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چشم انداز:
علم وعمل انعکاس دهنده 

واقعیت های جامعه :
های  جنگ  دهه   3 طول  در   
تمام  افغانستان  سوزدر  نمان  خا 
شیرازه های اجتماعی، فرهنگی، 
سرزمین  این  وسیاسی  اقتصادی 
حتی  دیگر  تاجایکه  پاشید  هم  از 
وبوم  مرز  این  مردمان  برای 
باقی  کردن  زندگی  برای  امیدی 
شد  می  متولد  اگرکودکی  نماند، 
حدس وگمان ها بر این کمتر بود 
فردا  مرد  بتواند  کودک  این  که 
برای این سرزمین باشد، یا دراثر 
امراض مهلک ویا دراثر گرسنگی 
وفقرویا هم توسط فیرکالشینکوف 
از صحنه روزگار حذف می شد تا 
زمانیکه این ناهنجاری به سرخط 
حتی  که  رسید  خویش  آخری 
پنداشته  جرم  وکاله  ریش  نداشتن 
می شدویا برگذاری مراسم مذهبی 
حکم  ای  کتله  برای  وعقیدتی 

تکفیررا می داشت .
این همه بی عدالتی،  در البالی 
ظلم واستکبارکه برانسان های این 
افغانستان  بنام  محدوده جغرافیائی 
بیشترین  جوان  نسل  بود  جاری 
اشکال  اندوبه  راداده  قربانی 
مختلف مورد سوء استفاده منفعت 
قرارگرفتن،  سیاسی  های  طلبی 
ازاحساسات اینها گرفته تا نیروی 
قدرت  وتا  بیان،  وقدرت  جسمی 
بی گانه ستیزی اینها استفاده جوی 
کردن وگروه گروه رادرچاه مرگ، 
روان  وگمراهی  بدبختی  جهل، 
مادررادرسوگ  وهزاران  کردن 
وکتله  عزانشاندن  به  فرزندانشان 
جامعه  باردوش  را  عظیمی  ای 
نزدیک  که  گذاشتن  ونه  گردانند 
شوند  سواد  با  جامعه  دونسل  به 
بسته  کوروچشم  ها  نسل  واین 
درراه منافع خود به دامان هیوالی 
دست  هم  وهنوز  سپردن  نابودی 
تعداد  ویک  نکشیده  کارها  ازاین 
های  دسیسه  راقربانی  جوانان 
نسل  این  اماباید  شوم می گرداند، 
که  است  درست  وبیدارباشد  آگاه 
کشور  سیاسی  قدرت  هنوزهم 
های  دژخیمان  این  دردستان 
براین  وکوشش  باشد  می  زمان 
تاازاین راهابتواندتا جوانان  دارند 
دارند  نگه  خود  درزیرسایه  را 
شان  وجسم  فکر  نحوی  یک  وبه 
دهد،  قرار  دراسعتمارخود  را 
برده  ازیوغ  آزادی  برای  ولی 
صورت  های  فداکاری  باید  گی 
این  قشرچهره  این  وبرای  بگیرد 
زمامداران معامله گر روشن شود 
پس این وظیفه تک تک جوانان با 
همه  همکاری  با  تا  است  احساس 
دهیم  انجام  را  وظیفه  این  جانبه 
تاریخ  یک  شاهید  دیگر  وتاباری 

تاریک وغمبار نباشیم . 
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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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علم وعمل : انعکاس دهنده واقعیت ها

 اگرباطل را نمیتوان ساقط کردمیتوان رسواساخت، اگرحق رانمیتوان استقرار 
بخشیدمیتوان اثبات کرد،دطرح کرد و به زمان شناساند وزنده نگه داشت.

                                                             ) دکترعلی شریعتی(

صحت پدیده نگران کننده در 
جامعه لعل و سرجنگل

    لعل و سرجنگل ولسوالی است که در آن جمعیت 
یکصدو هشتاد هزار نفری زندگی می کنند و خوب 
دولت  انکشافی  های  برنامه  تطبیق  بستر  ترین 
که  است  ولسوالی  سرجنگل  و  لعل  و  باشد  می 
گیری  تصمیم  مرکز  در  را  سیاسی  سهم  بیشترین 
ولسوالی  این  گان  نماینده  تعداد  و  داشته  حکومت 
در شورای ملی برابر به نه واحد اداری دیگر والیت 
معیاری  شفاخانه  موجودیت  عدم  از  اما  است  غور 
است  افغانستان  در  تابع کشور  که حق یک  وآنچه 
ولسوالی  این  شفاخانه  وضعیت  نمونه  عنوان  به 
. برای مردم لعل و سرجنگل قناعت بخش نیست 
محمدنعیم  با  داریم  موردمصاحبه  دراین  که 

فروزآمرصحت عامه لعل و سرجنگل: 
ٌخودراطورمفصل  داکترفیروزلطفا  جناب  ماهنامه: 

معرفی نمایید؟  
اجتماعی  فرهنگی،  باتشکرازماهنامه  فیروز: 

دانشجویی علم وعمل که انعکاس دهنده واقعیتها 
میباشد.اسم محمدنعیم فروزآمرصحت عامه ولسوالی 

لعل و سرجنگل می باشم .
ماهنامه: آقای فیروز، وضعیت شفاخانه در ولسوالی 

لعل وسرجنگل از نظر شما چگونه است؟ 
لحاظ  از  ولسوالی  شفاخانه  وضعیت  فیروز: 
شک  بدون  که  است  اندک  دچارمشکل  مدیریت 
است  نموده  صحی  خدمات  عرضه  باالی  تأثیر 
مؤسسه)ACTD( که از قرارداد آن تقریبًا 18 ماه 
میگذرد که طی همین مدت از نبود پرسونل مجرب،  
داکتر MD گاه گاهی داکتر جراح ، کمبود اقالم دوا 
مواجه بوده اما فعاًل تعداد داکتر ها مثل داکتر اطفال 
، داکتر داخله، جراح، داکتر زنانه به وظیفه گماشته 
ازین لحاظ مشکل دیده نمیشود متأسفانه  شده که 
یک نفر جراح متخصص که به شکل خدمتی شش 
دالیل  به  بود  شده  استخدام  شفاخانه  این  به  ماه 
عدم رضایت موصوف از مدیریت و عدم هماهنگی 
پرسونل شفاخانه و ازنبود مکافات و مجازات مؤسسه 
استعفا داده است اگر داکتر جراح را از دست بدهیم 
مردم ولسوالی لعل ازین ناحیه دچار مشکل میگردند 
آمریت صحت عامه در حصه استخدام داکتر جراح 
به  مکرراً  ورزیده  وسعی  نموده  تالش  همواره 
مقامات پیشنهادنموده و مشکل اساسی گزارش داده 
خوشبختانه به مشکالت رسیده گی شده تا حدی به 

پیشنهادات پاسخ مثبت گفته اند.
و  استندرد  غیر  که  ولسوالی  شفاخانه  تعمیر  اخیراً   
ازسال های سابق به شکل خامه  غیرمعیاری است 
آمیزی  رنگ  قرارمیگیرد  موردبازسازی  شده  ساخته 
وکاشی کاری اطاقهای والدت ، جراحی ، آشپزخانه 
آمیزی  رنگ  شفاخانه  به  مربوط  های  اطاق  وتمام 
میگردند و یک عراده امبوالنس که خراب بود از اثر 
برداری  بهره  به  و  ترمیم  اخیراً  اداره  این  تالشهای 
قرار گرفت و نیز سامان آالت، کیت های جدید به 

شعبه دندان خریداری گردیده است .
ماهنامه: خبرهای وجود دارد که در قسمت عزل و 
نصب کارمندان شفاخانه حلقه های بیرونی مداخله 

دارد شما این گفته ها را رد می کند یا تأیید ؟ 
فیروز: هرچندشایدبرخی ها تالش نمایند اما هنوز 
ضربه  صحت  بخش  در  مداخله  ندارد  عملی  جامه 
جبران ناپذیر به مردم غریب و بیچاره است ازتمام 
بزرگان متنفذین تقاضامندیم تا بخش صحت را دور 

از سیاست نگهدارند. 
ماهنامه: شما به حیث مسئول صحت عامه در لعل 
، لطفًا بگویید که جذب افراد نرس یک اصل است یا 

