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چشم انداز: 
  علم وعمل انعکاس دهنده 

واقعیت های جامعه :

 با آنکه پروسه انتخابات 1393 دردوره 
اول نتوانست کرسی ریاست جمهوری را 
بزندوبعد  رقم  کاندیدان  از  یکی  نفع  به 
ازمدت طوالنی وارد دوره دوم رقابت بین 

دو کاندید پیش تاز گردید.
دردور دوم این رقابت ازمسیرخود خارج 
انتخابات  ترین  ازجنجالی  یکی  شدوبه 
جهان مسمی گردید که این برای کشوری 
اقتصاد  یک  دارای  که  افغانستان  چون 
جامعه  های  کمک  به  ناپایدارومتکی 
جهانی است سخت غیر قابل جبران می 
وامنیتی  اقتصادی  سیاسی،  باشدوثبات 
دراین  وحتی  است  زده  برهم  کلی  به  را 
اواخربصورت خطرناکی درآمده است وبه 
میشد  طوالنی  پروسه  این  که  هراندازه 

زیان بیشتری به ملت وکشورمی زد.
کامل  کشوربصورت  اقتصادی  چرخه 
ازسرمایه  وبسیاری  است  گردیده  فلج 
باقی  وساکن  تردید  درحالت  گذاران 
مانده اند ومیلیارد ها دالر سرمایه ازکشور 
خارج گردیده است وصدمات این را ملت 

محروم به وضوح درخود نشان می دهد.
این  بارعظیم  افغانستان  مردم  بهرحال 
وچشم  کشد  می  بدوش  را  مشکالت 
انتخابات  این  نامجهول  فردای  امید  به 
که  است  بسته  دل  آرزو  این  وبه  دوخته 
این کشوروضعیت  بعدی  زعامت  با  شاید 
رود  وپیشرفت  بهبودی  روبه  افغانستان 
حکم  وثبات  صلح  گردد،  تامین  وامنیت 
بارکنونی  اسف  وضعیت  وبه  شود  فرما 

نقطه پایانی گذاشته شود.
ولی بعید به نظر می رسد که انتخابات 
که دراین برهه حساس که رسیده بتواند 
یک حکومت قانونی را درکشور بوجود آورد 
درهرموردی  انتخابات  درافغانستان  لیکن 
ولسی  جمهوری،  درریاست  چه  باشد  که 
ازطرف  والیتی  شوراهای  ویا  جرگه 
دهی  سازمان  وداخلی  بیرونی  حلقات 
باشد  نمی  استقاللیت  ودارای  گردد  می 
نموده  کاری  دست  را  انتخابات  وپروسه 

وبه نفع مشخصی راهنمایی می کنند .
وعمل  علم  دانشجوئی  ماهنامه  دیدگاه 
درسطح  انتخابات  موضوع  به  دررابطه 
بصورت  والیتی  وشوراهای  جرگه  ولسی 
این  به هیچ صورت  است که  این  کامل 
مشروعیت  ودارای  نبوده  شفاف  پروسه 
مردم   وانتخاب  مردم  رای  چرا  نیست 
وملت  مردم  وبا  شود  نمی  گرفته  درنظر 
بازی می کنند چرا که دربسیاری از موارد 
مداری  قدرت  فقط  که  افراد  ازاین  مردم 
اینها  اما  بیزارند  دانند  میراث خود می  را 
مدعی آرای بلند می باشد چرا که تقلب را 

پیشه خود قرار داده اند .
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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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وای به حال آن مردم که سرمایه شفاخانه 
اش رادوای تاریخ گذشته تشکیل میدهد.

باشد  می  های  ولسوالی  از  یکی  وسرجنگل  لعل  ولسوالی     
مخصوصا  گردید  مقرر  آن  ادارات  دریکی  که  هرشخصی  که 
می  قرار  خویش  رسیده  ارث  به  میراث  را  آن  ولسوالی  کرسی 
دهد ومدعی آن می شود که این مقرری جاودانه می باشد وبه 
شخص وی ازپدرش که ملک زرخرید بوده است به ارث رسیده 

است ودیگرنباید کسی حال وهوای این را نماید. 
به حیث  متعددی  وافراد  اشخاص  درافغانستان  ازآغاز حکومت   
وبیشی  کم  دوسال  درحدود  اما  ورفتن  یافتن  تقرری  ولسوال 
گردید  تقرر  وسرجنگل  لعل  ولسوال  حیث  به  رضائی  اسماعیل 
وتغییرات  قانون ومقررات  ازحاکمیت  تقرری خویش  ودرروزاول 
مثبت دروسطح ولسوالی به زبان راند که ازجمله نظارت دقیق 
نحوه  به  را  شان  وظایف  که  ادارات  شفاخانه،  معارف،  براوضاع 
احسن انجام نمی دهند، مبارزه با فساد اداری، جلوگیری ازفعالیت 
افراد مسلح وده ها مشکالت دیگر...اما بعد ازچندی این سخنان 
به  طوالنی  های  رخصتی  رفتن  با  خود  رفت.  فراموشی  باد  به 
کابل ویا خارج از کشوراصل قانون مندی اداری را زیرپا گذاشت، 
مواد  به  دررابطه  آوری  شرم  اختالس  وی  ولسوالی  درزمان 
W.F.P اتفاق افتاد اگرنظارت برعمل کرد معارف وجود داشت 
پس چرا این اتفاق رخ داد، با اینکه درقسمت شفاخانه مشکالت 
زیادی موجود بود باتقرری خانمش درشفاخانه این وضعیت را به 

امان خدا رها نمود واین خود نوعی ازمعامله گری را به مسئول 
شفاخانه نشان می دهد، دراین مدت درکدام اداره ازفساد اداری 
جلوگیری شده است وازکدام شخص متخلف بازپرس به عمل 
آمده است؟ درمدت چندین سرقت مسلحانه صورت گرفت وکدام 
تحرک نظامی بر علیه ایشان انجام شد تا دیگرنطفه ای بی بند 

