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چشم انداز: 
  علم وعمل انعکاس دهنده 

واقعیت های جامعه :

دراین  وسرجنگل؛  لعل  مردم  به  خطاب    
وقت حساس سعی نماییدکه با سرنوشت شما 
دوره  یک  برای  نکندوگرنه  بازی  دیگرگسی 
مانند  نخواهدداشت  سودی  خوری  دیگرحیف 
رابه  تان  بار، رآی حق شماست پس حق  این 
بتوانید وبه کسی  کسی بدهید که آن راگرفته 
کجا  وکیل  که  بتوانید  گفته  دادید  رای  که 
ویا  نشود  تلف  مردمت  حق  که  ببین  هستی 

مابتوانیم تورا پیدا نمایم. 
مردم لعل وسرجنگل دراین دوره واقع بینانه 
درپای صندوق های رای دهی ایستاد شوید وبه 
دورازتمام مسائل حزبی، سمتی، قومی، وجدانی 
وخدای رای دهید تا درآینده پیشیمانی درقبال 
فریبانه  عوام  های  باشیددیگرحرف  نداشته 
اندسرتسلیم  داده  بارامتحان  یک  که  کسانی 
وکیلی  والیتی  مادرشورای  نگذاریددرغیرآن 
نخواهیم  سهمی  جمهوری  ودرریاست  نداریم 
داشت این بار وجدانی وایمانی رای دهید تا یک 
بارهم نسل جوان امتحان باز دهد دیگروقت ان 
اینها  وخائنانه  وپلید  افکارپوچ  که  است  رسیده 
وآبادی  درست  مسیر  یک  وبسوی  برود  ازبین 
مسئولیت  فرزندانتان  درقبال  تا  رویم  پیش  به 
نسل  دوره  دراین  باشید،  کرده  ادا  را  خویش 
درشکسته  انحصاری  مرزهای  این  تمام  جوان 
تمام  که  دهد  رامی  ارمغان  این  مردم  برای  و 
نه  باشند  سهیم  تواننددرانتخابات  می  مردم 
کسی که پول دارد ویا کسی که به یک شکلی 
در قدرت سیاسی لعل وسرجنگل بوده، ویا بجز 
طوری  همان  این  ندارد  کاری  وفریب  دورغ 
قدرت  داخلی حرص  های  دردوران جنگ  که 
هم  دوران  دراین  بودن  گرفته  را  شان  وجود 
می خواهندکه تا ابددرسرکاسه این مردم باشند 
ونان فرزندانشان را بروبایند، اگر مردم بخواهید 
تا درراستای آبادی وبازسازی درلعل وسرجنگل 
تغییرات مثبتی رونماشود این دوره عاقالنه رای 
دهید به کسی رای ندهید که تمام  حقوق شما 
را به منافع شخصی ترجیح دهد تا برای گرفتن 
این امتیازات حق بیوه زنان، یتیمان، مظلومین 
کسانیکه  برساند،  فروش  رابه  ومحرومین 
درشورای  نماینده  حیث  به  قبلی  دردروان 
والیتی حضورپیدا نمودن دستاوردهای خویش 
نشان  ملت  به  وسرجنگل  لعل  رادرولسوالی 
دهندوبگویندکه به نمایندگی این ولسوالی چه 
اند  فعالیتی برای گرفتن حق این مردم داشته 
داشته  استفاده جوئی  آدرس  ازاین  به جزاینکه 
باشدومعاش گرفته به معامله گری های خویش 
ورای  مردم  درحقیقت  ها  این  باشد  سرگرم 
که  اندوفکرمیکنند  گرفته  مسخره  رابه  مردم 
همانطوری که درگذشته به بها نه های مختلف 
حاال  نمودیم   ومیل  حیف  را  مردم  این  مال 
ودو  نمایم  ومیل  را حیف  مردم  این  اراده  باید 
باراین کارراهم کردن، رای شما اراده وانتخاب 
شماست درست اراده نمایید ودرست رای دهید  
درست  وبتوانید  باشید  کرده  انتخاب  تادرست 
حق وحقوقتان رامطالبه نمایید شما مردم اراده 
نماییدکه این بارباید به کسانیکه درد ملت دارند 
به گوش  را  فریاد مظلومانه شما  ومی خواهند 
برساند  افغانستان  مردان  دولت  های  نارسائی 
رای  نماید  دفاع  شما  رفته  ازدست  وازحقوق  
روی  شما  جوان  های  نسل  انشاءاهلل  تا  دهید 
کارآمده وپاسخ گوی نیازمندی های شما 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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حقیقت رابا بی طرفی مطلق وباروحی آزاد ازهرگونه تعصب 
جستجو کنید.   

                                                     ) دکارت (                                                                                                                             

     مردم ولسوالی لعل وسرجنگل درهردوره انتخاباتی با حرکت 
وبه  رفتند  راُی  پای صندوق های  به  های خود جوش ومردمی 
جمهوری  وریاست  جرگه  ولسی  والیتی،  درشورای  که  کسانی 
کاندید نموده بودن راُی دادن ولی سرنوشت این اعتماد ها یعنی 

راُی گرفتن ها چه شد ؟
آیا این راُی ها جایگاه واقعی خویش را یافتند وکسانی که راُی 
شخصی  وجیبه  یک  راُی  چون  دانستند  را  آراء  قدراین  گرفتن 
های  صندوق  درپای  وقتی  باشدکه  می  ملی  ومسئولیت  هرفرد 
)عقل ووجدان  راُی دهی  ورقه  قرارگرفتیددربین شما  راُی دهی 
قضاوت  باید  ووجدانی  عقالنی  بصورت  میان  ودراین  قراردارد   )
صورت بگیرد چون بایک راُی می توانید زعیمی انتخاب نمایید 
که به فکرمحیط، منطقه وکشور باشد ودرقبال راُی شما وآینده 
طرف  گروه،  فکرحزب،  به  وتنها  نماید  مسئولیت  احساس  شما 
ببیند  وملت  جامعه  ویک  دسته  یک  به  را  ومردم  وطرفدارنباشد 
تمامی  برای  وکیل  عنوان  به  من  باشدکه  داشته  براین  وتعهد 
دفاع  جامعه  مردم  تمامی  وامتیازات  وازحقوق  باشم  اقشارجامعه 
نمایم نه تنها برای یک دسته چند نفری ویک کتله حزبی چون 
از افراد واشخاص ویا تعدادی ازهم حزبی ها نمی  این چند تن 
تواند راُی بدهند ویک وکیل را درشورای والیتی موفق نماید این 
می  کاندید  یک  موفقیت  عامل  که  است  وملت  مردم  عام  راَی 
شود وحتی درریاست جمهوری نمی تواند هم پیمانان وهم حزبان 
یک کاندید آن را به ریاست جمهوری یک کشوربرساند این یک 
امرحقیقی وغیر قابل انکار وآن برمی گردد به شخصی که دارای 
وتالش  مواردرادرنظرگرفته  باشداین  وملی  مردمی  شعورووجدان 
داری  افرادملت وجامعه خود  بین  وتفکیک  از تشخیص  نماییدتا 
نماید ودربین مردم تفرقه نندازد وبه جای اینکه کاندیدان محترم 
وکمپاین  انتخابات  دروقت  جمهوری  وریاست  والیتی  شوراهای 
ها هوتل جنگی راه می اندازد دروقت وکالت شان به فکرمنطقه 
تا برای این محرومیت ها برنامه های عام  ومردم خویش باشد 
اینکه برای  المنفعه وخدمات اجتماعی را بتوانند فراهم نماید نه 
امتیازات شخصی ویک تعداد خاص، خود را به هردرودیواری بزند 

که من وکیل مردم هستم ویا کمک ها را دربین اقوام ودوستان 
کارها  این  نماید  نامگذاری  خدمت  را  واین  نماید  توزیع  خود 
ندارند کسانی که حویلی های کالن  امرجنبه خدمت  درحقیقت 
را به حیث دفترکمپاین گرفته اندوبا نان وگوشت دادن ها ووعده 
ونویدهای دروغین کوشش بر این دارند که مردم را فریب داده 