داکتر طب درشفاخانه ؟
در    BPHS قوانین  و  تشکیالت  به  نظر  فیروز: 
شفاخانه ولسوالی لعل که قرار ذیل می باشد مطابق 
آن باید پرسونل استخدام گردد: یک نفر جراح مرد 
یازن، دونفر داکتر داخله مرد، دونفر داکتر داخله زن 
، یک نفر داکتر دندان، دو نفر فزیوتراپیست)بخش 
استخوان(، یک نفر داکتر اطفال، پنج نرس مردانه ، 
 ،x Ray پنج نرس زنانه، چهارقابله، یک تکنیسین
یا    CHS یک  دونفرواکسیناتور،  فارمیسی،  یک 
سوپروایزر جامعه، یک مأمور اداری، یک درایور، یک 
آشپز و یک نفر سوی تغذی، دو صفاکار، چهار گارد 

یا محافظ و دونفر البرانت.
داکتر یک اصل است چرا در  اگر جذب  ماهنامه: 

بخش OPD داکتر تاحال وجود ندارد؟ 
فیروز: فعاًل در O P D   داکتر فعالیت مینماید. 
زمانیکه داکتر غیرحاضر باشد و یا در شفاخانه داکتر 
نباشد در آن صورت نرس میتواند O P D   نماید .
شما  نظر  از  دوادرشفاخانه  آیاموجودیت  ماهنامه: 

قناعت بخش است؟ 
فیروز: کمبود ادویه گاه گاهی محسوس است که 
جلسات  صحی  درمرکز  دوایی  اکماالت  درحصه 
ماهوار مطرح میشود و نیز با دریافت چنین مشکالت 
هرچه زودتر اقدام میگردد برای انجوی تطبیق کننده 
B PHS هیچ محدودیت در زمینه وجود ندارد طی 
عامه  صحت  دوامدار  و  گی  همیشه  های  نظارت 

رسیده گی صورت گرفته است .
ماهنامه: در قسمت اعمار تعمیر شفاخانه شما چه 

پالنی  روی دست دارید؟ 
فیروز: تعمیر استندرد ومعیار ی شفاخانه در پالنهای 
هیئت  شده  گنجانیده  ولسوالی  و  والیتی  انکشافی 
برج قوس 1391  رتبه وزارت صحت عامه در  بلند 
ولسوالی  به  تعمیر  جای  تشخیص  و  سروی  جهت 
لعل اعزام گردیده بودند که انشاء اهلل چشم در راهی 
اقدامات عملی برای اعمار شفاخانه معیاری هستیم .
باامراض  چهارمریض  شدن  آیابستری  ماهنامه: 
؟  است  درست  طبی  ازلحاظ  اتاق  دریک  مختلف 
فیروز: سیستم I P D یا بستری و معالجه مریضان 

تحت لوایح مختلف کلینیکی ارتباط به نوع امراض 
دارد که امراض ساری در تحت پروگرام جداگانه به 
یامرض ساری شناخته شده جداگانه    Dews نام 

باید بستر گردد.
مریضان  با  شفاخانه  کارمندان  برخورد  ماهنامه: 

چگونه است ؟ 
فیروز: شکایات درزمینه دریافت شده اخالق طبابت 
قلب  کننده  بیان  لباس سفید  داردکه  تعریف خاص 
پاک و احساس محبت می باشد نباید هیچ کارمند 
نمایند.  نادرست  برخورد  مریضان  و  بامردم  صحی 
لعل و  بودجه بخش صحت در ولسوالی  ماهنامه: 
سرجنگل از طرف دولت چه مقدار است و مؤسسه 
میرساند؟   مصرف  به  آنرا  مقدار  چه  کننده  قرارداد 
فیروز: بودجه دولت در حصه عرضه خدمات صحی 
صحت  ریاست  آدرس  از  که  میشود  لعل  مردم  به 

عامه پرسیده که مقدار آن چند است .
با  ارجاع مردم در دواخانه های شخصی  ماهنامه: 

نسخه شفاخانه بیان کدام واقعیت است؟  
فیروز: حقیقتی است انکار ناپذیر ادویه اساسی که 
نورم وزارت صحت عامه می باشد نباید به بیرون از 
شفاخانه نسخه گردد اما مقداری از ادویه جات که به 
بیرون نسخه میگردند در لیست ادویه اساسی نمی باشد. 
ماهنامه: درآخر پیام شما برای مردم لعل وسرجنگل 

چیست؟  
مأمور  و  مردم  این  اوالد  منحیث  من  پیام  فیروز: 
موجوداستوارانه،  تاباچالشهای  است  این  مؤظف 
فرزندان  اعزام  با  نمایند  برخورد  شجاعانه  قاطعانه، 
نیازمندی  آنها  فراغت  و  طبی  دانشگاهای  به  شان 
هم  که  داکتر  پرسونل  کمبود  لحاظ  مااز  کنونی 
ارتقا  دهند  خاتمه  داریم  ضرورت  به  شدیداً  اکنون 
مردم  آگاهی  بردن  بلند  و  سواد  و  فرهنگی  سطح 
ضرورت است که برای کاهش مرگ و میر اطفال و 
مادران و کنترول نفوس که رول اساسی رادرسیستم 
صحت داردوتقاضای همکاری بهتروبیشتر باکارکنان 
صحی در مرکز صحی داریم و از وکالی محترم در 
برای  تا  تقاضامندیم  شورای ملی و شورای والیتی 
بهبود عرضه خدمات صحی به مردم ولسوالی  لعل 

وسرجنگل تالش نمایند. 
خودرا  وقت  اینکه  از  تشکر  فیروز  آقای  ماهنامه: 

دراختیار ماهنامه قراردادید. 

درصفه دوم...

رقابت فوتبال...

چهره نو...
تجلیل از روز مواد...

درصفه سوم...
بیست وچهارمین 

سالگرد...
دیدگاه جوانان...

ولسوال صاحب...

ترانسپورت ...
درسایه امنیت...

 درصفحه 
چهارم...

شگفت های ...
مقام معلم...

 شناخت ومراعات 
حقوق...

گزارشگر:قربانعلی الفت "
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 محمد حسین »امید«سرپرست تیم فوتبال 
لعل وسرجنگل

ازشعورحق طلبی 
تاشعور حق تلفی

های  واحد  شمار  در  احساس  و  درک  فهم،  شعور،   
شناخت  به  آن  نیروی  با  موجودات  اندکه  لفظی 
بهم  پیوند  بشکلی  آنان  باهستی  که  آنچه  وهم  خود 
مخلوقات  اشرف  رابحیث  انسان  که  وقتی  میرساند. 
کسب  جداگانه  اهمیت  مفاهیم  این  و  پذیریم  می 
نیز  موجودات  دیگر  و  انسانها  میکندهرچندحیوانات، 
اما  اند  برخوردار  نعمت شعور  از  متفاوت  بدرجه های 
دروجود انسان این مفاهیم با عنصردیگری بنام عقل 
آمیخته به مغز)محصول متکامل مغز(به انسان خصلت 

خالقیت بخشیده است .
گذشته ازین ها فزیولوژی انسان در مجموع نسبت به 

مخلوقات دیگر متکامل تر است .
  خصلت تکامل نیروهای باصره، سامعه، المسه وناطقه 
انسان را در هیچ یک از مخلوقات دیگر نمیتوان سراغ 
کرد . رشد و تکامل شعور انسانی از یک طرف که با 
مغز  تکاملی  و بخصوص  فزیکی  چگونگی ساختمان 
بیرونی چون  بازتاب عوامل  دارد  ناگسستنی  پیوند  او 
نیز  جغرافیایی  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  محیط 
در پروسه تکامل نقش تعیین کننده را بجا میگذارد .

