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چشم انداز:
علم وعمل انعکاس دهنده 

واقعیت های جامعه :
 درجهان کنونی این امر هویدا است 
که نسل های جوان و روشنفکران هر 
اجتماعی،  تحوالت  پدیدآورنده  کشور 
فرهنگی، سیاسی واقتصادی آن کشور 
سردمداران  را  اجازه  واین  است  بوده 
وسیاست گذاران شان به آنها داده اند 
تنها که  نه  درافغانستان  متًاسفانه  ولی 
به نسل های جوان اجازه این موارد را 
نمی دهند بلکه به روش های مختلف 
آنها را سرکوب، تهدید، توهین وتحقیر 
جراًت  صورت  هیچ  به  تا  نمایند  می 
باشند  نداشته  را  کردن  اندام  عرض 
به  حلقه  غالمان  آنها  برای  باید  ویا 
شخصی  منافع  وقربانی  باشند  گوش 
بی  با  ما  جوان  نسل  اما  شوند  آنها 
ونا  یًاس  گی،  افکنده  سر  مسئولیتی، 
مانده  پاسخ  بی  تحقیر  این  به  امیدی 
لحاظ  به  تحقیررا  این  گاه  وهیچ  اند، 
زنگ  عنوان  به  واجتماعی  سیاسی 
نابودی برای نسل جوان قلم دادنکرده 
که  داشته  این  بر  کوشش  اندوهمیشه 
باشد  گرفته  دیده  نا  نحوی  یک  به 
بیش  توجهی  بی  این  که  درصورتی 
از بیش جوانان را نسبت به آینده کم 
تاثیر می نماید وبر افکاراینها سایه می 
افکند وروش سنت گرایی را در جامعه 
موی  های  وگرایش  نماید  می  تقویه 
سفیدی که به نحوه ای تطبیق قانون 
را درافغانستان زیرسوال می برد دارای 
قوت بیشتر می گرداند وباعث انحطاط 

جوامع روشنفکری می گردد .
ها  بندی  دردسته  کل  صورت  وبه 
این طرز  که  نمود،  یابی  ارز  توان  می 
مدنی  های  به حرکت  نسبت  عملکرد 
قشر جوان درافغانستان می تواند برای 
وعملکرد  باشد  خطرناک  کشور  ثبات 
های ناشایسته رهبران سیاسی را درسه 
دانست   امرمشروع  یک  گذشته  دهه 
درافغانستان  طوالنی  دوران  وبرای 
کهن ساالری را برجوانگزینی ارجعیت 
تعبیر خودشان )هرچه سکندر  وبه  داد 
این  خرابه(  مروبه  پیر  بی  جهانی 
پیر،  که  است  درست  تعبیردرصورتی 
پیربا تدبیر وکاردان باشد نه هر یاغی، 
پیشرفت  بر  ادعای  که  وسارق  قاتل 
های  کشور  تمام  در  اما  شود  جامعه 
جهان جوانان درتمام عرصه ها باعث 
درکشور  وسیاسی  اقتصادی  تحوالت 
افغانستان نسل های  در  اگر  می شود 
جوان بر روی کار نیاید هیچ وقت این 
امنیت وثبات نخواهیم بود  شاهد یک 
همدیگر  روحیه  جوان  نسل  در  چون 
به  نسبت  مسئولیت  واحساس  پذیری 
حق  این  اما  باشد  می  بیشتر  وظیفه 
را باید جوانان به خود داد تا درعرصه 
سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  های 
وبا بی عدالتی های  نماید  پیدا  حضور 
درتقابل  گیرد  می  شکل  درجامعه  که 
باشد واین وظیفه هر جوانی است که 
داشته   درسر  روحیه  چنین  این  باید 

باشد   .
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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

 ازمیان دوواژه انسان وانسانیت اولی درکوچه ها ودومی 
درالبالی کتاب ها سرگردان است .         ) ویکتورهوگو(

کبری  زینب  لیسه  آمر  حیدری  خانم  ماهنامه: 
درآغازازاین که درگفتگوی با ماهنامه دانشجوئی علم 
کنم،  تقدیروتشکرمی  اظهار  نمودید  اشتراک  وعمل 
چند  که  داشته  وجود  علت  چه  سوال؛  اولین  برای 
تن ازمعلمین شما به سویه لیسانس که دراین لیسه 
از طرف معارف استخدام شده بود رد وظیفه صورت 

گرفت ؟
تقدیروتشکرمی  اول  درقدم  خدا  نام  به  آمرلیسه: 
دانشجوئی  ماهنامه  واعضای  رهبری  هئیت  از  کنم 
مشکالت  ازنزدیک  کردن  کوشش  که  وعمل  علم 
گوش  رابه  مشکالت  واین  راببیند  نسوان  لیسه 
مقامات مسئول ودردست رس مردم لعل وسرجنگل 

قراردهند .
نفرلیسانسه   5 که  شما  اول  سوال  جواب  درقسمت 
که در تشکیل جدید ازطریق رقابت آزاد به این لیسه 
مقرر شده بودند اما  متاسفانه استخدام نشده بودن ما 
کدام نقشی نداریم چون دراول سال که من به حیث 
این  درتشکیل  وزارت  ازطرف  مقرر شدم،  لیسه  آمر 
لیسه 20 نفر بود ازاین 20 نفر 5 نفر کمبود داشتیم 
که از طریق رقابت آزاد این 5 نفر معرفی شد اما بعد 

از آن هیچ کدام مقرر نشده اند .
کردیم  پیشنهاد  معارف  آمریت  به  حتی  ما  که 
آنها  جای  وبه  داریم   ضرورت  نفر   5 این  به  که 
های  مکتوب  ما  که  شدن  استخدام  دیگراشخاص  
آنها را مسترد کردیم واز آمریت معارف خواستیم که 
این 5 نفر لیسانسه را به این لیسه معرفی نماید چون 
ما با کمبود استاد مسلکی مواجه هستیم؛ اما آمریت 
معارف این کار را انجام نداد که دلیل آن را هم نمی 

دانیم .
ماهنامه: شما اشاره نمودید که ازوزارت در تشکیل 

20 نفر دارید اما فعاًل از20 نفر اضافه ترهستید ؟
آمرلیسه: تمام پرسونل ما 34 نفر است 27 نفرمعلم 
تعداد  ازاین  داریم، که  نفرمعلم ذکور  داریم، 3  اناث 
عمومی  رشته  پاس   12 آن  وبقیه  پاس  نفر14   12
اند ویک استاد سوپراسکیل ویک استاد دارالمعلمین 