وبرایشان راُی جمع نماید .
اگرحویلی های کالن به حیث دفترکمپاین، هوتل جنگی ها ونان 
دادن ها مشکالت این مردم را رفع می کردکه درانتخابات قبلی 
این کارها صورت گرفت پس چرا هنوزسرک ساخته نشده است، 
ومعیاری  مردم شفاخانه عصری  برای  ها  این هوتل جنگی  چرا 
نساخته است چرااین نان وگوشت های انتخاباتی برای مردم زمینه 
کاررا فراهم ننموده وحتی هزاران خیانت ها از اینها سرزدنند واین 
ثمروحاصل رای دهی های قبلی بوده است ومردم هم نباید راُی 
یعنی وجدان شان را درمقابل یک نان چاشت بفروشند واگرراُی 
درمقابل نان چاشت، یک گیلن تیل ووعده ونوید های تکراری 
که امتحان شده اند معامله شود سرنوشت همین چیزی که است 
خواهد بود واما اگربه کسی راُی دهید که دارای برنامه، طرح ودرد 
مردمی وملی باشد،کسی که به فکرآبادی ویرانه های وخرابه های 
باقی مانده قبلی ها باشد کسی که دیگرنمی خواهد با سرنوشت 
مردم اش با بی شرمی معامله صورت گیرد به کسی رای دهید که 
دیگر کمک های مردمی را دربین طرف داران شان توزیع نکنند.
 مردم مظلوم لعل وسرجنگل انتخابات را ازانحصار، فریب کاران، 
معامله گران، واستفاده جویان بیرون نمایید وبه مسیراصلی اش 
یعنی مردم ساالری، مسئولیت پذیری وپاسخ گوئی درحضور مردم 
هدایت نماید، راُی وجدان است ووجدان را درمقابل دروغ، نیرنگ، 
ونان چاشت معامله نکنید تا با حق وحقوق تان معامله نشود . این 
انتخابات آینده سازوسرنوشت ساز است به شرطی که هوشیارانه 
ومدبرانه راُی دهید وفریب نخورید چون دیگر افسوس دردی را 
1393اشتراک  درانتخابات  جوش  خود  وبصورت  نخواهدکرد  دوا 

نمایید وخائنین ملی را اجازه ندهید با سرنوشت تان بازی نماید.

 آیااین انتخابات درلعل وسرجنگل 
مانند انتخابات دیگر خواهد بود؟

همایون تمیم فکرت زاده  کاندیدای شورای والیتی غور    "

پیامبر اسالم)ص(:  اگر سه نفر باهم مسافرت می کنید، یک نفر 
تان را به عنوان رئیس وفرمانده انتخاب کنید. 

شمااگر یک روز همراه با دوستان خود به یک گردش دسته جمعی 
بروید، خواهید دید که اجرای این برنامه ساده وکوتاه مدت،  بدون 
رعایت یک دسته ضوابط ومقررات، ممکن نخواهد بود. هدف گروه 
باشد وهمه   نیزمشخص شده  آن  به  وراه رسیدن  باشد  معلوم  باید 
افراد باید به طور هماهنگ با یک دیگر عمل کنند واز خود سری 

و تکروی بپرهیزند. 
مقررات  بدون  شما،  اندک  جمع  روزه  یک  ساده  گردش  وقتی 
نداشته  وسامان  نظم  ورهبر،  سرپرست  وبدون  اجتماعی  وقوانین 
وپیچیدگی  آن همه گسترش  با  جامعه  است  باشد، چگونه ممکن 
بتواند بدون قانون ورهبری، نظم ودوام وآرامش داشته باشد. پس 
از گفتار پیامبر اسالم )ص( که درفوق است نتیجه می گیریم که 
جامعه محتاج حکومت است. حکومت درجامعه سه وظیفه مشخص 

دارد که عبارت انداز : 
الف: وضع قانون ومقررات برای اداره امور جامعه 

ب: تعیین کسانی که مسئول اجرای قوانین باشند. 
ج : نظارت بر اجرای قانون و جلوگیری از قانون شکنی که متاسفانه 
از والیات  اخیردرکشورما کم رنگ است، درخیلی  این دوتا گزینه 
وولسوالی های کشوربخصوص درولسوالی لعل وسر جنگل حکومت 

به سه دسته تقسیم میشود.
است   نفر  یک  بدست  های  قدرت  همه  که  فردی:  استبداد  الف: 
وثروت جامعه نیزدر دست اوست، اوتصمیم میگیردکه دارائی کشور 
ها  کشور  سایر  با  را  کشور  رابطه  که  واوست  شود،  خرج  درکجا 

معیین میکند. 
یا  گروه  یک  فرد  یک  جای  به  که  گروهی:  های  حکومت  ب: 

یکدسته ازمردم بر جامعه حکومت می کنند. 
ج: حکومت دموکراسی: که حکومت فردی ونیزحکومت منحصربه 
یک گروه. خالصه دوتا گزینه اول هم دادیم مورد انتقاد بوده است. 
یا  فردی  استبدادی  حکومت  از  نجات  برای  که  های  راه  از  یکی 
)دموکراسی(  حکومت  انتخاب  همین   شده،  پیشنهاد  گروهی 
بر  حکومت  اینکه  یعنی  دموکراسی  است.  مردم  عامه  یاحکومت 
مردم حق هیچ فرد یا گروهی خاصی نیست، حکومت برمردم حق 
عموم مردم است. اما چون حکومت همه بر همه عمال امکان ندارد، 
از  اکثریت بعضی  بر نظر ورای  انتخابات ویا تکیه  از طریق  مردم 
افراد شایسته والیق که لیاقت اعتماد مردم  را داشته باشند و لیاقت 
به عهده گرفتن مسئولیت های اجرای جامعه ومشورت برای وضع 
به  را  خود  وحق  کنند  می  انتخاب  اورا  باشندکه  داشته  را  قوانین 
به  مدتی  برای  افراد  این  که  کنند،  می  گذار  وا  خود  گزیدگان  بر 
نمایندگی مردم راه رسم وهدفهای جامعه معین می کنند وبه وضع 

قوانین و اجرای آنها می بردازند. 
برادران  و خواهران اکنون ما در مقطع حساس تاریخی قرار داریم 
که عبارت از انتخابات سال 1393 است . بیایید که ما وشما به گونه 
عمل کنم که هویت وموجودیت خود را ثابت نمائیم، ما وشما باید 
موتور محرک جامعه  خویش باشیم تا در معادالت سیاسی بهترین 

منافع را مردم ما داشته باشد. 
هر  درون  در  وشما  وبرادران  خواهران  از  اعم  عزیز:  جوانان 
خانواده میتوانید  این خط را برجسته تر نمائید ومردم را به شرکت 
فعال در انتخابا ت تشویق نموده ودر انتخاب افراد الیق وشایسته 
وسوابق  وسیاسی  علمی  های  وتوانمندی  اخالقی  سجایای  دارای 

نیک تشویق ویاری نمائید. 
نوت : برادران وخواهران جوان : مواظیب باشید کسی از احساسات 
ها  بدبختی  دنبال  به  را  وشما  نکند  استفاده  سوء  شما  وعواطف 
را  فریبنده  فریب هیچ  باشید  مواظب  نبرد،  درهیچ عرصه  وذاللت 

نخورید چه در اجتماع چه  در سیاست چه در انتخابات...

لزوم حکومت در 
جامعه

                                                                                           
محمدحسین دانشمند
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سیدعلی رضاسادات "

انتخابات ازآغازتا فرجام  
بعدازسپری  کشورافغانستان    
ودربدری  هاجنگ  سال  کردن 
طالبان  نظام  وباسقوط 
خودگرفت  به  دیگری  صفحه 
سال  سالیان  کشورکه  ودراین 
به  بود  افکنده  سایه  دیکتاتوری 
کارآمد  روی  ظاهردموکراسی 
و  طالبان  حکومت  درپایان 
یک  المللی  بین  حضورنیروهای 
شدکه  تشکیل  موقت  دولت 
کرزی  حامد  دولت  این  درراس 
براساس  واین  گردید  تعیین 
انتصابی ساخته شده بود ودردوره 

آزاد  رقابت  اساس  به  انتخابات   1383 درسال  که  بعدی 
دربین تعدادی زیادی ازنامزدان برگزارشدبازهم حامد کرزی 
دوره  ودریک  برگزیده شد  افغانستان  ریاست جمهوری  به 
دوره  زدودراین  تکیه  ریاست جمهوری  به کرسی  طوالنی 
آنطوریکه بایددرکشورکارمی شدنشدشایدیک تعداد کارهای 
راه  دراین  که  های  کمک  نظربه  اما  باشد  گرفته  صورت 
مصرف شده هیچ قابل مقایسه نیست ودرراستای کارهای 
ها  وپول  نگردیده  توجه  درساختارافغانستان  زیربنائی 
مورد  بلکه  نبوده  بنیادی  که  رسیده  مصرف  به  درجاهای 