انسان همینکه پا به عرصه زندگی می گذارد آغوش 
درعرصه  طفل  آن  آموزشگاه  نخستین  مادر  دامن  و 
محیط  خانواده  محیط  در  بعدی  تحوالت  زندگیست، 
و  اجتماعی  گوناگون  های  سازمان  و  تربیه  و  تعلیم 
سیاسی جامعه قدم بقدم در چگونگی رشد و تکامل 
شعور فرد اثرات عمیق خود را بجا میگذارد، طوریکه 
میکند  طی  را  رشد  مراحل  پیری  تاسن  کودک  یک 
شعور انسانی نیز مانند دیگر پدیده های طبیعت تابع 
به حیث یک  قانون است. تکامل جامعه خود  همین 
پدیده زنده با همه نهاد های آن در شکل دهی شعور 
خانواده  از  نیز  جوامع  دارد،  جانبه  چند  اثرات  انسان 
ها آغاز می گردد بشکل قبایل، ملت ها یعنی دولت 
 . پیماید  می  را  تکامل  مراحل  ها  امپراطوری  و  ها 
است  عملیه  این  دایره  محدودترین  قبیله  و  خانواده 
متکی  نژادی  ابتدایی  های  پیوند  سلسله  یک  به  که 
سیاسی  جنبه  بیشتر  که  است  تشکلی  ملت  است، 
دارد. یعنی قبایل و اقوامی که درداخل یک محدودۀ 
جغرافیای سیاسی معیین زیست میکنند و دارای وجوه 
می  نامیده  ملت  میباشند  مشترک  ومنافع  فرهنگی 
واحد  بلکه  نیست  نژادی  واحد  واقع  در  ملت  شوند، 
سیاسی است و از همین جا مفهوم دولت نیز تشکیل 
می پذیرد، در کشور ما به زبان های گوناگون سخن 
زده می شود که عمده ترین آنها پشتو ، ترکی، دری، 
وغیره..... یی  پشه  و  گی  هزاره  نورستانی،  بلوچی، 

ازین میان زبان های پشتو، دری، هزاره گی و ترکی 
هر  ها  زبان  واین  دارند  روشنی  ادبی  منظر  پس 
میباشند. جداگانه  اهمیت  حایز  خود  بخش  در  کدام 
بر مبنای بعضی ازین اندیشه ها، دست اشغالگران از 
دامن پاک میهن ما هیچگاه کوتاه نشد، از ریختاندن 
تنها  نه  را  ما  آفرین  اند،  بیگناه سیرنشده  خون مردم 
بیگانه گان بلکه فرزندان خود این کشور نیز فشردند؛ 
خود  تفنک   میل  با  هم  یی  عده  و  تیغ  با  یی  عده 
برادر وار را  قلب مادر وطن را دریدند و حق زیستن 
از باشندگان آن می خواهند بگیرند و به مدح بیگانه 
من  پرست.  بیگانه  کش  خود  این   . بپردازند  گان 
خود  مردم  گلوی  بر  تیغ  که  آنانی  با  مختصر  درین 
کامال  بحث  یک  این  چون  ندارم  سخنی  مالیدند؛ 
است  کسانی  با  من  روی سخن  اما  است؛   جداگانه 
شان  های  تفنگ  روی  ناسوری  زخم  هنوز  تا  که 
ملی  ارزشهای  اما   . است  داشته  نگاه  را  خود  تازگی 
و معنوی در راس هر گونه دید سیاسی قرار میگیرد 
یک  هویت  ضامن  که  را  ارزشها  چنین  دیگر  بعباره 
جامعه است؛ نباید فدای هر گونه بازی سیاسی شویم. 
چهره های که دیروز با شعار های حق طلبی به مبارزات 
سیاسی آغاز کرده بودند؛ درهمان زمان هم با همه هستی 
ذهن و فزیکی خود در خدمت دیگران قرار داشتند .
آنها نمیتوانند با نقد های غیر علمی و دور از حقایق شان 
و با تحریک چند هم فکر شکست خورده و تجرید شده از 
جامعه سیاسی و اجتماعی کشور کاری را به پیش ببرند .
همچنان چهره های دیروزی که بر پایه منافع فردی 
گاه به دامن یک گروه و گاه به دامن دیگری حلقه می 
شدند و امروز نیز گویا در پی ساختن زندگی آینده کشور 
گاه در کنار این و گاه در کنار آن قد بلندک میکنند .
های  زخم  التیام  برای  آنان  باالی  قدو  درواقع 
است  نشده  ساخته  ملی  های  آرمان  و  مردم  عمیق 
پروری  مردم  و  سازندگی  ماهیت  اینها  عمل  چون 
تنها  و  تنها  تشنه  و  گرسنه  گرگان  مانند  بلکه  ندارد 
کوفته  درهم  بدن  از  پارچۀ  آوردن  بدست  تالش  در 
. است  افغانستان  دیده  زجر  ملت  جان  نیمه  و 
مبارزات  به  طلبی  حق  های  شعار  با  افرادیکه  فلهذا 
از  مملو  که  مراحلی  طی  با  بودند  کرده  آغاز  شان 
ضربه  آخرین  بوده  ناکامی  و  شکست  ها؛  امیدی  نا 
همت  با  اما  ترین  مظلوم  رخ  به  را  کننده  مجروح 
ترین ساکنین این مرزبوم میخواهند وارد کرده باعث 
. است  بار  تأسف  که  گردند  بخشودنی  نا  تلفی  حق 
تا  راستین  مبارزان  مبارزات حق طلبی  نماند  گفته  نا 
تحقق آرمان های شان ادامه دارد و ادامه خواهد یافت. 

  حمیداهلل رامش "

 رقابت فوتبال 
هشت ولسوالی 

درمرکز

غوردرمرکزوالیت  والیت  ولسوالی  ازهشت  تیم       هشت 
غور )چغچران( به هدف شناسائی چهره های برترفوتبال غور 
دراستیدیوم ورزشی والیت غور راه اندازی شده بود که در این 
هشت تیم ابتدا بازی کنان لعل وسر جنگل و ولسوالی تولک 
به مصاف هم رفته ونتیجه  بازی پنج، صفر به نفع ولسوالی 
لعل  ولسوالی  تیم  روزدوم  پیداکرد.  خاتمه  جنگل  وسر  لعل 
نتیجه  با  لعل  تیم  که  قرارگرفت  تیوره  درمقابل  جنگل  وسر 
پنج ،صفرتیوره را مغلوب نموده به تعقیب آن با نتیجه هفت، 
یک ازصف ساغرمی گذرد که با این حال دست آورد جوانان

است،  تقدیر  قابل  جنگل  وسر  لعل  وبانیروی  مند  غیرت 
بازی  آنکه شغل همیشگی اش  با  این جوانان   ! انیکه  برای 
و  العاده  خارق  استعداد  و  ثابت  اراده  با  اما  نیست  فوتبال 
میدهد.  هدیه  پروژه  خود  مردم  باربه  اولین  دورازانتظاربرای 
از مرکز والیت به  این دلیران  باز گشت موفقانه  با  همزمان 
سوی لعل استقبال گرم مردمی انتظاربی صبرانه ای به آغوش 
کشیدن این جوانان را دارد با ورود به داخل ولسوالی دردشت 
دهن چکه به استقبال پرشورمردم ومقامات دولتی اعم ازوکیل 
شورای والیتی آمرامنیت ملی، آمرمعارف با جمعی از پرسونل 
خویش و سر پرست ولسوالی با هدیه یک دانه گل برای هر 
کدام از جوانان فوتبال باز آنان را تا مرکز ولسوالی بدرقه می 
ازوالیت غورآمریت  قهرمانان  باز گشت  درفردای  ونیز  نماید 
معارف باهمکاری لیسه امام علی طی محفل از آنان به عنوان 
وکیل  آرود،  عمل  به  تجلیل  خویش  غرورمردمی  سرمایه 
لیسه  آمریت  ملی،  امنیت  آمریت  آمرمعارف  والیتی،  شورای 
نسوان مرکز با هدیه یخنقاق، گل وغیره از آنان استقبال می 
کرد، براستی فوتبال یکی از زیبا ترین بازی های دنیا است 
آنکه  با  درلعل وسرجنگل  اما  دارد  را  گر  تماشاه  بشترین  که 
استعدادهای سرشاروممتاز وجود دارد متاسفانه ازاثرمحرومیت 
وبی توجهی دولت این جوانان قادربه نمایش گذاشتن استعداد 
یک  نه  دارد  تمرین  میدان  نه  جوانان  این  زیرا  نیست  خود 
یک  وپالن  شده  جمع  دورهم  به  که  معین  آدرس  و  دفتر 
بازی ابتدائی را تدارک بیند، ولی با این همه مشکالت آنان 
توانیست درسطح والیت قهرمان گردد دریک بازی که کامال 
از ولسوالی مقابل لعل تیم فعال مرکز والیت حمایت نمودند 
این جوانان موفق به کسب جوایز چون یک کب اخالق ،یک 
کب قهرمانی، دومدال المپیک ، دودسته لباس ورزشی و دو 
تیم  سرپرست  »امید«  حسین  محمد  ونیز  گردید.  توپ  دانه 
مردم  گرم  استقبال  از  تقدیر  جنگل ضمن  وسر  لعل  فوتبال 
خود اعم از مقامات دولتی از وکیل شورای والیتی گرفته تا 
امام  لیسه  لیسه نسوان مرکز،  امنیت ملی، معارف،  ولسوالی، 
علی ومردم لعل وسرجنگل تشکری نمود. قرار است که پس 
از سپری شدند ماه مبارک رمضان تمرینات تیم فوتبال لعل 
وسرجنگل برای قهرمان شدن درزون غرب آغاز گردد بنًا از 
پدران بزرگان مسولین دولتی خواهشمندم این تیم نیرومند را 
کمک نموده تا با نتیجه قهرمان شدن درزون غرب نزد مردم 

خود باز گشت نمایند.

