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چشم انداز: 
  علم وعمل انعکاس دهنده 

واقعیت های جامعه :

  درتمامی دوره های تاریخ بشر سران قدرت، 
ثروت وشهرت سر سازگاری با مدافعان حقوق 
بصورت   غریزه  واین  است  نداشته  مظلومان 
ذاتی دروجود اینها نهفته می باشد که با این 
جریانات سرسازگاری نداشته اند چون به نفع 
با  را  شان  اهداف  وتمامی  نبوده  شان  منافع 
خطر مواجه می نماید اما گفتن حقایق وظیفه 
هر فردمسلمان است چون گفتن کلمه طیبه 
حق است ونباید ازسران ظلم واستبداد هراس 
که  آموختیم  ما  اسالم  درمکتب  چون  نمود 
دربرابر بی عدالتی ها باید ایستاد واین برگردن 
واقعیت  این  باشد  هرشخص یک وجیبه می 
برسرمردم ما  های است که درجامعه کنونی 
تحمیل می کنند که برای بعضی ها غیر قابل 

هضم است . 
ودرراه  هستیم  مصمم  راه  دراین  ما  اما   
واقعیت  باید  کنونی  ازوضعیت  رفت  بیرون 
برسند ومردم چهره های  به گوش مردم  ها 
اهداف  وبه  ببیند  را  پوشان  نقاب  این  اصلی 
ببرند  پی  ها  این  شوم  های  کرد  وعمل 
به  روزقبل  تا چند  که  اینها  وبداند که دست 
وشرف  وبرعزت  بود  آلوده  فرزندانشان  خون 
به  را  مردم  ومال  تاختند  می  مظلومین 
زورازخانه هایشان به بیرون می کشیدند امروز 
است  اشخاص  اینها همان  است  نشده  دیگر 
نموده است  بازی  با سرنوشت شما  بارها  که 
شیطانی  های  مسند  داشتن  دست  به  وبرای 
بزنند  دست  هرجنایتی  به  حاضراند  شان 
واین جنایت کاران هنوزهم مردم را با الفاظ 
شیطانی فریب می دهند ودربین مردم تفرقه 
می اندازد یکی را به نام قوم، یکی را به نام 
ها  وطرفداراین  طرف  نام  به  را  ویکی  حزب 
استفاده  ازیک روش شوم شیطانی  تازگی  به 
می نماید که کمک های موسسات خیریه را 
از این موسسات بدست آورده وزمانی که این 
کمک ها را به منطقه انتقال می دهد دربین 
خائنین  این  به  نحوی  به  که  ازافراد  تعدادی 
ارتباط دارد توزیع می نماید که مردم را دربرابر 
یک دیگر بدبین وبی اتفاق می نماید وباعث 
این می شود که از این بد بینی ها به اهداف 
شوم شان برسد دروسط تابستان کمک های 
برای  کمک  نام  به  نخود  دال  آرد،  قبیل  از 
زنان باردار توسط یکی ازوکالی پارلمان برای 
قبل  روز  وچند  گردید  توزیع  تیم خاص  یک 
یک موترآرد توسط وکیلی دیگری برای افراد 
وطرفدارانش توزیع شده است  این عملکردها 
بدی  پیامد  دو  مردم  برای  اینها  ی مضحک 

همراه دارد .
  اول : این کمک ها که اینها دربین افراد 
شان توزیع می نماید مال پدری اینها نیست 
اینها  از  کدام  هیچ  پیش  وجرئت  دل  این 
مواد  این  شان  پول شخصی  که  ندارد  وجود 
توزیع  وبه طرفداران شان  نماید  را خریداری 
گیرند  می  ملت  های  نماینده  نام  به  نماید 
ودربین مردم شا یعه می اندازند که خریداری 
می  بخشش  خلیفه  ازکیسه  یعنی  است  شده 

کنند، حق قریب وبیچاره را غصب می کنند .
افراد  دربین  بینی  وبد  تشنج  باعث  دوم:   
خدشه  را  اجتماعی  وپروسه  گردیده  جامعه 
ازاتحاد ویک پارچگی  دارمی نماید ومردم را 

به طرف اختالف وپراکندگی سوق می دهد .
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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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نامم راپدرم انتخاب کرد؛ نام خانوادگی ام رایکی ازاجدادم! 
دیگربس است راهم راخودم انتخاب خواهم کرد.   

                                                     ) دکترعلی شریعتی (                                                                                                                             

وقت  درهمین  درست      
آقای  که  1391بود  سال 
لعل  ولسوال  حیث  به  رضائی 
ودراولین  تقرریافت  وسرجنگل 
به  خویش  ومصاحبه  بیانیه 
قانون  تحکیم  چون  موضوعاتی 
جلوگیری  امنیت،  مداری، 
مورد،  بی  های  پراکنی  ازکاغذ 
دولتی،  درادارات  مثبت  تغییرات 
مقامات  توجه  وجلب  بازسازی 
درراستائی  دولت  پایه  بلند 
توجه  ودرضمن  نوسازی  ایجاد 
خاص به وضعیت معارف دراین 
ولسوالی به مردم  وعده سپردند. 
های  برنامه  از  جزئی  موارد  این 
کاری آقای رضائی بوده است آیا 
ولسوال لعل دراجرای این برنامه 
وتوانسته  است  بوده  موفق  ها 
این حرف هایش رابه مرحله اجرا 

وبه کرسی عمل بنشاند؟  
قانون  نحکیم  درقسمت   -
کدام  نمایم  صحبت  مداری 

قانون، قانون اجتماعی که تعلق به مردم وملت می گیرد یعنی رعیت 
بودن مردم دربرابر دولت که مردم لعل وسرجنگل قبل ازآن هم قانون 

گریزنبوده واین نیازبه بیان وامتیازدادند به نفع شخصی نیست.
- یا تحکیم قانون درادارات دولتی باشدکه مسئولیت پذیری نسبت به 
وظایف شان وادای آن به مردم برطبق روال همیشگی ادامه دارد)هرچه 

سال خوش آید وای دریغ از پارسال (.
- امنیت درجریان سال 1392 مواردی زیادی ازسرقت های مسلحانه 
دردورونزدیک ولسوالی صورت گرفت که حتی منجر به کشته شدن 
یک پولیس گردید که تا حال به این پیمانه بی سابقه بوده است این 

که تعریفی ندارد.

وبوله  خاله  باز هم  که  است  کامال هویدا  درادارات که  مثبت  تغیرات 
شده است .

کاغذ پراکنی ها وپاس دادن از این شعبه به آن شعبه هم متوقف نشد .
بازسازی ونوسازی، که خدا اجرش را بدهد رئیس فواید عامه را که بعد 
از مقرری دلش به حال این مردم سوخت وننگش آمد ازاین وضعیت 
دوازده کیلومترتا قلعه چکه وشش، هفت کیلومترتا پل نوآغه چقوری 
ها را خاک پرکرد بازهم خانه آباد، شاید این مردم لیاقت اینها را نداشته 

باشد .
- ازتوجه خاص به وضعیت کیفی معارف که به واقعیت توجه صورت 

گرفت )حادثه روغنی نتیجه توجهات باشد(.

ازآن زمان تاحال یک سال گذشته وما شاهد کدام دستاورد وتغیراتی 
نبودیم واین درحقیقت امرچه بوده می تواند؟

یادرافغانستان این به یک عنعنه دولتی تبدیل گردید که دراول حرف 
ها همه از خدمت، مردم دوستی، مسئولیت پذیری، کاروتالش است 
اما ثمرش را کسی نمی بیند درمراحل اول مردم وملت قضاوت براین 
داشت که با تقرری ایشان ما شاهد تغییرات مهمی دربسیاری ازعرصه 
کرده  تحصیل  یک  خودشان  گفته  باربه  این  چون  بود  خواهیم  ها 
است  بوده  مردم  مدافعه  وکیل  حیث  به  افغانستان  دربرابرمحاکم  که 

وازحقوق مردم دفاع نموده بحیث ولسوال لعل وسرجنگل است. 