که به صورت حق الزحمه درس می دهد ومضامین 
انگلیسی را تدریس می نماید  یک مامور، دو سرمعلم،  
چهارمالزیم، یک تحویلدارویک آمر لیسه وتقرری ها 
دراین لیسه ازقبل درست شده بود  وما دراین قسمت 

اطالع نداریم .
ماهنامه: شما عرض نمودید که دو سرمعلم دارید 

آیا از طرف معارف مقرر شده اند ؟
ازریاست  که  دانیم  نمی  را  این  دلیل  آمرلیسه: 

منظوری دارد ویا ازآمریت معارف ولسوالی.
لیسه  ساختمان  گیری  تحویل  درقسمت  ماهنامه: 
که  موارد  تمام  آیا  است  برداری  بهره  به  فعاًل  که 

درقرار داد ذکرگردیده بود با آن مجهز است ؟
من  لیسه  این  کاروقرارداد  درقسمت  آمرلیسه: 
دقیقآ درجریان نیستم که سال گذشته دربین معارف 
سال  اول  ودر  است  شده  قرارداد   )  PRT  ( وتیم  
این تعمیر را کسی تسلیم نمی گرفت اما به ریاست 
معارف مراجعه نمودیم ومشکالت شاگردان را مطرح 
نمودیم وریاست به آمریت هدایت دادند که ساختمان 
آگاهی  درپروپوزل  قرارداد  وازمتن  بگیرند  راتسلیم 
نداریم که چند فیصد کاراین تعمیر باقی مانده است 

که آمریت معارف درجریان است .
نظر  چه  میزوچوکی  نداشتن  درقسمت  ماهنامه: 

دارید ؟
آمرلیسه: ما 19 شعبه درسی داریم  که 16 صنف 
درسی در داخل و3 صنف دربیرون درزیر خیمه می 

باشد ومیز وچوکی نیست .
چه  قسمت  دراین  آمر  حیث  به  شما  ماهنامه: 

اقدامات داشته اید ؟
به  مرکز  در  درورکشاپ  سال  دراول  ما  آمرلیسه: 
میزوچوکی  لیسه  که  کردیم  پیشنهاد  والیت  مقام 
ندارد مقام والیت پیشنهاد رااحکام نمودن اما ریاست 
اقدام به  مورد مذکور نکردن که دلیل آن برای ما 

هم معلوم نیست .
) PRT  ( ماهنامه: درقسمت احاطه لیسه ازطر ف

چه اقدام شده است ؟

آمرلیسه: )  PRT  (هنوز اقدام نکرده است حتی 
ولسوالی  به  ودرضمن  معارف  ریاست  والیت،  به  ما 

پیشنهاد دادیم که متاسفآنه توجه نشد.
 ماهنامه: درمورداستخدام معلمین چه معیارهای را 

درنظر گرفته بودید ؟  
کمیسیون  نظر  تحت  معلمین  استخدام  ماهنامه: 
بوده است اگر برسی نمایم معیارهای که برای یک 
وهرکسی  نبوده  توجه  مورد  هیچ  است  درنظر  معلم 
که خواست کمیسیون بوده است استخدام شده است 

نه بر اساس رشته ونه بر اساس لیاقت بوده است .
دخالت  به  را  فردی  مورد  دراین  شما  آیا  ماهنامه: 

می دانید ؟
آمرلیسه: در این قسمت واضح است، قبل ازمقرری 
من تشکیل تکمیل شده بود ودلیل آن را نمی دانم .
درلیسه  ازنبودن درس  ازمردم  تعداد  ماهنامه: یک 

شکایت می کنند شما این رامی پذیرید ؟
معلمین  اما  باشد  درست  شاید  حدی  تا  آمرلیسه: 
هم تالش دارند که معیار های درسی تکمیل شود 

وکوشش می کنیم که کیفیت درسی را باال ببریم .
مواردی  معارف  آمریت  اول  های  درروز  ماهنامه: 
را برای بهبود کیفیت معارف ارائه نمودن آیا تطبیق 

گردید مثاًل پوشش اسالمی ؟
نمی  گفته  چیزی  که  را  موارد  دیگر  آمرلیسه: 
توانم عملی شد یاخیر، امادرقسمت حجاب وپوشش 
اسالمی تقریبآکوشش کردیم وتاحدی عملی نمودیم.
ازطرف  شدن  استخدام  که  استادانی  آیا  ماهنامه: 
شما موافقه صورت گرفت، درصورتی که موافقه شما 

شرط اساسی است ؟
ازطرف  آمرلیسه  موافقه  بدون  نخیر  آمرلیسه: 

آمریت معارف استخدام شده است.
باماهنامه  وتشکرکه  بااظهارسپاس  ماهنامه: 

دانشجویی علم وعمل همکاری نمودید.
آمرلیسه: من هم به نوبه خود ازماهنامه دانشجویی 
علم وعمل سپاس وقدردانی مینمایم که درراستای 
بروزواقعیت ها دربین جامعه ومردم همکاری مینماید.

درصفحه دوم...

 21 اسد روز...

چهره نو...
 

ماچشم درراه...

درصفحه 
سوم...

انتخابات...
فورمول های ...
عملی سفینه...

 

 درصفحه 
چهارم...

انفالنزای ...
بیکاری معظل ...
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مصاحبه با آمر لیسه زینب کبری 
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  سیدعلی رضاسادات "

چهره نو ۲۱اسد، روزجهانی جوانان
   تمام فرزندان بشر بعد ازاینکه از مادر متولد می 
دریک  نماید  می  سپری  را  کودکی  ودوران  شوند 
مقطع از دوران عمر به نام جوانی می رسند که این 
مقطع برای یک فرزند انسان بسیار مهم وارزشمند 
ارزشمند  بس  دوران  روزازاین  هر  وبا گذشت  است 