حیف ومیل قرارگرفته است .
بعد ازگذشت این دوره بازهم انتخابات سال 1388فرارسید 
که بازهم میدان رقابت انتخاباتی گرم شد دراین میان رمضان 
بشردوست که مانند گاندی درهند با فقیران زندگی مینمودبه 

صحنه انتخاباتی پاگذاشت ودرتمام مناطق افغانستان بدون 
هیچ محدودیتی حتی ازسوی طالبان سفرکرده وبه مبارزات 
انتخاباتی اش ادامه می دادند وازطرف مردم محروم وطبقه 
فقیرمورداستقبال قرارمی گرفت مردی که درذهنش تعصب 
وتنفروجودنداشت وتمام مردم افغانستان رابه یک دیده می 
آوردن  به دست  برای  واجیران  ازمزدوران  تعداد  دید، یک 
چند افغانی دست به تبلیغات علیه آن زدند وبه تهمت شروع 
نمودن تا زمینه حضور وموفقیت را کم رنگ کنند که این 

کار راهم کردند.
این حقایق درافغانستان نشان میدهد که خدمت گذاردرنظام 
این کشورجای ندارد که دردوره های قبلی مشاهده نمودیم 
اندکه  خودرانامزدنموده  کسانی  دوره  دراین  بارهم  واین 
مردم افغانستان با آنها شناخت کامل دارند، تنها درریاست 
درشوراهای  گیرد  صورت  بحث  باید  که  نیست  جمهوری 

آمدند  وکالی  روندهم  ازاین  مهمی  بخش  که  والیتی 
شعارهای  وبا  نمودن  سپری  را  خویش  امتحانی  ودوره 
جالب وجاذب وظاهرهای آراسته ولی عمل کردهای منفی 
را قربانی منافع شخصی  ازنیرنگ وفریب مردم  وبا دنیای 
نمودن درحقیقت این باربایدمردم عاقالنه رای بدهند وسهم 
بگیرند تافریب نخورند وبه کسانی که ازدوره امتحانی موفق 
بیرون نشده اعتماد نکنند وانتخابات قبلی را چه درریاست 
ازآغازتا  ملی   وشورای  والیتی  درشورای  چه  جمهوری، 
داشته  گذشته  ازدوره  را  خود  وبررسی  مرورنمایند  فرجام 
باشند تا این به سرنوشت دوره قبلی دچارنشود این بارخوب 
فکرکرده ورای دهید ازتمام مسایل خود داری نمایید فقط 
حق  بتوانید  تا  دهید  ورای  درنظرگرفته  وایمانی  وجدانی 
باشد. پاسخگو  شما  ودرمقابل  نموده  مطالبه  ازآن  را  تان 

 انتخابات  درست 
آینده بهتر !

   انتخابات جریان رسمی است که هرگام آن ازقبل تعین شده 
ازمردم  انتخابات برای تصمیم گیری مردم یابخش  باشد،  می 
که شخص  یا اشخاص را برای مقام پست یا مسئولتی برای 
انتخاباتی می  باریختن رای خودبه صندوق های  مدتی معلوم 
گزیند. هدف اصلی  ازانتخابات سیاسی انتخاب نمایندگان مردم 

می باشدکه به آن دموکراسی می گویند. 
افغانستان  برای  فرصت  بهترین  قدرت  انتقال  یا  انتخابات93 
پذیری  هم  اصل  عدالت،  ثبات،  میتوان  ازآن  بااستفاده  که 
انتخابات  وبرابری وباالخره دموکراسی رادرکشورنهادینه نمود، 
دراصل خود کامالیک امر مهم وسرنوشت سازکه پایه واساس 
دموکراسی  حکومت مردم ومردم ساالری را تشکیل میدهد. از 
این جابرمی آید که دواصل مهم در انتخابات ریاست جمهوری 
وشوراهای والیتی وجود دارد، یکی اصل شرکت در انتخابات 
تشخیص  کامل،  شناخت  ودوم  ها  صندوق  در  رای  وانداختن 
انتخابات  در  شرکت  اول،  اصل  میباشد.  وانتخابات  درست 
مهم  اصل  یک  برای  که  است  جریان  یک  از  حمایت  نشانه 
این  گیردواز  می  تصمیم  سالم  داری  مردم ساالری وحکومت 
درشناخت  میباشدودقت  امرالزم  یک  انتخابات  در  روشرکت 
گیرد،  دقیق صورت  وتوجه  داده  قرار  اولویت  در  کاندیداتوری 
قدرت  گرددکه  این  باعث  ممکن  درانتخابات  نکردن  شرکت 
نداشته  را مردم وجامعه  بیفتدکه دلسوزی  الزم  افراد  بدست  
باشند همان قسمکه در دوره های قبلی این تجربه باربار تکرار 
گردیده حمایت از دزدان واختالص گران، استخدام و جابجایی 
کارمند، مالزم درادارات دولتی ومعارف بدون درنظر داشت کدام 
معیارهای علمی و تخصصی ولیاقت. پس شرکت  در انتخابات 
یک وجیبه شرعی وملی می باشد. انتخابات یکی از مسایل مهم 
مااین  مردم  امیدوارم  است،  وملت  مردم  برای  ساز  وسرنوشت 
باربا آنکه این  همه مشکالت که هرروز بی عدالتی،  دزدی، 
سرقت، انتحار وانفجار، هرروزشهید دادن  وقربانی شدن، هرروز 
تریاک و مواد مخدر، هر روز فساد اداری، هر روز گوش بینی 
بری، هرروز زورگویی وباآلخره صدها فساد اخالقی واداری و 
بیداد گری پشت سر گذشتاندن با شوق وعالقه مندی خاص 
خاص  زیبایی  یک  رای  های  صندوق  وبه  میدان  در  بیایید 
ببخشیدوآن کسیکه شایستگی نمایندگی رادارد انتخاب نمایید. 
گرچند شرایط و وقت برگذاری انتخابات کامال نامساعد است 
ومشکالت را برای مردم دارد، راه رفتن یک ساعت، نیم ساعت 
ویا هم دوساعت آن هم در هوای سرد شانزده هم حمل خیلی 
نوع  یک  مشکالت  همه  این  هم  باز  اما  است  ودشوار  سخت 
مجاهدت است و جهاد در پیش خداوندهمیشه اجروپاداش دارد. 
اصل دوم که از اهمیت باالی بر خوردار است، شناخت کامل 
ودر یافت کاندیداتور اصلح در بین کاندیداتورها است. کسانی 
که توسط مردم منحیث نماینده ووکیل مردم انتخاب میشوند، 
باشند،  برخوردار  واقعی  ومعیارهای  ازشرایط  باشندکه  کسانی 
اجتماعی،  فردی  های  تفاوت  کاندیدان  دربین  شک  بدون 
سیاسی زیادی وجود دارد و در یک سطح قرار ندارند، در بین 
ودر  اند  باالبرخوردار  های  توانایی  از  که  هستند  کسانی  آنها 
سطح باال قرار دارند و همچنان افراد هستند که در سطح خیلی 
پائین قرار دارند و این قضاوت مربوط آنهای هستند که در پای 
صندوق های رای حضور پیدا می کند و برای خودشان نماینده  
تعیین میکند باید دقت صورت گیرد، نباید دیگر این فرصت را 
ازدست داده  در رابطه  باتمام کاندیدان تحقیق داشته باشند و 
بهترین را انتخاب  نمایند، معیارهای  زیادی برای یک شخص 
اصلح وبهترین وجود دارد، بهترین بودن از لحاظ ایمان داری، 
شرکت  لحاظ  از  بودن  بهترین  صداقت  ازلحاظ  بودن  بهترین 
درمبارزات سیاسی اجتماعی ودفاعی ازحقوقی وامتیازات مردم 
این ها  همه مالک ومعیار ها برای یک شخص اصلح   شان 