 ازجدی 1391 الی جدی 1392  
  سیدعلی رضا سادات "

 کی باشد روا که من وتوخاموش باشیم    
  این همه خاموشی تابکی چنین است

 گرمیخواهی ره یابی ودرصدررسی        
 گرچه دراین ره صد بحرآتشین است

به  مردم  همه  سرنوشت  که  وموردتوجه  مهم  ازمسایل  یکی 
این  به  هرروز؛  داریم  وما  است.  انتخابات  است  خورده  گره  آن 
پای صندوق های  به  مردم  روزی که همه  روز سرنوشت ساز، 
ای  درهربرهه  که  مردمی  میشویم   نزدیک  رفت  خواهند  رای 
اززندگی شان جزتلخی دیگرچیزی را ندیدند، ملتی که درسه دهه 
احاطه  وغربت  وحشت  ترس،  را  شان  زندگی  لحظات  ای  همه 
کرده بودند وازهرگونه حوادث هولناک بادادن هزاران شهیداین 
مسیرخطیروتاریخی را طی نمودن، که درآن سه دهه ای خطیر 
تجربه های تلخ زندگی شان راچشیدن وهمه ابعاد زندگی شان 
کشیده  رنج  مردمی  این  امروز  بود.  فراگرفته  وناامیدی  یأس  را 
وستم دیده چشم امید به جوانان تحصیل کرده وروشن فکردوخته 
مسئولیت  جوانان  هستند؛  مردم  وآرزوی  امید  جوانان  واین  اند 
دارندکه افکاروسرنوشت مردم را به سوی بهبودی  جهت دهند، 
درمقابل این همه  مسئولیتهای سنگین که به عهده شان است 
نباید خاموش ماند. درمقابل تجربه های تلخ که مردم ما دربرهه 

های اززندگی شان دیدن وبا آن مقابله کردن وازمرز های سخت 
به  جوان  نسل  خاموشی  بود.  خاموش   نباید  گذشتن  ودشوار 
معنای خاموشی آرمانهای این ملت خواهد بود، اینک ما هرروز 
درپروسه سرنوشت ساز انتخابات سال )1393( نزدیک میشویم، 
پروسه که سرنوشت همه ای مردم افغانستان مبتنی به آن است 
دارند.  ای  ارزنده  نقش  سازجوانان  سرنوشت  ای  پروسه  ودراین 
وهمه ما ناگزیرهستیم که دربین گزینه های بد وخوب انتخابی 
ازاشخاصی که  باید  داشته باشیم وباتصمیم همه جانبه ومعقول 
گیری  تصمیم  این  نمایم،  حمایت  ماباشد  ملت  نفع  میتوانندبه 
روند  دراین  موفقیت  به  رسیدن  درراستای  مارا  میتواند  تاریخی 
خطیر ولی سرنوشت ساز نزدیک سازد.دراین روند خطیروسرنوشت 
سازجوانان مسئولیت دارند وباید   آگاه باشند دیگراشخاص فاسد 
وبیسواد باالی این مردم حکومت نکند، برادروخواهرگرامی بیائید 
مان  وفهم  بادرایت  بگذرانیم  دربیداری  را  بودن  زنده  سالهای 
متوجه باشیم که مردم ما دیگرفریب نخورند، با آرمانهای بلندمان 
حرکت کنیم وبه اوج برسیم وبه اوج زندگی کنیم، اما مهم این 
است که خیلی ها میخواهند به اوج برسندولی راه های رسیدن 
ازراه نیرنگ وحرفهای  اند میخواهندکه  به اوج رافراموش کرده 
لعل وسرجنگل  اوج برسند، درحال حاضردرولسوالی  به  دروغین 

که  میشود  تطبیق  مردم  این  باالی  دارد  درپیچ  پیچ  بازی های 
این بازیهای خطرناک فقط درزمان انتخابات ازطرف بعضی بازی 
درولسوالی  گران  بازی  که  دانم  میشود.نمی  ریزی  طرح  گران 
گران  بازی  این  درمقابل  دیگرنباید  چندنفراند؟  وسرجنگل  لعل 
بی تفاوت ماند. به گفته دکترشریعتی  )اگرمثل گاوگنده باشین 
میدوشنتان، اگرمثل خرقوی باشین بارتان میکند، اگرمثل اسپ 
دونده باشین سوارتان میشود وفقط ازفهمیدن تان میترسند.( پس 
باید آگاه وهوشیارباشیم دیگرفریب وعده های دروغین را نخوریم 
اصلی وحقیقی  را درصحنه های  این وعده های دروغین  وباید 
رسواکنیم،  بایدآنرا  نتوانیستیم  کرده  ساقط  را  بکشانیم،اگرباطل 
اگرحق را نمی توان استقراربخشید میتوان اثبات کرد، طرح کرد 
وبه زمان شناساند وزنده نگه داشت.نباید مثل کسانی بودکه تن 
به ذلت میدهند حقیقت را نمی گویند تا زنده بمانند آنان مرده 
های خاموش وپلید تاریخ اند.باید درمقابل وجدان مان بیدارباشیم 
وبه کسانی که نمی توانند به مردم خدمت کنند جلوچال ونیرنگ 
خیانت  دیگر  رنجکشیده  مردم  این  به  که  تا  گرفت  راباید  آنان 
دور  ناپذیربه  وتجزیه  سربلند،آزاد  افغانستان  یک  امید  به  نکنند. 

ازتعصبات.

خاموشی نسل جوان به معنی خاموشی 
آرمانها وآرزوی مردم!                                                                                                                      

علی احمد عزیزی 
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سیدعلی رضاسادات "

 آیا این کمک ها به مستحقین 
وفقرا رسید یا به ...؟

درزبان  که  شده  گرفته  عربی  ازکلمه  انتخابات       
فارسی ودری به   واژه نخبه گزینی ترجمه می گردد که 
باشد  می  ومئولفه  دورکن  دارای  ومفهومی  ازنظرمضمونی 
هریک  شکست  که  حساس  ونهایت  استراتیژیک  باعمق 
شکست دیگری رادرپی دارد که درواقع این دو رکن اساس 
وبنیاد شایسته ساالری میباشد که نبودهریکی نبود دیگری 

واصل شایسته ساالری رادرقبال دارا است.
فرد  این  نمایندگی  دوطلب  یا  شونده  انتخاب  اول:  رکن 
وامانت  مسئولیت  یک  که  ووکالت  انتخاب  ارزش  بادرک 
مهم الهی ومردمی می باشدقدم به میدان رقابت مثبت وآزاد 
اجرانمودن  درست  نهدوجهت  می  سانسوروشفاف  بدون   ،
دار می شود دو ویژگی  ازطرف ملت عهده  وظیفه ای که 
واهمیت  وشناخت  فهم  یکی  باشد.  داشته  راباید  بها  گران 
وکالت که ازطرف مردم به عهده اش گذاشته می شود که 
گردد. یاد می  کاری  نام تخصص  به  امروزی  اصطالح  به 
برای  تصمیم وجدیت  مردم هم  نمایندگی  دومی  وکارمایه 
تعهد  عنوان  امروزه  نمودن طرح های مشخصی که  عمل 
برآن نهاده شده است  که دانشمندان وکارشناسان به این 
دوچیزبا ارزش زیاد ارج می گذارند. معلوم وآشکاراست که 
آهنگ  مردم  اگرنماینده  کافی  وآگاهی  علم  نبود  درصورت 
خدمت کردن هم دردل داشته باشند خود ناآگاهی ذاتا برنامه 
نماینده  وخانم  ولوآقا  میکند،  موجودراخراب  های  وپالن 
اتباع  وباهمه ی  باشد  درفکرداشته  نیک  ونیت  قصد  نادان 
یکسان  رفتارنمایدچون نمیداندچه کند مثال » بجای اصالح 
سرانجام  کند«  راکورمی  یاسوژه  مدیوم  های  ابروهاچشم 
ساالری  مردم  بنیادهای  وتخریب  تضعیف  کارش  نتیجه 