    درتمام جهان درروز ۴ سرطان  مطابق ۲۵ جون هرسال 
درسراسر جهان ازروز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر تجلیل 
می شود وافغانستان هم این روز را تجلیل می نماید درصورتی 
که بر طبق گزارش های سازمان ملل درسال جاری میزان 
طالبان  حضور  سالهای  تقریبًابا  درافغانستان  تریاک  کشت 
مقایسه می شود وحتی در والیاتی که درچندسال گذشته 
زرع وکشت مواد مخدرصفر شده بود به صورت مجدد مواد 
مخدر با وسعت بسیار زیاد گسترش پیدا نموده است واین 

حکومت  ازضعف  جدی  هشداری  وجهان  افغانستان  برای 
پدیده   سه  با  درافغانستان  که   زمانی  تا  است  درافغانستان 
ت  ثبا  شاهد  ما  وقت  نشودهیچ  مبارزه  جدی  صورت  به 
اند؟      ها  کدام  پدیده  سه  واین  بود  نخواهیم  کشور  دراین 
اجتماعی  های  بدبختی  تمام  عامل  چون  مخدر:  1-مواد 
ومنبع درآمدبرای گروه های شورشی می باشد. ۲- اسلحه:  
باشد  داشته  وجود  سالح  وملت  مردم  دربین  که  زمانی  تا 
حاکمیت قانون دربین ملت مسخره وبی اساس است. 3- 

واین امرازهمه مهم تراست چون تا این موضوع ازبین نرود 
مواد مخدرواسلحه ازبین نمی رود وآن هم فساداداری است 
تا زمانی که فساد درادارات حکومتی ازبین نروددرافغانستان 
قانون نه خواهد تطبیق شد وافغانستان باز هم به دهه ای 
قبلی بازخواهد گشت، چون یاد مردم نباید برود ما دراین سه 
ازما  نباید  مورد درجهان مقام اول را داریم واین افتخارات 
گرفته شود پس باید تجلیل شود نه کلمه مبارزه کدام عاقل 

با افتخارات کشورش مبارزه میکند.

تجلیل ازروز مواد مخدر درافغانستان 

چهره نو
ماهنامه: درقسمت اول با عرض سالم محمدتقی حسین زاده خود را 
برای مردم معرفی نموده واززندکی نامه تان برای مردم معلومات دهید ؟
حسین زاده: تشکرازماهنامه دانشجویی علم وعمل،محمدتقی  حسین 
زاده فرزندحسین علی درسال 1368 درولسوالی لعل متولد شدم ودروس 
دوران متوسطه ولیسه را درلیسه ذکورمرکز لعل درسال 1386 به پایان 
اتومیخانیکی  کانکوردرانستیتوت  امتحان  نمودن  سپری  وبعد  رسانده 
وفعال  گردیدم  فارغ  چهارده  ازصنف  ودرسال1388  شدم  موفق  کابل 

دانشجوی صنف چهارم انجنیری دانشگاه ابن سینا میباشم.
ماهنامه: آقای حسین زاده آیا به نظر شما چنین ماهنامه ها واتحادیه 
ها درقسمت هماهنگ سازی جوانان لعل وسرجنگل ویا غور نقش مثبت 

می تواند داشته باشد ؟
فعالیت  این چنین  ببینیم  که  درهرجامعه  بدون شک   : زاده  حسین 
های فرهنگی واجتماعی تاثیرات خود را باالی اقشار مختلف وجوانان 
کنونی  درشرایط  اما  گذاشت،  خواهد  محروم  طبقات  ومخصوصًا 
که  گفت  میتوان  درکشورتقریبا  تمام  جنگ  دهه  سه  به  نزدیک  که 
فعالیت های فرهنگی ازاذهان مردم پاک کرده بودند وجوانان ما اکثراٌ  
متولددوران جنگ است   وتاثیرات ناگوارجنگ وخشونت هنوز برروی 
اذهان جوانان وجود دارد اما خوش بین هستیم که حس هماهنگی به 

وجود آید .

توانسته جایگاه  این ماهنامه  به نظر شما  زاده  آقای حسین  ماهنامه: 
خود رادربین مردم مخصوصًا طبقه محروم باز نماید ؟

حسین زاده: ماهنامه علم وعمل همانطوریکه همه ما وشما می دانیم 
یک ماهنامه مستقل  وبدون وابستگی حزبی است این که یک تعداد 
های  جهت  ماهنامه  این  برضد  نادرست  تبلیغات  سلسله  یک  با  دارند 
کاذب تعیین می کنند جای شک نیست اما ما به صورت کامل عقیده 
این  درفعالیت  را  چیزی  اساس  وبی  پوچ  های  دسیسه  این  که  داریم 

ماهنامه رخ نخواهد داد ومردم ازاین نشریه استقبال همه جانبه دارند.
ماهنامه: شما ازمردم درراستای تقویه وبهبود این ماهنامه چه تقاضا 

دارید ؟
حسین زاده: مردم وجامعه لعل وسرجنگل می دانند که علم وعمل 
وآشکارسازی حقیقت های  ها  واقعیت  وبجزبروز  برخاسته  مردم  ازبین 
پشت پرده هیچ هدفی ندارد وازمردم می خواهد درراستای خبررسانی 
همکاری  خود  ماهنامه  وبا  نکند  دریغ  ماهنامه  ازین  حقیقت  ورساندن 

نماید تا بتوانیم ازحقوق از دست رفته خود دفاع نمایم .
ماهنامه: آقای حسین زاده ازشما تشکرمی نمایم ازینکه وقت تان را 

دراختیار ماقراردادید .

سیدعلی رضا سادات "
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بیست وچهارمین سالگرد امام خمینی
تحت عنوان تجلیل ازشهیدائی انقالب 

اسالمی درلعل وسر جنگل
   روزی سه شنبه مورخ 139۲/3/۲8 از بیست چهارمین سالگرد 
رحلت امام خمینی وشهیدایی انقالب اسالمی افغانستان راس 
مهاجرین  از ظهردرمسجد شهرک  قبل  دقیقه  ساعت 9:۴0 
واقع مرکزولسوالی لعل وسرجنگل گرامیداشت به عمل آمد 
درابتدای محفل استاد محقق یکی ازعلمای حوزه علمیه ثامن 
آن  از  بعد   ! پرداخت  مجید  قرآن  از  آیت  تالوت  به  االئمه 
شهدای  و  خمینی  امام  شخصیت  ارتباط  به  مقاالت  سرود، 
انقالب اسالمی افغانستان هریک شهید عبدالعلی »مزاری« 
الدین  شهاب  وشهیدسید  سجادی«   عبدالحمید»  شهید 
گردید  امین»سجادی«قرائت  محمد  »حسینی«وشهیدسید 
سخن  ایراد  به  حسینی  فاضل  العظیم  سید  محفل  درختم 
شهیدای  بوداز  یاد  به  امروز  که  محفل  به  وافزود  پرداخت 
به  اسالم  از  گرامیداشت  درحقیقت  تدویرگردیده  انقالب 
نه  خمینی  امام  ورحلت  از شخصیت  افزود:  وی  آمده  عمل 
تجلیل  افغانستان  نقاط  درتمام  بلکه  وسرجنگل  درلعل  تنها 
میگردد. مزار،هرات، کندهار و کابل همه ساله ازین روز بزرگ 
تجلیل به عمل می آورد این تجلیل درحال تدویر میگردد که 