است . 
گرچند درجریان کمپاین های انتخاباتی کاندیداتورها با شعارهای 
زیبا و درمیان درد های مردم و جامعه وارد میشود وعده های 
کالن و نوید های درحد گفتار میدهدکه هیچ یکی از آن مالک 
برای یک نماینده شایسته وبه معنی واقعی اش نیست، مالک 
تنهادرعمل، وفای به عهد، شایستگی توانمندی به طرح وبرنامه 
کاندیدان  هادربعضی  گی  ویژه  این  بدبختانه  که  است،  ریزی 
دیده نمی شود و دربین شان کسانی هستندکه هم شایستگی 
دارد و هم احساس و هم متعهداست و همچنان از تحصیالت 
عالی ومتعالی برخوردارهستندکه واقعا شایسته و درد خور وکالت 
و نمایندگی است، پس  تالش براین باشدکه بدون درنظرداشت 
کدام  مسایل قومی،  سمتی، گروهی وحزبی براساس شایستگی 
و شایسته ساالری و معیارهای واقعی انتخاباتی صورت گیرد تا 

باشد انتخاب درست آینده بهتر را داشته باشیم. 
همایون تمیم  فکرت زاده                              

  استاد)ره( شخصیت 
شریف  عمر  که  بود 
درراه  خودرا  وارزنده 
اسالم  بلندومقدس  واهداف  پروری  مظلوم  خواهی،  صلح 
اخالقی   وانحراف های  ها، خرافات  وباکجروی  کرد.  صرف 

و اعتقادی مردم سرسختانه مبارزه کرد.
 استادکه درطهارت روح وقوت ایمان وقدرت بیان اسوه وکم 
نظیربود، رفت به مألاعلی پیوست، اماشخصیت علمی ودینی 
شان هیچ وقت فراموش نخواهدشد وهمیشه درسرزبانهاباقی 
خواهدماند وآثار نصایح ومواعظ روان بخش آن عالم فرزانه 
که از قلبی سرشار ازایمان وعقیده نشأت می گرفت، درقلبها 

باقی خواهد ماند.
احکام  تبلیغ  درراستای  بودکه  راستین  مبلّغی  )ره(:  استاد 
اسالمی ورساندن آن به دیگران ازهیچ کاری دریغ نمیکرد 

وهم چنین ازکسی هراس نداشتند.
روحش شاد ویادش گرامی باد.

این جانب اسداهلل حلیمی نواده ای استاد مبلّغ)ره( درگذشت 
نابهنگام الحاج استاد محمد امیر مبلّغ)ره( عالم ربانی، متقی 
انگیز  واسف  ناپذیر  جبران  وضایعه  بزرگ  مصیبت  واین 
ها  نواده  پسران،  طرف  از  ووکالتا  خودم  طرف  از  اصالتا  را 
وباقی اقوام آن عالم ربانی، عارف ومتقی به همه اقشارمردم 
شریف ودین دوست ولسوالی لعل وسرجنگل اعم ازبرادران 
وخواهران، علما، فرهنگیان، مسوولین دولتی، اساتیدوشاگردان 
تشکری  پیام  که  وبجاست  میدارم  عرض  تسلیت  معارف، 
کسانیکه  همه  رابه  زاده  پسرارشداستادمبلغ)ره(محمدمبلغ 
استادمرحوم  خوانی  وفاتحه  ختم  مراسم  جنازه،  درتشییع 

شرکت نموده وبامااحساس همدردی نمودندابرازدارم. 
ویژگی ها وکارکرد های الحاج استاد محمد امیر مبلّغ)ره(:

گرچه بیان کارکرد وویژگی های استاد)ره( ازتوان بنده بیرون 
است.

آب بحر را اگر نتوان کشید    پس به قدر تشنگی باید چشید
اما من به اندازه توان خودم دراین رابطه می پردازم.

الف: ویژگی های استاد مبلّغ)ره(
1-عبادت وبندگی: یکی ازویژگی های استاد )ره( عبادات 
وبندگی بودکه می توان به ایشان لقب عالم عابدراداد، استاد 
دیگران  به  اینکه  بدون  آرام  صورت   به  شب  درتاریکی 
که همه کون  ایجادکندازخواب می خزیدوباخدای  مزاحمت 

ومکان وبودونبود همه موجودات به دست اوست که اگریک  
چیزنابودمیشود،خلوت   نرسدهمه  عالم  به  فیضش  لحظه 
میکردوباخدایش ازصدق دل به گفتگو ورازونیازمی پرداخت، 
بگونه ای که ازخوف عذاب های الهی به خودمی پیچیدواشک 
هایش مانندباران ازچشمانش می ریخت وبرای تحقق صلح، 

امنیت، وحدت، همدلی وهمگرایی مردم خود دعا می کرد.
استاد)ره(صبر  های  ازویژگی  یکی  وبردباری:  2.صبر 
روآور  ایشان  به  هرقدرسختیهاومشکالت  بودکه  وبردباری 
میشد شکیبای وصبر ایشان بیشتر می شد وتمام مشکالت، 
سختی ها ونامالیم ها را باپیشانی باز وسعه صدر در راستای 
خدمت به اسالم ومسلمین واصالح جامعه خود برای اینکه از 
باتالق ورذالت اخالقی نجات دهدوبسوی راه حق وسعادت 
وبراستی  کرد.  می  دهدتحمل  سوق  شان  واخروی  دنیوی 
علی  امام  بودندکه  شریف  حدیث  این  مصداق  استاد)ره( 
دارد:  نشانه  سه  عالم  علم  جوینده ی  )ای  فرماید:  می  )ع( 
علم، بردباری وسکوت (که استاد)ره( متصف به همه ی این 

اوصاف بودند.
3-استفاده ازعلم درمسیردرستش: یکی از ویژگی های 
استاد)ره( استفاده کردن از علم در مسیر درستش بود، بسیاری 
ازانسان ها علوم دینی را فرامی گیرد وعالم دینی می شود اما 
ازعلم خود در راستای رسیدن به چوکی، مقام، مال واموال 
وشهرت استفاده می کند وبالباس روحانیت مردم رافریب می 
دهداما استاد)ره( عالم ربانی بودند که هیچ وقت از علم خود 
بلکه  نکردند،  استفاده  ومقام  جاه  شهرت،  به  رسیدن  برای 
همیشه ازعلم خود درمسیر که دین اسالم اجازه داده است 
این حدیث  مصداق  استاد)ره(  حقیقت  ودر  کرد.  می  اسفاده 
شریف بود که پیامبر)ص( می فرماید: » از جبرئیل پرسیدم 
که آیا عالمان در نزد خدا گرامی ترند یاشهیدان؟جبرئیل گفت 
پیروی  زیرا  ازهزارشهیدگرامی تراست،  یک عالم نزدخداوند 
عالمان ازپیامبران است و پیروی شهیدان ازعالمان است«که 
استاد)ره( درتمام کارهایش انبیاء الهی را اسوه والگو خویش 

قرار می دادند.
ب: کارکردهای الحاج استاد محمد امیر مبلّغ)ره(

1-تأسیس مدرسه علمیه علی بن ابی طالب)ع(: یکی 
از کارکردهای استاد)ره( تأسیس مدرسه علمیه علی بن ابی 
را  این مدرسه  بنای  ایشان  درزمان که  طالب)ع( است، من 
این  بنای  برای  قدر  آن  واستاد)ره(  بودم  درکنارش  گذاشت 

بعض  حتی  بودند،  ازحدافزون  کردکه  می  تالش  مدرسه 
کنددراین  تناول  غذای  آنکه  بدون  گرسنه  باشکم  روزها 
خستگی  زیاد  بعدازتالشهای  تاتوانیست  کارمیکرد،  مدرسه 
ومتدین  شریف  مردم  ومعنوی  مادی  ناپذیروباهمکاری 

سرجنگل پایین این مدرسه علمیه را بناکنند.
2-تدریس وآموزش:یکی ازکارکردهای استاد)ره( تدریس 
وآموزش بودند، استاد)ره( بعدازاینکه ازنجف اشرف برگشتند 
به  آن  یاددادن  علم؛  زکات   « که  شریف  حدیث  براساس 
دیگران است« به تدریس وآموزش پرداختند، که در این راه 
باتالش های شبانه روزی خود طالب زیادی را تسلیم جامعه 
اصول  مضامین چون  آنها خودم هستم،  ازجمله  که  کردند، 
ادبیات نحو وصرف را در محضر شریف  فقه، لمعه، منطق، 
شان تلّمذ کردم، وبعد در اثر نصیحت های استاد)ره(درکابل 
درحوزه ودانشگاه خاتم النبیین )ص( که توسط فقیه فرزانه 
حضرت آیت اهلل العظمی محسنی تأسیس شده است مشغول 
فراگیری علوم دینی وعلوم انسانی شدم. من وتمام خوانواده 
فرهنگی استاد)ره( راه آن مرد بزرگ، عالم متقی وعارف را 
خواهیم ادامه داد وتا آخر درکنار مردم شریف، متدین وحق 