بنا به قول منتسکیو دانشمندفرانسوی: هرگا  خواهد بودکه 
درکل  بدهد  واحدی  قدرت  تشکیل  جامعه  ناآگاه  افراد 
عدم  درصورت  دیگراینکه  کرده.  خلق  سیاسی  جسد  یک 
تعهدعملی برای خدمت این نماینده هرقدرهوشیارتر به همان 
ومکرهای  نیرنگ  حیله،  چون  بود  خطرناکترخواهد  اندازه 
گوناگون یاد دارد ودرخیانت های خود هرگزدم به تله نمی 
دهد وبرای هرخیانتی صدها توجیه عوام فریبانه ای ایرائه 
میکند، قسم که ماپس ازدوران جنگ های داخلی وخشونت 
های خانمانسوزدرزمان نظام دموکراسی درکشورماافغانستان 
را  دلسوزکارها  ازناآگاهان  گروهی  که  ایم،  بوده  شاهدآن 
ازعدم تخصص خراب کرند، ودسته ای دیگری ازمتخصصًان 
دروغگوکه تعهدرازیرچکمه های ظالمانه ای خود لگد مال 
ومجروح وعدالت را قربانیی مصلحت ها وسلیقه های خود 
وداردسته خاصی نموده و شعارهای فریبنده ای مافیایی را 
ومی  گرفته  خدمت  به  مردم  فریب  برای  صفتانه  شیطان 
مردم  ازصداقت  ای  کامالحرفه  شکل  وبه  وماهرانه  گیرند 
هردواین  گفت!  میتوان  بصراحت  سوءمیکند،که  استفاده 
اصل  آن  خائین،  گاهان  آ  وهم  آگاه  نا  دلسوزان  هم  گوره 
شایسته ساالری را که جوهر حاکمیت مدنی واسالمی بوده 

به نابودی سوق داده اند.
اونیز  میباشد،  دهنده  یارای  شهروندانتخابگر  دوم:  رکن 
رای خود که حق مدنی، سیاسی  از  تفکرواندیشه  براساس 
نماید وبداندکه نخبه  استفاده  اساسی، وطبعی شان است   ،
کیست، انتخاب چیست، وچه باید کند؟ اوپیش ازرای دادن 
بداند گزینه ای که انتخاب میکند آن دواصل تعهدوتخصص 
را دارد، آیا این نامزد ریاست جمهوری یا پارلمان ویاشورای 

به  وبداند  است؟  شرایطی  چنین  دارای  والیتی 
خودانتخاب  وکیل  دهداورا  می  رای  شخصی 
میکند درواقیع درتصمیم های بسیار حساسی که 
سرنویشت آینده خودش کشورش به اوگره خورده  
به جای خود می گمارد، ودرتمام کارهای نظری 
دارد!ونمرات  حضورحقوقی  نماینده  آن  وعملی 
کند  کمایی می  دراین مدت  ات  نماینده  که  ومنفی  مثبت 

تونیز درآن نمرات شریک خواهی بود.
و  رهبران  وعملی  فکری  های  گیری  موضع  فراترازآن    
تأثیرگذاراست  آینده  نسل  افکاری  روی  نمایندگانت 
قدرت  به  مردم  آرای  توسط  اشخاص  این  بخاطریکه 
جامعه  درآن  ازالگوها  یکی  ومیتواند  رسیده،  واقتدارباالی 
ودرآن محدوده وجغرافیاباشد، نسل جوان وتوده مردم تالش 
وسیاسی  اجتماعی  ازقدرت  درجامعه  تاازافرادیکه  کند  می 
برخورداراست تقلیدوپیروی کند وراه وروش آنهارا برگزیند، 
لذا اینجاست  که گفتاروکردارآنها بصورت تسلسل زنجیره 
استمرارمیابد، پس مردم میتواند درنظام  اندرنسل  ای نسل 
دمکراتیک به واسطه آرای خود بهترین اشخاص که الگوی 
برساند. قدرت  درهرم  و  انتخاب  باشداورا  درجامعه  مثبت 
باشد،  برای جامعه ونسل جوان  الگووسرمشق خوب  تایک 
ومرددرپرسه  زن  رادرنظرگرفته  فوق  معیارهای  بیایید  پس 
انتخابات که یک وجیبه ملی ودینی ماست  شرکت نماییم 
و  رابدورازهرگونه سوء وسمت  ای  وشایسته  متعهید  وافراد 
برمبنای تعقل واندیشه انتخاب نماییم، تاشایسته ساالری را 
درعمل تمثیل وبه نسل آینده وآینده ها به میراث بگزاریم 
وازرای خود به عنوان یک حربه استفاده نموده برفرق جباران 
این   به  ودیگر  فرودآورده  تاریخ  شکنان  وتعهد  وظالمان 
پایان  دارد  ناسامانی های که دراین کشورستم دیده وجود 
دهیم یک افغانستان آباد؛ آزاد ،مستقیل واستندردبامعیارهای 

جهانی داشته باشیم و مثل سایرمردم دنیا زندگی نمایم.

با آنکه خود کفا درتمامی عرصه ها  افغانستان       دولت 
نبوده درقسمت زراعت ومحصوالت غذائی هم برروی کمک 
های جامعه جهانی تکیه زده این بارهم به خاطریکه خشک 
سالی وآفت ملخ مزارع دهاقین را متضرر نموده بود ودهاقین 
نماید  را  هایش  خانواده  کفایت  راکه  محصولی  نتوانستند 
دراز  کننده  به سوی کشورهای کمک  آورد، دست  بدست 
وکسانی  دهاقین  به  رابعنوان کمک  گندم  ومقداری  نموده 
این  نمایدتاباشدکه  روان  غور  والیت  به  اند  مستحق  که 
مردم در زمستان سرد وطاقت فرسا ازشدت فقرتلف نگردند.
وسرجنگل  لعل  ولسوالی  هابه  کمک  این  که  امازمانی 
رسیدندمقام والیت غوربمنظوراینکه درتوزیعش سوءاستفاده 
های شخصی صورت نگیرد هیئتی رابه این ولسوالی اعزام 
نمودن تا ازپروسه توزیع کمک ها نظارت نماید تا به مردم 
این  وازشفافیت  شود  توزیع  ومتضرر  مستمند  مستحق، 

پروسه مطمئین گردند.
اول: دراولین روزی که توزیع گندم شروع می شد مقامات 
ولسوالی ازشفافیت وعادالنه بودن توزیع کمک ها سخن راندن 
با متخلفین برخورد قانونی می شود هیئت اعزامی  وگفتن 
مقام والیت هم بر آن تاکید داشتند، آیا این کمک ها به افراد 
متضرر ومستحق بصورت عادالنه توزیع صورت گرفته است ؟
جات  قریه  دراکثر  که  دارد  وجود  های  حرف  جا  دراین 
لیست  منصفانه  غیر  بصورت  انکشافی  شورای  روئسای 
به واقعیت حق مستحقین درنظر  اند که  های ترتیب داده 
است. بوده  دارانه  جانب  وبصورت  است  نشده  گرفته 
کاذب  های  قریه  جات،  قریه  از  دربعضی  اینکه  دوم: 
لیست  درج  ودروغی  واقعی  غیر  های  فامیل  با  وخیالی 
های  وفامیل  خیالی  جات  قریه  این  است  گردیده 
؟ اند  کسانی  چه  وپرداخته  ساخته  واضافی  دروغی 
کارت  هایشان  فامیل  ازتعداد  بیش  قریه  درچندین 
اند. گرفته  صورت  تلفی  حق  که  است  شده  توزیع 
انکشافی  ازشوراهای  یکی  ازطرف  توزیع  دوم  درروز  سوم: 
گندم  گندم،  توزیع  های  ازکارت  بیشتری  مقداری 