واکنش تندی را نیز به همراه دارد بخش شب نامه ها ضد 
ایران بیانگراثبات این ادعا است  درشب نامه فاضل حسینی 
را اجیر ومزدورایران خوانده واین محفل را پروژه میداند برای 
هضم پول های کسب شده از خون شهدا از جانب ایران ها 
انسانهای  نامه  را درین شب  وباقر سجادی  وفاضل حسینی 
فریب وسوء  استفاده گر دانسته اینکه  این شب نامه از طرف 
نیست وفاضل حسینی پخش  چه کسی پخش شده روشن 
شب نامه ها را غیر اخالقی خوانده و می گوید! من وخانواده 
معلوم هستیم که چه هدف  لعل وسر جنگل  برای ملت  ام 
داریم و برادران من به کدام نیت ومرام کشته شدن، من جز 
وحدت ملت لعل وسرجنگل خواست دیگر ندارم زیرا برادرانم 
فاضل  رسیدن  شهادت  وبه  بوده  تالش  در  این  درتحقیق 
حسینی مسئله تشکیل حزب وحدت وتا سیس این حزب را 
در لعل وسرجنگل عنوان کرد وگفت حزب وحدت اسالمی 
افغانستان که فعال در موقعیت بلندی قرار دارد. به تدبیر وتالش 
گردید.    تشکیل  و  تاسیس   )) ))سجادی  عبدالحمید  شهید 

دیدگاه جوانان در سیاست روز

    جوانان به عنوان استوانه های استوار، ثابت و مستحکم 
را  بنیادی  و  اساسی  بسیار  نقش  میتواند  جامعه  یک  در 
داشته باشد وچشم امید و آرزوی یک ملت به سوی جوانان 
دوخته شده است، و آنها ترسیم گر گراف وضعیت سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقیصادی جامعه و ملت شان می باشد. 
افکار  با  را  جوانان  مان  جامعه  به  بیندازیم  نظر  اگر     
و  استعداد  با  واقعًا  میکنیم، جوانانیکه  تماشا  مختلف شان 
. دیدگاه  متفاوت است  زاویه دیدشان  اما  بوده  اراده  قابل 
و  مثبت  دیدگاه  یکی  کرد  بررسی  زاویه  دو  از  باید  را 
دیگری هم دیدگاه منفی، انسانهای مثبت نگر طرفداری 
از صلح و امنیت، آرامیش، خوشبینی و خوشبختی میکند 
نگر  مثبت  که  داریم  را  جوانانی  امروز  خوشبختانه  که 
باشد. ترقی می  و  پیشرفت  بوده و همیشه در فکر رشد، 
پی  در  شان  خواست  تنها  نگر  مثبت  جوانان  نوع  این 
پیداکردن با استعداد ترین جوانها هستند و بسیار کوشش 
دارد تا مسیر را که خود شان می پیماید آنها نیز در همین 
موفقیت  های  قله  در  که  باشد  تا  بوده  حرکت  در  مسیر 
بدبختانه  اساس  همین  به  بگذارند  قدم  همزمان  همگی 
یک عده از جوانان منفی نگر، با تعصب، و حسد در جامعه 
خود  های  استعداد  رشد  خواهان  هیچگاه  که  دارد  حضور 
شان  راه  مسیر  در  جوانان  این  البته  و  نیست  دیگران  و 
کوه بزرگی گذاشته شده که از آن عبور کرده نتواند و به 
در  میکند  احساس  تواند.  نمی  کرده  عبور  خودشان  فکر 
پشت کوه پت و پنهان شده و راهی برای عبور جستجو 

جستجو  فکر  در  اگر  معلوم  کرد  نخواهد  و  کند  نمی 
است. هم  پایانی  را  راهی  هر  باشند  هدف  خواستار  و 
چارچوب  در  که  نفهمیده  هنوز  تا  جوانان  این  همچنین 
زندگی شان چه میکند و چه مرز بوم های را می پیماید  
بدانیم قوه  را که میخواهیم  نکته اساسی  از طرف  دیگر 
دارد،   فراوانی  تاثیرات  جوانان  رشد  در  که  محرک  های 
یکی اعتماد به نفس خود آنهاست و دیگری هم تشویق 
یگانه  تشویق  است،  شان  دوستان  و  فامیل  طرف  از 
نموده  وصل   هدفش  به  را  جوانان  که  است  ای  وسیله 
میدهد.  افزایش  را  نفسش  به  اعتماد  قدرت  همچنان  و 
بعضی ها عقیده مند هستند که در زندگی سرنوشت وجود 
و  میکند  بخودش  خودش  میکند  چه  هر  انسان  و  ندارد 
به  نیست  درصد  اما صد  باشد  درست  اندازه  تا  شاید  این 
پایین  و  باال  بار  بیست  از  بعد  که  ای  مورچه  مثال  طور 
 . میرساند  خود  ای  النه  به  را  گندم  دیوار  روی  از  رفتن 
ولی  است  داشته  موفقیت  برای  پذیر  نا  خستگی  تالش 
کاری  هیچ  شود  ناگهانی  سیل  گرفتار  مورچه  همین  اگر 
با تالش های  اینکه  نتیجه  . پس  آید  بر نمی  از دستش 
خستگی نا پذیرخود راهی برای پیشبرد و رسیدن به هدف 
تحصیل  جوانان  که  امیدوارم  آخیر  در   . گیریم  پیش  را 
اخالص  ما،  ای  جامعه  رشد  به  رو  نیروی  و  ها  کرده 
مندانه دست برادری را فشار دهند، تاشاهد یک افغانستان 
باشیم. جهان  و  منطقه  سطح  در  بلند  سر  و  آباد  آزاد، 

ترانسپوت ها شخصی 
است!

حاکمیت  اثر  از  که  است  ولسوالی  سرجنگل  و  لعل     
رقابت های سیاسی  بیشترین  امنیت کامل درین ولسوالی 
و اقتصادی جهان دارد به عنوان نمونه ارزیابی و موتر فالن 
کوج و سایر موترها درین ولسوالی و ازدیاد عبوربه نسبت 
امنیت حاکم مناطق هزاره جات و لعل و سرجنگل تا کنون 
پینج نماینده گی درین ولسوالی فعال است اما از اثر عدم 
موجودیت کنترول در قسمت تعیین نوبت ها زمینه شکار را 

برای قرار داد کننده نماینده گی مساعد می سازد. 
 علیجان »کریمی«که به گفته خودش مدت چهار سال است 
که به عنوان نماینده اتحادیه دایکندی بس در لعل است و 

دارای کارت جواز فعالیت از ریاست سکتور خصوصی است 
از نا امنی و خرابی سرکها و نبود کار شکایت دارند و می 
گوید در حال حاضر دریوران از نماینده گی ها بدلیل نبود 
راضی  نوبت  نامیسری  و  ترانسپورت  و شخصی شدن  کار 
برای  را  نوبت  ترانسپورت  نماینده گان  و می گوید  نیست 
ارتباط به نماینده ترانسپورت  کسانی میدهد که به نحوی 
داشته باشد یا دوست نماینده باشد یا قوم و خویش نماینده . 
اما فردی که از آدرس دولت کار آنان را تعقیب نمایند درین 

ولسوالی وجود ندارد.
قربانعلی الفت

وسر  لعل  درولسوالی  که  است  هویدا  حقیقت  یک  این     
جنگل نسبت به سایر ولسوالی های والیت غور و حتی مرکز 
این والیت امینت وجود دارد، درحالیکه درسایر ولسوالی های 
و  بوده  دامن گیر مردم شان  امنی  نا  این والیت مشکالت 
صورت  انفجارواختطاف  انتحاری،  حمالت  وباربار  میباشد 
بیچاره میگردد  و  بیگناه  افراد  باعث کشته شدن  گرفته که 
درمکاتب  تدریس  روند  ساختن  مختل  باعث  همچنان  و 
ومردم  جنگل  وسر  لعل  درولسوالی  الحمداهلل  اما  میگردد. 
شریف وصلح دوست این ولسوالی درطول سالهای متمادی 
خواهان صلح  وامنیت بوده ومیباشد وما این فضای مناسب 
مردم  خودی  وشناخت  آگاهی  آورد  دست  را  وامنیت  صلح 
نسبت  به مضررات وپیامد های منفی ناامنی، انتحاری، طالب 
وغیره میدانم و نیروهای امنیتی این ولسوالی دراین قسمت 
تغییرات  آنکه درسال جاری  با  ندارد.  آورد  هیچ گونه دست 
شدن  تبدیل  قبیل  از  ولسوالی  این  درادارات  گیری  چشم 
ولسوال وآمدن آن با یک دنیا امید، شعار خدمت به معارف، 
بهبودی وضعیت اقتصادی مردم وبه خصوص درقسمت ثابت 
با  معارف  آمریت  تبدیل  ولسوالی،  دراین  امنیت  نگهداشتن 