شناس خود خواهیم بود.
از  یکی  دینی:  درمدرسه  اناث  طبقه  وجذب  3-جلب 
کارکردهای دیگراستاد)ره( جلب وجذب طبقه اناث درمدرسه 
ی  سابقه  اصال  بودکه  دینی  علوم  فراگیری  برای  دینی 
تعدادزیادی  تاحاال  که  نداشت  وسرجنگل  لعل  درولسوالی 
ازخواهران را مسلح به سالح علوم دینی کرده است.که این 
کاردراین برهه از زمان از ارزش واالی برخوردار است، زیرا 
که امروز ما وشما می بینیم که غربی ها باشعار حقوق زن 
واینکه اسالم برای زنان حقوق قایل نیست وامثال آن می 
خواهد زنان مسلمان را گمراه کند، شخصیت دینی واسالمی 
شان را از آنان سلب کند ومی خواهد فرهنگ خرافی غربی 
اعمال  اسالمی  جوامع  در  را  غرب  گسیخته  افسار  وآزادی 
کند، تنها راه مبارزه بااین تهاجم فرهنگی غرب وتهمت های 
که به اسالم  می زند که برای زنان حقوق قایل نیست، این 
برای  دین  که  وتکالیف  حقوق  ازدین،  اناث  طبقه  که  است 
شان بیان کرده است باخبر شود تا فریب نیرنگ ها وتهمت 

های غربی هارانخورند.

           
       اذامات المؤمن الفقیه ثلم فی االسالم ثلمته الیسدهاشئ

                                  
                                                                           امام صادق)ع( اصول کافی، ج 1، باب فقد العلماء
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 بیاشکنیم!
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گفتم امروز وبه دل این قفل وزندان شکنیم                                                       
از دل جان کار سازیم خود به جانان شکنیم

دل قفس بشکن وپرواز هماکن بنگر                                                               
سری تسبیح ملک را، وبه دندان شکنیم

ای دل بگرفته از حسن تفاضل هستی                                                               
حلقه آن حسن وبا تفسیر قرآن شکنیم

اهل کعبه دل کردی خارش نگذاشت                                                              
تیشه وداس راتا خار مفیدان شکنیم

سرزمین خسته از جنگ وفسادش را دل
سازیم وسازیم تا قصر وزیران شکنیم                                                        

 درگمان سلسله ها زنگ فراقش آید
 گرشود ای هموطن این سست پیمان شکنیم

از میان شهر من بانگ ترور بر خواست                                                         
این ندا را هموطن از بیخ وبنیان شکنیم

حبس اغیار اگر شد هموطن هر قومست                                                         
گر نبود سوهان قفلش را به رندان شکینم

تا یکی آید بگویش ولوله از طفل یتیم
هموطن این ناله ها را از یتیمان شکنیم

بهر سر سبزی بهاری سر زمین ای هموطن                                                     
تخم گل پاشیم وباید سر وریحان شکنیم

حد ومرز دین ما با آتش واسطه سوخت                                                           
هموطن هررشوه؛ رشوه ستانان شکنیم

خسرو و شیرین فرهاد -----                                                                
حال ناال فرهاد ها را از بیابان شکنیم

ساقیامست می از ساغر بیداد گراست                                                                
مست درویش بیا ساغر و پیمان شکنیم

برسر کوه خرابات کشتی خود راندم                                                                 
تا که کم کم از دلم این مد فرقان شکنیم

خلوت پرواز اینست بادام گفت بیا                                                                   
هجرتاکی، از نظام این رسم دوران شکنیم

گرشبی آبی به احوال می مهحورت                                                                
رشعه روی توگیریم، ماه تابان شکنیم

هموطن تاکی تحمل زجر نادانی کشیم                                                               
کن پژوهش به لیسه واین درد نهان شکنیم

                                         فرید پژوهش

که  است  پدیده  بیکاری          
خصوصًا  و  افغانستان  مردم  تمام 
تحصیالت  فراغت  از  بعد  جوانان 
بیکاری  باشد،  روبرومی  آن  با 
روی  دارد:  بسیارخطرناک  عوافب 
پیوستن  اعتیاد،  به  جوانان  آوردن 
به صفوف مخالفین و ترک وطن 
به  منجر  که  کردن  مهاجرت  و 
این  جوانان  تعداد  یک  کشتن 
هیچ  دولت  اما  میگردد.  سرزمین 
یک  و  منظم  پالن  طرح،  توجه، 
زمینه  درین  درست  سیاست 
انجام  را  زیربنای  کارهای  نداشته 
مشکالت  اندک  بتواند  که  نداده 
مرفوع  را  ویران  کشور  این  مردم 
ذخایر  داشتن  با  افغنانستان  سازد. 
گرفته  دست  روی  اگر  که  بزرگ 
شودومدیریت درست صورت گیرد 
از  فرد  آغاز گردد هیچ  و کارشان 
کشور بیکار نخواهد ماند متأسفانه 

و  بوده  ناکام  زمینه  این  در  کرزی  آقای  ساله   13 دولت 
نتوانست با این مشکل اساسی مبارزه کند میبینیم  روز به روز 
فیصدی بیکاران بیشتر و بیشتر شده میرود و همچنان چالش 
عمده بیکاری وجود فساد گسترده اداری و واسطه بازی است، 
به هر رقابت که جوانان اشتراک میکند اول خوشحال بر این 
است که شرایط بست های اعالن شده را دارا میباشد غافل 
از این است که شرایط استخدام کارمند در افغانستان به جای 
درجه تحصیل، لیافت، شایستگی، تخصص و تجربه کاری، 
داشتن یک وکیل، رییس و وزیر میباشد که با کمال تأسف 

80 فیصد جوانان ازاین شرایط برخوردار نیست و نمیتواند به 
که  گردیده  باعث  دلیل  همین  شوند  کامیاب  رقابت  پروسه 
فیصدی بیشترجوانان بیکار از این شعبه به آن شعبه و ازاین 
دفتربه آن دفتر سال ها پشت کار حیران وسرگردان است و 
فرصت این را پیدا نمیتواند از اندوخته های خود که در دوران 
تحصیل فراگرفته استفاده کند وبا همان عزم راسخ،  نیروی 

جوانی و افکار جدید مصدرخدمت به جامعه خود گردد .
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  آستانه  در  خوشبختانه       
و  ایمانی  مسئولیت  قرارداریم   1393 والیتی  شوراهای 
وجدانی تمام باشندگان این کشور است و مخصوصٌا جوانان 

و کسانیکه به دوره های قبلی در انتخاب خود دقت نداشته 
پای  به  مشتاقانه  است  دیده  را  انتخاب  آن  و محنت  رنج  و 
صندوق های رأی رفته این امانت بزرگ را به اهلش بسپارد 
تجربه  باردیگر  تا  باشد  داشته  بسیاردقت  خود  انتخاب  در  و 
اهلیت،  که  کند  انتخاب  را  کسی  نشود،  تکرار  گذشته  تلخ 
شخصیت وشایستگی انتخاب شدن را دارا بوده، نماینده مردم 
باشد، افراد استفاده جو را مثل دوره های گذشته نباید انتخاب 
کرد که توسط آرای مردم چوکی را اشغال کرده اما نمایندگی 

از یک تعداد افراد خاص میکند. 

 معضل بیکاری
غالم حسین رسولی "

مشکالت تعلیم وتربیه درولسوالی لعل وسر جنگل
باآنکه معارف افغانستان بسوی پیشرفت وطرقی درحرکت 
است دربعضی ازمناطق افغانستان مشکالت فراوان وجود 
این مناطق رسیدگی  باید دولت در مشکالت   دارند که 
لعل وسر جنگل می  ولسوالی  مناطق  این  ازجمله   . کند 
مشکالت  منطقه  درین  وتربیه  تعلیم  درعرصه  باشدکه 
حتادرمرکز،  روان1392  درسال  مثال:  دارد  وجود  بسیار 
درسی  کتب  کامل  نبود  چون  مشکالت  دارای  مکتب 
که درسیستم جدید نظربه پالن وزارت معارف افغانستان 
تدریس می شود. درلیسه  امام علی بعضی از کتب درسی 
وجود داشت ولی بسیاری کتاب ها وجود نداشت که در 
از  بعضی  که  بلند عرضه می شدن  های  قیمت  به  بازار 

از شاگردان  این کتب... می کردن ولی بعضی  شاگردان 
توان ... این کتب را ندارند. 