پولیس  توسط  که  بود  گردیده  انتقال  بیرون  ازانباربه 
داشته  دست  کسانی  چه  قضیه  این  شددرپشت  جلوگیری 
اشخاص  کدام  یا  است  بوده  ها  شورا  افراد  ازطرف  آیا  اند 
است؟ داشته  قرار  کاری  کمیشن  بصورت  دیگربه 
درصورتیکه هیئت اعزامی مقام والیت حضور دارداین خود  
شرم ساری وبدنامی نیست این را چگونه توجیه می نمایند 

هنوزدوسیه اولی بررسی نگردیده که دومی را لکه ننگ 
این مردم می سازند

بصورت  متخلفین  با  وامنیتی  عدلی  های  ارگان  که  وقتی 
است. همین  آن  نتیجه  بازهم  نکنند  برخورد  قاطع 
پس شفافیت وعادالنه بودن توزیع کمک ها زیر سوال می 
ازنهاد های  ها  وتوزیع کمک  گیری  درلیست  که  رود چرا 
مردمی ، جامعه مدنی،  افراد واشخاص بی طرف جامعه دراین 

پروسه کسی حضورنداشته است واین خود جای سوال است ؟
عنوان  به  را  ها  حرف  این  شاید  واشخاص  ازافراد  خیلی 
عینی  های  واقعیت  این  اما  نماید  تلقی  منفی  انتقادهای 
نمایند  نگه  دور  را  مردم  که  خواستند  نمی  اگر  باشد  می 
به  وحق  عادالنه  مردمی،  توزیع  پروسه  خواستند  ومی 
بی  واشخاص  افراد  از  مردم  با  جا  یک  باید  دارشود  حق 
طرف کمیته ترکیب، نهادها وجامعه مدنی تشکیل می شد 
وهمراه با موظفین دولتی برنحوه توزیع به صورت هماهنگ 

کرد. می  داللت  پروسه  این  برشفافیت  تا  رفت  می  پیش 
به  شریعتی  ازداکترعلی  حرفی  دراینجا 
حق  دولت  فقط  که  ))درمملکتی  آمد  یاد 
)). نکنید  راباور  حرفی  دارد،هیچ  زدن  حرف 

 انتخابات بامئولفه ها!

    آنچه روی میدهد چندان مهم نیست، مهم کاری است که 
هنگام روبرو شدن با آن اتفاق؛ انجام می دهیم. تو باید همیشه 
به افرادی که دوستشان داری عشق بورزی زیرا شاید امروز 
آخرین باری باشد که آنها را می بینی. تو با بهترین دوستت 
می توانی بهترین کارها را انجام دهی و یا هیچ کاری انجام 
ندهی و بهترین لحظات را با هم داشته باشید.گاهی اوقات از 
کنند  یاری  را  تو  هنگام شکست  در  داری  انتظار  که  کسانی 
سخت ترین ضربه را خواهی خورد. گاهی اوقات حق داری که 
عصبانی باشی اما این حق را نداری که ظالم ستمکار باشی. و 
فردا روز بهتری خواهد بود. هر چقدر که اتفاقات بد بیفتد و یا 
امروز روز بدی باشد زندگی این است روزی کسی را دوست 
داری و روز بعد تنهایی به همین سادگی او رفته است و همه 
چیز تمام شده مثل یک مهمانی که به آخر می  رسد و تو به 
حال خودرها می  شوی چرا غمگینی؟  این رسم زندگیست 

پس تنها آواز بخوان. 
خود  را  مردن  چگونه  بیاموز،  را  زیستن  چگونه  من  به  خدایا 

خواهم آموخت. 
ابدی  حبس  به  که  است  زندانی  یک  غصه  پر  قصه  زندگی 

محکوم است.          
کنیم  سعی  نمیریم  هرگز  که  کنیم  زندگی  نوعی  بیایید     
نوعی زندگی خود را اداره کنیم که مرگ هیچ گاه نتواند مارا 
غافل گیر کند واین تنها زمانی ممکن است که در هر شب 
از این حیات باقی مانده خویش حساب اعمال و رفتار روزانه 
خود را نما ییم ودر روز تمام تالش خود را در پیمودن این راه 
تمام  انسانیت که خواسته  اصول  و  الهی  اساس دستورات  بر 

انسانها است قدم بر داریم. 

 
ماهنامه دانشجویی علم وعمل ضمن آرزوی 

موفقیت های بیشتر؛خواهان امنیت کامل 
درسراسرکشورعزیز وبخصوص برای مردم 

شریف غوربوده و دست اندرکاران این نشریه 
خواهان شرکت هرچه پرشورمردم درانتخابات 

ریاست جمهوری وشوراهای والیتی 1393 
میباشد.

حضورپرشور وآگاهانه ای جوانان درپروسه 
انتخابات نمایانگر شعورسیاسی جامعه تحصیل 

کرده بوده وبه کیفیت انتخابات می افزاید .

خدایا به من چگونه 
زیستن را بیاموز، چگونه 

مردن را خود خواهم 
ابراهیم »آرین« محصل سال دوم  "

دانشگاه جوزجان

علی رسالتی محصل دانشگاه کابل "
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    درکش مکش های پیمان امنیتی میان افغانستان وآمریکا یکی از گزینه های 
وقدرت  به سالح های سنگین  تجهیزارتش  افغانستان  ارتش  برای  وحیاتی  مهم 
آتش باال می باشد آیا دراین میان حامد کرزی به امضاء این توافق نامه دربدل 
کدام امتیازسیاسی تن ندهد این کشورمخصوصأ ارتش این کشور چه خواهد شد .

آیا افغانستان قدرت وتوانای این را دارد که بدون درنظر داشت شرکای غربی خود 
روی پای خویش ایستاد شود ودرمقابل شورشی های داخلی ودسیسه های خارجی 
نیست  بیش  خیالی  خوش  خود  درذات  این  نمایدکه  دفاع  خود  ارضی  ازتمامیت 
وافغانستان نه تنها که نمی تواند ارتش خود را با این سالح ها تجهیز نماید حتی 
قدرت اعاشه واباته ارتش را ندارد چه برسد به تهیه تجهیزات سنگین برای ارتش 
.درنهایت امرپیمان امنیتی با آمریکا از ارزش به سزای برخورداراست وافغانستان 
گامی  هیچ  حکومت  دردوره  چون  رفت  خواهد  بحران  دریک  دوباره  این  بدون 
بتواند بصورت مستقل وبدون حضور  تا  برنداشت  بنای  را درراه خود کفائی وزیر 
نیروهای خارجی درمقابل فشارها ازخود محافظت نماید، اگربا درنظر داشت این 
به  افغانستان  نفرازسراسر  وبا حضوربیشتراز2500  مشورتی  جرگه  برگزاری  با  که 
این جرگه رئیس جمهوربه تصمیم خود مشروعیت بخشید اما بعد ازاین که جرگه 