کم وکمتر می شود .
را  دوران  این  نحوی  یک  به  هرکدام  ها  انسان    
ونعمت  وناز  گذرانی  در خوش  ای  عده  گذراند  می 
است،  همین  فقط  جوانی  معنی  تعداد  آن  وبرای   ،
عده ای هم تمام این دوره را برای کار کردن وجمع 
آوری موارد مالی و ثروت اندوزی سپری می نمایند 
، تعدادی هم در راه آموختن علم ودانش وفراگیری 
ویک   ، راحت  زندگی  یک  برای  نهایت  ودر  علوم 
تعداد زیادی ، آن هم در کشور های مانند افغا نستان 
بصورت سر در گم وبدون هدف این دوره را پشت 
این  اوالد بشر  سر می گذراند به صورت کل تمام 
این  اهمیت وتوانائی های  را داشته است وبه  دوره 
تواند  می  جوانان  که  کند  می  ودرک  دارد  آگاهی 
هم جامعه بشری را در بدبختی، فساد وفحشاء غرق 
ونابود نمایید وهم می توانند که  به اوج شگوفائی و 

معرفت برسا ند .
رسالت  بسامان کشور  نا  واوضاع  کنونی  دروضعیت 
حق  حفظ  ومذهبی،  اسالمی  های  ارزش  حفظ 

وحقوق وهزاران موارد اجتماعی به دوش کیست ؟
این جوانانی که درزیر یوغ استعمار کمر خم کرده اند 
می توانند وظایف شان را درقبال جامعه ای که  این 
همه بی عدالتی ها وحق تلفی ها وفسادبر آن سایه 
افگنده است  ادا نماید ویا این گرگ های درنده به 
اینها مجال زندگی کردن را می دهد، در تمام  جهان  

از 21 اسد به عنوان روز جهانی  جوا نان،  تجلیل

تا حس  دهند  می  قرار  تشویق   رامورد  وجوانان  شود  می   
مسئولیت پذیری، وطن دوستی ووحدت ملی آنها شگوفا شود 
کشور  دراین  چرا  اما  گردند  کشور  به  مصدرخدمت  وبتواند 
جوانان  به  خواهند  نمی  چون  زنند  نمی  ازجوانان  حرفی 
اهمیت دهند ومی خواهند ازاینها استفاده ابزاری نماید، دراین 
دوره عمرحکومت، آ یا دولت به فکرارتقاء جوانان بوده است 
؟، آ یا درراستای بهبود روحیه ملی اینها توجه شده است ؟، 
یا برای اصالح اخالقیات جوانان کارهای فرهنگی کرده اند 

؟ ، نه خیر !
  نه تنها که برای ارتقاء اینها کار نکرده است بلکه مورد بهره 
است،  قرارگرفته  واقتصادی  سیاسی  نامعقول  های  برداری 
داشته  صعودی  های  پیشرفت  علمی  ازلحاظ  که  درصورت 

است اما میزان نفرت وتعصب های قومی میان شان شدت 
روشن  نسبتٌا  فضای  یک  فضا  اینکه  وجود  با  است،  گرفته 
خود  اوج  به  اخالقی  ضد  های  تهاجم  گذشته  از  اما  است 
رسیده دربین جوانان منکرات غوغا می کند، جامعه ای که 
دارای ارزش های اخالقی نباشد هرگز آن جامعه  به منزل 
گاه نخواهد رسیدمنشاء هرج ومرج های اجتماعی درهمین  
رادرقالب   انسانی  کارهای   کثافت  تمام  است،  اخالقیات  بد 
آزادی ودیموکراسی آوردند واین آزادی بدون قید وشرط دارد 
فجایع اجتماعی به بارمی آورد درواقع درداخل دولت حلقاتی 
می باشد تا این موارد را برنامه ریزی می نمایند تا ریشه های 
تخریب  اساسی   صورت  به  را  افغانستان  آینده  های  نسل 

نماید .    

ماچشم درراه سرک بودیم 
دولت ...به ماهم شهرک داد .

  مثال است که صبر تلخ است اما بر شیرین دارد، آخر 
دولت به فریاد مردم مظلوم لعل وسرجنگل لبیک گفت 
سه  درجه  سرک  یک  جورکردن  به  ما  لبیک،  خوب  اما 
نیازبه کمک کردن  بودیم که حداقل موترها  هم راضی 
لعل چهار ساعت  تا مرکز  باشد وازکوتل گرماب  نداشته 
ساعت،  سه  تامرکزلعل  خارقل  ازکوتل  و  نکشد  طول 
فضای  با  همراه  صنعتی  رهایشی،  شهرک  حال صاحب 
کند  خدا  اما  شویم.  می  شهری  خدمات  تمام  وبا  سبز 
لعل  ولسوالی  ارتقاء  کاری،  پخته  سرک  دچارسرنوشت 
شده  تعین  های  خانه  وزارت  والیت،  به  وسرجنگل 
درانتخابات دوره قبلی نشود. جای تعجب وخوش شانسی 
است  دربین34  والیت و365 ولسوالی در ولسوالی لعل 
وسرجنگل شهرک ساخته می شود وشاید نتیجه تالش 
های خستگی نا پذیر وکالی با ابتکاروبیدارلعل وسرجنگل 
باشد  کرده  لعل جذب  رابه  مرکزی  دولت  توجه  تا  باشد 
ویا ثمره دل سوزی های  وزیرصاحب شهر سازی  ویا 
دریازده سال  لعل وسرجنگل  مردم  وآرامش  امتیاز صلح 
جمهوری  ریاست  انتخابات  آهنگ  درپیش  ویا  گذشته 

وبا  شود  می  آغاز  تمام  شدد  با  وسازها  ساخت  همیشه 
مردم  واستفاده  برداری  بهره  مورد  دهی  راًی  دوره  ختم 
 .) آباد  )خوب هرچه که است خانه  گیرد  قرارمی 
اداری  ازلحاظ  قبلی سرک ساخته شد،  درانتخابات       
انتخابات  دردوره  کرد،  ارتقاء  والیت  به  لعل  ولسوالی 
شوراهای ملی پل ها، کلینیک ها، مکاتب وبند های آبی 
برق ساخته شد وحتی دراتخابات شورای والیتی ازلحاظ 
تساوی حقوق اداری درمرکز غور مردم مشکلی ندارند وحق 
باردوپروژه عظیم شهرک سازی  این  رسد،  به حقدارمی 
وسرک سازی به همت سیاستمداران ودولت مردان لعل 
وسرجنگل درراه افتتاح است که با آمد چند وزیر ووکیل با 
قطع نواربه صورت جدی درمرحله اجرا گذاشته می شود .
را  این دروغ های بی اساس  ازکسانی که  بارمردم  این   
پراکنی می کنند می  می سازد ودرمیان مردم شایعات  
خواهد که یک دروغ رادو بار تکرار نکند چون این حرف 
کاسه  نیم  درزیر  ای  کاسه  بازچه  ندارد،   ثاثیر  دیگر  ها 
است وباز هم می خواهند سر مردم را از آب چرب نماید 
این  بار  این  اند  دراین معامله سیاسی چه کسانی سهیم 