تبدیل  وهمچنان  جوان  ونسل  معارف  به  خدمت  شعارهای 
مدیر امنیت ملی و قوماندان صاحب  امنیه این ولسوالی که 
بار بار در جلسات متعدد  به الفاظ شرین وشعارهای خدمت 
به مردم وتامین صلح وامنیت را به مردم این ولسوالی دادند 
چرا  وامنیت  امن  قضای  دراین  که  جاست  دراین  سوال  اما 
سرقت و دزدی به اوج خود رسیده ؟ چرا اشخاص ذیصالح 
به  خدمت  کلمه  روی  شان  زبان  همیشه  که  ولسوالی  این 
مردم می چرخد جلو این همه بی نظمی ها را نمی گیرد که 
همه ساله دزدی و بیدادگری طغیان میکند. ویا توان کنترول 
امنیت را ندارند اگر اینطور است پس چرا شعارهای دروغین 
را میدهد وسر مردم را از آب چرب میکند، بگذارند کسانیکه 
حرف شان واقعٌا با عمل شان  یکی هستند در صحنه بیایند 
تا بتواند امنیت واقعی که عاری از هر گونه بی نظمی ها باشد 
دراین محیط ومنطقه پیاده کند. درشرایط که مردم با هزاران 
برای  نان  لقمه  کردن  پیدا  درفکر  و  است  مواجه  مشکالت 
زنده ماندن فامیل وخود شان هستند باز هم عامل دیگری 
بضاعت  بی  قشر  این  برای  مشکل  ایجاد   باعث  )دزدی( 
وفقیر گردیده. وهمچنان مانع کار، عبور ومرور مردم میگردد.

درسایه امنیت کامل، دزدی بیداد 
میکند!

       در اواخیر سال 1391  آقای رضائی به حیث ولسوال 
لعل و سرجنگل با وعده های چون تأمین امنیت، مبارزه با 
فساد اداری، بهبود کیفیت معارف و تطبیق قانون وارد صحنه 
به  خود  تعهدات  به  که  نمود  یاد  سوگند  مردم  وبه  گردید 
زودترین وقت جامه عمل میپوشاند اما تاهنوز از عملی شدن 
آن تعهدات و وعده ها کدام خبری نیست در مدت زمانی نه 
چندان دور همه وعده های ولسوال به باب فراموشی گذاشته 
شده است، تنها تغییرات که به چشم میخورد همان تغییر و 
تبدیلی میز و چوکی و تبدیلی شعبات در تعمیر ولسوالی است . 
       آقای رضائی در سال 139۲ مدت چندین برج است که 
با تمام تعهدات این ولسوالی را ترک گفته  و به غیابت به 
سرمیبرد پس آن وعده ها چه وقت جامه عمل می پوشد؟ 
مردم چشم به راه عملی شدن آن وعده ها است تا شاهد آن 
باشد که حرفی در این ولسوالی جامه عمل می پوشد، چون 
شعار های بی عمل و عوام فریب را از افراد مختلف در دوره 
های مختلف شنیده و در انتظار روزی است که حرفی به عمل 
مبدل گردد. مردم هراس از این دارد که مبادا آقای رضائی 
تاریخ تلخ گذشته را تکرار کند همان حرفهای بی عمل، چرب 
و عوام فریب تکراری را که بار بار مردم از زمامداران شنیده، 
یک  به  ها  وعده  آن  شدن  وعملی  گفته  مردم  به  اول  روز 
رؤیا تبدیل گردد و آنرا به خواب ببیند، اگر چنین دلیل وجود 
نداشته باشد چرا از حاکمیت قانون، تأمین امنیت ......   تاحال 
خبری نیست  روز به روز وضعیت امنیتی خراب ترشده میرود؟ 
  در اوایل با آمدن آقای رضائی باورمندی مردم برتطبیق و 
حاکمیت قانون نسبت به گذشته ها به دو دلیل بود یکی غیر 

منطقه بودن ولسوال که شاید با رفتارهای سلیقه ای مبارزه 
نموده قانونمندی را در قدم  نخست کاری شان قرار دهد و 
دوم غیر وابسطه بودن ولسوال به جناح های حاکم استفاده جو 
این ولسوالی، تا تمام مردم از حق و حقوق مساویانه  بدون در 
نظر داشت حزب و گروه برخوردارگردد و برای از بین بردن 
تبعیض های منطقوی اقدامات را روی دست گیرد، مگر این 
آرزوی های مردم تا به امروز به واقعیت تبدیل نگردیده است .
     ولسوال صاحب بسیاری از مناطق این ولسوالی  چشم 
یک  تا  میباشد  منطقه  رئیس  منحیث  شما  دیدن  راه  به 
این  مناطق  از  بعضی  مشکالت  خود  کاری  دوره  در  بار 
و  سرکها  ها،  پل  نمایید،  مشاهده  نزدیک  از  را  ولسوالی 
دردهای  که  است  تان  انتظار  در  سخت  کاره  نیمه  مکاتب 
دل خود را به شماحکایت کند چون تا به حال گوش شنوا 
بشنود  یا  ببیند  را  مردم  نبوده که مشکالت  بینایی  و چشم 
بارز آن پل دهن قوالنی که چندین سال است مثل  نمونه 
نیمه کاره  آثار عتیقه دست نخورده در چند متری ولسوالی 
باقی مانده و مردم همه ساله در اول بهار مشکالتی زیادی 
همه  این  بجای  میگردد،  متحمل  پل؛  نداشتن  ناحیه  از  را 
یک  الاقل  واقعیت  از  بدور  الفهای  و  چرب  های  وعده 
تان  حرفهای  از  کلمه  یک  که  وقتی  تا  بردارید  عملی  گام 
عملی نگردد چطور مردم انتظار خدمت از شما داشته باشد؟
     امید است با در نظرداشت مشکالت ولسوالی لعل وسرجنگل 
شاهد تغییرات و تحوالت مثبت در عرصه های مختلف بوده 
و گام های عملی جهت بهبود وضعیت این ولسوالی از طرف 
دولت مردان و کسانیکه الف خدمت میزند بر داشته شوند.

ولسوال صاحب؛
 سال کاری رفت کجاهستی؟

                        غالم حسین رسولی

همایون تمیم فکرت زاده "
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مقام معلم
فضای  که  ارزیش  پر  اشعه  و  جاوید  همیشه  طلوع  آری! 
ملت و جامعه را روشنی می بخشد وگل های از شورشوق 
خود  همیشه  و  است  باغبان  را  جامعه  و  ملت  روئیده 
نوای  آبشار  سریع  جریان  از  جوشش  پر  جویبار  نقش 
داشته  باور  این  به  سوال  اگر  است،  معلم  دارد  زمانی 
داشت؟  خواهیم  را  جوابی  چه  کیست؟  معلم  که  باشیم 
آیا! اوهمان طلوع گهربار از ارزیش های دیرینه ساکن در 

معنویت است ؟
آیا! معلم روح پر تحرک و خون همیشه جوشان یک ملت 

شمرده میشود؟
آیا! معلم چهره همیشه جاوید در درون ملت و مردم خویش 

حساب میشود؟ 
همه  او  معنویت  پر  بحر  حرکت  و  طلوع  با  انجام  سر   

همه  نیکویش  و  ناب  های  اشعه  تابش  از  میگیردو  جان 
است. »معلم«  همان  یابند  می  را  انسانیت  از  مسیر 
بلکه در  نیست،  تنهایی  به  اینها  از  نخیر! معلم هیچ یکی 

عین حال همه اینها اند.
اگر مقام و جایگاه معلم را ندانیم در حقیقت بحر پر بهای 
و  تفکر  پر  جهان  از  هنوز  و  ایم  ندیده  را  دانش  و  معلم 
آشنایی با قلم بی خبریم، چون اگر علم را گنجینه گوییم 
در چمن  و  است  معلم  گنجینه  کلید همان  و  دروازه  پس 
میکند. تمثیل  را  باران  و  سحاب  نقش  روئیش  از  زار 
بلی! معلم است که فرهنگ و تمدن انسانی را بوجود آورده 