نامه رئیس  نامه موافقت نمودن درامضاءاین پیمان  این توافق  با امضاء  مشورتی 
جمهورتاخیرمی نماید که این تاخیربه دلیل این می باشد که حامد کرزی به دنبال 

کدام امتیازسیاسی به نفع خویش است نه اینکه مصالح ملی را درنظر بگیرد.
مهم  بسیار  ازموارد  وآمریکایکی  افغانستان  میان  امنیتی  پیمان  این  امضاء  با 
تجهیزارتش افغانستان به سالح های سنگین ازقبیل هواپیما های جنگی، تانگ 

های نوع بردیم، توپ خانه سنگین، چرخ بال های نوع آپا چی، موترهای زره دار، و 
سالح های مختلف نوع که درعملیات های جنگی به کارمی رود که این خود برای 
صلح وثبات درافغانستان حایز اهمیت می باشد وقدرت ارتش را دربرابرنیروهای 
طالبان  افزایش می دهد اگردررابطه به مسائیل امنیتی درافغانستان وکشورهای 
منطقه نظر اندازیم مجهزبودن ارتش افغانستان به جنگ افزارهای مدرن وپیشرفته 
ازجهان  این که دراین قسمت  با  باشد  امنیت درمنطقه ضروری می  تامین  برای 
افراط گرای، بنیاد گرای افکار وهابیت به صورت وحشتناک درحال افزایش است 
های  سازمان  گونه  این  با  تا  طلبد  رامی  قدرتمندومدرن  نیرو  یک  نیازمند  واین 
تروریستی و افراط گرائی که درهمسایگی دربه دیوارما قرار دارد مقابله نماید به 
هرحال برای حفظ همین امنیت نسبی درافغانستان ضرورت به تسلیهات جنگی 
ومجهز کردن نیروهای ارتش به این تسلیهات می باشد تا بتواند امنیت را تامین 
یا روزی خواهد رسید که  نجات دهد  افراد فرصت طلب  ازدست  نماید وکشوررا 
ارتش افعانستان به این جنگ افزارها مجهز شوند به ما شاهد یک کشور با ثبات 
وپاکستان  ایران  این مردم درمرزهای  تا دیگرفرزندان  باشیم  وآزاد  آرام  قدرتمند، 

کشته نشود ودرراه رفتن به استرلیا دردریا غرق نشوند.

 
لعل وسر جنگل یکی از ولسوالی های پر نفوس وبا مساحت زیاد، کوه های سر 
به فلک کشیده، جنگالت، آب وسر سبزی های فراوان والیت غوراست، انسان 
های که در طول تاریخ در این سرزمین زندگی داشتندانسان های غیور، متمدن، 
مجاهد، مقاوم وصلح دوست  بودند که بزرگان شان همیشه مدافع حقوق مردم 
حقوق  از  دفاع  بخاطر  که  داشتیم  بزرگان  ما  بودند  شان  بزرگان  حامیان  ومردم 
مردم حاضر به شهادت شدند وخون خودرا در این راه ریختاندند که ما ونسل های 
بعد ازما واین سر زمین افتخار شان را داریم ما علمای بزرگ داشتیم وداریم که 
با ایمان راسخ وتدابیر ویژه در هر شرایط مصروف فعالیت های دینی واجتماعی 
بودند ومدارس دینی شان را فعال نگهداشتند، مکاتب ما هم بعداز کانفرانس بن 
وتشکیل دولت فورا فعال شد و فضای لعل یک فضای صلح، آرامی و آماده به 
این ولسوالی  به  آنطورکه حق شان بود واست  اما متأسفانه  پیشرفت وترقی شد 
توجه صورت نگرفت و نمیگیرد بدلیل اینکه ما کسی نداشتیم که صدای مارا بلند 

نماید و حق ما را بخواهند.
تازه  افراد  و  ما هر کدام در جستجوی یک چوکی     سیاست مدار های سابق 
ظهور ما که   خود را فرهنگی میگفتند در تالش بادارپیدا نمودن و یک جایگاه 
در یک تنظیم شدن, طوریکه بعضی شان تک تک نمودن به دروازه های احزاب 
وگروههای سیاسی برای شان یک عادت شدند یک مدت درپهلوی یکی و چندی 
بها  اینها  به  این تنظیم ها و گروهها  آیا  بعد در پهلوی دیگری. نمی فهمم که 
وارزش قایل نبودند و یا اینها نان را به نرخ روز میخوردند. در راه گروه شمشیر 
میزدند که قدرت داشتند و با استفاده از قدرت آنها برای خود کدام جایگاه و پست 
استفاده  مصروف  فورا  میرسیدند  قدرت  به  زمانیکه  و  میآوردند  بدست  را  دولتی 
جوئ های غیر مشروع و دور از شعور انسانی میشدند. تا جای که معامالت خرید 
وفروش هویت را به راه انداختند و خود شان مهر و امضا می نمودند. مردم لعل در 
جریان است که چند سال قبل کسی به نام محمد طاهر ولد رجب علی  ازنو میانه 
هویت خود را به رضا ولد حسن از نونظر به فروش رسانده بوده ویا به اجاره و شاید 
رهن داده بوده که شخص مشتری هویت به خاطر دریافت کدام ماموریت دولتی 
بی پرده تر بگویم در اداره ثبت احوال نفوس کدام پست بودندکه هویت خودشان 
برای دریافت آن کافی نبود و یا شاید اصال هویت نداشتند پس مجبور شدند که 
هویت کسی دیگری را بخرند اما این معامله نیاز به تائید یکی از مسئولین مقام 
ولسوالی داشت که خوشبختانه مدیرمالی آنزمان  ولسوالی برادر شخص مشتری 
ودر گروه صاحب قدرت بود وتوانستند این عمل غیر مشروع را به جرات کامل مهر 
وامضا نموده وبا استفاده ازنفوذ خود روی شان پرده بکشد و این افراد باز در شرایط 
بیدار ولباس روحانیت و هزاران  با شعار وجدان های  انتخابات بی شرمانه  چون 
تملقهای انتخاباتی وارد عرصه شدند وروی خیانت های خود پرده کشیدند اما بعد 
از افشا و بر طرف شدن پرده خیانت بیائید جواب ملت را بدهید . که آیا وجدان 

بیدار معامله ای خرید و فروش هویت را مهر وامضا میکند ؟ 
پس جا دارد کسانی که چنین اشخاص را زیر چپن خود قرار داده و حمایت میکند 
و کسانی که از زیر چپن چنین اشخاص صدای وجدان های بیدار را بلند نموده و 
جمالت لشم را قلقله میکند را مخاطب قرار بدهیم و بگوییم آیا حضور چنین افراد 
برای تان ننگ نیست؟ دیگر وجدان بیدار گفتن کافی نیست ؟ برای تان خوب 

است که حاال شعار بدهید: معامله هویت, فرار از وظیفه , و....
مردم قهرمان و شهید پرور لعل چرا سکوت میکنید در مقابل چنین اعمال که به 
آبروی ملی تان لکنه وارد مینماید. وطعنه های چهار سال قبل که به وکالی ما 
دالالن لعل میگفتند را دوباره زنده میکند. اگر دولت سزای اعمال شانرا نمیدهد 
ما و شما حد اقل سکوت نکنیم بیائیم دست به دست هم داده و با صدای واحد 

بگوئیم: خیانت بس است !داللی بس است ! معامله بس است! 
این مسئولیت ایمانی و وجدانی ماست.