کدام  برنامه  وازاین  زد  به جیب خواهد  راچه کسی  پول 
های  سوال  همه  اینها  رسید  خواهد  قدرت  به  شخص 
اند که دراذهان مردم وجود دارد پروژه شهرک وشهرک 
سازی درآستانه انتخابات بیش ازیک تبلیغات  انتخاباتی 
نمایش  یک  هم  وشاید  است  نبوده  جریان  یک  نفع  به 
نداشته  ذاتی  وجود  اصاًل  که  باشد  درسیاست  قدرت 
لعل  مردم  دلی  وساده  صداقت  نشان  همه  واینها  باشد 
وسرجنگل است که با دیدن یک ودو نفرانجنیر وداشتن 
جای  چند  گذاشتن  وعالمت  برداری   نقشه  کامره  چند 
می  را  مدارانی  فریب سیاست  گج،  بوجی  ومصرف یک 
بوده  وتذویرکاراینها  دروغ  سال  های  سال  که  خورند 
درپارلمان  های  پروژه  چنین  شودیک  می  چطور  است 
صوتی  های  رسانه  وازبازتاب  نشود  تصویب  کشور 
این  کاش  ای  صورت  هر  به  نشود.  پخش  وتصویری 
رویا ها به حقیقت ها بپیوند وما شاهد این پروژه باشیم . 
سیدعلی رضاسادات

ماهنامه: آقای رسولی لطفًا خود را معرفی کنید؟ 
رسولی: انیجانب غالم علی فرزند محمدعلی »رسولی« باشنده قریه 
سرسنگ خلیل سرجنگل می باشم؛ درسال 1387از لیسه مرکز لعل فارغ 
بامیان  پوهنتون  وارد  کانکور  امتحان  از طریق  شدم  ودر سال 1388 
پوهنحی تعلیم وتربیه، دیپارتمنت فزیک  شدم وبعدازسپری نمودن دوران 
تحصیل در سال 1391 از پوهنتون بامیان فارغ التحصیل گردیدم و مدت 
دو ماه میشود که به حیث ترینر در موسسه کوار افای وظیفه می نمایم.
ماهنامه: آقای رسولی در دوره تحصیل و قبل از تحصیل کدام فعالیت 

های فرهنگی و اجتماعی را داشتید ؟
رسولی: به صورت عموم فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دوران 
تحصیل به نظر من کار مشکل است زیرا از یک طرف مشکالت درسی 
وجود دارد  و از جانب هم فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیاز به وقت 
زیاد دارد که این گزینه در دوران تحصیل کمتر مساعد است باز هم من 
توانستم در دوران تحصیل و قبل از آن فعالیت های زیر را انجام دهم .

قریه  _ در   Oxfam موسسه  طرف  از  زمستان  سه  مدت   
خویش به حیث معلم .

وظیفه  _ ایفای  کارمند  بحیث  قبلی  انتخابات  دوره  دو  در 
ساینسی  مضامین  معلم  حیث  به  ماه  چهار  مدت  نمودم.به 

درکورس بابا دربامیان. 
به مدت شش ماه به حیث هیئت تحریر در ماه نامه علم و عمل.  _

ماهنامه: شما جایگاه جوانان امروز را در جامعه چگونه ارزیابی میکنید؟ 
را  جوانان  نقش  دارداگر  جامعه  در  را  خوبی  جایگاه  جوانان  رسولی: 
های  عرصه  در  میتواند  جوانان  که  میدانیم  کنیم  برسی  جامعه  دریک 
فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی  نقش بارز را بازی کنند. جوانان می تواند 
منحیث عضوی فعال از جامعه فعالیت های مفید و موثر را انجام دهد 
تا بتواند مردم و جامعه خویش را از بحران های موجوده نجات دهند . 

ماهنامه: از دید گاه شما یک شخص فعال درفعالیت های فرهنگی، 
اجتماعی چه ویژه گی های را داشته باشد؟ 

رسولی: یک شخصی فعال درفعالیت های فرهنگی واجتماعی  امروز 
و  نمایند  مقابله  شود  می  مواجه  آن  به  که  مشکالت  تمام  با  میتواند 
ساختن  منسجم  وبرای  بردارد  خویش   راه  سر  از  را  مشکالت  همه 
مردم درعرصه فرهنگی و اجتماعی وفعال ساختن یک جامعه درقبال 
سرنوشت شان، از بین بردن کینه وکدورت دریک جامعه اینها از ویژه 

گی های یک جوان فعال می باشد.
ماهنامه: نقش جوانان را درانتخابات ریاست جمهوری وشورای والیتی 

چگونه برسی میکنید؟
نقش  ریاست جمهوری وشورای والیتی  درانتخابات  رسولی: جوانان 
بارزی را بازی میکند باید جوانان درانتخابات  حمایت گرکسی باشد که 
از حق وحقوق شان دفاع کند وتا بتواند فریادی مظلومانه این مردم را به 
گوش ناشنوای  مقامات باال برساند واز گذشته ها پند وعبرت گرفته و 
دیگر فریب؛ فریب کاران را نخورند، این جوانان با درک وشناخت کامل 
از وضعیت وشرایط کنونی تصمیم درست بگیرد ونگذارد این بار فریب 

کاران حلقه فریب را به گردن شان بیندازد. 
ماهنامه: یکی از مشکالت که جوانان با ان مواجه است زمینه کار یابی 

است علت آن را در چه میبینید؟
رسولی: یگانه مشکل که جوانان به آن دست وپنجه نرم میکند عدم 
کاریابی است جوانان امروز بامشکالت که دارند به تحصیل خود ادامه 
داده ودوران تحصیل را با موفقیت کامل به پایان میرساند باکمال تاسف 
باید گفت یگانه مغشوش کنندۀ افکار جوانان نبود کار است که بد بختانه 
کار یابی یک پروسه سیاسی گردیده و یگانه علت شان در این است 
که جامعه ما طوری شده که هیچ کاری به اهل کار سپرده نمی شود 
گرفته  نظر  در  اشخاص  کارمیکنندولیاقت  سیاسی  زدوبندهای  فقط  و 

نمیشودشایسته ساالری نیست بلکه واسطه ساالری حکم فرما است .
ماهنامه: در اخیر چه پیام به جوانان دارید ؟

رسولی: پیامم به جوانان عزیز این است  تمام مشکالت را که در دوران 
تحصیل متحمل می شوند باید با آن مقابله نمایند و تحصیل خویش رابه 
پایان برساند  هیچ وقت از تحصیل روی نگرداند شرایط که فعال حاکم است 
به این قسم نخواهند ماند و این جامعه ما نیاز به تالش شما جوانان دارد  .