و تاریخ بشریت را رقم می زند.
است  کم  بگوئیم  هرچه  واقعی  معلم  یک  مورد  در 
باشد. می  تمجید  و  ستایش  قابل  آن  واالی  مقام  و 

که  میشد  گفته  آیا  را،  پیش  سال  سي  کن،  تصور        
قادر  را  پالستیک کوچک شما  توتهء  در سال ۲000 یک 
میسازد که از یک گوشهء جهان به گوشهء دیگر آن تماس 
اندازهء که  به  این که یک مبایل  یا  برقرار کنید.  تیلیفوني 
الکترون  از طریق  بتواند  دارد  تان گنجایش  بین دست  در 
پست  یا  و  بفرستد،  کمپیوتر  صفحهء  به  را  مکالمات  ها 
جواب  خوردش  صفحهء  همان  با  و  بفرستد،  تصویري 
امروز  اما  آمد،  مي  نظر  به  مشکل  باورش  کند.   دریافت 
که  میدهد  اجازه  شما  به  مبایل  هماهنگي  با  تکنولوژي 
سراسر  در  دور،  یا  نزدیک  مکاني،  هر  در  و  زماني  هر  در 
جهان ارتباط بر قرار کنید.  قسمي که ما داخل مبداء این 
دوره هزار سالهء جدید میشویم، یک نظر بیندازید به کیف 
نوع  هر  آن  توسط  که  میابید  را  دیگري  چیزي  شما  تان 
موسیقي دلخواه تان را میتوانید باز کنید و گوش فرا دهید.
        نظري بیندازید به بند دست تان؛ این امکان است 
باشید  داشته  دست  در  را  دیجیتالي  ساعت  یک  شما  که 
موقعیت  که  دارد.  را  یابي جهاني)۲(  موقعیت  که سیستیم 
دقیق شما را در سیارهء زمین از طریق ماهواره نشان داده 
پیام  میتواند  که  اواخر  این  هاي  ساعت  حتي  و  میتواند. 
هاي الکتروني را از یک کشور به کشور دیگر ارسال کند.

       آیا به اندازه کافي متحیر کننده نیست؟ در بارهء این چه، 
که شما میتوانید هر نوع ویدیوي دلخواه تان را در صفحه 
همین ساعت دستي تان تماشا کنید، شما همچنان میتوانید 
به عنوان گوشي استفاده کنید و هم گیرنده یا وصل کننده 
تماس خود را در همین صفحه خورد ببینید. اینها که متذکر 
شدم خیاالت براي آینده نیستند بلکه واقعیت های هستند 
که امروز وجود دارد. طولی نخواهد کشید که جهان را دقیقا 
برقرار  ارتباط  اینکه  توانایي  باشید و  انگشت داشته  در سر 
کنید در هر حالت؛ کار یا بیکاري، و موسیقي بشنوید تماما در 
یک قطعهء احاطه شدهء تکنولوژي به اندازهء یک چاکلیت.

     این یک ماهیت زمان است، شما توسط یک توتهء خورد 
پالستیک میتوانید خودروي تان را توسط کلیک یک دکمه 
از گاراج بیرون آرید تا شما را به فروشگاه بزرگی ببرد و بعد 
شما را به یک سفینهء هوایي برده و در آنجا داخل هوتلي 
بزرگ و شناور شما را از یک قاره به قارهء دیگر ببرد، بعد 
از پایین آمدن در قارهء دیگر شما توسط خودرو یا ماشین 
خودتان از سفینه بیرون بر آیید و به دوست تان زنگ بزنید 
که درغذاي شام بر میگردید و با آنها خواهید بود. تصاویر 
انتقال داده شوند  از غذاهاي شما به کمپیوترشخصي شما 
تان  خوش  غذا  رنگ  فالن  از  که  دهید  فرمایش  شما  تا 
کدام  و  آید  نمي  تان  رنگ غذا خوش  از فالن  و  آید  مي 
نوع غذا را میخواهید یا نمی خواهید. حتي شما وقتي که 
غذاي  نیویورک،  در  را  میتوانید صبحانه  هستید  سفینه  در 
ظهر را در اروپا ، شام را در افریقا نوش جان نمایید و پس 
از آن قهوه و استراحت در آسیا، تماما از یک هوتل و یک 
و  میگذارید  بیرون  به  قدم  تان  ماشین  از  بعد  پیشخدمت. 
میپوشید،  را  تان  باالي  تکنولوژي  با  و  مخصوص  جاکت 
و آن جاکتي است که ساخته شده داراي تقویت موجي در 
آستین و سیستیم ِخَرد اقلیم در استر خود. نخندید، بخشي 
را  تنهء  نیم  جاکت  یک  طراح  یک  است.  حقیقت  اینها  از 
بوجود آورده که ماسک ضد مه و دود، یک روپوش همراي 
دارد. را  موجي  تقویت  سیستیم  همان  و  آفتابگیر  عینک 
درون  هاي  اتاق  و  هوتلها  همان  به  گردیم  باز       
را  فیلم  یک  و  میشود  کنترول  کمپیوتر  توسط  که  سفینه 
است  نازکتر  روزنامه   ورق  ضخامت  از  که  صفحهء  در 
بازار  در  پالسما  گاز  هاي  تلویزیون  امروز  کنید.  تماشا 
آواز  با  و  ن  کال  خیلي  را  تصاویر  که  اند  شده  عرضه 
دهد... مي  نشان  شفاف  و  روشن  بیسار  دید  و  دلنشین 
     شب ها که میخوابید، به شکل بسیار آرام و محترمانه 
توسط هشدار ساعت تان بیدار میشوید. هم چنان سر وقت 
و سر صبح است که نوع رباط هاي ناظر با چاي و شیریني 

براي تان حاضر میشوند، بعد شما شاید میخواهید که عینک 
هاي نمایش دهنده تصاویرابعادي تان را به چشم کنید و 
به خانهء که قرار است طراحي شود قدم گذارید و راپله تانرا 
بیازمایید و در بین اتاق حرکت کنید، تمام تزئینات خانه را 
باشد. اینکه آن خانه ساخته شده  از  اینها همه قبل  ببیند، 
ایم؟  شده  خارج  موضوع  از  ما  آیا  کنید!  صبر  دقیقه  یک 
در  قبل  از  یا  کننده  متحیر  اختراعات  این  تمام  نه. 
این  از  گوشهء  در  طراحي  دست  در  ویا  است  دسترس 
هواي  سفینهء  یک  طرح  انگارهء  یا  مفهوم  است.  جهان 
دوهزار   ۲000 با  میدهد،  انتقال  را  شناور  هاي  هوتل  که 
کند  پرواز  دیگر  قارهء  به  قاره  یک  از  که  گنجایش،  نفر 
بسته  تکنولوژي  و  است.  شده  برده  پیش  حاال  همین  از 
آن  و  پالستیک  کوچک  هاي  قطي  آن  در  شده  بندي 
اند. داده شده  بیشتر بسط  روز  به  روز  ساعت هاي دستي 
حاال شما تمام سبک هاي مربوط به آیندهء زندگي تان و تمام 
ابزار آنرا که نیازمند دارید. ظاهرا از این به بعد شما دیگر در یک 
دفتر کار نمیکنید؛ مبایل شما، کمپیوتر لپتاب، کمپیوترهاي 
نازک و کوچک، مبایل شما که به اندازهء یک قطي کبریت 
کوهي  موتورسایکل  اندازهء  به  کوچک  موتر  یک  و  است 
که شما میتوانید در هر جا پارک کنید، حتي در کنار راهرو.