سیدعلی رضاسادات "

بچه  منفور  »پدیده  ملی  تحقیق  عامه  استماع  جلسه  پنجمین 
در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  سوی  از  بازی« 
والیت غورباحضورهیأت اعزامی ازتیم تحقیق ملی وبا اشتراک 
الحق  فضل  الحاج  توخی،  غورمحمدامین  والیت  مقام  معاون 
ابوبکر صدیقی سرپرست  احسان رئیس شورای والیتی قاضی 
سارنوال  محمدمحمدی   جان  استیناف،  محکمه  ریاست 
اختصاصی اطفال و نماینده ریاست خارنوالی استیناف، احمد شاه 
مجیدی رئیس ارشادحج واوقاف، داکترگل احمدعثمانی  رئیس 
حقوق  آمر  العابدین  زین  شهدأومعلولین،  کارواموراجتماعی، 
جنایی،  وتحقیق  امرکشف  محمدعظیم  امنیه،  بشرقوماندانی 
گل  جمعه  داکتر  ها،  وتوقیفخانه  مدیرمحبس  محمداسماعیل 
عامه،  ریاست صحت  ونماینده  والیتی  شفاخانه  رئیس  یعقوبی 
امن،  خانه  نماینده  امورزنان،  ریاست  نماینده  بشیری  هاجره 
صابری آمرمرکزاصالح وتربیت اطفال ونماینده ریاست عدلیه، 
نماینده  وزیرنورانی  محمد  غور،  والیت  استادپوهنتون  شاداب 
خبرنگارورئیس  غفوری  عبدالقدیر  مدنی،  جامعه  های  نهاد 
رئیس  و....  ها  رسانه  ونماینده  غور  والیت  خبرنگاران  اتحادیه 

درشهرچغچران  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  غورکمیسیون  دفتروالیتی  وکارمندان 
مرکزوالیت غوربتاریخ 25 قوس 1392 ودر تاالر مقام والیت غور تدویر یافت.  جلسه با 
تالوت کالم اهلل مجید وپخش سرود ملی افغانستان ساعت 9 صبح در تاالر مقام والیت 
غور آغاز شد. سپس جواد رضایی رئیس دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان که گرداننگی محفل رانیز به عهده داشت، پیرامون تحقیق ملی پدیده منفور 
وعدم  زورمندان  حاکمیت  بسامانی،  ونا  جنگ  سالها   : گفت  انداخته،  روشنی  بازی  بچه 
پدیده  ازآنها  یکی  است.  درافغانستان شده  پدیده های شوم  رواج  باعث  قانون  حاکمیت 
غیرشرعی وغیراسالمی، »بچه بازی«درافغانستان است. زورمندان محلی با استفاده ازنفوذ 
وقدرت سیاسی واقتصادی خویش، دراکثر نقاط افغانستان، اطفال پسر را به شنیع ترین 
شکل ممکن به استثمار جنسی و جسمی کشانده واین روند ضد اسالمی وضد اخالقی 
بادیگارد، خانه سامان، کارگرخانه، شاجور بردار، حاضرباش  ادامه دارد.  تا هنوز  متاسفانه 
ازجمله پوششهایی است، که تحت آن اطفال فقیر پسر مورد سوء استفاده دوامدار قرارمی 
گرفته اند. رئیس دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر اضافه کرد: »کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به روند رو به افزایش »بچه بازی« دربعضی نقاط 
کشور تحقیق ملی ای را مبتنی بر صالحیت قانونی کمیسیون در ماده 58 قانون اساسی، 
فقره 16، 21 و 22 ماده 21 قانون تشکیل، صالحیتها و وظایف کمیسیون درسراسرکشوربه 

راه انداخته است«.
محمدامین توخی  معاون وسر پرست مقام والیت غور، ضمن تقدیر وتشکر از کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان بخاطر راه اندازی تحقیق ملی در حمایت از اطفال گفت: 
» اطفال ما آینده سازان این کشورند دون شک رئیس جمهور، وزرأ، مدیران آینده این 
وطن، نسل بعدی است؛ که ما اکنون در ساخت وپرداخت آینده می تواتیم سهم بگیریم.

اطفال مثل فوالد است. این ماییم که از این فوالد چه بسازیم. طیاره و یا آهن پاره های 
بی ارزش«. سرپرست مقام والیت غور از نقش تخریبی دشمنان این وطن یاد کرد وافزود: 
»بر اثرغفلت ماست که دشمنان وطن ماازاطفال انتحاری و بمب گذار تربیت می کند و از 
اطفال استفاده سوءمی نمایند ویکی ازاین استفاده های سوءهم می تواند بچه بازی باشد«. 
معاون مقام والیت غور در حمایت از این تحقیق ملی عالوه کرد: »ما باید از سهولت های 
الزم را برای حمایت از اطفال داشته باشیم و در والیت غور ما تعدادمحدودی از اطفال 
معروض بخطررا تحت پوشش در پرورشگاه قرارداده ایم . ما ازکمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان درراستای حمایت از اطفال معروض به خطرحمایت می کنیم وبخصوص 
ازاین تحقیق ملی. اما ازکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ونهاد های همکار خواهان 

حمایت از برنامه های حمایتی بیشتر اطفال در والیت غور می باشیم«.
  سخنران بعدی جلسه استماع عامه در والیت غور،  بسم اهلل وزیری عضؤ تیم تحقیق 
ملی بود، که اهداف برنامه تحقیق ملی بچه بازی را برای اشتراک کنندگان این چنین 
بیان داشتند: »بررسی سیستماتیک علل و عوامل رسم »بچه بازی« در کشور؛ ارزیابی 
وضعیت قربانیان بچه بازی و اطفال در معرض خطر این رسم؛ جمع آوری آمار و تحلیل 
معلومات دراین زمینه؛ باال بردن سطح آگاهی عامه و ایجاد حساسیت برعلیه این رسم؛ 
پاسخ گو کردن دولت در برابر این رسم؛ برمال ساختن خأل های قانونی در قوانین نافذه 
کشور در این زمینه ارائه پیشنهادات براي تغییر و اصالح قوانین و پالیسی ها در زمینه 
حمایت از اطفال؛ اولویت بندی برنامه هابراي حمایت از اطفال قربانی و دادخواهی ازحقوق 

حقه اطفال. وزیری برای درک بهتر از اهداف تحقیق ملی افزود: این تحقیق ملی است 
اما والیت  باشد.  نداشته  بازی وجود  وممکن در والیت غور نمونه ومصداقی برای بچه 
غور هم یکی ازوالیات کشور است و نمیتواند ازمعضالت دیگر مناطق کشور متأثر نگردد. 
هدف مادریافت نقطه نظرات وپیشنهادات شماست. سپس قاضی ابوبکر صدیقی سرپرست 
ریاست محکمه استیناف والیت غور نقطه نظرات شان را در مورد این تحقیق ملی بیان 
داشتند: در قانون جزأ ماده 427 تا 430 در مورد فسق وفجور، فعل زنا ولواط تسجیل شده 
است. اما درمورد فعل بچه بازی یک خأل وجود دارد و وصف جرمی و مواد قانونی در مورد 
بچه بازی در قانون جزأ نداریم. وی اضافه کرد: در شرع مقدس اسالم هم درموردکسی که 
فعل لواط انجام میدهد، احکام از کوه انداختن، سنگ انداختن بدنبال آن، زیر دیوارکردن 
وحتی حبس تاحین مرگ آمده است. اما برای فعل بچه بازی و مراحل، خفت وشدت آن 
تعیین جزأصورت نگرفته است واین برمی گردد به حکم تعزیری وحکومتی وفتوا نیز تابع 

شرایط زمانی ومکانی است.
ارشاد،  رئیس  شمول  به  کنندگان  اشتراک  از  هریک  پیشنهادات  و  نظرات  باابراز  جلسه 
نماینده  نماینده ریاست معارف،  حج واوقاف، رئیس کارواموراجتماعی، شهدأ و معلولین، 
ریاست امور زنان وخانه امن، مدیر محبس وتوقیف خانه ها، نماینده ریاست صحت عامه 
بازی  بچه  از  وارقام  آمار  استماعیه  جلسه  دراین  یافت.  ادامه  غورو...  والیتی  وشفاخانه 
ارائه نگردیدوفقط درطی دوسال از پنج دوسیه لواط دراین والیت یادشد. نماینده جامعه 
مدنی گفت: بچه بازی به تعبیر استفاده سؤ از اطفال در تمام والیات کشور وجود دارد. 
به  غورنباشد.بلکه  دروالیت  که  نیست  معنی  این  به  نیست  ثبت  اگرتاهنوزدراین والیت 
این دلیل است که هنوزتعریف ووصف جرمی بچه بازی درقانون جزأکشورنیامده است.

نماینده رسانه های جمعی نیزازاشکالی ازبچه بازی دراین والیت یادکردوگفت: در والیت 
غورحداقل رقص بچه درمحافل عروسی وخوشی وجوددارد. علل وعوامل رشدبچه بازی 
دراستماع عامه والیت غوراین چنین برشمرده شد: فقر وبیکاری، ضعف فرهنگی درخانواده 
استفاده  امنی،  ونا  تدوام جنگ  و  موجودیت سالح  اطفال،  درست  وتربیه  تعلیم  هاوعدم 
سؤاز اطفال به حیث ابزارجنگی، اعتیاد به مواد مخدر، عدم حاکمیت قانون وخال قانونی 
پیشنهادات  کنندگان  اشتراک  درادمه  و...   اطفال  از  استفاده  سؤ  عاملین  درامرمجازات 
شان را برای مبارزه با عمل شنیع بچه بازی این چنین بیان داشتند:  آگاهی دهی ازحق 
مسلحانه  منازعات  حل  جمعی؛  های  رسانه  مختلف  ازطروق  اجتماع  در  اطفال  وحقوق 
موادمخدر،  وترافیک  کشت  با  مبارزه  مسؤل،  غیر  مسلح  های  قوماندان  سالح  خلع   ،
باالبردن سطح تعلیمات وتحصیالت، باالبردن ظرفیتهای اقتصادی وحمایت  از خانواده 
های فقیروکاریابی برای آنان، آگاهی دهی از خطرات ومضرات بچه بازی از نظر صحی 
وتعیین مجازات  بازی  بچه  با  مبارزه  در  قانون خاص  تدوین وتصویب  روانی،  وسالمتی 

واعمال قانون شرع با عاملین بچه بازی.
  جلسه استماعیه تحقیق ملی در والیت غور ساعت 12:15دقیقه با جمع بندی بسم اهلل 
وزیری عضؤ تیم تحقیق ملی ودعائیه احمد شاه مجیدی رئیس ارشاد، حج واوقاف والیت 
واوقاف والیت غوردرپایان  ارشاد، حج  رئیس  است، که  یادآوری  قابل  یافت.  پایان  غور 
محفل وعده سپرد؛ خطبای مساجدوالیت غوردرنمازجمعه این هفته پیرامون حقوق طفل 
اشکال  با  درمبارزه  وازسویی  نمایند  طفل صحبت  حقوق  وکنوانسیون  اسالم  دیدگاه  از 
متنوع بچه بازی روشنی خواهند دادند و احکام شرعی حرمت این رسم منفور رادر سراسر 

والیت غور برای مردم مؤمن وخدا جوی والیت غور بیان دارند.

آیا روزی ارتش افغانستان مجهز به این سالح ها خواهد شد؟

در جلسه استماع عامه والیت غور: 

  »اعالن حمایت مقامات محلی والیت غور از تحقیق ملی کمیسیون 
درمورد پدیده منفوربچه بازی«

گزارشگر:محمدجوادعلوی عضوءتیم تحقیق ملی
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شرم ساری راببین

                         
                         

                         
 می چکد خون هازدل شرم ساری را بیین          برسرراه وخیابان گل عذاری را ببین      

        مودیوروپ می چلد کفر شعاری را ببین
سربرهنه سینه لچ موها چوکوهان شتر     

                                                                                                                             
               دین ایمان را نگرایمان داری راببین              

           لب سرین وپودر سرخی بود فخرزنان 

              درحق دین نبی این بی وقاری را ببین
ده از مود روز  

         پیراهن کوتاه وران لچ ش

        شوهر اندرشعبه خود زن رود درکوچه ها            غیرت و همت چه  شد ناموس داری را ببین

               برحریم درگه اش ناساگاری را ببین 
       مسند پیغمبری  پامال کرده قاضان  

خورد         این شریعت دانی واین امن قراری راببین
      رشوه را درشعبه اش چون شیرمادرمی

            نزد شرع احمدی این پست کاری را ببین 
     برفتنش باخانم خود مرد را شد افتخار  

               ابراهیم »آرین« محصل سال دوم دانشگاه جوزجان                                                                                                
                 

                 
  

حکومت  آمدن  میان  به  زمان  از     
می  سال  دوازده  ومنتخب  سرتاسری 
درسطح  انتخابات  چندین  و  گذرد 
رئیس  نمودن  انتخاب  برای  کشور 
درشورای  مردم  ونمایندگان  جمهوری 
گردیده  برگزار  والیتی  وشوراهای  ملی 
در  نسبتآطوالنی  مدت  وبااین  است 
کشورووالیاتی که افراد دلسوز وخدمت 
بودن  خویش  وملت  مردم  گذاربه 
باال بردن  از قبیل  کارهای بس مهمی 
خدمات  انکشاف  وتربیه،  تعلیم  سطح 
میزان  بردن  باال  وعمرانی،  اجتماعی 
سطح اقتصاد، بلندبردن بهداشت وموارد 
دروالیت  است  گرفته  صورت  صحی 
های که هر روز انفجار بمب قسمت  از 
سرک های که با کمک های بین المللی  
ساخته شده است از بین می رود اما بعد 
معیاری  صورت  به  دوباره  روز  چند  از 
هر  که  درمناطقی  گردد،  می  بازسازی 
به  ومکاتب  ها  ها،کلنیک  شفاخانه  روز 
آتش کشیده می شود بهترین داکترها، 

دوا ولوازم البراتواری دراختیارشان قرارمی گیرد ،مکتب رفتن 
تعمیرهای  بازهم   اما  شود  می  پنداشته  جرم  مناطق  درآن 
درنظر  دیگر  امتیاز  و هزاران  تدریسی  لوازم  معیاری، کتاب، 
به  افراد دلسوز  از برکت  امتیازات  این همه  گرفته می شود 
مردم شان می باشد که بعد ازرفتن به پارلمان، سنا وکابینه 
دولت برای مردم شان تالش می نماید اگر دربعضی از موارد 
اسناد وشواهد بر این پیدا می شود که فالن وکیل مرتکب 
کدام فساد شده است این نیست که از مردم اش بهره برداری 
نموده کرده باشد ومال مردم اش را حیف و میل کرده باشد 
برای  وزیران  باالی  فشارآورد  قانونی،  غیر  قاچاق  به  اکثرا 

امتیازات شخصی، وغصب ساحات دولتی درشهر کابل .
هر  وسرجنگل  لعل  ولسوالی  غورمخصوصا  ازوالیت  اما   
گری  معامله  و  داللی  هم  باز  باشد  داشته  وکیل   قدروزیر، 
را ترجیح می دهد، این شرم نیست وقتی یک ولسوالی در 
کابینه دولت وزیر داشته باشد آن هم دربخش ساخت وساز 
می  افغانستان  های  سرک  ترین  ویران  آن  سرک  هم  باز 
زا دگاه اش تشریف  به  باشد وقتی وزیر محترم شهرسازی 
آورده بودن ارمغان ودست آورداش برای مردم چه بود بجز 
از گریه و اشک ریختن آیا با گریه کردن ویرانی های سرک 