لعل  درمکتب  مسلکی  استادان  بود،  استاد  دیگر  مشکل 
از  که  شوند  می  استاد  کسانی  ندارند  وجود  جنگل  وسر 
صنف دوازده فارغ شده باشد ودر کانکور بی نتیجه مانده 

باشد که خود ...
درمرکز به  هر حال اما در اطراف مرکز لعل وسر جنگل 
شاگردان  برای  را  درس  که  نداشتن  وجود  هیچ  استادان 
کتاب  یک  شاگردان  مناطق  از  بعضی  کند  تدریس 
سال  اول  از  صفحه   10 دارد  صفحه   300—200 که  
معارف  وزارت  آینده  درسال  اگر  است  آخیر خوانده  به  تا 

نکند  رفع  را  مردم  مشکالت  ها  زمینه  درین  افغانستان 
شاگردان نمی تواند درکانکور شرکت کندو موفق شود. 

اکثر مردم لعل وسر جنگل اشتغال شان زراعت ومالداری 
است که این هم ثمر خوب ندارد. آنانکه درکانکور شرکت 
تر  خوب  شغل  دارای  شان  پدران  میشوند  موفق  میکند 
است که پسران شان در کابل درس می خواند که یک 
نفر درکابل دریک سال 50 الی 70 هزار افغانی مصرف 
دارندکه ازتوان  کسی که زراعت پیشه است خارج است . 
ودراخیر، ما مردم لعل وسر جنگل درسال آینده 

خواهان رفع این مشکالت هستیم.
                                            

رسانیده  مندان  عالقه  عموم  اطالع  به 
میشود اینکه   پروژه سراسری انتخابات 
نیاز  درنظرداردو  که  هنگفت  بودجه  با 
مبرم به کارمند دارد لذا از عموم عالقه مندان تقاضابه عمل می آیدکه 

از این پروژه مستفید شوند.
قوانین و مقررات : کارزیاد مزد کم، پذیرش زیاد معیار نمرات کم. 

مزد کارمندان به سه مرحله پرداخته میشود.
1- مرحله اول وعده ونویدهای چرب.

2- مرحله دوم در جریان کار بعضی اوقات در پهلوی نان چای، لوبیا، 
دال نخود ...نیز داده میشود.

3- مرحله سوم در ختم کار اگرکاندید مورد نظر برنده شد برای شما 
خوشحالی است و در پهلوی خوشحالی نوید که حاالوکیل از خود مااست 

یگان کار و باری دیگه برایت ردیف میکند اینست مزد کارمندان. 
وظیفه کارمند: فریب دادن مردم قسمکه خود کارمند با وعده و نوید 
فریب خورده همان قسم با وعده های و نویدهای دروغین و آنچه را که 

تجربه کرده است میخواهند مردم را فریب بدهند. 
     بنآماباید به انتخاب خود دقت داشته باشیم و به دقت قدم برداریم،  
شخصیت های متفکرجامعه راانتخاب کنیم ونظام شایسته ساالری را 
به وجود بیاوریم تا باردیگر مثل دوره های قبل مرتکب اشتباه نگردیم 
که بعد از آن افسوس خوردن فایده ای ندارد اگرماازهمان روزاول درباره 
کسانیکه خودرا درشورای والیتی، پارلمان یا ریاست جمهوری کاندید 
پیشیمان  هرگز  نکنیم  حرکت  تقلیدی  و  باشیم  داشته  مطالعه  نموده 
کردن  درنک  اندکی  وبدون  کردیم  تبلیغ  تفلیدی  واگر  نخواهدشدیم 
رای دادیم پس یک عمر پشیمانی به دنبال دارد درپایان تقاضای من 
ازعموم ارجمندان که این پاراگراف طنزمانندرامطالعه میکند اینست به 
کسی رای بدهید که اهلیت، شخصیت ولیافت نماینده شدن را داشته 

باشد و نماینده مردم باشد نه نماینده دو سه نفر خاص. 

انتخابات رسید!!!!

غالم حیدرهمدرد "

ساختن  اعمال  علت  به  که  کشوراست  افعانستان     
حکومت  درخالل  ومذهبی  آمیزقومی  تعصب  سیاست 
مسیرخطرناک  یک  تاریخ  ای  لحظه  درلحظه  استبدادی 
راسدراه یک قوم وملت وجنبه های منفی، روحیه تعصب 
وحتی عناد وخصومت مذهبی را میپروراند. این خصومت 
عبدالرحمن  استبدادی  نظام  دردوران  که  رسیدن  تاجای 
های  زنجیره  رساندن  قتل  به  را  هزاره  مردم  62فیصد 
تحمیل  هزاره  مردم  ای  وگرده  برگردن  واستبداد  ظلم 
شدن، عده ای شان را به عنوان برده به کشورهای دیگر 
فروختن. دیری ازاین حکومت استبدادی نگذشته بود که 
ریزی  طرح  باردیگردرپی  وطن  این  وددمنشان  مزدوران 
بدوشان  ازریسمان  نژادی  افشاربرخاستن  خونین  فاجعه 
های  داروچهره  پینه  بادست  که  زمان  ومحرومین  تاریخ 
تکیده دربسا نقاط کشوربه عنوان محرومین ومحکومین 
این سرزمین، دوران زندگی شان را با هزاران سختی ها 
ومشکالت این مسیرتاریخی رادنبال میکردند، وبا کمترین 
رنگ ونام باکاروانهای زندگی تاریخی، سیاسی واجتماعی 
ترین  قاتل  با  دادن،  ادامه  شان  تدریجی  وباحرکت 
حکمروای زمان باقتل عام های دسته جمعی روبروشدن 
بدوش  نژادریسمان  این  ازبین  مردابوذرگونه  تاانیکه  و 

وهراس  ترس  وبدون  باجرات  قدکشیدند  تاریخ  وگمنام 
رادرصحنه  را سردادن وحقوق مردمش  فریاد حق طلبی 
مطرح  زمان  استبدادگران  درمقابل  تاریخی  ای  مبارزه 
دوران  دربرابرظالمان  اش  خواهی  شعارعدالت  وبا  کردن 
قطعلم کردن وفریاد اش راباچنین جمالت ابرازکردند: من 

یاور مظلومین ووارث ریسمان بدوشان تاریخم!
تنها  نه  زمان  ومزدوران  ظالمان  ددمنشان،  گوشهای  اما 
ندای عدالت خواهی  بلکه  لبیک نگفتن  ندای وحدت  به 
راتحمل نتوانیستن وحتی توان شنیدنش رانداشتن، درپی 
خواهی  عدالت  صدای  این  بردن  وازبین  ساختن  خفه 
اجیرساختن  جز  وراهی  برخواستند  منادی  درگلوی 
وباردیگردرپی  رانداشت،  وکوردالن  عناصرفرصدطلب 
بدوش  ریسمان  ای  قبیله  این  ساختن  ونابود  گمنامی 
برخواست، که دربیست ودوم دلو 1371 حادثه خونین وغم 
انگیز افشاررابه وجود آوردند تا جان صدها انسان بیگناه را 
بگیرند ومردم عزیز مارا باردیگردرغم عزیزانش نشاندن.
مردم متدیین،شریف وشهیدپرورولسوالی لعل وسرجنگل! 
یک  سرخ  وراه  حقانیت  مظلومیت،  وحدیث  افشارتاریخ 
ملت است؛ ملتی که درمسیرتاریخ وزمان بادستهای پرآبله 
زیربارتیغه های جالدان ومزدوران زمان دست وپنجه نرم 