باری خشکانده شود.
برداری    پروسه توزیع گندم به کدام رسوائی رسید وچه بهره 
ها که نشد ودرآخرحتی طرح توزیع سهمیه گندم بین طرفداران 
»یکی  گویند  می  درختم  ولسوال  وجناب  شد  مطرح  وکال 
است«،  بوده  آمیزگندم  موفقیت  توزیع  مثبتم  های  ازدستاورد 
زمانی که دواهای تاریخ گذشته درشفاخانه توسط ارگان امنیت 
اقدامی جدی صورت نمی  ملی کشف وشناسائی می شود چرا 
گیرد تا پی گیری شود این ها خود ازبی کفایتی وبی مسولیتی 
ایشان سخن می گویند واین را بیان می دارد که سخن با عمل 
زمین تا آسمان فرق دارد وبه فکر منافع شخصی خود می باشد.

به  آید  می  دیگری  ولسوالی  به  اش  تبدیلی  مکتوب  زمانیکه 
اما کدام  نماید  را مقرر  تا دوباره خود  به مرکز می رود  سرعت 
به  اندازه سرعت عمل  این  به  المنفعه  برای کارهای عام  وقت 
خرج داده است آیا این ولسوالی میراثی می باشد که با تمامی 
باید بدون قید وشرط ولسوال باشد این مردم مسئول  ناکارآیی 

می خواهد تا حد اقل کمی ازوضعیت مردم با خبر باشد ما نمی 
چنین  بخواهد  بعدی  اگرولسوال  نمایم  ازکسی حمایت  خواهیم 
رویشی را تعقیب نماید بازهم ما ومردم ما خواهد اعتراض نمود 
مردم  درقبال  که  اش  وظایف  به  نتوانست  رضائی  آقای  ولی 
آقای  شاید  بماند.  باقی  خود  تعهدات  به  ویا  نماید  عمل  داشت 
رضائی دارای حامیان پرقدرت باشدولی مردم مسئولی میخواهد 
که جواب گوی نیازمندی های شان باشدونه فقط بخواهدمنافع 

چندی را تامین نمایداین خودجفائیست درحق این مردم وملت.
قرار بگیرد شاید شخصی  آزمون  بگذارید کسانی دیگردرمرحله 
یک  حیث  به  بتواند  تا  برآمد  موفق  آزمون  ازاین  شان  دربین 
مسئول دلسوزحرف های مردم اش را بشنودودرد های مردم اش 
را احساس نماید این وظیفه یک مسئولیت است نه ابزاری برای 
پول جمع کردن. تا حال که نشان می دهد فقط منافع شخصی 

ارجعیت داشته است .
را  این  نمایند وهرکسی  را تلف  ما دیگرنمی گذاریم حق مردم 
میراث شخصی خویش قرار دهند مردم مسئول پاسخ می خواهد 
واین حق مدنی ماست هرکسی که باشد فرق نمی کند باید به 

مسولئیت های که دارند عمل نمایند.

سیدعلی رضاسادات   "

ولسوالی میراثی 

ارایه  مسئولیت  که  است  دوسال  مدت    A.C.T.D موسسه   
ولسوالی  درین    C.H.A موسسه  از  بعد  را  بهداشتی  خدمات 
برای  قناعت  قابل  خدمات  دوسال  درمدت  که  دارند  عهده  به 
مطابق  خدمات  ارایه  از  شکایت  همواره  ومردم  نداشته  مردم 
نورم صحت عامه ازین موسسه داشته تا آنجا که مسئولین این 
شفاخانه از مدیریت سالم اراکین دولتی استفاده نموده دست به 
توزیع دواها تاریخ گذشته می زند که خوشبختانه با تالش ادارات 
بدوقول:  هم  آن  گشته  مخطل  روند  این  ولسوالی  این  کشفی 
قول اول به مقدار یک صدوبیست کارتن دواهای تاریخ گذشته 

وقول دوم  مقدار هفتادویک کارتن دوا تاریخ گذشته سرپرست 
شفاخانه توسط امنیت ملی دستگیربه حارنوالی تسلیم داده میشود 
وحارنوالی نیز تا آنجا که صالحیت داشت تحقیقات نموده وبعد از 
اتمام تحقیقات خویش آمر صحت عامه وسرپرست شفاخانه را 
دستگیر وعازم چغچران می سازد گرچند تالش زیاد نمودیم تا 
درین مورد نظر آمر صحت را نیز با خود داشته باشیم اما بعد از 
مراجعه مکرر ایشان از دادند معلومات برای ما ابا ورزید دردآنست 
خود این حادثه واقعًا یک حادثه غم انگیز است زیرا این ولسوالی 
با داشتن شورای صحی فعال مرکب از افراد مسلکی وتحصیل 

دارای  جامعه  دریک  که  میگردد  معضالت  چنین  دوچار  کرده 
چنین افراد یک حادثه خیلی ساده اتفاق می افتد و کار به درازا 
می کشد تا انجا که دست ها نرم ومالیم ضامین مردم دروازه 
حارنوالی را باز نموده واز آنجا عزم سفر به والیت می نماید وما 
باشید شاید  نداشته  داد که تشویش  را بشما خواهیم  این مژده 
این افراد درظرف یک هفته از تعقیب خالص شده دوباره ناظر 

سیمای مبارک شان خواهیم بود.                       
       قربانعلی الفت

از کفیت خدمات شفاخانه تا گرفتار آمرصحت عامه وسرپرست شفاخانه
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قربانعلی الفت "

 

درچهارچوب  وعمل  علم  دانشجوئی  ماهنامه     
نهاددانشجویی علم وعمل به حیث یک نهاد مدنی 
درراستای فعالیتهای اجتماعی، مردمی ومبارزه با 
دهنده  وانعکاس  برمردم  حاکم  های  عدالتی  بی 
دردها ومشکالت فرا روی مردمش درجامععه می 