و اما شما چه چیز هایی را در ۲000 خواهي خورد و نوشید و 
در کجا؟ با ارتباط با دید آشنای ناظر قرِن بعد، در رستورانت 
فضایی، شاید با استفاده از جدیدترین تکنولوژی که جاذبه 
و  شناور  های  میز  با  همرا  بیاورد،  بوجود  را  جو خودش  و 
خدمه ها و لیست های غذایی که نوع نوع کلچه و شیرینی 
کند.  می  تقدیم  خاص  های  مدل  و  ها  فیشن  با  را  ها 
بنظر می رسد که فیشن کم کم از نفوذ لزجیء گذشته دور 
می شود و انقالب خودش را با استفاده از مواد قرض گرفته 
های  فورمول  با  صنایع،  تحقیقات  و  تکنولوژی  ی  شده 
تک تاز پیش می گیرد، حدس بزن چه- سفر فضایی و..
و  ورزشی  یی  استایلی  های  لباس  حاظر  حال  در 
انجمن  از  بسیاری  برای  نشدنی  خراش  های  تکه 
کرده...  پیدا  اهمیت  المللی  بین  طراحان  های 
   زمانیکه شما برای تعطیالت تان برنامه ریزی می کنید، 
اما  باشید،  داشته  نیاز  تزریق  وسایل  به  شما  است  ممکن 
شما به سوزن نیازی ندارید. تزریقی های الکترونیکی از راه 
رسیده که نیازی به سوراخ کردن پوست ندارد. یک شرکت 
با طراحی کردن صندوقچه های  را  این مسئله  بریتانیایی 
کوچک- به طور تخنیکی  اندازه گیِر امواج خیلی کوچک 
- به پیش گرفته که تهیه ادویه و چرب کردن پوست را به 
شکل بهتر و پیشرفته تر کمک می کند... صحبت از زیبایی، 
آرایش و رنگ و روغن برای زیبایی گفته می شود که قدم 
بزرگ بعدی باشد. به این ترتیب ماسک یا پوشه هایی را 
محافظت  آفتاب  شعاع  از  را  پوست  هم  که  کند  می  تهیه 
کند و هم چهره چروکیده و نشانه های پیری را تغیر دهد 
که قبال به واسطه ی در معرض بودن آفتاب، بوجود آمده.
البته تجهیزاتی با تکنولوژی بسیار باال برای هر چیز، برای 
به  ما است که ممکن است،  آینده ی  بازی، هدف  یا  کار 
بخود  و  بودن  منزوی  بیشتر  و  ما  بودن  اجتماعی  اقل  حد 
را  های خویش  کمپیوتر  بیانجامد؛که  هم  ما  بودن  وابسته 
برای قدم زنی برداریم و داخل موتر های خود زندگی کنیم.
بود؛  خواهد  این  مشابه  سناریوی  یک  امیدوارانه  شاید  و 
می  کشف  را  انگیزی  شگفت  های  راه  ما  که  قسمی 
گسترش  را  خود  آسوده  زندگی  محیط  و  کار  که  کنیم 
ی  جامعه  ما  کنیم،  حفظ  را  خود  صحتمندی  و  بدهیم 
تنها  آن  از  پس  شد.  خواهی  تر  اجتماعی  و  تر  دوستانه 
دو  وقِت  و  جای  گرفتن  ی  گیری  تصمیم  ما  مشکل 
بود،  خواهد  ماه  یا  مریخ  به  رفتن  برای  رخصتی  هفته ی 
برویم... مریخ  یا  ماه  به  فضایی  ایستگاه  کدام  از  اینکه  و 
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در  انسانها  میباشد.  وظیفه  انجام  پایه  وظیفه،  شناخت      
جامعه نسبت به یکدیگر وظایف متقابل را دارند، شناخت این 
حقوق و انجام آنها و مراعات دو جانبه ضامن تصحیح روابط 
. در جامعه  اختالفها و گیله مندی ها است  سالم وکاهش 
نمی  سامان  شان،  حقوق  و  دیگران  مراعات  با  جز  انسانها 
پذیرد مثاٌل پدرو مادر نسبت به فرزندان و به عکس وظایف 
دارند، زن در برابر شوهر و شوهر در برابر زن تعهداتی دارند، 
فرمانده و سرباز نسبت به هم حقوق و وظایف دارند، شریک 
با  همسایه  شاگرد،  و  معلم  کارگر،  و  فرما  کار  یکدیگر،  با 
همسایه،  برادران و خواهران دینی نسبت به یکدیگر و نمونه 
های دیگر از ارتباط های اجتماعی و هر کدام نسبت به هم 
محدوده و مجموعه از تکالیف را دارد. در آیین اسالم به انجام 
آنهاتوصیه شده است این وظایف، تکالیف و حقوق اگر شناخته 
آمد. نخواهد  پیش  کدام مشکل  آنها عمل شود  به  و  شود 
     مسلمان واقعی کسی است که مسلمانان از زبان و دست 
او در امان و آسایش باشد، بی پرهیزد از قهر کردن و قطع 
رابطه و همچنان مفارقت و قطع رابطه پیش آمد آنرا بیش از 
سه روز طول ندهد و فضیلت از آن کسی می باشد که زود تر 
آشتی کند و در صلح پیشگام و پیش قدم گردد، خداوند نیز 
آنهارا دوست دارد چرا که برادر مسلمان با برادر مسلمان کینه 
در دل نداشته باشد آیا دوهمسایه تنها در سایه شریک اند، یا 
نزدیک به هم یا حق و حقوق و حد و حدود هم وجود دارد . 
بعضیها میگویند چهاردیواری اختیاری اما این سخن درست 
نیست و نه باشرع و عقل، گرچه انسانها دیوارهای خانه اش 
را از هم جدا میکند  و هرکس وارد خانه خودش میشود .اما 
برعکس زندگی اجتماعی افراد جامعه را به صورت اعضای 
انسانی و  اینگونه زیستن  براستی  آورد  یک خانواده در می 
اسالمی می باشد اگر این طور نباشد باید انسان ها چه کند؟

1-پس جایگاه عواطف اجتماعی کجاست؟
۲-همسایه کیست؟

3-وظیفه ما نسبت به یکدیگر چیست؟
۴-حد وحریم همسایه گی تا کجاست؟

   باید به این نکته ها توجه کرد مغز و فکرهای مانرا در 
نماییم  مراعات  را  گی  همسایه  حقوق  و  حق  انداخته  کار 
اگر اینگونه نباشد پس انسانها به تنهای چه کند؟ باید یک 
که  داشت  نظر  در  باید  چیز  یک  اما  باشد  خوب  همسایه 
همسایه خوب داشتن ارزشمند است از همسایه بد و همسایه 
خوب بودن و محبت آور رفیق ساز می باشد و همیشه دلها 
متوجه جاهای میشود که دوستی ونیکی از آنجا سر بزند پس 
کوشش نماییم که همسایه آزار و جامعه آزار نباشیم همیشه 
کوشش به این داشته باشیم که چطور با مردم و خوشاوندان 
و جامعه برخورد نماییم اما باید گاهی جور همسایه را کشید 
به  تنها  جوار  حسن  است  خوب  گی  همسایه  شرط  این 
گاهی  باید  نرساند  همسایه  به  ازیت  که  نیست  معنی  این 
باشد در مقابل همدیگر تحمل  را داشته  تحمل سختی ها 
همدیگر  مقابل  در  اینکه  نه  باشد  دارا  را  مندی  حوصله  و 
اسالمی  چوکات  و  اسالمی  شریعت  از  کار  این  برخیزد 
. گیرد  صورت  باهمسایه  کاری  همچو  نباید  است  بیرون 
قطعوکم(  ان  و  ارحامکم  )صلو  فرموده  )ع(  علی  حضرت   
با خوشاوندان و همسایه گان قطع رابطه مکن رفت و آمد 
داشته باشید و هرچه آنان از شما قطع رابطه داشته باشد اما 
انسانها  گاهی مرز های اخالقی در معاشرت آشفته میشود 
خودش  اطراف  های  پدیده  به  نسبت  بخواهد  که  زمان 
شناخت حاصل کند غالبًا از دو نوع شناخت برخوردار باشد 
نگاه  واسطه  به  که  باشد  می  سطحی  شناخت  1-یکی 
موضوع.  یک  در  کردن  دقت  و  دادن  گوش  کردن 
۲-جستجو در انسان تاثیر هم دارد باید انسان اول تحقیقات 
در باره خود نماید تا خود را نشناسد پس دیگران را از کجا 
بشناسد باید ابتدا به مدیریت فردی خودمان جستجونماییم 
تازمانیکه سری خود باور داشته باشیم یعنی تا فرد به مرحله 
و اداره شخصیت و نیرو های شخصیتی خودش نرسد امکان 
ندارد علنًا قدرت و مدیریت دیگران را پیداکند مدیریت در 
اسالم آشنای خود فرد می باشد اگرخود را نشناسد پس بر 
استعدادهای دیگران مدیریت انسانی را ارایه کرده نمی تواند 
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