کردند وفاجعه افشارخونین ترین فاجعه درمسیرتاریخ ثبت 
ای  وظالمانه  استبداد  ازحکومت  دیری  چندان  نه  است، 
عبدالرحمان نگذشته بود کوردالن این وطن درصدد به راه 
ومیخواستن  افشاربرخواست  فاجعه  ریزی  وطرح  اندختن 
بکشاند.  وگمنامی  یغما  به  را  قبیله  این  هویت  که 
خواهروبرادرافشارمسلخ وقتلگاه هزاره هاست پس افشاررا 
میگذرد  فاجعه  ازاین  زیادی  سالهای  اگرچه  نبرید،  ازیاد 
جنایات  آثارآن  اما  است  یافته  پایان  برافشاریان  وتجاوز 
ای  فروریخته  ازدرودیوار  است  هنوز  که  هنوز  وقساوتها 
رفت،  نخواهند  ما  مردم  وازیادوخاطره  نشده  افشارپاک 
درشب بیست ودوم دلو سال 1371 افشاربه قتلگاه مردم 
هزاره مبدل گشته بود وکوچه هاوپس کوچه ها به ماتم 
سرا مبدل گردیده بودند، بیائید غرق دلتنگی افشار شوید 
شهدای  بیائیدصدای  آری  افشاردرودبگویید،  وبرشهدای 
عمق  غمبارتان  ودرامتدادنگاه  بشنوید  وضوح  به  افشار 
فاجعه افشاربنگرید وطوق لعنت را برگردن جنایت کاران 
که  نمایم  میثاق  افشارتجدید  شهدای  وبا  افشارانداخته 
افشارتداوم تاریخ خونین کفنان هزاره است.بیست ودومین 
سالروز حادثه خونین افشار را به تمام ملت غیوروشهیدپرور 

لعل وسرجنگل تسلیت عرض مینمایم.

 

فاجعه خونين افشار مثل زخم 
ناسوردرپيشانی تاريخ کشورما 

 ثبت است!

  علی شیر کاتب زاده

"
 

علی احمد عزیزی  
محصل دانشگاه بامیان
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افول یک ستاره درخشان ازآسمان معارف لعل وسر جنگل

 با نهایت تاسف وتاثر درگذشت شخصیت  علمی واجتماعی، جناب استاد مبلغ اولنگ قول را به تمامی ملت شریف لعل وسر جنگل، 
بویژه طبقه روحانیت ومعارف وخانواده شریف شان بااالخص برادر عزیز، محمدکربالی تسلیت عرض میدارم . درگذشت نا به هنگام 

استاد مبلغ که در سحر گاه 1392/11/15 درحال مناجات ودعا درباالی سجاده نماز، درمسجد مدرسه شان واقع شد، یک ضایعه 
بزرگ وجبران ناپذیر در ساحه فرهنگ ومعارف لعل وسر جنگل شمرده میشود؛ استاد مبلغ به معنی واقعی کلمه یک مبلغ احکام 
الهی بود، او با مناجات عاشقانه ودعاهای شبانه خودکه همواره خیر مردم را مد نظر داشت، برای مردم خود یک پیشوانه معنوی 

ویک سنگر دعا بود که  از دست رفت، اوعالوه  بر اینکه یک واعظ ومبلغ توانا بود، یک شخصیت خالق ومبتکربود، اوبرای اولین 
بار در تاریخ مدارس علمیه لعل وسر جنگل از دختران مکتب در داخل حوزه درسی خود شاگرد پذیرفت، او باایجاد یک مدرسه علمی 
درساحه دور افتاده خم شور، به تاریخ فرهنگ این مردم رونق خاص بخشید،  او در مدت کوتاهی که به فعالیت فرهنگی درساحه خم 

شور مصروف بود شاگردانی زیادی را از طبقه ذکور واناث به شکل دوبعدی درمکتب ومدرسه تربیت نمود وهم اکنون از شاگردان 
استاد، شخصیت های علمی به جا مانده که انشااهلل ادامه دهنده راه استاد خواهد بود.

باردیگر درگذشت شخصیت علمی جناب استاد ناطقی گرماب را به مردم متدین لعل وسر جنگل  خصوصًا مردم غیور گرماب سفلی 
وخانواده وفامیل شریف استاد تسلیت عرض میداریم ؛ انااهلل وانااهلل راجعون. 

سید محمد ظاهر واثق 
اعضای ماهنامه دانشجوی علم وعمل در گذشت اساتید بزرگوار وذخایر علمی جامعه لعل وسر جنگل را برای خانواده محترم شان 

ومردم آزاد اندیش این ولسوالی تسلیت عرض میداریم. 

که  است  کشورکوهستانی  یک  افغانستان   
مختلف  اقوام  دارد،  آسیاموقعیت  درقلب 
دراین سرزمین زندگی میکند. زندگی کردن 
کشوربسیارمشکل  دراین  زندگی  پیشبرد  و 
کشوربدست  این  بخاطریکه  ودشواراست 
به  فکرشان  که  است  قرارگرفته  کسانی 
جیب شان است نه به پیشرفت وترقی این 
وطن. مدت 13سال ازعمر دولت جمهوری 
درقسمت  ولی  گذشت  افغانستان  اسالمی 
آمده  تغیرات  بسیاراندکی  وبازسازی  آبادی 
وآنهم درتمام والیات نه بلکه درچندوالیت 
صورت  گرایی  وقوم  قوم  براساس  محدود 
گرفته است، باآن همه کمکهای بشردوستانه 
کشورهای خارجی که به افغانستان میرسید، 
وازآن  میکرد  تقویه  بایدخودرا  افغانستان 
بناها  زیر  وساخت  بازسازی  بهبود  برای 

استفاده میکرد وازهرنگاه خود کفا و مستقل می ساخت تاچه 
وقت چشم طمع به جیب دیگران دوخته شود؟ و دلیل که این 
همه کمک های خارجی به هدررفت نمایانگریک اداره ناسالم 
ونشاندهنده بی تجربه گی آقای کرزی وهم قطاران وی است .
        سوال دراینجاست که افغانستان چراعقب ماند ودلیل 
که  گفت  باید  تآسف  باکمال  درچیست؟  شان  ماندگی  عقب 

درافغانستان کسی هدف خدمت ندارد همه کمربه خیانت بسته 
کرده است، اشخاصیکه روی قدرت هستند بست های مهمی 
دوستی  ومردم  دوستی  وطن  حس  دراینها  کرده  قبضه   را 
وجود ندارد بلکه به فکری جیب شان هست چه ازراه مشروع 
آنانکه  است،  زدن  جیب  به  فقط  هدفش  نامشروع  ازراه  وچه 
شعارخدمت میدهد دروغ بیش نیست. یک عده اشخاصیکه به 
اریکه قدرت تکیه زده است حق یک مظلوم وبینوا رابه بهانه 

های مختلف ازحلقوم شان کشیده  میخورند 
ازبست  و  میسازد  تلخ  آنها  باالی  را  وزندگی 
ومقام شان استفاده جویی میکند بجای اینکه 
حق مردم تلف نشود حق مردم را تلف میکند 

حق تلفی و حق خوری تا چه وقت؟؟
وسرجنگل  لعل  وغیور  عزیز  مردم          
 1393 سال  انتخابات  پروسه  به  کم  کم 
انتخابات  با  انتخابات  این  میشویم  نزدیک 
قبلی بسیارمتفاوت است، بخاطریکه  سالهای 
بازهم  سیاست مداران با سیاست های  دروغ 
وعوام فریبانه نقش بازی میکندهوشیار باشید 
نمایید  عمل  هوشیارانه  خویش  درانتخاب 
ونگذاریدباردیگرباسرنوشت تان معامله وبازی 
سیاست  با  جو  استفاده  افراد  و  گیرد  صورت 
واین  بدهند  فریب  شمارا  شان  پوچ  های 
شوید  دیگران  ُشم  اهداف  قربانی  بارنباید 
عاقالنه عمل کنید وبه کسی رای بدهید که شایستگی داشته 
باشد واقعآ وظیفه ایمانی، وجدانی وانسانی خوده درمقابل رای 
شما ادا کرده بتواند و هدفش خدمت به جامعه باشد. وچیزیکه 
فعاالنه سهم  فعاالنه شمااست،  گرفتن  است سهم  بسیارمهم 
خودتان  دست  رابه  خودتان  آینده  که  شماهستید  بگیریداین 

توسط رای تان رقم میزنید.