باشد.
شوراهای  انتخابات  دوره  کردن  امابعدازسپری    
والیتی وریاست جمهوری به مدت کوتاهی نظربه 
بعضی ازمشکالت وکارشکنی های تعدادی ازافراد 
کشورکه  بسامان  نا  ووضعیت  مغرض  واشخاص 
است  درهراس  مدنی  های  حرکت  ازموجودیت 
ونمی خواهد این نهاد وماهنامه به فعالیتهاخویش 
ادامه دهد وبه بهانه های مختلف سنگ درراه می 
اندازد توقف داشته که با تالش وسعی ازمجرای 
را  اند وبه  را برطرف کرده  این مشکالت  قانونی 

وآرمان خویش ادامه می دهد .
  چراکه هدف ماخواست ملت ماست وما به هیچ 
نحوی ازخواست ملت نمی گذریم حتی که به قیمت 
باشد وکسانی که می خواهند به اشکال  جان ما 
مختلف جلواین حرکت را بگیرند سخت دراشتباه 
اند وبه نظرما وملت شریف لعل وسرجنگل اینها 
خائنین مردم وملت است ومی خواهند که مردم 
رااز واقعیت ها دورنگه دارند وبدون هیچ مانعی به 
عملکردهای سودجویانه ومنفعت طلبی های خود 
ادامه داده تا مثل سال های قبل تمامی ناکارآیی 
شان را مخفی ویا توجیه نماید. درست است که 
دربسیاری ازبرنامه های  شوم وپلیدشان تا حدی 
موفق می شوند ولی نمی توانند این جریان فکری 

ومردمی را سرکوب ویا خاموش نمایند.
مردم شریف لعل وسرجنگل بعدازگذشت انتخابات 
متوقف  و  زدند  برهم  درپی  ازحلقات  عده  یک 
کردن این رسانه آزاد وبدون وابستگی برآمدن و 
فضل  به  اما  نکردن  دریغ  ای  دسیسه  ازهرگونه 
خودشان  ورسوای  با شکست  ها  برنامه  این  خدا 
به پایان رسید آنها می خواستند که به شکلی این 
حرکت را جلوگیری ویا تحت کنترول خود درآورند 
مردم  رسی  ودست  مردم  برای  حقایق  ازگفتن  و 
به این رسانه که درخدمت مردم است جلوگیری 

نمایند.
شان  ومزدوران  حلقات  این  باردیگربه  یک    
تذکرمی دهیم که ماهنامه دانشجوئی علم وعمل 
متعلق به یک تعداد محدود وخاص نیست واین را 
ثابت کرده است وبه تعهد خویش دربرابر مبارزه 
شکی  وقانون  عدالتی،  بی  اختالس،  فساد،  با 
به  ما  باشد  که  وهرکسی  درهرسطح  پایداراست، 
درهراس  کسی  وازهیچ  داریم  تکیه  خود  مردم 
وشایعه  دسیسه  باهرنوع  مقابله  وبرای  نیستیم 

پراکنی آمادگی داریم.
درپایان: تسلیت وهمدردی خویش را با بازماندگان 
رمضان  سوزماه  جان  واقعه  و  دلخراش  حادثه 
خواهیم  می  رحمان  وازخداوند  نمایم  می  عرض 
که با موالیشان شهید محراب حضرت علی )ع( 

محشورگردانند.
                                                                        

خداوند  که  روزی  ازآن    
انسان  انسان را خلق نمود 
رابه آموختن ودرک اشیائی 
داده  دستور  اش  حول  ما 
امربرای  ودرحقیقت  است 
سرمشق  را  دانستن  انسان 
وانسان  است  داده  قرار 
بوده  دانستن  توسط همین 
ترقی  این  به  که  است 
گردیده  نائیل  وپشرفت 
اززمانی که انسان بصورت 
بدون  وعریان  برهنه 
ها  دربیابان  وغذا  مسکن 
درک  بدون  ها  وجنگل 
خویش  ماحول  ازاشیائی 
امروزکه  الی  زیست  می 
خاکی  فراترازکره  پا  حتی 
است  گذاشته  زمین 
کردن  فکرزندگی  وبه 
ویا  دیگر  درسیارات 
به  یابی  دست  باالترازآن 
دیگرافتاده  های  کهکشان 

ادیان  تمامی  است،  وعلم  سواد  ازنعمت  وهمه  همه  است 
تشویق  وسواد  علم  آموختن  به  را  خویش  پیروان  الهی 
کلمه  با  )ص(  پیامبراسالم  بعثت  حتی  اند  نموده  وترغیب 
دهد  می  نشان  وضوح  به  خود  واین  است  آغازشده  )اقرا( 
تاکید شده است  اهمیت علم  به  اندازه  به چه  که دراسالم 
دانسته  واجب  عمل  یک  ومرد  برزن  علم  آموختن  وحتی 
شده است وبه تمامی مسلمانان ابالغ می نماید که علم را 
بیاموزاگر درچین باشد که متاسفانه برعکس عمل می شود .

جوامع  بردند  می  بهره  علم  ازفیض  مسلمانان  که  درزمانی 
وازعلم  بودن  درگیرخرافات وغارت وچپاول  واروپائی  غربی 
وسواد بصورت کامل بی بهره بودن وزمانی که دانشمندان 
خارج  آنها  برای  زدند  می  علمی  مسائل  به  دست  اسالمی 
ازباورذهنی می بود تمامی کتابخانه های بزرگ دنیا دربخش 
ها ورشته های مختلف درجوامع اسالمی قرار داشته است، 
سفربه  نیازمند  آنها  مدرن  وفنون  علوم  آموختن  برای 
کشورهای اسالمی می بود، اما متاسفانه ما با این همه تاکید 
واین  ببریم  پیش  به  را  راه  این  نتوانستیم  دینی  وارشادات 
ارزش های علمی خویش را حفظ ورشد دهیم وجوامع غربی 