 سیدعلی 
رضاسادات

                                                                                                    غالم علی رسولی "

 عملی سفینه
  از نقطه نظر مکانیزم کار ، فضا با 
کلی  به  داریم  زمین  در  ما  چه  آن 
غیرعادی است و شرایط متفاوتی بر 
آن حاکم است. در آنجا خالء کامل، 
العاده  فوق  حرارت  درجه  بی وزنی، 
متغیر و انواع تشعشعات وجود دارد. 
در جریان یک پرواز فضایی، اجزا و 
قطعاتی از ناو کیهانی که در مقابل 
خورشید قرار می گیرند بیش از 100 
می بیند،  حرارت  سانتیگراد  درجه 
همین قطعات وقتی در بخش سایه 
باید  را  سرمایی  حرکتند،  در  زمین 
تا 150  آن  کنند که شدت  تحمل 

درجه زیر صفر می رسد.
کیهانی  ناوهای  خارجی  جدار 
نتیجه  در  و  سائیده  دائما  فضا  در 
الیه های  تشعشعی  ضد  خاصیت 
بطور  فضایی  سفینه  رویی 

محسوسی کم شده ، در  نتیجه

 
دفتری مرکزی: کابل سرای شهزاده منزل سوم غرفه ۱6  تماس: 0۲0۲۱05۱36 و 0779090۲80

نمایندگی برچی : پل خشک مارکیت ولیعصر 777454697-0799454697
نمایندگی پل سوخته: چوک شهید مزاری مارکیت محمدی 0778۱6۲۱38-0779988460

مزارشریف : کفایت مارکیت منزل چهار دوکان 454 محترم محمد علی 077535689۱
هرات: خراسان مارکیت منزل تحتانی  دوکان  303 محترم رضا 077۲0۲۲54۱0 و 0775356890

جبرییل: چهارده متری پایین کتابفروشی هاشمی محترم سید موسی 0799۱0۱97۲
غزنی: مارکیت نو صرافی – منزل اول دکان 8 محترم طاهر غالمی 077535689۲

شماره حساب کابل بانک : محمد تقی 79090۲80
شماره حساب عزیزی بانک : محمد 000۲0۱۱0036۱093

لعل : دکان محترم غالم مرادی 077۱90064۱-0798476453
سرجنگل : بازار سفیدآب دکان محترم  حاجی عبدالحسین وسهراب 0۲0۲850۲38-0۲0۲850۲39

بازار خم شور: دکان احمد شریفی وسرور 077040۲۱57- 077۲443۲9۱9
دایکندی بازار نیلی : صرافی برادران جعفری محترم خلیفه زمان 0707090350-0779988458

بازاراولقان: صرافی برادران جعفری محترم محمدحسین 0771227313-0779988459
بازار چپرسک: صرافی برادران جعفری محترم حبیب اهلل 0777873005-0779988452                                                                                                  

بامیان: بازار بامیان صرافی برادران محترم سیدامین 0775356893
یکاولنگ بازار نیک صرافی برادران جعفری محترم سید عبدهلل حلیمی 0775356894

پنجاب: دکان محترم محمد علی جیه 0772257880-0775658700
دره صوف: بازار سوخته دوکان محترم اکرم وحاجی طاهر 0775356895-0773720960

بلخاب: دوکان محترم خلیل حاجی روشن 0705200734-0705390812
ترپچ : دوکان یوسف کربالی 0202850666

دره چاشت: دوکان محترم دکترمحمد 0202851292-0202851293
قندهار – جالل آباد – پل خمری – تخار- کندز وسایر والیات افغانستان 

دفتری مرکزی ایران: تهران وقم 09121623045-09122154652 جعفری
مشهد – اصفهان- شیراز- کاشان- کرج –ورامین وسایر والیات ایران

 خدمات پولی برادران جعفری
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درانتخابات  را  خود  که  کسانی  قبلی  های  دوره  دو  در 
شدن  متوسل  گوناگون  ههای  را  به  بودند  کاندیدنموده 
جمهوری  وریاست  پارلمان  والیتی،  ی  شورا  به  بتواند  تا 
و  گرفت  رو  درپیش  را  روشی  هرکسی  یعنی  بیابند  راه 
بین  از  فورمول  جالبترین  و  نمودند  استفاده  فورمولی  از 
فورمول های چند تای انگشت شمارمی باشد که عبارت 
از1-دفترگرفتن وخواب گاه درست کردن همراه آشپزخانه 
های  باک  وپرکردن  تیل  های  تانگ  همراه  قرارداد   -2،
دادند  وسوگند  شعایراسالمی  از  تبلیغ   -3 موتوروموترها، 
به قرآن،4 – تبلیغ وتحریک احساسات قومی ونژادی،5- 
استفاده از قومندانان محلی،6- یا مبارزه باظلم ، بی عدالتی 
ها  کلینیک  مکاتب،  ها،  بازسازی سرگ   -7 تلفی  حق   ،
وباالبردن سطح اقتصادی مردم.  8-ویا طرفداری نمایشی 
از مردم مظلوم وطبقه غریب جامعه وبعضی ها حتی ادعا 
براین داشتن که مخارج ساالنه خانواده  ها را می پردازد 
را  ناس  عوام  که  نشین  ودل  خوب  های  حرف  وهزاران 
رای  روز  ازختم  ساعت  ازچند  بعد  اما  کردن  می  فریفته 
برنده  انتخاباتی ومشخص شدن  اولیه  نتایج  دهی واعالم 
وشعارهای  رنگین  های  بندوبساط  کاندیدان همه  وبازنده 
دو آتیشه وحق طلبانه در جا متوقف می شدن وبرنده ها 
راهی  اشغال کرسی های وکا لتی وزدو بندهای سیاسی 
های  وپول  خساره  جبران  فکر  به  وبازنده  شدن  می 
مصرفی ودر میان مردم می ماند وسرنوشت نامعلوم آینده 

