبب احساس گم گشتگی و جدایی از واقعیت می گردد.
آمفتامین : درکوتاه مدت سبب احساس اضطراب، افسردگی 
و خستگی می شود، افزایش ضربان قلب و تنفس، اختالل در 
دید، خشکی دهان، سـرگـیـجـه و خشونت، مرگ ناگهانی 
و سکته قلبی شده و در دراز مدت سبب توهم، وحشتزدگی، 
کـاهش وزن، آسیب به مغز و حافظه، تشنج و مرگ می شود.
مصرف  پی  در  مرگ  و  تهوع  اسهال،  شکم،  درد   : قارچها 

قارچ های سمی.
آلودگی، احساس گم گشتگی،  : تهوع، خواب  اچ بی   جی 

تشنج و مشکالت تنفسی.
حاللها  : کوتاه مدت سبب تهوع، سرفه شدید، لکه اطراف 
دهان، خفگی و در دراز مدت سبب سر درد، خونریزی بینی، 
کاهش حس بویایی، کـاهـش اکـسیـجن به مغز و آسیب 
به مغز، آسیب به کلیه ها، کبد و سیستم عصبی و شش ها 

می شود.
استروئیدها : افزایش فشار خون، کلسترول باال، بیماری کلیه 
و کبد، صدمه به قلب، دیابــت، یرقان، افسردگی، رفتارهای 
خشونت آمیز. در مردان: رشد سینه، تحلیل بیضه، کـاهش 

اسپرم، ناباروری، آکنه، سکته.
سرکوبگرها و مسکنها : اعـتــیاد آور، کاهش انرژی، کاهش 

حافظه، افسردگی، بی خـوابـی و حـمـالت هراسی.
پی سی پی : عدم تمرکز، اضطراب، افسردگی.

تریاک خصوصیاتی شبیه هروئین دارد. تریاک از گیاهی به 
تریاک  مصرف  با  می شود.  گرفته  خشخاش  یا  کوکنار  نام 
ابتدا نوعی خوشحالی زودگذر به شخص دست می دهد. پس 
از آن مرحله منفی آغاز می شود که فرد را به مصرف مجدد 
اول  از مرحله  معتاد پس  ارادی  وا می دارد. حرکات  تریاک 
می شود.  بی تفاوت  امور  به  نسبت  شخص  و  می شود  کند 
مصرف تریاک می تواند باعث مسمومیت حاد و مزمن شود.

اثرات مواد مخدر

ترس از شکست
ما از نسیمی که هر گز آنرا احساس نمی کنیم بیمناکیم

وبرای آن چه که هرگز از دست نمی دهیم غمناکیم
                                                                   ترس نخوریم و نه هراسیم در هرکجا باشیم

                                                                 ترس از مغلوب شدن پرید و باز با ارزیشیم نمی دانیم
ما تفسیر و تعبیر را می پذیریم با اینکه عمل مختل کردیم

باز باید گفت بی عالقه بودیم و مطالعه کم کردیم نخواندیم
                                                                  در شامگاه کوچه برایم زچراغان نگاه میکنیم نمی رویم

                                                                   آخر چه شد ایستاد شدیم دیگری نمی ترسیم نمی ایستیم
به تو بگویم ای جوان عشق به علم و معرفت کردیم نمی خواستیم 

تا اینکه »فصیح« بگوید در بار خود خواهانیم نمی فهمیم                                   کبری فصیحی زاده

ولسوالی  بر  محدود  است   ولسوالی  جنگل  وسر  لعل    
درین  دولتیار؛  و  بندر  تخت  ،سنگ  ،بلخاب  پنجاب  های 
ولسوالی که از امنیت کامل بر خورداراست تحوالت چشم 
گیر بوجود آمده است تبدیل آمر معارف وتبدیل آمر آمنیت 
ملی وکشته شدن یک از باشنده گان قریه ناظران از اثر 
خصومت شخصی وزخمی شدند دوتن دیگر درین درگیری 
وتبدیلی قوماندانی آمنیه  وتحوالت درآمریت های لیسه 
بوقوع  با سال 1992  لعل وسر جنگل که  های ولسوالی 
پیوسته و شایان ذکر است که فرار دختران تحول دیگر 
است که برا وضاع منطقه افزوده شده است اما ولسوالی 
لعل وسرجنگل همچنان به چالش عمده دیگر مواجه است 
تهدید عامه بین این ولسوالی درمسیر دولتیار که پس از 
کشته شدن فخرالدین ))شهریار شرق(( قوماندان گروپ 
مسلح غیر قانونی به نام قوم زی حسین وسقوط موسسه 

افغان اید مشکالت است که گریبان مردم لعل وسرجنگل 
است  دیگر  آور  رنج  قصه  سرکها  ویرانی  است  گرفته  را 
تقرری  ونیز  دارد  ادامه  وسرجنگل  لعل  ولسوالی  در  که 
درچوکات  نظارت  آمر  عنوان  به  صادقی  محمدحسین 
را  اما سال 1392  آمده است  بوجود  نیزمشکالت  معارف 
معارف با یک تحول جدید وبرنامه ها نو آغاز کرده است 
بر گزاری جلسات ماهواره شورای عالی لیسه ها وجلسه 
آمر معارف به آمرین لیسه ها جذب دو باره کمک های 
w.f.p  درین ولسوالی وحق استفاده شاگردان دوره لیسه 

ازین کمک ها . 
 درمجموع ولسوالی لعل وسر جنگل تنها مشکالت در 
بخش صحی دارد افزایش یافته وعدم موجودیت داکتر 

فعال در بخش مردانه نگرانی را بر انگخته است .

مروری بر اوضاع کنونی 
لعل وسر جنگل

قربانعلی الفت

حمیداهلل رامش