این سرمایه بی پایان را ازما ربودن وبرعکس عمل های غیر 
انسانی وغیردینی شان را مانند خرافات، تشنج، افراطیت بی 
سوادی شان را به ما انتقال دادن که امروز ما شاهد بدبختی 

، فقروتباهی هستیم.
مهد  که  بوده  اسالمی  کشورهای  ازاین  یکی  افغانستان 
تمدن، فرهنگ وکانون علم بوده است ودراین سرزمین مانند 
ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا، فارابی وهزاران ادیب ، شاعر، 
ریاضی دان، مورخ، منجم وعالم دررشته های مختلف می 
زیسته اما امروزدرهرکجای ازجهان که بحثی ازبی سوادی 
وبی  جهالت  وسمبول  برند  می  نام  ازافغانستان  شود  می 

سوادی درجهان است .
استعمارانگلیس   یوغ  اززیر  سال  دریک  وجاپان  افغانستان 
بیرون آمدن واستقالل خویش را گرفتن اما جاپان درراستائی 
تکنالوژی وپیشرفت دارای شهرت جهانی می باشد وبازیچه 
کنند  می  کامپیوتربازی  وبا  باشد  کامپیوترمی  شان  اطفال 
دولتی  اکثرمقامات  تنها  نه  که  هنوزهم  درافغانستان  ولی 
ندارند  یاد  کامپیوتررا  کردن  روشن  دولت  های  پایه  وبلند 
سواد کافی برای خواندن ،نوشتن وصحبت کردن را ندارند 
ندیده است  دراین کشورکامپیوتررا  زیادی  تعدادی  هنوزهم 

وبا دیدنش فکر می کند که پای سحروجادو دردخیل است 
وبه نام )شیطانک ( نام می برند.

درست است که تمامی شیرازه های علم ودانش درافغانستان 
با داخل شدن درجنگ دراین کشورازهم پاشید وچند نسل را 
ازنعمت سواد بی بهره گردانید وبصورت کامل یاغی وجاهل 
به بارآورد، اما با روی کارآمدن دولت حامد کرزی وحمایت 
باید درراستائی سواد می  مالی جامعه جهانی آن کاری که 
گردید  ومیل  حیف  یا  معارف  دربخش  اکثربودجه  نشد  شد 
موثریتی  گونه  هیچ  که  رسید  مصرف  به  های  دربرنامه  یا 
نداشته است وفقط راه را برای اختالس وسوء استفاده فراهم 

نموده است .
تا  زند  می  تکیه  جمهوری  ریاست  درارگ  که  هرحکومتی 
زمانی که زیربناهای معارف را بصورت دقیق نتواند بسازد نه 
دربرنامه های سیاسی خود موفق گردیده است نه می تواند 

که مشکل افراطیت ونا امنی را حل نماید.

سیدعلی رضاسادات

سواد:

مقدار  یک  غور  عامه  فواید  ریاست  گذشته  درسال        
از  وسرجنگل  لعل  ولسوالی  ترمیم سرک  را غرض  بودجه 
دهن چکه الی پل دهن نوآغه به این ولسوالی تادیه نموده 
وکاراین مسیر از تیرما سال گذشته اغاز شد ودرمدت یک 
این  اما  ترمیم گردید  تعیین شده  فاصله  با  این سرک  ماه 
از آن کاماًل  یا کمتر  ماه  ترمیم شده درمدت شش  سرک 
آنکه جرها غرض  عبور  با  است  بخود گرفته  دیگر  قیافه 
آب حفر گردیده ولی باز هم آب درباالی  این جاده درنقطه  
آب  رقص  سرعت  نماید  می  رقص  کجنو  قریه  از  تر  باال 
به حدی شدید است که موفق به تشکیل گودها در روی 
سرک گردیده وشاید ولسوال هم ازین  مسیر عبور سیاری 
دوستان  خوشی  مراسم  ویا  فاتحه  درمراسم  شرکت  برای 
خود داشته باشند اما با خون سردی ازین منطقه گذر می 
رسیده  بمصرف  پروژه  درخوبترین  دولت   وبودجه  نماید 
واز آن مسوالنه محافظت می نماید ویا شاید درین مدت 
مصروفیت کاری اش زیاد باشند بدلیل اینکه ! توزیع دواها 
آنان  وگرفتاری  مردم  برای  ازجانب شفاخانه  تاریخ گذشته 
مراجع عدلی وقضایی  به  آنان  ومعرفی  ملی  امنیت  توسط 
شاید ولسوال را نگران ساخته باشد ویا شاید با امدن حاج 
احمد حسین »دانشیار« به عوض  این ولسوال درمدت چند 

روز این ولسوال ازمردم لعل وسر جنگل اندکی آزرده باشند 
جاده  خرابی  از  اش  ولسوالی  متری  کیلو  نیم  از  ونخواهد 
از  جمهوری  ریاست  تغیر  انیکه  ویا  اورد  بعمل  دید  باز  ها 
آقای کرزی به شخص دیگر را او متاثر ساخته باشند این 
ویرانی درحال صورت میگرند که یک مقدار روغن وگندم 
تا  گشته  سرازیر  ولسوالی  فرعی  های  سرک  ترمیم  برای 
این سرک ها را داغگری نماید اما سرک اصلی که شرق 
را به غرب وصل می نماید آغوش را برای استقبال از آب 
اش  سینه  گودی  طریق  از  نموده  باز  ها  زار  چمن  های 
نماید. حال  ولسوالی می  مرکز  برآب  زالل وصاف  تبسم 
سوال اینجاست که کی مسئولیت مراقبت   پروژه ها ظاهراً 
کارشده را  به عهده دارند؟ والی، ریس فواید عامه، ارباب 
سرور خان مدیریت شاروالی چون این سرک درقلمرونقشه 
وقوماندانی   ولسوالی  محترم  مقام  ویا  دارند  قرار  شهری 
محترم امنیه؟؟ تاکی از موقف دولتی بحیث نیروی عشری 
استفاده میشود ویا اینکه مردم لعل وسرجنگل لیاقت سرک 
آبادوبهترراندارند یا ویرانه از طرف خداوند برای مردم این 
ولسوالی هدیه گردیده اند، درین چند سطر خواستم از مسیر 
نیم کیلو متری ولسوالی به شما لحظه ای چند قصه نمایم 
درحال حاضر از منطقه کرمان، قزل، گرماب اگراز ویرانی 

صبحت شود شاید توان حل این مشکالت در نزدی ادارات 
هیچ   آنها  زیرا  نباشد  موجود  وسرجنگل  لعل  دولتی  زیربط 
امر  تحت  منطقه  عمرانی  درقسمت  خدایی  تعهدی  نوع 
اندوکس  نداده  خودرا  از  تر  رتبه  بلند  مسئولین  به  خویش 
جرات ندارند مطابق قانون وصالحیت ها که قانون به آنان 
داده اند ازین مسئولین سوال نمایند بنًا کارو تالش وفعالیت 
امیز  امر مسخره  این ولسوالی  اجتماعی درنزدی مسئولین 
است  آن  هیاهوی  تازه  که  دوم  درجه  سرک  وکار  است 
درین ولسوالی آغاز گردد نیز تا حال سروکله اش آنچه که 
تصورمیشد پیدا نیست که چه خواهد شد به هر حال دردها 
ی  زیاد ومجال آن نیست تا مکمل گفته شود اما درلحظات 
پایانی نوشته ام می خواهم یک مطلب را اضافه نمایم و ان 
اینست که  خداوند برکت دهد آنانی را که بودجه داده اند تا 
از آن غرض ترمیم سرک استفاده شود ونیز خداوند خواب 
محافظان پول ها را نیز زیاد گرداند تا درآینده از کم خوابی 
به مشکل عقلی وعصبی گرفتار نشود زیرا صحت یکی از 
نعمت ها خداوند برای شخص است که باید محافظت گردد 
تاریخ  را دوای  پیشرفته ترین دوایش  آنهم درولسوالی که 

گذشته تشکیل میدهد.

پیام ماهنامه دانشجوئی  محافظت از پروژه ها دولتی وظیفه کیست؟
علم وعمل  
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 افغانستان درآتش تبعیض نژادی 
می سوزد

سیدعلی رضاسادات "

یارب از اعماق دل پرسم سوالی دیگری
کی بیاید یوسف ما، از دیار دیگری

گرچه منفور ابد شد سرکشان شصت ویک 
باز اندر شهر ما شد انفجاری دیگری

شد اساس کاخ فرعون رنگ از خون غریبان
آید او آرد بدنیا بر قراری دیگری

خاطر هجران یعقوب ای فلک دیگر بس است 
تا بکی ماند بدنیا انتظاری دیگری 

گرنباشد رسم هجر ومشکالت دیگرش 
قدرآن گل را کجا داند نگاری دیگری

گرچه شایق بهاریم ای عزیزاین نکته دان
گرنیاید یک خزان نآید بهاری دیگری

مزد هر فرهاد را کوهش بداند تیشه اش
نیتوان سازد قضاوت کوهساردیگری

وای دیدم صوفی عابد را رنگ میخرید
عاشقان را نیست خدایا! اعتباری دیگری
جزفروش رنگ وتبعیض ویا هم قین قال

نیست بر مردم نگار! کار وباردیگری
بالکد دیدم حماری گفت بر تقدیر ها 

کرد سالم رنگ حماران بر حماری دیگری
دوش پرسیدم زیلدا هست تاریک تر زتو

گفت تاریک تر زمن هست شام تاری دیگری
همچنان پرسیدم از شهزاده کین خون از کیست
گفت از من نیست، هست از طفل زاری دیگری

گفتمش حرمله ریخت یا طالب میدان شهر؟
گفت از آن ظلم تر بود خونخواری دیگری

گفتمش با تیرزد یا تیغ یا با تار گفت! 
حلقه آویزش نمود اما به تاری دیگری

گفتمش آن حلقه اش زنجیر بود یا ریسمان 
گفت نرمش بود ولی ازیک تباری دیگری

ای دلم قانون جمع بردگان اینست دان 
این وفرهنگی فروختن خود نثاری دیگری

ای خدا یا میهنم اول زآخر گردید
یاری ما کن نگردیم شرمساری دیگری

باز درآخر نوای الغیاث میکشیم
اوبیاید، اوآید برقراری دیگری

محمد فرید خاموش "
متعلم صنف دوازدهم لیسه مسلکی زراعت

گوشه  درتمام  که  روزها  دراین     
ازکشورحدس  وخارج  وکنارکشور 
بعد  افغانستان  آینده  پیرامون  وگمانها 
رسدودرتمام  می  گوش  به  ازانتخابات 
میزگردها با کارشناسان سیاسی داخلی 
وخارجی بحث عمده مسئله افغانستان 
بعد ازانتخابات است وسوال دیگر این 
است طالبان بعد ازاین سال چه خواهد 
انتخابات   ازاین  بعد  گروه  این  آیا  شد 
متالشی ونابود خواهد شد، یا ازمناطق 
وبه  فراترگذاشته  پا  افغانستان  جنوب 
کشورنفوذ  وشمالی  مرکزی  صفحات 
حکومت  خویش  حمالت  با  کرده 
ومانند  کشیده  چالش  رابه  افغانستان 

دهه هفتادبه قدرت بازخواهد گشت؟.
رابه  اند که ذهن مردم  اینها سواالتی 
زندگی  روال  و  کرده  مشغول  خود 
است،  نموده  رامختل  مردم  عادی 
راباالی  منفی  مهمترتاثیرات  ازهمه 

سطح اقتصادی کشور وارد و مردم وملت را دربعدی ازمجهوالت وسردرگمی قرار 
داده است، سرنوشت طالبان به دو مورد بصورت مستقیم بستگی  دارد!

مورداول: تثبیت پیمان استراتیژیکی میان دولت افغانستان وآمریکا وحضوردائمی 
تجهیزات  به  ومجهزسازی   مالی  وحمایت  وناتودرافغانستان  آمریکائی  نیروهای 

پیشرفته نظامی ونیروی هوای ارتش افغانستان .
مورد دوم: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشور.

مالی  حمایت  رابا  سابق  شوروی  نیروهای  مجاهدین  که  ازاین  بعد  اول:  مورد 
وتسلیحاتی آمریکا ازافغانستان بیرون کردن برسرگرفتن قدرت وکنترول کابل بین 
شان جنگ های داخلی بروزکرد، آمریکائی ها صحنه رابه دقت زیر نظر داشتن 
ازآن  با حمایت  تا  را دردست می گیرد  افغانستان  که کدام گروه، قدرت سیاسی 
حضورخود را درافغانستان داشته باشد اما اینک هیچ یک ازاین گروه ها ی مخالف 
به تنهای توان اداره کابل رانداشت ونمی توانست گروه های دیگرراازسرراه بردارند.

آمریکائی ها گروه دیگری را درپاکستان به نام طالبان تشکیل دادند ووارد افغانستان 

توانست  چطوربزودی  گروه  این  واینکه  نمود 
چشمگیری  های  پیشرفت  به  درافغانستان 
قوی  با  است،  ومشخص  واضح  شود  نایل 
طالبان شبکه  گیر  توانای های چشم  و  شدن 
افغانستان  سیاسی  کارزار  صحنه  وارد  القاعده 
شدوبایک حمله نمایشی ازقبل طراحی شده راه 
را برای حضورنیروهای آمریکائی درافغانستان 

هموارنمود.
بصورت  وقت  هیچ  آمریکا  سال  سیزده  دراین 
است  نشده  نبرد  وارد  طالبان  با  وجدی  قاطع 
نظامی  باشد وحضوردایمی  داشته  ای  بهانه  تا 

خویش رامشروعیت بخشد.
مورد دوم: سرنوشت طالبان به نتیجه انتخابات 
چه  که  دارد  مستقیم  رابطه  جمهوری  ریاست 
اگرکسی  زند،  می  تکیه  قدرت  این  به  کسی 
باشد که برای منافع بیرونی منفعت داشته باشد 
وبه نحوی سرپا گوش به فرمان حلقات بیرون 
نحوی  به  طالبان  کشورباشد  این  ازمرزهای 

مهار وفعالیت های آنها کاهش می یابد.
فعال  طالبان  بدهد  راترجیح  افغانستان  داخلی  استقاللیت  که  باشد  اگرکسی  اما 
ترخواهد شد بصورت واضح طالبان منشاء بیرونی وخارجی دارد که این تبارزضعف 
شود  می  مشخص  بیرونی  حلقات  امتیازدریافتی  به  بستگی  طالبان  وقدرت 

امتیازبیشترحمالت کمتر، امتیازکمترحمالت وشورش بیشتر.

 سیدعلی رضاسادات

 سرنوشت طالبان بعدازشروع کار دولت جدید چه خواهد شد؟

  درافغانستان هرروزازمبارزه علیه تبعیض نژادی 
سخن به میان می آید، ولی با این آتش خانمان 
تقویم ها  برروی  فقط  نمی شود  مبارزه  سوزچرا 

درج است.
جغرافیائی  حدود  دارای  که  کشوراززمانی  این 
مورد  ابدالی  شاه  احمد  درزمان  گردید  مشخص 
تهاجم های کشور استکباری مانند بریتانیای کبیر، 
جماهیرشوروی بصورت مستقیم وپاکستان، ایران 
وایاالت متحد آمریکا به صورت غیرمستقیم بوده 
های  دست  متجاوزان  این  درهرزمانی  که  است 
شان دراموراین کشور دراز کرده اند وبرای تمامی 
ساکن  اقوام  که  تازمانی  است  شده  ثابت  اینها 
عمل  وواحد  پارچه  یک  بصورت  درافغانستان 
وبراین  است  کارمحال  براینها  حکومت  نمایند 
زاویه سیاسی روآوردند که دربین شان تخم نفاق 
وتبعیض راپاشیدن که این تخم هرگزازبین نمی 
رود ویا اگرهم از بین برود قرنها زمان را دربرمی 
گیرد با کمال تأسف که مردم افغانستان درجهل 
زندگی می کنند که این خود بسترمناسب برای 

رشد تخم تبعیض می باشد.
این ملت رابه طریقه های مختلف ازهم جداکردن 
نمودن  وسنی  شیعه  مذهبی  اختالفات  مانند 
ودربین شان فاصله ایجاد کردن تا حدی  به کفر 
داده  برایشان  مرزها  ازبیرون  فتوا  یکدیگر  بودن 

تاجک،  پشتون،  اقوام  میان  دراین  که  شود  می 
ازبک واقلیت های دیگری دراین کتگوری متعلق 
به مذهب اهل سنت قرارمی گیرد و قوم هزاره 
اختالف  شان  دربین  تشیع.که  مذهب  به  متعلق 
تادربین شان کشیده  ازهم فاصله دادند  انداختن 

گی وجود داشته باشد.
قوم  سه  سنت  اهل  درمذهب  میان  دراین   
اند دراین جا  بزرگ وچندین قوم کوچک شامل 
مسئله قومی وزبانی را مطرح نمودند که پشتون 
مورد  برسراین  که  نمودن  زبان  وفارسی  زبان 
هرکدام  که  نمودن  فخرمی  برسریکدیگراظهار 
خود را نژاد برتر می دانستند که تا جای که درپی 
انقراض نسل برآمدن،  درمورد سوم مسائل مانند 
برشمالی،  کابلی  نمودن،  قضیه  وارد  را  سمت 
هراتی،  بر  جنوبی  بالید  می  برجنوبی  شمالی 
هراتی بر مرکزی ازاین زاویه ملت را پارچه پارچه 

نمودند .
ناک  خطر  سوز  خانمان  مسایل  چهارم  درمورد 
پارچه  ها  صد  به  وهرکدام  شدن  دخیل  حزبی 
ازاین  تقسیم شدند که اگر زمانی بخواهند یکی 
اختالفات را بر طرف نماید دهها ویا صدها تفرقه، 
تعصب ومشکل باقی بماند که بصورت کل دراین 
برود  ازبین  وبه دست خودشان  بخود  آتش خود 
نیرو  به  متوصل  که  نباشد  این  به  نیازی  ودیگر 

نظامی باشد تا اینها را سرکوب نماید تا با خیال 
اقتصادی،  سیاسی،  های  برداری  بهره  به  راحت 

تجارتی و طبیعی خود بپردازند.
دراین  افغانستان  مردان  ودولت  سردمداران  آیا 
زمینه کاری نمودند ؟نه خیربلکه  اینها برای حل 
از این  این مشکل مرهمی نگذاشتن، به پیروی 
خود  رسیدن  قدرت  به  برای  شیطانی  سیاست 
استفاده نمودند واین تبعیضات را به شاخه های 
جات  قریه  ودرسطح  نمودند  طراحی  کوچکتری 
مطرح نمودند واستفاده های خویش را بردن اما 
ارگان  هیچ  مشکل  این  بردن  وازبین  حل  برای 
دفاع  های  نهاد  حتی  کنند  نمی  اقدام  ونهادی 
ازحقوق بشرو نهادهای مدنی هم خاموش هستند 
وبصورت یک تجلیل نمادین برگزارمی شود وبا 

بایک مقاله خوانی این عمل را تقبیح می نماید.
واین مسئولیت جوانان هرقوم و ملیت افغانستان 
سوزرا  وخانمان  شوم  تخم  این  ریشه  که  است 

برکنند  ملت  این  یه ازمیان  سا یر ز ر د و
رشد  سوی  به  را  افغانستان  هم  با  ملی  وحدت 

وترقی سوق دهند.
                                                                                  

درد دل
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پیامبر اسالم)ص(:  اگر سه نفر باهم مسافرت می کنید، یک نفر تان 

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

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

  اول: وضع قانون ومقررات برای اداره امور جامعه 
 دوم: تعین کسانی که مسئول اجرای قوانین باشند. 

که  شکنی  قانون  از  جلوگیری  و  قانون  اجرای  بر  نظارت  سوم: 
از  درخیلی  است،  رنگ  ماکم  اخیردرکشور  گزینه  دوتا  این  متاسفانه 
والیات وولسوالی های کشور به خصوص درولسوالی لعل وسر جنگل 

حکومت به سه دسته تقسیم میشود.
الف: استبداد فردی! که همه قدرت های بدست یک نفر است  وثروت 
درکجا  دارائی کشور  میگیردکه  اوتصمیم  اوست،   نیزدر دست  جامعه 

خرج شود، واوست که رابطه کشور را با سایر کشور ها معین میکند. 
ب: حکومت های گروهی ! که به جای یک فرد یک گروه یا یکدسته 

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

کنند وبه وضع قوانین و اجرای آنها می بردازند. 
داریم   قرار  تاریخی  مقطع حساس  در  ما  اکنون  خواهران  و  برادران  
انتخابات سال 1393 سپری شد وانشااهلل انتخابات پارلمانی رادرپیش 
روداریم. بیاید که ما وشما به گونه عمل کنیم 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. 
از احساسات  باشید کسی  : مواظیب  برادران وخواهران جوان  تذکر: 
وعواطف شما سوء استفاده نکند وشما را به دنبال بدبختی ها وذاللت 
درهیچ عرصه نبرد، مواظب باشید فریب هیچ فریبنده را نخورید چه در 
اجتماع چه  در سیاست چه در انتخاب.                                                                           
 محمد حسین دانشمند

لزوم حکومت در 
جامعه   درایام پیری هرانسان 

روحی  ازلحاظ 
دچارناتوانی  وجسمی 
می گرددوحتی قادربه 
کارهای  دادن  انجام 
غذا  رفتن،  راه  ازقبیل 
وکارهای  خوردن 
ساده شخصی خویش 
های  باشدودولت 
این  درقبال  ایشان 
دارند  مسولیت  افراد 
که ازاین ها محافظت 
نماید دولت افغانستان 
دولت  یک  عنوان  به 
را  خود  مسولیت   ،
مردمان  درقبال 
نه  پیرافغانستان 

تنها که ادا نکرده بلکه ازنسل جوان خود بی خبراست.
درافغانستان اگردرشهرها ی بزرگ می بینیم ویادرروستاها 
بیشترین کارهای شاقه، سخت وطاقت فرسا را مردمان 
پیرانجام می دهند وبا بدترین وضعیت زندگی می نمایند 
چرا که برای امرار معاش زندگی دست وپنجه نرم کردن با 
فقرمجبوراند تن به کارهای بدهند که ازتوانشان باالتراست 
نیستند. آن  انجام  حاضربه  کاری  جوان  ونیروهای 

چراکه کارگرهای پیراکثردرشهرها بخاطریکه پیروضعیف 
باقی  وبصورت  شود  نمی  آنها  بردن  حاضربه  کسی  اند 
پولی  حداقل  شب  که  این  برای  وآنها  گیرند  قرارمی 
مزد  با  است  حاضر  باشد  داشته  نان شب  خریدن  برای 
واین  بزند  دست  خطرناک  کارهای  درمقابل  ناچیزی 

شود. می  آنها  باربرای  مرگ  بروزحاالت  باعث  خود 
درخارج  را  جوانی  دوران  اینکه  با  دولت  رئیس  ولی 
درافغانستان  را  مشکلی  وهیچ  نموده  ازکشورسپری 
متحمل نشده است همین مردان وزنان پیری که فعال 
برای لقمه نانی تا َدم مرگ کارمی کنند زمینه را برای 
ایام  درآن  ها  این  نمودن  مساعد  کرزی  حامد  حکومت 
برسراین  که  مشکالتی  هرنوع  ودرمقابل  بودن  جوان 
کشورمی آمدن می ایستادن. ولی با سقوط رژیم طالبان 
وآمدن نیروهای خارجی درافغانستان درایام پیری حامد 
وحکومت  نشست  وبرسرایشان  پرید  دولت  مرغ  کرزی 
چه  باشد  درداخل  چه  ازاین  وبعد  راآورد  ساله  سیزده 
درخارج ازموترسواری خسته شده اسب سواری می کنند 
ولی پیرملت ازدست فقروتنگ دستی سنگ می شکند.