وگزاف  والف  سرشان  کاله  انداختن  بلند  با  تعداد  ویک 
وخود  پرداختن  می  کوبی  وپای  رقص  به  پوچ  های 
شدن  سپری  با  اما  دیدن  می  وشهرت  قدرت  درراس  را 
ادبی می پرداختن  چند ماه شروع به فحش ودشنام وبی 
... کردن  می  خداحافظی   ذهنی  های  بافی  خیال  وبا 
اما این وکیالن بودن که به طرف این مردم می خندیدن 
اهلل  یا  باربعد  تا  رفتیم  گذاشته  کلوخ  بار  این  گفتن  ومی 
عدالتی  بابی  مبارزه  ونه  بود  بازسازی  ونه  نصیب،  یا 

ودیگرکسی راهم نمی شناختن.
     این فورمول ها همه گی یک بارنه که درهر انتخابات 
تجربه شدن دیگر امتحان کردن آن ضرور نیست چون هدف 
این ها خدمت ودرد مردم نیست هدف اینها قدرت، ثروت، 
سیاست است وبدتر ازهمه استفاده ازاین موقف درنابرابری 
شان  وخیشاوندان  اقاریب  دادند  وامتیاز  اجتماعی  های 
ومداخالت دربین مردم وایجاد نفاق وتفرقه تا مردم فرصت 
برای این نداشته باشد که ازخیانت های اینها باخبر شوند وبه 
راحتی بتواندن مصرف مال اندوزی وعیش ونوش باشند .
نماینده  انتخابات شورای والیتی ومجلس  مثآل دردودوره 
گان  نماینده  بیشترین  وسرجنگل  لعل  ولسوالی  گان، 
ازپارلمان  دستاوردی  هاچه  بفرماینداین  است  راداشته 
مداخالت  خیانت،  جز  است  داشته  والیتی  شورای  ویا 

وبهربرداری ازحقوق ملت ومردم .      

فورمول های  انتخاباتی 
)زر،زور،تزویر( وکیالن :

جریان انتقال حرارت بین بخشهای مختلف ناو نیز دچار اختالل 
می شود و همه اینها در تعادل ناو کیهانی تأثیر منفی دارد. این 
در حالی است که وجود حرارت متعادل، شرط اصلی استحکام 
و دوام و ثبات کاردر دستگاههای داخلی سفینه بشمار می رود 
و این امر قبل از هرچیز در کار سیستم رادیو الکترونیکی که 
العاده  ایجاد نوسان فوق  از  از جمله جلوگیری  وظایف مهمی 
زیاد درجه حرارت را بر عهده دارد تأثیر منفی می گذارد. تأمین 
ایستگاههای  و  سرنشیندار  سفینه های  برای  متعادل  حرارت 
به سرعت  اجسام  دارد. در شرایط خال  اهمیت حیاتی  مداری 
فرسوده و سائیده می شوند. به همین علت باید از قبل مشخص 
شود که سفینه فضایی در موقع پرواز چه وضعی خواهد داشت. 
برای این کار باید در زمین شرایطی مشابه فضا ایجاد کرد و 
بطور  آن  دستگاههای  کار  و  کیهانی  ناو  مدل  بر  را  آن  تأثیر 

همه جانیه بررسی نمود. همچنین تأثیر پدیده هایی ماننداهتزاز 
و فشار شدید هنگام پرتاب به فضا و یا حرارتی که سفینه به 
هنگام بازگشت و ورود به قشر فشرده جو زمین باید تحمل کند، 
بطور مصنوعی آزمایش می شود و در محفظه های مخصوص 
درجه استحکام ساختمان سفینه فضایی و حداکثر فشار مجاز 
در طول و عرض، بر جدار و اسکلت دستگاهها و قدرت کار 
هر یک از عناصر بطور جداگانه هنگام اهتزازات  شدید مورد 
بررسی قرار می گیرد.درآزمایشگاههای مخصوص که می توانند 
شرایطی مشابه خالءراایجادکنند مکانیسمهای مختلف از جمله 
دریچه ها  ساختمان  و  خورشیدی  باتریهای  و  آنتنها  شدن  باز 
آزمایش  جریان  در  می شوند.  بررسی  اتصال  ودستگاههای 
تحت  حساس  ادوات  و  وسایل  حرارت،  تنظیم  سیستمهای 

حرارت و سرمای شدید قرار می گیرند.

انتخابات       حمید اهلل رامش
         باز هم وقتش رسیده که کاندیدای محترم با بوجی های از نیرنگ، چال و فریب وارد صحنه گردد وبا دید و بازدید 
باز هم از احساسات شمامردم شریف سوء استفاده کرده وخود را به هدف که دارد برساند این ها هیچ کدام شان  احساس 
وطن دوستی و خدمت را ندارد فقط هدف شان پرکردن جیب های شان است وقتی که شعارهای چرب و عوام فریب را به 
مردم میدهند ازعملی شدن آن وعده خبری نیست، مردم لعل وسرجنگل از خواب غفلت بیدار شوید تابار دیگر فریب این 
شعبده بازان رانخورده  در انتخابات به کسی رای بدهید که واقعٌا خدمت کند و اگر خدمت نکرد ازگزند و دخالت  شان در 
امان باشیم. باز هم مدت زیادی نمانده برای تعین سرنوشت پنج سال آینده، در دوره های قبلی اشخاص های را که شمامردم 
بحیث نماینده تعیین کردید به جز از خدمت به جیب و دخالت در کارهای افراد بی طرف چه کاری کرده و کجاست دست 

آورد چندسال نماینده گی شان؟ چه وقت آن وعده های چرب جامه عمل میپوشد فریب کاری و دروغ بافی تا چه وقت؟ آیا 
باز با آن نیرنگ های توقع رای از مردم این ولسوالی دارید؟ فکر نکنم دیگر مردم شریف لعل و سرجنگل فریب حیله های 
شمارا خورده وبه شما تشنه های قدرت و چوکی رای بدهد. بار دیگر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی 
قرار داریم و قبل از هر موضوع دیگر به نحوی سرنوشت افغانستان بستگی دارد باید هوشیار باشیم تا باردیگر تجربه های 

