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چشم انداز:
علم وعمل انعکاس دهنده 

واقعیت های جامعه :
 درشرایط کنونی درافغانستان 
امرضروری درست اندیشی می 
باید  مردم  دیگر  یعنی  باشد 
وازگذشته  باشد  گرا  واقعیت 
وازعمل  بگیرند  پند  باید  ها 
وقاتالن  متجاوزین  های  کرد 
فرزندان این کشوربی زارباشند 
درست  آینده  یک  این  وبرای 
این  فرد  فرد  مند  وسعادت 
خویش  توان  اندازه  به  وطن 
ودرراه  پذیرباشد  مسئولیت 
باید  کنونی  وضعیت  بهبود 
تلخ  دوران  تادیگر  کنند  تالش 
تجربه  مان  فرزندان  را  گذشته 
این  نسل  وچندین  ننمایند 
کشیده  وخون  خاک  به  کشور 
مانند  می  اگرباقی  ویا  نشود 
به  افکارخشن  با  درجهل مطلق 
نباشدواین  یکدیگرتشنه  خون 
یازده  وبیش  کم  های  دستاورد 
سال گذشته به باد فنا نرود وما 
سروپا  کشور  یک  دیگروارث 
ودیگرمادری  نباشیم  ویرانی 
فرزندش  درعزای  که  رانبینیم 
نبینیم  اشک می ریزد ،طفلی را 
برهنه  پای  وبا  کنان  گریه  که 

پدرگفته فریاد می زند ....
هرچیزی  کشوراز  این 
و  همدیگرپذیری  بیشترنیازمند 
است  یکدیگر  دربرابر  گذشت 
این  کامل  هوشیاری   ویژه  وبه 
ملت تا آله دست منفعت طلبان 
نشوند وما را به جان هم انداخته 
وازاین راه به منافع شان برسند 
وکش  جنگ  دهه  درسه  اینها 
ونه  داشتن  دین  درد  نه  مکش 
همه  دردوطن  ونه  ناموس  درد 
قدرت،  خاطر  به  فقط  اینها 
جنگیدن  می  وثروت  شهرت 
سرمی  خواهی  عدالت  وفریاد 
آرزوهای  به  که  وحال  دادن 
ملت  نه  رسیدن  ومقام  چوکی 
است، نه دین نه وطن، فعالدالر، 
وبلند  خارجی  محافظان  موتر، 
هندی  سبک  به  های  منزل 
وروسی همه فکر شب روزسران 
افغانستان شده است وبس، اما 
فکرپرکردن  به  هنوزهم  ملت 
کسانی  و  اند  وعیال  اهل  شکم 
که درراه به قدرت رسیدن اینها 
جان شان را از دست داده است 
باقی مانده آنها درکوچه وبا زار 
کنند  درازمی  دست  گدائی  به 
پدران  ازخون  که  کسانی  ولی 
درداخل  رسیده  قدرت  به  اینها 
عیاشی  به  ضدگلوله  موترهای 

. پردازد  می  گذرانی  وخوش 
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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

آنجاکه مردم حضورندارند ازمردم سخن گفتن یا دروغ          
است یا عبث .                           ) دکترعلی شریعتی(

درکشور  قانونی  حکومت  سال  یازده  بعداز     
هایی  ولسوالی  از  یکی  جنگل  وسر  لعل  ولسوالی 
است  خوردار  بر  امنیت  ترین  کامل  از  که  است 
وحفظ  قانون  از  جنگل  وسر  لعل  مردم  وتابعیت 
ولسوالی  این  مردم  فراموشی  باعث  شان  امنیت 
درساختار بازسازی کشور شده است به عنوان مثال 
که  بود  ای  قصه  لعل  مرکز  کلینیک  تعمیر  اعمار 
سه سال قبل مردم ما را امیدوار به داشتن مرکز 
خدماتی پزشکی درست نوید میداد ولی تعمیر این 
کلینیک همچنان شبه به دوران قرون وسطی باقی 

مانده است .
 دوتعمیر قومندانی امنیه! دولت افغانستان درشعار 
پولیس را یکی از بازوان توانمند درتطبیق حاکمیت  
قوانین خود میداند در حالیکه درعمل چنین نیست 
از طریق  انکه  از  قبل  لعل وسرجنگل  درولسوالی 
حلقه شورشی یا افرادی غیر مسئول مسلح تهدید 
این  پولیس  میتواند  زمستان  گردد. سرمای شدید 
ولسوالی را به راحتی شکار نموده وقدرت مقاومت 

اینکه!  برای  امنیه  نماید قومندان  آنان سلب  از  را 
مسافر  آدم  مبادا  که  نماید  حفظ  سرما  از  را  خود 
مریض شود اگر مریض شود اینجا داکتر هم نیست 
ریشه کردن  برای  تسلیم کرد  به مرگ  باید جان 
تن  با چند  نکند  نرم  پنجه  و  عوامل دست  چنین 
ولسوالی  رهایشی  تعمیر  به  خویش  محافظین  از 
پناهنده گشته ومردم لعل وسر جنگل داشتن یک 
محکمه با تعمیر رهایشی را آرزو تعجب ومحال بر 

آورده شده میداند! 
معارف! چندی قبل محترم محمدصادق »یوسفی« 
در نشریه به نام اراده مردم بیان داشته یک هیئت 
ترکیبی ازشورای والیتی غور وولسوالی لعل وسر 
چپرقل   ، شینه  سفلی،  گرماب  مکاتب  از  جنگل 
هیئت  نظر  از  ها  پروژه  این  که  نمودند!  دیدن 
فنی  وعیب  نبوده  بخش  رضایت  وکیل  گفته  به 
لعل  درولسوالی  تظاهرات  واز  دارد  را  وتخنیکی 
وسر جنگل به نسبت عدم موجودیت سرک نیز نام 
برده که مشخصًا خودم صدای وکیل را از طریق 

رادیوآزادی شنیدم.  
والیتی  شورای  آیا  که  اینجاست!  سوال  حال    
غور به جز اینکه به رادیو، تلویوزون ارتباط بگیرد 
کدام بستر دیگر هم برای شنیدن و عملی کردن 
خواست هایی مشروع خود دارد یا خیر؟ اگر دارد 
که است وچه وقت پاسخ عملی به این گونه فریاد 
چه  تا  همکارانش  از  تیم  با  وخودش  میدهند  ها 
حد یقین به عملی شدن خواست هایی خود دارد 
مرکز  لیسه  مظلوم  اطفال  آزادی  سندی  دیگر  ؟ 
الته  قوالنی، سنگ شانده،  ناوه  لعل، کجی جوی 
جنگل،  قلعه  سیاه،  چشمه  کرمان،  سیاخاکی  تو، 
دولت  توسط  تلخک،  قزل،  سفیدآب،  دیوالگ، 
امضا مصئونیت این اطفال ازوجود اسهال تضمین 
میگردد. وتا چه حدی این مشکال ت مطرح، باکی 
یا کدام نهاد پشرفت تاچه اندازه صورت گرفت و 

چه وقت تعمیرهابکارگرفته میشود؟؟؟!

قربانعلی الفت "
از  انتخاباتی درودیوار  بافرا رسیدن دوره های 
شعارهای جذاب و دلنشین پر میگردد، خواندن 
این شعارها مردم را امیدوار به آینده ساخته و 
فریب آن کلمات زیبا و دل نشین را میخورد 
لیاقت، اهلیت،  بدون تجزیه وتحلیل در مورد 
به  شخص  وصداقت  متعهدبودن  شخصیت، 
که  کسی  به  و  رفته  رأی  های  پای صندوق 
را  فریب  عوام  و  زیبا  بسیار  شعارهای  تا  چند 
که  میکند  فکر  و  میدهند  رأی  کرده  سرهم 
خدمت این شخص موازی با شعارها وجمالت 
باشد،  می  نموده  گلچین  کتابها  از  که  زیبای 
وقت  ترین  زود  به  شعارها  اینکه  از  غافل 
بخود  را  حزبی  و  سمتی  قومی،  بوی  و  رنگ 
اشغال چوکی  و  نتایج  اعالن  از  بعد  و  گرفته 
ما  از  خدمت  شما  از  رأی  شعار  ها 
تبدیل به رأی از شما خدمت به جیب، 
که  میگردد.   خاص  افراد  و  اقارب  به 
اند. و وعده  ولسوالی شاهد  این  مردم شریف 
اعمار  سرکها،  ترمیم  مردم،  به  خدمت  های 
مکاتب، شفاخانه ها، انکشاف متوازن، دفاع از 
نظارت  و  مردم  رساندن صدای  مردم،  حقوق 
بی  از  جلوگیری  و  حکومت  های  کارکرد  از 
فراموشی  باب  به  ها  تلفی  وحق  ها  عدالتی 
گذاشته شده، فعالیت و دست آورد وکال تغییرو 
بی  ودیگرمأمورین  مالزمین  معلمین،  تبدیل 
واسطه دولتی، زد و بندهای سیاسی وشخصی 
مغایر  که  افراد  شخصی  درکارهای  دخالت  و 
آنها  به  ارتباط  هیچ  که  بوده  شان  وظایف 
که  است  براین  حیران  مردم  باشد،  می  ندارد 
اگر بی عدالتی و حق تلفی از طرف مأمورین 
از آن وجود  باالتر  دولتی صورت گیرد مرجع 
مرجع  آن  به  را  شان  صدای  بتواند  که  دارد 
رسانیده و خواهان رسیدگی به مشکل خودها 
به  وکال  مداخالت  دست  از  ولی  شوند 
کند؟  مرجعی شکایت  یا  ارگان  کدام 
مداخالت  از  که  دارد  وجود  ارگان  آیا 
وکال جلوگیری نموده دست آنها را از 
واسطه  بی  و  دفاع  بی  مردم  گریبان 
اینها  درازی  دست  از  مردم  نمایند؟  کوتا 
به سطوح آمده شب و روز لحظه شماری می 
کند که ای کاش دور دیگر انتخابات فرا رسد 
دست  از  انتخاباتی  دوره  روز  چند  اقل  حد  تا 
دیگر  بار  و  باشند  داشته  راحت  نفس  اینها 
خود  رأی  با  که  نشده  اشتباه  چنین  مرتکب 
فرد  زبان هر  به  کند،  خلق  سر  درد  بخود 
این ولسوالی شعار بی وکیلی بهتر از 
امید  میگردد    تکرار  وکیلی همیشه  با 
بی  مردم  تقصیرات  از  محترم  وکالی  است 
اینها  سرگردانی  باعث  هرسال  گذشته  دفاع 
مداخالت  بزرگتراز  وظیفه  مصروف  نگردد،  
رساندن  همانا  است  شان  عهده  به  که 
باشند. مردم  حقوق  از  دفاع  و  مردم  صدای 

»غالم حسین رسولی«

رأی ازشما 
خدمت از 

بازسازی درولسوالی لعل وسرـ 
جنگل بابررسی پروژه های نیم 

کاره درین جا!
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  سیدعلی رضاسادات "

 صلح نام زیباست 
اما درکجاست ؟

 دوولسوالی همجوار اما با تفاوت های بسیار

دیواریکدیگراند  دربه  های  همسایه  وسرجنگل  لعل  وولسوالی  یکاولنگ  ولسوالی     
ومشترکات بسیار زیادی با هم دارنداین دوولسوالی ازنظرتراکم جمعیت وساحه وسعت 
تقریبآ تفاوت زیادی ندارد اما فعال از نظر بازسازی بین شان زمین تا آسمان فرق است ،  این 
تفاوت بازسازی نتیجه کارکردن آنها واین ویرانی نتیجه بی کاری ما به تصویر می کشد.
زمانیکه ازکابل به مسیر بامیان حرکت می کنید درولسوالی یکاولنگ می رسیم واقعآ 
بازسازی قابل توجه ای صورت گرفته است ازبند برق گرفته، تا سرگ قیر، ازمکاتب 
معیاری تا کلنیک های مجهزاینها همه دراین ولسوالی قابل لمس است درصورتیکه 
های  خانه  ولسوالی  دراین  حتی  بود  شده  ویران  وحشیانه  به صورت  طالبان  درزمان 
درسطح  المنفعه  عام  خدمات  امروزازبهترین  اما  شد  کشیده  آتش  به  عادی  مردم 
اجتماع برخوردار است یک شخص ساکن یکاولنگ ازکابل با مبلغ 400 افغانی سفر 
با فاصله نه چندان دور که یک کوتل دربین شان واقع است  می کند اما یک لعلی 
 15 فاصله  به  بخواهید  واگر  دارد  می  بر  هزینه  افغانی   1500 الی   1000 کابل  سفر 

کوبیده  تان  اعضای  تمام  هفته  یک  سفرکنید  سمت  هر  به  ازمرکزلعل  راه  کیلومتر 
رابه  تفاوت ها درکجاست ؟چون یکاولنگ فریادکننده دارد وصدای مردم  این  است، 
این  با  وسرجنگل  لعل  اما  نمود  مطالبه  را  شان  وحق  رسانید  مرکزی  دولت  گوش 
کثرت نفوس وجمعیت با این همه وکیل های بیدار، هوشیار، پول داروحزب 
داروازهمه مهمتروزیر مرتبط به ساخت وساز هم داریم پس کجاست ؟
سرک های لعل وسرجنگل درسطح کشور بدترین سرک ها است در دوران جنگ های 
داخلی همان مجاهدین برحق حد اقل بازور تفنگ بعضی سرک ها را هموار می کردن، 
حاال هرچه پروژهای )  C.R.S(، افغان اید ، ) I.A.M(شهرسازی، فواید عامه، انکشاف 
دهات و غیره آمدن دود برهوا شد وسرک خراب تروجریها کالنتر، نه ولسوال، نه وکیل 
، نه موسسه، نه رئیس انکشافی، نه دولت، نه مردم پس چه کسی مسئول این است ویا 
جنیان خواهد آمد این سرک را هموار می کند ، هردوتصویر را ببینید وقضاوت کنید. 

        بعد از سالیان متمادی، جنگ،  دربدری، آواره گی,   
فقرو بیچاره گی مردم افغانستان به این باور رسیده بودند 
که شاید طعم صلح امنیت رفاه و رستگاری را بچشند  اما 
آن طور نشد. یقینا آن گونه که مردم از جامعه جهانی و 
ان  به  ابعاد   تمام  در  داشتند  انتظار  خود  منتخب  دولت 
نرسیدند و همچنان به جرات می توان گفت جای انتقاد 
انتقادها  با تمام  باشیم   بین  اگر کمی واقع  اما  نیز دارد. 
کشورهای  وهم  افغانستان   در  امور  اندرکاران  دست  از 
خارجی  ذی دخل در امور افغانستان و هم دولت حاکم 
بی کار هم نبوده اند هر چند به آن امید که انتظار می 
رفت نبوده است ولی دست آوردهایی هم داشته اند که 
رسیدن به آنها نیز قابل قدر است که از آن جمله در طی 
اشاره  مهم  نکته   چند  به  توان  می  گذشته  سال  یازده 
غریب،  مردم  وچپاول  چور  والیت،  درتمام  ناامنی  کرد: 
مردم بیگناه را به قتل رساندن، آزار دادن مسافرین دولت 
همیشه ازآزادی بیان و آزادی رسانه ها  برادران ناراضی 
حال  به  تا  را  آن  افغانستان  که  میکند   برادرخطاب  را 
نظام  دوستان  کند.  تشخیص  را  دشمن  دوست  نمیداند 
حاکم امروزی در کشور ما همه می دانیم  نظامی است    
آن  آوردن  دست  به  برای  افغانستان  ملت  که  ریاستی  
بهای گزافی پرداخته است که همه می دانیم و پرداختن 
به آن از حوصله این نوشته به دور است . در این روزها 

پارلمانی  به  از ریاستی  پا   نو  این نظام  تغییر  از  صحبت 
است . در شرایط حساس کنونی کشور ما  فرد فرد افغانها 
بزرگان و دولت مردان ما  از زن و مرد  بخصوص  اعم 
از  و  زده  چنگ  واحد  ریسمان  یک  به  که  دارند  وظیفه 
از خون خوران  ای  اما عده  نفاق دوری کنند،   و  تفرقه 
که در صدد همین هستند که مردم خود را چه مقدار به 
فروش برسانم و مقام خودم حفظ باشد با طرح تغییر نظام  
بی  و  امنی  نا  انزوا،  به سوی  مملکت  کشاندن  در صدد 
ثباتی سیاسی هستند . با ظاهر شدن در میان مردم  به 
عوام فر یبی پرداخته  و ادعا دارند که از مردم نمایندگی 
می کنند که هرگز چنین نیست  اینان همانهایی هستند 
که دستشان به خون هزاران بی گناه آغشته است وامروز 
به جای آنکه اظهار ندامت و پشیمانی کنند  می خواهند 
را به سوی جنجال ها  افغانستان  با طرح چنین مسائلی 
سوق داده و از آب گل ُآلود ماهی بگیرند  کارکه در آن 
مهارت از قبل دارند. ولی مردم هوشیارو با تجربه  اجازه 
نخواهند داد تا باری دیگر بازیچه دست آنان شوند . همه 
می دانیم هر کسی که دلسوز واقعی وطن و مردم خود 
است می تواند به هر نحوی خدمت  واقعی را انجام دهد 
امروز افغانستان آن قدر پس مانده گی دارد  که می شود 
به آن پرداخت  نه به تجزیه  تفرقه و ناسازگاری. بعد از 
متعال  آن گاهی  به خلق خدا و رضایت خداوند  کمک 

که کشورمان به صلح امنیت و رفاه واقعی رسید با درک 
خیر و صالح مردم خود  به مسا ئلی مانند تغییر نظام فکر 
کنند  نه امروز  که به اله دست ها تبدیل شده ایم که 
آله برای دیگران هستیم. امروز بیشتر از هر چیز نیازمند 
وحدت ملی و ایستادگی در برابر نا مالیمات و دسیسه ها 
به  راخواهانند   نظام  در  تغییر  امروز  اینانی که  میباشم؛  
تنها فاکتوری که ارزش و بهائ نمی دهند مردم است . 
نظام پارلمانی در بسیاری از کشورهای متمدن امروزی به 
بهترین نحو ممکن اجرا می شود  بدون انکه اخاللی در 
نظم انها به وجود بیاید  رقابت ها در بین احزاب مختلف 
به طور صحیح و سالم جریان دارد بدون آنکه خدشه ای 
به ملت وارد گردد برنده و گرداننده مملکت هر کسی که 
چیزی  نه  اندیشد  می  خود  مردم  و صالح  خیر  به  باشد 
دیگر . اما در افغانستان متاسفانه چنین نیست  افراد ذی 
دخل فقط به خود می اندیشد و بس آنانی که کمی دید 
باز تر داشته باشند نهایتا به فامیل و اطرافییانشان وهرگز 
مصلحت و خیر وصالح تمام مردم کشورشان را در نظر 
این نوع سیستم حکومتی فقط در  نمی گیرند وطراحان 
اندیشیدن به خود و جفا به حق ملت هستند یک  صدد 
مردم  برای  بگوید  که  بدهید  نشان  را  گارجامعه  خدمت 

است .

     )۳0( سنبله یا )۲1( سپتمبرمصادف است با روزجهانی صلح، ازاین 
روزدرتمام جهان تجلیل میشود وقتی ازاین روز درتمام جهان تجلیل 
می کنند دارای یک معنی واقعی است یعنی وقتی می گویم )صلح ( 
پس صلح ،دوستی وعدم خشونت وجوددارد وانسانی موردتجاوزقرار 
ازاین  پدرومادرها   ، شود  نمی  کشته  حق  نا  به  انسانی   ، گیرد  نمی 
. بگیرد  قرار  وانتحار  اختطاف  مورد  فرزندانشان  که  ندارند  ترس 
صلح به معنا ومفهوم واقعی دراین چنین جاهای جهان قابل لمس 
است ، نه درافغانستان که هر روز درسر خط اخبار رسانه های جهان 
جای دارد وازسرقت ، قتل ، تجاوز ، انفجار وانتحارچیزی دیگری نمی 
شنوی آیا صلح همین است که درانفجارماین کنارجاده ملکی از نظامی 
ونظامی ازملکی بیشتر کشته شده است ، درحمله انتحاری تعداد کشته 
ها بیشتر از زخمی ها ی محل حادثه است ویا درسرقت های مسلحانه 
دربین ولسوالی های همجوار کینه ، نفرت وانتقام گیری بوجود می آید 
این صلح است ؟ کجا ی روز صلح را درافغانستا ن باید تجلیل نمود ؟ 
ازصلح  آبروی  چه  با  افغانستان  گزاران  وسیاست  مردان  دولت 
دریازده  است  سوال  جای  رانند  می  سخن  کشور  دراین  وآرامی 
های  وکمک  نظامی،ملکی  کامل  باحمایت  گذشته  سال 
؟ نیافت  تحکیم  درافغانستان  وثبات  صلح  چرا  آورجهان  سرسام 
چون صلح وآرامی نیازمند جدیدیت ،قاطعیت ومسولئیت پذیری نظام 
حاکم درتمام عرصه های حکومتی یک کشورمی باشد متًاسفانه که این 
نظام حاکم فاقد چنین صفات وپرنسیپ می باشد ودرتحکیم ثبات وآشتی 
ملی ناکام بوده است وطرح وپالیسی درارتباط به مهارکردن حلقات 
شورشی وهراس افکند وموضع مشخصی در برابر کشورهای دخیل

 

که  است  برمدعا  شاهد  خود  واین  است  نداشته  درامورافغانستان 
استفاده  واشخاص  دربرابرافراد  هوا  ودو  بام  یک  سیاست  با  دولت 
بوده  تفاوت  بی  دارد  نقش  ها  امنی  درنا  مختلف  عناوین  با  که  جو 
است ویا هیچ وقت با قاطعیت کامل درمیدان جنگ دربرابرشورشی 
های  پناهگاه  که  است  نخواسته  ویا  است  نکرده  برخورد  ها 
قانونی  ازبی  دهه  سه  که  کشوری   ، شود  کوبیده  درهم  مخالفین 
مرزی  بیرون  های  ودست  است  شده  رها  گرایی  وافراط  ،یاغیگری 
این  که   ای  کودکانه  سیاست  چنین  با  آیا  است   دراز  جا  دراین 
هرگز! شد  سیاسی  ثبات  یک  صاحب  خواهد  دارد  درپیش  دولت 
دربدنه این نظام هیچ احساس به مسولئیت ووظیفه وجود ندارد ونه 
مقامات بلند پایه دولت چنین تمایلی نشان می دهد ، پس نام صلح 
زیباست اما درکجاست ؟ وچرا مردم افغانستان وجود ظاهری 
این کلمه را احساس نمی کند وبه چشم سرصلح وآرامی دراین کشور 
ویران نمی بیند فقط همیشه اززبان  صاحب نظران ومقامات شنیده می 
شود )صلح( ویا درورکشاپ های پول مصرف کردن وروزهای تجلیلی 
که عاید مالی  دارد )صلح است آشتی ملی( اینها همه دیگرکهنه شد 
وملت افغانستان دریک راه نامعلوم ومجهول به سوی یک هدف نا 
مشخص روانست وعاقبت اش را کسی نمی داند که چه خواهد شد 

سیدعلی رضاسادات

وسرجنگلسرک ولسوالی یکاولنگ لعل  ولسوالی  سرک 

وقتش رسید!
حمیداله رامش "



صابره  سحر

                                                                                                    سیدعلی رضاسادات "

3

دوخترفروشی!
 علمی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی                                                                                            سال اول*شماره 10 *سنبله1392 هجری شمسی/ذوالقعده 1434هجری قمری/سپتمبر2013میالدی

اطالعیه شهرک های رهایشی واقع ده سبز)پالن کابل جدید(
به اطالع عموم مردم عزیز ولسوالی لعل وسرجنگل رسانیده میشود: 

همان طوریکه می دانید وضعیت شهرنشینی واجتماعی درشهر کابل به صورت اسف باردرحال نا هنجاری می باشد ازآلوده گی های آب وهوای، رعایت نکردن نقشه های زیر بنای شهری، نداشتن سرک وکانال 
های فاضالب، نداشتن آب آشامیدنی، تراکم  بیش از حد جمعیت  وهزاران معضل اجتماعی دیگر اینک که بر طبق فیصله شورای وزیران، وزارت امور شهرسازی دولت جمهوری اسالمی افغانستان و کشور های 

کمک کننده قراربراین شده است که طرح نقشه کابل جدید بزودی به مرحله اجرا گذاشته شودودرآینده نزدیک این پروژه افتتاح خواهد شد واین طرح نقشه شامل چهار بخش است :
1-استیپ اول ساحات ادارات دولتی                                                  ۲-استیپ دوم ساحات تجارتی وبلند منزل ها

۳-استیپ سوم ساحات رهایشی                                                       4 -استیپ چهارم ساحات صنعتی
که دراین بخش های تمام خدمات وضروریات شهری مطابق معیار های بین المللی درنظر گرفته شده است .اینک اشخاص وافرادی که خواهان خریداری امالک وزمین های رهایشی درپروژه کابل جدید واقع 

ده سبز کابل باشد، ساحات رهایشی بصورت نقشه برداری مطابق ماستر پالن وزارت شهر سازی، کوچه های 1۲ متره فرعی، فضای سبز، پارک ها، سیستم فاضالب، ساحات تفریحی، سرک های 40 متره وتمام 
خدمات شهری درنظر گرفته شده است . وبا کمترین ونازلترین قیمت درکابل جدید صاحب زمین وامالک شوید.

اشخاص که عالقه به خریداری زمین دراین پروژه می باشد ویاجهت معلومات به این شماره درتماس شوند .                              077۳0۳1656                    079198۲890       
آدرس : کابل ده سبز، فازدوم شهرک های رهایشی کابل جدید جوارشهرک محمدیه        

  بدبختانه جامعه ما با رسم و رواج های زیست دارند که باعث تباهی زندگی دخترانش 
همین  ماست  ومادران  پدران  مسئولیت   دارندکه  وجود  منفی  تبعیضات  یعنی  میشود، 
همانند  را  وآنها  کنند  می  استفاده  فروشی  اجناس  مثل  دخترانش  از  ومادران  پدران 
که  بهای  از  را  دخترانش  ارزش  ما  ومادران  پدران  که  متأسفانه  نماید.  می  تبادله  جنس 
ارزش  با  را  دخترش  فروخت  زیاد  قیمت  به  اگر   . کنند  می  تعبیر  نماند  می  آنها  باالی 
فکر می کنند واگر به بهای کمتر فروخت به آن کم ارزش میگه، آیا ! این روند با آنها 
که  ماست  های  رواج  و  ورسم  فرهنگ  بلکه  باشد  نمی  درست  نخیر!  باشد؟  می  درست 
اندازه شود   با پول  انسان  ارزش یک  اگر  را زیر سوال می برد  انسان  ارزشی واقعی یک 
ماند؟؟؟ خواهد  باقی  حقوقی  دیگر  پس  ؟  شود  نمی  گرفته  آن  از  بودن  انسان  حق  آیا 
پس  هستید.  تان  وجامعه  درخانواده  مثبت  تحول  یک  خواهان  اگر  عزیز  ومادران  پدران 
باید به هم چون رسم ورواج های منفی وپیروی از عنعنات خرافاتی وامسال آنها خاتمه 
بدهید ودرمورد واقعیت هایکه  تا امروز به ان اهمیت نداده اید، قبولش نکرده اید توجه 
نموده وبه آن واقعیت ها اوج بگذارید. چون شاید که در قبال فرزندان تان مسئول هستید 
باشید وبه عوضی رسم ورواج  های منفی وسنتی تان جهت های  وباید مسئولیت پذیر 
مثبت را دنبال نمایید که آینده ساز فرزندان تان باشد نه اینکه تخریب کنید آینده آنها را.

                                    
        افغانستان کشوراست که تازه ازحمالت دود وآتش، یغمای خانه ها رهایی یافته و 
با روی کار آمدن حکومت قانونی از طریق انتخابات آزاد درکشور تحقق یافته و آهسته 
وعدالت  متوازن  انکشاف  را  حکومت  این  وشعار  فراگیرگشت  کشور  نقاط  درتمام  آهسته 
تشکیل میداد وهسته تمام حرکت وپالن حکومت را مردم تشکیل میداد. اما بر عکس تمام 
این شعار ها یک نقطه نیرنگی برای انحصار قدرت حزبی دیگری برای مردم ثابت نگشت، 
حضور غیر قانونی کوچی درپارلمان کشور حرکت ارگ باموجودیت پارلمان به  سوی جرگه 
های مصلحتی وغیر قانونی ومنطقی به نام جرگه  عنعنوی، باج دادن به قاتل، سارق وآنان 

را برادر گفتن درحضوری رسانه هآ و انواع از چال وفریب دیگر. 
   درکانونهای که مستقیما سر نوشت مردم به ان کانون ها وابسته است جریان معامله 
خواهند،  می  معذرت  داکتر  داشتن  از  مراکز صحی  مثال  عنوان  به  شده  شدید  ها  گری 
گشته   مبدل  به سنگرهای جنگی  ها  نمیداند سرک  بیش  خیال  را  تعمیر  داشتن  مکاتب 
وهیچ نماینده نیست خنجرآزاد دربرابر حل چنین مشکالت داشته باشد برای اینکه! خدمت 
بشتر نماید زیادتر قابل لمس باشد به تغیرات اداری پابند است  وتالش دارد تا بستگان 
استفاده غرض  برای  عنوان عروسک  به  نسل جوان  واز  به مدرک سهیم سازد   را  خود 
تامین منافع سیاسی اش نماید ویا اینکه به دیگر تهمت بیبندد وبگوید فالن کس از رای 
مردم استفاده نادرست دارد اگر برای یکی از نسل جوان بدون وابسته کمک نماید باید او 
را متعهد و وابسته به جریان خود سازد تا سر تائید تکان دهد،  وبه هر نحوی خواسته باشد 
وضعیت را به نفع تیم  وداردسته خود تغیر دهند. درمجموع میتوان گفت که برای این که 
درقدرت حضور داشته باشد با پول وارد میدان میشود با خریدن چند گیلن تیل وخریدن 
چند جوره کفش که قیمت آن سی افغانی است به خرید آرای مردم اقدام می نماید ویا 
بگوید پدر، مادر و برادری من مدافع حقوق از دست رفته شما هستم واینکه بگوید کار 
های معارف در اولوبت کارهای من است ویا بگوید پارلمان جای خواب وغیاب نیست ویا 
بگوید  خواهر وبرادر با رای خود میتواند اجازه خدمت برایم بدهید! وقتی به قدرت رسیدم 
همه این تعهدات فراموش گشته و بجان هم می افتد  وفکر خدمت و دفاع از حق مردم 
فراموش گشته ومصروف معامالت خود شان است پس مردان کفت ! که این فورمول ها 

همه فورمول دیکتا توری است که در سیمای دموکراسی تمثیل میگردد.  
                                                                     قربانعلی الفت

  دیکتاتوری درسیمای 
دموکراسی

اعضای نظارت 
معارف، این 

بار کدام وکیل 
بیشتر!

های  هوتل  آخرسال  های  نزدیکی  هرسال     
بست  نامزدان  ازجمعیت  باتراکم  شهرچغچران 
تعداد  میشود  مواجه  لعل وسرجنگل  معارف  های 
زیادی ازافرادباچپترهای ازاصالحات اداری، الیحه 
فورمه خانه پری کردن ودرنهایت زنگ  وظایف، 
زدن هابه وکیالن وشروع کش مکش های وکیلی 
پارلمانی  وکیالن  ریاست،  تا  والیتی  درشورای 
شورای  وکیل  نه  که  ودرآخرکسانی  تاوزارت 
ازآسمان  دست  پارلمانی؛  وکیل  ونه  دارد  والیتی 

وپای اززمین کنده قرض داروافکارراهی خانه .
وکیل  ازدست  مردم  ساله  کارهمه  است  این 
ووکیل بازی، فقط  تبدیل کردن اعضای معارف 
ازآمرگرفته تا اجیر، ویا تعویضی افراد دربست های 

ولسوالی است  وزورزدن وکیل های منتخب .
خاص،  ای  عده  برای  که  وطرفداری  طرف  این 
مشخص ومعین است که تعداد شان هم معلوم اند 
اما رای که تنها ازاین تعداد محدود نیست و اینها 
که نمی توانستند سه وکیل درپارلمان ویکی هم 
این خدمت به  درشورای والیتی روان کنند پس 
خودی ها که درد عوام ناس را دوا نمی کند ومردم 
بوده است که برسرعزل  این  از رای دادن  هدف 
نمایند  رقابت  خود  بین  شان  طرفداران  ونصب 
واقعًا مسخره وخنده آوراست این وکیل شدن ها 
وازهمه بدتراین که شرمی درچشمان این وکیالن 
نیست با کدام روی دربین مردم می آیند وبا حرف 

های دروغ به مردم شعارخدمت می دهند .

درمناطق  وساز  ساخت  برسرعدم  مردم  وکالی 
را  خانه  ووزارت  ودولت  دارند  مکش  کش  شان 
تقرری  برسر  ما  وکالی  اما  آورد  فشارمی  تحت 
می  این  راواداربه  وزیران  اجیر....  مامور،  معلم، 
آقای  ووقتی  رامقررکنید  شخص  فالن  کندکه 
است  مقررشده  که  پیدامیکند  دیگراطالع  وکیل 
نظر  تجدید  کندکه  می  تهدید  و  برسروزیررفته 
نماید، اما این باردراین میدان کدام وکیل 
بیشترطرفدارانش را عضو نظارت معارف 
لعل  افتخاررانصیب جامعه  می کند واین 
که  بینیم  می  گرداند،  می  وسرجنگل 

زورازکدام یک بیشتراست .

انداخته،  مظلوم  مردم  یاد  به  را  محترم  وکالی  انتخابات  فرارسیدن         
گذشت  از  بعد  میکند  نرم  پنجه  و  و مشکالت دست  رنج  درد،  با  که  مردم 
و پالن های  و هرروز طرح  میکند  دیدن  مردم خویش  از  دوباره  چند سال 
جدید را به ارمغان می آورد و هیاهوی شان مردم را هیجان زده می سازد.
     پدران، مادران و جوانان عزیز این بار در تعیین سرنوشت خویش هوشیارانه 
عمل نمایید و نگذارید با سرنوشت شما بازی ومعامله صورت بگیرد اگر شما 
مردم تصمیم درست داشته باشید هیچ کس و هیچ قدرتی شما را از تصمیم 
تان منحرف کرده نمیتواند این شما هستید که سرنوشت تان را خود تان تعیین 
میکنید، تاچه وقت استخوان به گلو و خار به  چشم زندگی میکنید در صورت 
که باربار شما مردم بی دفاع و رنج دیده  پایمال تاخت و تازاینها بوده اید و باز 
چشم خود را از حقایق پت کرده اید به همان راه ادامه میدهید. بیایید کسی 
را انتخاب کنید که به وعده های خود جامه عمل بیپوشاند که با حرف های 
چرب و دادن نان چاشت رأی شمارا از آن خودنماید و دیگر شمامردم را به 
فراموشی بسپارد، مشکالت و درد و رنج شمارا که از آن رنج میبرید به گوش 
ناشنوای مقامات نرساند فکر وتالش شان بخاطر راحت بودن خودش باشد 

و تابتواند از آرای شما مردم به نفع خویش و فامیل خویش استفاده کند اگر 
ما وشما وضعیت فعلی رابررسی کنیم میدانیم که چه کشمکش های وجود 
دارد چه سیاست های  بخاطر بازی و فریب دادن شما مردم انجام میدهد و 
از چه چال ونیرنگ بخاطر خوش نامی خودها کارمیگیرند، در صورت که همه 
میداند که چه جریان دارد؟ جوانان عزیز! چشم امید مردم شماهستید بیایید 
این بار فریب فریبکاران را نخورید و واقعآ کسی را انتخاب کنید که با درد و 
رنج این مردم مظلوم شریک باشد و باراحت احساس کردن خود مشکالت 
دیگران را فراموش نکند بعد از انتخابات خودرا جدا از شمامردم فکرنکند .
       بیایید از حزب و حزب گرایی و رقابت های منفی بگذرید این حزب 
به  را  داخلی جامعه  و کشمکش های   منفی  رقابت های  و  گرایی  و حزب 
باشد  داشته  جریان  همیشه  برای  روند  این  نگذارید  است،  کشیده  فساد 
یا کسی  نگیرید  قرار  آله دست کسی  وهمیشه کوشش کنید که هیج وقت 
از شما به حیث بلندگو استفاده نکند این را به هیج شخص اجازه ندهید که 
با سرنوشت تاچه وقت ؟؟؟ با شما و سرنوشت شما بازی کند، بازی کردن 

فرارسیدن انتخابات ومردم 
دوستی وکال

غالم علی رسولی "
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 آغاز جهان وکهکشان 
راه شیری 

ما درحدود  دانشمندان چنین فرض کردندکه جهان        
بی  جسم  از  عظیمی  انفجار  اثر  بر  قبل  سال  ملیارد   15
اولیه  لحظات  ودر  آمده  وجود  به  سختی)چگال(  نهایت 
این حادثه گرمای حاصل از آن ملیاردهابرابر حرارت مرکز 
است  بوده  اتوم  هسته  برابر  ها  تریلیون  وتراکم  خورشید 
آمده  وجود  زمان«به  »فضا  جریان  بزرگ  انفجار  این  براثر 
اولیه  ونیروی  گرفته  شکل  ترتیب  به  وکهکشانها  وذرات 
ادامه  هم  هنوز  انبساط  این  است  کرده  دور  هم  از  را  آنها 
یک  برابر  کیهان  در  مطالعه  قبل  کهکشانهای  دارد.تعداد 
ملیاردبرآورد شده ولی بعضی از مطالعات ومحاسبات آماری 
نشان میدهد که تعداد کهکشانها بیش از صد میلیارد است.
   ازمجموعه کهکشانها باید یکی را ازلحاظ زندگی موجودات 
زنده، حایز اهمیت بیشتری بدانیم هر چند ممکن است درپاره 
از کرات دیگر موجودات باشد ولی قطعاتاکنون فقط کره ما 
مسکونی بوده وحیات در آن جریان داشته است  به عبارت 
دیگر این کره در پهنه عظیم وبی انتهای جهان آفرینش چون 
»واحه ای« می مانددر دل کویری خالی از مسکونه وحیات 
که ماانسانها وسایر جانداران را دربر گرده خود جاداده است 
ودر فضای بیکران باسرعت فوق العاده زیاد به سوی می برد 
کاری که میتواند میلیون ها سال دیگرد نیز ادامه پیدا کند .
   کهکشان که ما درآن زندگی میکنیم »راه شیری«نام دارد  
شکل آن مارپیچی ودرازی آن 1۲000 سال نوری است . 
خورشید، یعنی ستاره که ماباید در آن بچرخیم به همراه سایر 
سیارات ومتعلقات، خانواده خورشید، در فاصله ۳000 سال 

نوری از مرکز این کهکشان قرار دارد تعداد ستارگان که شب 
دریک   ۳000 تا   ۲000 از  دید  میتوان  مسلح  غیر  وباچشم 
نیمکره فراتر نرفته و بقیه نیز به چشم دیده نمی شود وهمه 
متعلق به کهکشان راه شیری است. مجموعه ستارگان این 
کهکشان بصورت دور خانه ای نورانی دیده میشود وبه همین 
لحاظ آنرا »راه شیری«خوانده اند؛ قطر کهکشان راه شیری 
در مرکز آن برابر با ۲0000 سال نوری وقطر بازوی آن حدود 
۳000 سال نوری است. منظومه خورشیدی درون به همراه 
کهکشان راه شیری، با سرعت معادل ۲00 تا ۳00 کیلومتر 
است.  چرخش  درحال  کهکشان  این،  مرکز  بدور  ثانیه  در 
   با توجه به رقم مذکور در حدود۲۲5 میلیون سال طول 
باربدور  یک  بسیارعظیم  مجموعه  این  کشیدتا  خواهد 
راه  ستارگان  کلیه  چرخش  دراین  بچرخد  خود  محور 
برآورد شده،  میلیارد  آنها دست کم 100  تعداد  شیری، که 
زمان  مدت  این  دارند  شرکت  آن،  اجزای  سایر  همراه  به 
نشان  اخیر  مطالعات  نامند  می  کیهانی«  »سال  یک  را 
واقع«  »نسر  ستاره  درجهت  تقریبًا  نیز  که خورشید  میدهد 
است.  درحرکت  »شلیاق«  رومی  جنگ  فلکی  ازصورت 
»حرکت  بنام   19,5km/s حدود  سرعت  با  حرکت  این 
می  انجام  درسال  نجومی  واحد   4,14 خورشید«  استاندرد 
پذیرد سرعت نسبی حرکت خورشید درارتباط با نزدیکترین 
شود  می  خوانده  خورشید«  اساسی  »حرکت  که  همسایه 
است.  15,4km/s با  وبرابر  مذکور  رقم  از  کمتر  اندکی 

آزادی قلم
 

آزاده که گیرد قلـــم رقم زند                      ازآب خامه شعله به کاخ ستم زند
آزاده اوست که گیرد قلــــــم داد                زین آله النه ظالم به هم زند

آزاده اوســــــت بال قید امرونهی               برقله های شامخ عالم علم زند
آزاده راغم ورنج است زحد فزون                  بیند خالف عقل دنیا ردکه دم زند
صدها هزارگفته باطل شنیدونیک                 وسررا زبان نیست که الونعم زند

صدباراگربه بند کشندش به صبح وشام          بهترازآنکه درره باطل قدم زند
گر بندبند وجودش جدا کنند به                   زان که به تیغ کذب قلم راقلم زند

                     »لیما« که مایل سازش وسوزوسازنیست
                   خوشتــــــربود قدم بسوی دیــــارعدم زند

لیماسحر فرهی

رسم وفا
چرا ای چرخ دون نامهربانی              زآیین حمیده برکرانی

خدا راشرم ازموی سفید است             توقدرموی سفید هرگزندانی
به اوقات جوانی گر  به نازی             به پیری برخالف وسرگرانی

بودهرجنس راباهم جنس میلی           توجنس خویش رابدخواه جانی
نه ازپیریست ،پوشتم کوزه گشته         بکن فکری توهم زینسان نمانی

رهاکن رسم راه بی وفائی                که مطرود است اندرهرزمانی
جهان بر بی وفا هرگز نبخشد            اگرتاریخ عالم را بخوانی
ره محبوب ومقبول عام است             وفا باشد وفا گر، رازدانی

                     ز »لیما« گوش کن، مسپارگاهی
                      به جز راه وفا تا می توانی

به یاد استاد
 

به پاکی مثل آبی ای معلم               تو قلب نیم حقابی ای معلم
بدست خویش توداری مشعل علم      بمثل آفتابی ای معلم

حیا وشرم در عالم نمانده                 تو با عفت وآبی ای معلم
بمثل عاشقان در علم واهلل               تو با قلب کبابی ای معلم

گوارا ساختی این خاک با خود           تو چون برگ عبایی ای معلم
ز مغروری وخود خواهی دنیا             همیش در اجتنابی ای معلم

معطر ساختی دلهای اطفال               تو چون عطر وگالبی ای معلم
کند روشن معلم گیتی غم                تومثل آفتابی ای معلم

برای تعلیم شاداب شاگرد                 به شب هابیخوابی ای معلم   
                                    

                                                         قربان علی شاداب

لیماسحر فرهی

چطور کودک تان را تربیه می کنید ؟

   بعضی اوقات پدران ومادران ازفرزندان شان شکایت میکنند، 
آبروی  با  وعادی  غیرمترقبه  بصورت  ازفرزندان  بعضی  ویا 
مشکالت  سلسله  یک  وباعث  کند  می  بازی  پدرومادرشان 
یکی  کدام  مقصر  عفتی  بی  میدان  دراین  میشود  درخانواده 
است ؟ )والدین یا فرزندان (آیا کدام وقتی از پدرومادری که 
ازفرزندانشان شکایت دارد پرسیدید، فرزندان تان را دردوران 
اخالق  با  نمودید  تربیه  اخالقی  روش  کدام  با  کودکی  
تربیتی  مدرن  اصطالح  به  با روش های  ویا  اسالمی  وآداب 
)غیراخالقی ( پس هرطوری که تربیه کردید همانطور توقع 
روش  با  مطابق  تان  فرزندان  اخالقی  بازدهی  باشید،  داشته 
تربیه شما ست، درخیلی موارد به نا حق از اوالدشان ناراض 

اند .
آشنا  با چادروحجاب  راازطفلی  تان  نمونه وقتی کودک  بطور 
نکردید وبا آن عادت ندارد پس درجوانی حجاب وچادربرایش 
بی گانه وبی معنی است، وقتی طفلی ازآوان کودکی با نماز، 
روزه وشعایراسالمی آشنا نیست درجوانی با تقوا نخواهد بود 

، زمانیکه دردوران کودکی به اصول خانوادگی درخانه احترام 
وبلوغ  اهمیت است درجوانی  پدرومادربرایش بی  ندارد  وجود 

هم چنین خواهد بود .
شناسی  وانسان  شناسی  روان  ازلحاظ  است  معلوم  جا  ازاین 

مقصراصلی کیست؟
همانگونه  فرزندانتان  بخواهید  شما  که  هرطوری  یعنی 
مستقیم  تاثیر  پدرومادر  های  کرد  عمل  آید،  می  بار  به 
سلوک  درحقیقت  وکودکان  دارداطفال  رفتارکودکان  باالی 
رفتار،کردارواخالق والدین راکاپی وتقلید نموده وبراساس آن 
سلوک وروش حرکت می نماید پس هر طوری که کودک تان 

را تربیه می کنید !
حضرت علی )ع( می فرماید: فرزندان خود را مطابق با شرایط 
زمان تربیت کنید تا باعث سرافکندگی شما وانحطاط جامعه 

نشود .
ویا به گفته )دانونزیو(فرزندان خود راطوری تربیت کنید که بعد 

ها مدعی ومعارض آبرو و شرف شما نشوند .

سیدعلیرضاسادات "