واین حکومت کاری نکرده است که نسل های کنونی 
برای  نانی  پیری  درایام  جوانی  کردن  ازسپری  بعد 
خویش  پدران  مانند  ومجبوراند  باشد  داشته  خوردن 
نماید. مبارزه  کوره  لبه  تا  فقروگرسنگی  با  درپیری 

ندارند  وخانه  سرپرست  که  پیرومسن  وزنان  اکثرمردان 
زنند  می  گدائی  به  دست  درشهرها  شرایط  دربدترین 
نماید  می  صبح  را  شب  ها  درکنارسرک  ها  وشب 
زمانی  تا  نیست  زیرسوال  ایشان  انسانی  کرامت  آیا 
نیروی  کارویا  نیروی  حیث   به  است  بوده  جوان  که 
دولت  حال  است  نموده  کشورخدمت  این  به  امنیتی 
درحالت  ویا  ندارد  درنظر  آنها  برای  ونانی  جای  حتی 
بد صحی به سرمی برد هیچ برنامه روی دست نیست.

پیردولت اسپ سوار، پیرملت سنگ شکن

جنگ  ها  سال  کردن  بعدازسپری  کشورافغانستان     
ودربدری وبا سقوط نظام طالبان صفحه دیگری به خود 
سایه  دیکتاتوری  سال  سالیان  کشورکه  ودراین  گرفت 
درپایان  کارآمد  روی  ظاهردیموکراسی  به  بود  افکنده 
حکومت طالبان وحضورنیروهای بین المللی یک دولت 
موقت تشکیل شد که درراس این دولت حامد کرزی تعیین 
ودردوره  بود  انتصابی ساخته شده  براساس  واین  گردید 
آزاد  به اساس رقابت  انتخابات  بعدی که درسال 1383 
آقای  بازهم  برگزارشد  ازنامزدان  زیادی  تعدادی  دربین 
حامد کرزی به ریاست جمهوری افغانستان برگزیده شد 
ودریک دوره طوالنی به کرسی ریاست جمهوری تکیه 
نشد  درکشورکارمی شد  باید  آنطوریکه  دوره  ودراین  زد 
شاید یک تعداد کارهای صورت گرفته باشد اما نظر به 
کمک های که دراین راه مصرف شده هیچ قابل مقایسه 
درساختارافغانستان  زیربنای  کارهای  ودرراستای  نیست 
توجه نگردیده وپول ها درجاهای به مصرف رسیده که 

بنیادی نبوده بلکه مورد حیف ومیل قرارگرفته است .

بعد ازگذشت این دوره بازهم انتخابات سال 1388فرارسید 
میان  دراین  انتخاباتی گرم شد  رقابت  میدان  بازهم  که 
فقیران  با  درهند  گاندی  مانند  که  بشردوست  رمضان 
زندگی می نمود به صحنه انتخاباتی پا گذاشت ودرتمام 
طالبان  ازسوی  حتی  محدودیتی  هیچ  بدون  افغانستان 
دانند  می  ادامه  اش  انتخاباتی  مبارزات  وبه  سفرکرده 
قرارمی  فقیرمورداستقبال  وطبقه  محروم  مردم  وازطرف 
نداشت  وجود  وتنفر  تعصب  درذهنش  که  مردی  گرفت 
وتمام مردم افغانستان رابه یک دیده می دید، یک تعداد 
ازمزدوران واجیران برای به دست آورد چند افغانی دست 
تا  نمودن  شروع  تهمت  وبه  زدند  آن  علیه  تبلیغات  به 
زمینه حضور وموفقعیت را کم رنگ کنند که این کارهم 

کردن .
خدمت  که  دهد  می  نشان  درافغانستان  حقایق  این    
گذاردرنظام این کشورجای ندارد که دردوره های قبلی 
خودرا  کسانی  دوره  دراین  بارهم  واین  نمودیم  مشاهده 
کامل  شناخت  آنها  با  افغانستان  ومردم  اند  نموده  نامزد 

بحث  باید  که  نیست  جمهوری  درریاست  تنها  دارند، 
صورت گیرد درشوراهای والیتی که بخش مهمی ازاین 
روند است، هم وکالی آمدند ودوره امتحانی خویش را 
وظاهرهای  وجاذب  جالب  شعارهای  وبا  نمودن  سپری 
ازنیرنگ  دنیای  وبا  منفی  کردهای  عمل  ولی  آراسته 
وفریب مردم را قربانی منافع شخصی نمودن درحقیقت 
می  وسهم  دادند  می  رای  عاقالنه  بارباید  این  امرمردم 
که  کسانی  وبه  خوردن  نمی  فریب  بار  این  تا  گرفتن 
نمی  اعتماد  بودن  نشده  بیرون  موفق  امتحانی  ازدوره 
جمهوری،  درریاست  چه  را  قبلی  وانتخابات  کردن  
فرجام  آغازتا  از  ملی   وشورای  والیتی  درشوراهای  چه 
مرورمی نمودن وبررسی خود را ازدوره گذشته می داشته 
ولی  شدن  دچارنمی  قبلی  دوره  سرنوشت  باربه  این  تا 
افسوس که درافغانستان قدری برای خادمین قائل نیست 
ومردم همیشه دنبال خائنین روان است.                                                       

 سیدعلی رضاسادات

انتخابات ازآغازتا فرجام :