تلخ گذشته تکرار نگردد. 
      با آنکه افغانستان مورد توجه جامعه جهانی و بین المللی قرار گرفته است ولی با گذشت هرروز و نزدیک شدن به تاریخ 
تعیین شده انتخابات اوضاع بحرانی تر شده میرود  صف های سیاسی، چهره های مطرح در کشور رونق میابد واز سوی دیگر 
مردم به همین باور است که انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی 2014 درافغانستان به صورت شفاف و بدون کدام 
تغیری زمانی برگذارمی گردد ولی برعکس هر قدر که به سوی انتخابات نزدیک می شویم به همان اندازه مشکالت زیاد 
شده می رود یعنی از طرفی نا امنی ها باعث نگرانی در بین مردم و جامعه می گردد و از طرفی دیگرحلقات سیاسی ارتباطات  
وقدرت نمایی را دربرابر اعضأ کمسیون انتخابات نشان میدهند تا استفاده سوء کند  همان طور که ما شاهد انتخابات های قبلی 
هستیم و دیدیم اعضأ کمیسیون مستقل انتخابات از طرفی بعضی از افراد زورمند و حلقات سیاسی مورد تهدید قرار گرفت که 
حتی بعضی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفه برکنار نمود تا توانستن نتایج انتخابات را به نفع خود تغییر داد .

 علمی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی                                                                                               سال اول*شماره 9 *اسد1392 هجری شمسی/شوال1434هجری قمری/اگسیت2013میالدی



علمی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی                                                                                         سال اول*شماره 9 *اسد1392 هجری شمسی/ شوال1434هجری قمری/اگیست2013میالدی

4

صاحب امتیاز : ماهنامه دانشجویی )علم وعمل(
S.R.S-SADAT-2012@yahoo.com  0797794246    مدیرمسؤل: سیدعلی رضا سادات  

  معاون مدیرمسؤل : غالم حسیٍنٍٍ رسولی        0770603047-  0799747077 
  سردبیر : همایون تمیم فکرت زاده              0775565992 - 0794483550

  مسئول کادرفنی : حمیداهلل رامش                   0773186890
  هیئت تحریر : قربانعلی الفت، کبری فصیحی زاده، غالم علی رسولی، عنایت اهلل شفیق، محمدحسین سبحانی،    

سرور یعقوبی  .
  ویراستار : محمدتقی حسین زاده                 0772218197

 elmamal.monthly@gmail.com          : ایمیل  
  آدرس : والیت غور، ولسوالی لعل وسرجنگل - مرکزولسوالی

   قیمت : )5( افغانی 
   نوت :ماهنامه هرنوع اعالنات تجارتی وتبلیغاتی شمارا میپذیرد.

  

  تماس باما :
�                                                                                                                                        0772218197  -   0773031656      

        
 Elmamal.Monthly@gmail.com     

"                                                                                     
سیدعلی رضاسادات

 بی کاری معظل جوانان در  انفالنزای فساداداری :
افغانستان :

 

رژیم تازه
ای خوشا بر دل فروغ از نور ایمان داشتن                     آرزوی خدمت خلق از دل و جان داشتن
مثل سربازی میان آتش و دود تفنگ                           از برای حفظ کشور جسم بریان داشتن

دولت خادم، رئیس صادق و اردوی پاک                       ملت زحمت کشی چون قوم افغان داشتن
چهره باز و لب خندان به روی هم وطن                       با دل پاک آرزوی خیر، بر آن داشتن

ظاهر ویران زبان ساکت و قلب رحیم                          در دین درسینه بی کینه پنهان داشتن
چون معلم سوختن باید برای ساختن                           نه که از بهر معاش دولتی جان داشتن
علم و دانش ثابت وسیار باشد هرکدام                          با درایت بهر سرویس جوانان داشتن

اوف! که نا زیباست قول بی عمل بر عالیمی                  علم و استکبار یکجا مثل شیطان داشتن
زشت باشد بی وفایی برتمنای دلی                              وعده های چرب مانند وکیالن داشتن

ریش زیباو بلند و دانه تسبیح کو                                ذکر سبحان بهر استحمار خلقان داشتن 
همچو مسئول دعاوی آیت و قول و حدیث                   خواند و بردل خالف شرع پنهان داشتن

چون طبیبان معرفت با شربت و تابلیت نه                     بازی و سرگرمی با جان مریضان داشتن
درد »واثق » را دوای جز رژیم تازه نیست                    زین طبیبان به که درد خویش پنهان داشتن

                                                                                 
                                                                                                           سید محمد ظاهر واثق

   افغانستان کشوری که همیشه دست خوش بحران های 
بوده  خویش  عمر  تاریخ  درطول  نظامی  وتحوالت  سیاسی 
دارای  زمان،  از  وقتی  هیچ  کشورکه  این  افغانستان  است، 
قدیم  ادوار  اززمان  نبوده  پیکرش  در  سیاسی  ثبات  یک 
و  شوروی  سرخ  قشون  ورود  تا  اسکندر  های  ولشکرکشی 
از خروج شوروی تا حکومت مجا هدین وظهور طالبان در 
صحنه سیاسی کشور وبا روی کار آمدن دولتی که به ظاهر 
اساس آن را انتخابات آزاد گذاشته وبا حما یت جا معه جهانی 
همراه است، ولی چرا این سرزمین به گواه تاریخ هیچ وقتی 

روی آسایش وآرامش را ندیده است .
در  جهان  کشور   49 وظهور  سال  یازده  زمان  درمدت    
دالردر  میلیاردها  وارد شدن  وبا  ونظامی  ملکی  های  بخش 
بخش های مختلف هنوز هم درزیر خط فقر بسر می برد 
درتولید  یا  است،  جهان  درسطح  اداری  فساد  دار  ورکورد 
گزارش  به  نماید  می  خود  نصیب  را  اول  مقام  مخدر  مواد 
های  برمصرف کمک  نظارت  انجمن  یا  موسسه »سیگار« 
مالی جامعه جهانی برای افغانستان می نگارد، از هرصد دالر 

استفاده  مورد سو  آن  درصد  تا 75  در حدود 60  آمریکایی 
وبهره برداری های شخصی و مورد اختالس مالی قرار می 
گیرد وباقی مانده آن در پروژه های که هیچ وقت اهداف 
دراز مدت را دنبال نمی کنند به مصرف می رسد وبه نحوی 
دیگر حیف ومیل میشوند پس براین اساس استنباط میشود 
را  این دولت وکشور  اداری پیکرووجود  انفالنزای فساد  که 
سرتا به پا مصاب نموده چون هر کسی که به مسند قدرت 
در افغا نستان تکیه می زند اولین فکری که دراذهانش نقش 
می بندد این است که چطورجیبش را پر کند وبعد از آن به 
کجای ازدنیا به عیش ونوش بپردازد، بر خالف دیگردولت 
مردان جهان آنها به فکر ملت سازی وثبات دولت وکشورش 
اجیربه فکر  تا یک  مداران  ترین سیاست  ازبلندپایه   ، است 
بهره برداری از موقف دست داشته اش است که به هرنحوی 
شده بتواند منفعت طلبی را داشته باشد پس چطور می توان 
که کشوری که سرتا پای این کشور غرق درمنجالب فساد 

اداری وبحران فرو رفته . 
                           

  به گزارش وزارت کار واموراجتماعی ساالنه حدود نیم میلیون 
تن وارد بازار کارافغانستان میشود واین کشوری که هیچ گونه 
بیشترین  نمونه  بطور  ندارد،  دراختیار  را  اقتصادی  زیربناهای 
نیرو بشری در قسمت استخراج معادن، زراعت، ساخت وساز 
و  صنعتی  جات  وکاردرکارخانه  وپلچک،  اعمارپل  ها،  سرک 
وپروژه  گردان  آب  بندهای  احداث  دولتی،  های  ساختمان 
دریازده  متاسفانه  کارمیشود،که  مصروف  المنفعه  عام  های 
سال گذشته چنین پروژه های در افغانستان راه اندازی نشده 
جواب  که  است  بوده  مدت  بسیارناچیزوکوتاه  هم  واگرشده 
نبوده. افغانستان  چون  درکشورفقیری  کارگری  نظام  گوی 
راپشت  وخرابی  جنگ  دهه  سه  که  این  با  افغانستان 
بازسازی                    درقسمت  هم  قبلی  های  وازحکومت  سرگذاشته 

اگردولت افغانستان دراین مدت یازده سال به فکرکاروکاریابی 
مردم بودن دراین زمان ما شاهد این همه مشکالت ومعضالت 
نمی بودیم چون کارومصروفیت، فقرراکاهش می دهد، اساس 
وقانونمداری  عدالت  تحکیم  درکشوراست،  وآسایش  آرامش 
وشگوفایی  آبادانی  باعث  آوردودرنهایت  می  ارمغان  رابه 
مملکت می باشد. براین اساس اتحادیه ملی کارگران وکارکنان 
وکارکنان  کارگران  ازحقوق  دفاع  برای   » امکا   « افغانستان 
دروالیت  گسترده  های  فعالیت  جوان  نسل  برای  مخصوصا 
مختلف اقدام نموده است وبه ویژه دروالیت غوردفتراتحادیه 
این  وافتتاحیه  کردند  راایجاد  وکارکنان  کارگران  ملی 
دفترملی کارگری درصالون ریاست کارواموراجتماعی والیت 
سخن محفل  دراین  برگزارگردید،   1392/2/16 غورمورخ 

پیغمبراسالم )ص( فرمود:
وانتشارات  برده می شود ثمره علمی  نفع  ازاو  از مرگ  بعد  انسان که  دایمی  پر فیض  از ثمرات  یکی 

اسالمی است .
                                             امروز، روز دیگر درکشور !

امروز روزی است که باید قلم ها به حرکت آید، سالح های علمی مجهز شود  بیان وگفتار آشکارشود ، 
فریاد های عدالت بلند گردد .

سدها بشکند وهر انسان جوان وپیر باید شجاعانه با تدبیر وتفکر خردمندانه درمیدان کار زار زندگی وبقا 
نسل با عزت وشرف سر بلند احساس مسئولیت نماید وسرنوشت شان درساختار قدرت دولت مشخص 

باشد .
این آرمان بدون وحدت کل » اقوام« تحقق نخواهد یافت مگر هرانسانی اندیشمند ومتفکر رسالت خود 

را بداند وبه آن عمل کند .                                               
                                                    رجب علی »علی زاده« مدیراسبق معارف لعل وسرجنگل 

سیدعلی رضاسادات "

این کشور توجه نشده بود بصورت کامل خراب وویران می 
باشد ودوم اینکه ازجمعیت27میلیونی افغانستان درحدود 25 
میلیون نفوس آن بی سواد می باشد واین تعداد نفوس نیازمند 
کاریابی است تا بتواند این فقرخانمان سوز را بنحوی ازسفره 
کارگران  کاردرقبضه  بازار  که  این  وسوم  نماید  برطرف  خود 
خارجی ما نند شرکت های پاکستانی، ایرانی وغیره می باشد .
بکارهای  افغانستان  درصدمردم   48 معظل  همه  بااین 
مدت  کوتاه  بصورت  اما  اند  مصروف  وغیردولتی  دولتی 
مشکالت  ازاین  جوان  قشر  اینها  دربین  اکثرآ  شاقه،  ویا 
ازقبیل  افزاید  می  اجتماعی  مشکالت  به  که  برد  می  رنج 
مسلح  های  ایجادگروه  سرقت،  مخدر،  مواد  معتادبه 
دیگر های  بدبختی  انتحاروهزاران  ترور،  غیرقانونی، 

که  نموده  کارصحبت  اهمیت  به  دررابطه  زیادی  رانانی 
ملی  اتحادیه  »رئیس  »غوری  مصطفی  سید  میان  دراین 
که  پرداختن  سخن  ایراد  به  افغانستان  وکارکنان  کارگران 
نموده  ارایه  معلومات  اتحادیه  وراهکارهای  درمورداهداف 
وکارکنان  کارگران  رفته  ازدست  حقوق  به  جدی  واشاره 
مصابه  به  »امکا«  اتحادیه  که  وگفتن  غورکردن  دروالیت 
طبقات  های  وخواسته  ازحق  ودفاع  ملی  اتحادیه  بزرگترین 
احمد  داکترگل  .همچنان  است  برخواسته  کارگری  مختلف 
»عثمانی«رئیس کارواموراجتماعی با اظهارسپاس ازهمکاری 
های اتحادیه ملی وایجاد ورکشاپ ها درسطح آگاهی عامه 
نمودودرآخرمحفل  تاکید  کاران  وکسبه  کارگران  دربین 
گردید.   افتتاح  کارگران  ملی  دفتراتحادیه  رسمی  بصورت 