ها درست خواهدشد.
بنای  زیر  های  پروژه  وتوزیع  بازسازی  مسئله  که  درزمانی 

درپارلمان مطرح می شود نماینده مردم بدخشان کار نکردن 
سرک کابل، هرات را ازمناطق هزاره جات به انتقاد می گیرد 
ودولت را متهم به تبعیض می نماید اما کجا هستند پارلمان 
ازهرنوع  انتخابات  درزمان  که  وکسانی  بیدار، خالق سخن، 
که  داشتن  این  بر  ادعا  که  آنهای  کردن  نمی  دریغ  دروغ 
رفته  بین  از  ما  وحقوق  دانند  نمی  را  گفتن  ها سخن  قبلی 
خودشان کجا است  وکالی قبلی بی سواد، وازسخن گفتن 
فرد  یک  درمقرری  کرد  چه  خود  پس  دانستن  نمی  چیزی 
پارلمانی را همراه می برد نمی شود که  تا وزارت یک تیم 
تیم  این  جات  هزاره  سرک  بازسازی  کردند  مطرح  درزمان 
پارلمانی همرا یش هماهنگ کرده واز این پروژه دفاع نماید 

به  وابستگی  مختلف  های  عنوان  به  که  وکالی 
احزاب بر سر قدرت دردولت دارد وازمعاونین حمایت 
امتیازات  یا  می شود چرا صدایشان را باال نمیکنند 
دولتی شان ازبین میرود. وبدبختی این مردم برایش 
مهم واهمیتی ندارد . این جای شرم نیست که یک 
ولسوالی سه وکیل درپارلمان داشته باشد وهنوزهم 
سرک آن ازخرابترین سرک درسطح والیت وکشور 
باشد هنوز هم  فرزندان مردم درروی خاک درس 
از  می خوانند، هنوز هم درریاست های غور کسی 
این ولسوالی به حیث رئیس نیست یا درلعل تحصیل 
کرده وواجد شرایط ریاست وجود ندارد، یااین حقوق 
پروژه  کنند  معامله می  امتیازات شخصی  دربدل  را 
سرک دریکاولنگ تکمیل میشود اما درلعل هنوزهم 
وکیلی  والیتی  درشورای  آیا  نشده.  مطرح 
وبرف  ترمیم سرک  های  پروژه  که  نیست 
پاکی ها  معامله می شود اما کسی صدایش 

درنمی آید یا خود سهیم است.
از  زمان  این  تا  ها  فرصت  این  مردم  شما  نظر  به 

دست نرفته است ؟
این فرصت های از دست رفته محصول نا کارآیی 
افراد ناشایسته ،معامله گر، دالل وکسانی اند که به 
جزمنفعت خود به فکر هیچ چیزی نیستند ودرزمان انتخابات 
نام  به  افراد  این  توسط  خیریه  ازموسسات  که  های  کمک 
وکالی منتخب مردم گرفته می شود وتنها به طرفداران شان 
توزیع می شود ودرکمپاین های انتخاباتی مصرف می شود 
این  آیا  برید  تان دهها هزاررآی می  ، درانتخابات هر کدام 
عام مردم به شما رای ندانند پس این رای ها از کجا به این 
صندوق ها ریخته شده است یا طایفه جن این صندوق ها را 

پر کردند یا تقلب نموده اید.

فرصت های از دست رفته؛ محصول ناکارایی افراد نا شایسته  
سیدعلی رضاسادات "

   انترکس یک بیماری خطرناک مشترک بین حیوانات وانسانها میباشد.
مرض انترکس یا سیاه زخم باعث مرگ ناگهانی در حیوانات که در چراگاه میچرند 

گردیده وصدمه بزرگ به اقتصاد مالداران وارد می نماید. 
لعل  درولسوالی  بدبختانه  که  است  شده  دیده  افغانستان  درسراسر  مرض  این 
وسرجنگل نیز وجوددارد. زمانیکه حیوانات درهنگام چریدن عامل مرض انترکس 
را که درخاک وسبزه وجوددارد بخورند به این مرض مصاب میشوند. این مرض 
درحیوانات که داخل خانه هستند نیز از اثرخوردن غذای آلوده به باکتریا رخ می 

دهد. واین مرض میتواند با تطبیق واکسین وقایه یا جلوگیری شود.
منبع مهم برای این مرض درچراگاهای اندکه حیوانات در آنجا مرده باشد. وقتیکه 
حیوانات مرده فاسد میگردد میکروب دربین خاک جا میگیرد وزمانیکه این میکروب 
از جسد حیوانات مرده ویا ازخون که از سوراخ های طبیعی بدن جاری میشود ویا 

به اثرباز نمودن جسد حیوان باکتریا ها باهوای آزاد در تماس میشوند درهوای آزاد 
جهت محافظت به دورخود غشای میسازد که سپورنامیده میشود.این غشاباکتریا را 
در مقابل حوادث محیطی مقاوم میسازد وباکتریا درچراگاها برای سال ها محفوظ 
میماند وحیوانات درهنگام چریدن برای مدت طوالنی در معرض خطر این مرض 
قرارمیگیرد ازهمین سبب جسد حیوانات مرده در اثر مریضی انترکس باید هیچگاه 

بازنگردد.
عالیم مرض انترکس:   مریضی به اشکال مختلف دیده میشود. مرض حمله 
ناگهانی دارد و در بعضی حیوانات ممکن است دفعتًا بدون کدام عالیم کلینیکی 

تلف شود.
میشود  دیده  واختالجات  تنفسی  مشکالت  لرزه،  کسالت،  مریضی،  حالت  دراین 
حیوانات نشخوارکننده اگرحامله باشد سقط رخ می دهد، وجسدحیوان بعدازمرگ 

سخت نمیشود.
بدن  طبیعی  های  ازسوراخ  خون  شدن  ازجاری  عبارت  انترکس  مهم  وعالیم 
حیوانات ) بینی،دهن،گوش ها،مقعد( وپندیدن شکم حیوان میباشد. لطفا این نوع 
حیوانات مرده را بازنکنید که میکروب آن محیط را آلوده ساخته سالها درخاک زنده 

باقی میماند وبه انسانها بسیارزیاد خطرناک میباشد.
تداوی وقایه:    بهترین وقایه انترکس واکسین نمودن حیوانات قبل از مبتال 
شدن  به بیماری است، 2-4 هفته قبل از رفتن به چراگاه واکسین شود. وقایه 
تکرارگردد.  هرسال  باید  واکسین  تطبیق  کند.  دوام  تایکسال  میتواند  واکسین  یا 
ترین  بامناسب  این مرض  به  ناشده  واکسین  حیوانات  ودر صورت مصاب شدن 
انتی بیوتیک ها تداوی نمائید اگرتداوی درمرحله آغازمریضی صورت گیرد ممکن 

موثرباشد. 
اشخاص که ازگوشت حیوانات آلوده به مرض انترکس استفاده میکنند نیز مریض 
میشود و حتی میمیرند. به هیچ صورت گوشت همچو حیوانات که از اثربیماری 

انترکس مرده باشد نخورید.
ازانتشار انترکس درمحیط تان جلوگیری کنید، جسد حیوانات که ازاثراین مرض 
مرده باشد هیچگاه بازنکنید. جسد باید سوختانده شود ونگذارید که گنده وفاسد 

شود ویا توسط سگ ویا حیوانات وحشی خورده شود.

مرض انترکس اسداهلل لعل زاد
وترنری  دانشکده  محصل 

دانشگاه بلخ