 افغانستان چراعقب ماند؟؟؟
غالم حسین رسولی "

اینکه بعضی از والدین عالقه زیا دی به سر وسامان 
گرفتن فرزندان خود دارند بخاطری که هر قسم است 
ازدواج  برای  شان  واصرار  کند.   قبول  فرزندش  باید 
اما گاهی ممکن است اصرار  هم کامال طبیعی است 
والدین از حد طبیعی خود خارج شده . وحالت اجباری 
به  دادن  برای خاتمه  فرزندان  ویا حتی  بگیرد،  زور  و 
این اصرار ها ورهایی از طرفداری که درخانواده دارند. 
تن به ازدواج با فرد مورد نظر والدین شان بدهد به این 
امید که شاید عاقبت این ازدواج خوب با شد ومحبتی 
هم در دلشان پیدا شود هیچ به فکر این نیست که آیا 
تصمیم برای ازدواج دارد یا نه واقعیت آنجا است که 
به یک  ازدواج های که عدم عشق و عالقه طرفین 
سردی  به  مواقع  بیشتر  در  هم  از  تنفر  حتی  و  دیگر 
وجدایی به همین دلیل می انجامد درین زمینه توجه  
از  جلوگیری  برای  شان  والدین   و  وپسران  دختران 
وقوع چنین ازدواج ها الزم و ضروری می باشد. درست 
است که اجبار در ازدواج یا حتی تشویق بیش از اندازه 
اطرفیان به ازدواج آزار دهنده است  اما هر ازدواج که 
این شرایط را داشته باشد، ازدواج اجبار نیست اجبار به 
ازدواج گفته میشود که در آن دختر یا پسر توسط کسی 
دیگر چون والدین  ویا سر پرست خواهر وبرادر تهدید 
و مجبور به ازدواج شود  که هیچ  عالقه ای به زندگی 

با شخص را ندارد. 
خواستگار جز آشنای دو فامیل است که مدت زمانی 
از  بعضی  ولی  میشناسد،  را   دیگر  هم  میگذرد  که 
خانواده ها آنطور نیست هر کار را به دل خودها میکند 
به  تا  است  دوره جوانی  که  عقیده هستند  به  همین 
حال خوب را از بد درک کرده نمی تواند به تشخیص 
که خود شان دارد خانواده ها که با فالن شخص که 
آنها برایش تعیین کرده اند ازدواج کند به این گمان که 
ازدواج شان به خوش بختی است. خانواده ها از ایجاد 
فشار های روانی به فرزندان انجام میدهند و بااو قهر 
می کنند، تحقیر  وتوهین میکند خشونت زبانی میکند 
عده ای از والدین هم فرزند شان را از برخی از حقوق 
می  محروم  هایشان  وخواست  ها  فرصت  یا  طبیعی 
کنند. جوانان باید توجه  مسئولیت  زنده گی آینده شان 
برعهده خودشان است. انها باید به تنهایی تمام خوشی 
ها و غمهآ را تجربه نمایند و والدین واطرافیانشان نمی 
پس  کنند.  شایانی  کمک  راه  این  پیمودن  در  توانند 
کنند  سعی  وپسران  دختران  که  است  این  را  بهترین 
خود بر ای آینده زنده گی مشترک شان برنامه ریزی 

کنند وتصمیم بگیرند . 
                                         حمیداهلل  رامش                                                   

ازدواج های اجباری 

تعمیری نیمه کاره هستم که در شنیه چپرقل موقعیت دارم چندسال 
قبل یک شرکت مرا به کار گرفته بود ولی در ساختن من زیاد از 
سیمان کار نمیگرفت سنگ هارا روی هم میگذاشت باز هم قناعت 
داشتم مگرآن شرکت باز مره نیمه کاره رها کرد مدت چندسال است 
که بدون سقف به سرمیبرم اما از ولسوالی و آمریت معارف گالیه 
مند هستم که درین مدت چشم های شان کور و گوش های شان 
کر بوده که مرا ندید و درد مرا نشنیده در صورتیکه ولسوال یکی 
ازتعهداتش توجه به معارف بود و همچنان آمرمعارف در اولین روز 
که میخواست چوکی معارف را اشغال نماید 36ماده را ذکر نموده 
و گفت که این ماده ها از جمله اولویت های کاری ام میباشد که 
از 36 ماده یکی آن تکمیل نمودن مکتب های نیمه کاره بود پس 
چه شد آن وعده های چرب؟ شاید الف بیش نبود که به زود ترین 

فرصت فراموش گردید.
همین  میتریسم  نگیرد  صورت  توجه  من  وضعیت  اگربه    
دوسنگی که روی هم چیده شده از بین خواهد رفت به فکری 
من اگرنیستید حداقل دل تان به اطفال معصوم که از راه دور 
میاید به تابستان زیر آفتاب سوزان و در اول بهار و خزان در 
هوای سرد بارانی چطور درس بخواند؟ از این وضعیت خودم 
میشرمم شما که شرم ندارید درآخیر تقاضایم این است که 
اگر برایتان زحمت نمیشه یکدفعه حال مرا از نزدیک تماشا 
دل  چوکی  دهیداگراز  نجات  را  من  شرمندگی  ازاین  نموده 
کنده میتوانید یا اینکه میترسید تا برگشتن شماچوکی را کسی 

دیگر اشغال نکند چوکی را هم با خود گرفته بیایید. 

غالم علی رسولیدرد دل تعمیرمکتب متوسطه چپرقل با مقامات !!!!

باتوجه به گرایش های حزبی درولسوالی لعل وسرجنگل هر ازگاهی 
شب نامه ها با متن های انتقادی علیه یکدیگردراطراف وکوچه پس 
کوچه های این ولسوالی به چشم می خورد هریک دیگری را متهم 
به خیانت به مردم وملت می کنندکه این خود بازی کودکانه است.

وبازارپراگنده  هادرکوچه  نامه  شب  هم  پی  شب  دردو  قبل  چندی 
گردیدکه ازلحاظ شکل جمالت، فونت خط و سیستم نویسنده گی با 
هم مشابهت های داشتند به هر حال همه می دانند که دستان چه 

کسانی درپشت این قضیه است .
   درمتن شب نامه اولی کلماتی به کاررفته بودکه می خواسته انتقاد 
خویش را نسبت به بی عدالتی وبی قانونی ابراز نماید وبه اصطالح 
نموده  اشاره  نمایش می گذاشت وبه کلماتی  به  را  جنبه اصالحی 

بودن که دربعضی ازمقاالت نشر گردیده بود ومی خواستن که به 
از  وعمل  علم  نشریه  اما  بدهد  ارتباط  را  شان  بزدلی  این  نحوی 
کسی ترس وبیمی ندارد واینکه اصالحات نیست کسانی که درپی 
حقایق مردم وجامعه ازتاریکی شب استفاده نمی کنند ودرروزروشن 
دربرابر بی عدالتی ها ابراز وکسانی که مرتکب چنین اعمال می شود 
مشخص است . کسانیکه دست به چنین اعمال ناجوان مردانه می 
اگراین طور نیست درروز دربرابر مردم  زنند خود خائین ومزدوراند 
نشان  را  شان  بودن  خائین  خود  این  که  نماید  ابراز  ها  این حرف 
می دهدوبا بی شرمی تمام می نویسدکه کسانی که درنشریه های 
شان  موضوعات اصالحی را نشر می کنند مورد تهدید قرار گرفته 
اند ماهنامه دانشجوئی علم وعمل به دلسوزی افراد بزدلی که مانند 

خفاش از تاریکی استفاده می کنند نیاز ندارد واز هیچ تهدیدی در 
هراس نیست )نه سیر خوردیم نه سیر بوی می دهیم (اگر دلتان به 
حال این مردم سوخته وازدزدی، اختالس های آشکار، بی قانونی 
نیست  دراز  ها  دزدی  کاسه  به  خود  بریدودست  می  رنج  حاکمان 
حقایق را آشکارانه افشاء نماید که ملت شما را بشناسد اما نمی توانید 
با انداختن چند کاغذ پاره نمی شودخود را حامی حرکت های مدنی 
دانست وما ضرورت به حمایت گر نداریم، حامی ما مردم وملت ما 
است وما متعهد به افشاءگری درمورد بهره برداری به هر نحوه ای 
که باشد هستیم اینها می خواهند کثافت کاری هایشان را به دامن 
کسانی دیگر پاک نماید نمی خواهد کسی برای ما دلسوزی وترحم 

نماید چون خود الیق ترحم هستید.

مدیرمسئول ماهنامه دانشجوئی علم وعملاصالح گران شب گرد:


