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چشم انداز: 
  علم وعمل انعکاس دهنده 

واقعیت های جامعه :

باردیگرصحنه  یک  افغانستان  که  دردوره   
ای ازتاریخ جدیدی راتجربه می نماید یک بار 
دیگر ازهمه بیشترنسل جوان باید تالش نماید 
پیدا  جامعه  رادرمیان  خویش  اصلی  هویت  تا 
نماید و درطول ریاست جمهوری حامد کرزی 
آن طوریکه باید ازنیروی فکری جوانان استفاده 
عرصه  کشوردرتمامی  شکوفائی  برای  میشد 
ها این نیرو درخط مقدم فعالیت ها سوق داده 

میشد، نشد.
بسیاری از جوانان دچاریاس و ناامیدی شدن و 
به این باور رسیدن که برای وارد شدن درنظام 
درمسایل  گرفتن  سهم  ویا  ودولتی  حکومتی 
سیاسی بدون قید وشرط باید زیربال قدرتمندان 
وصاحبان زور و َزر باید پناه گرفت وتوسط اینها 
تعدادی  لذا  شد  نائل  خود  اهداف  به  میشود 
اراده  و  تصمیم  خود  اینکه  بدون  ازجوانان 
به  متکی  خواری  و  ذلت  شرم،  با  باشد  داشته 
درحقیقت  و  گردیدن  وزورمندان  قدرتمندان 
امرکاربران ونوکران دست برسینه آنها 
شدن که این برای آنها خود ننگ و عار است 
بوده  با نوکری به ظاهر موفق  درست تعدادی 

اند اما درباطن شکست خورده ومزدوراند.
ولی اکنون که حداقل فضا بازشده است باید 
خود با وحدت ویک دلی واتکا به نیروی فکری 
دربین شان راه و مسیری را انتخاب نمایند و به 
دنبال هدفی حرکت نمایند که حق شان است 
وبرای مردم و ملت خویش ثابت نماید که اینها 
هم می توانند برنامه ای را پیش ببرند ویا جامعه 
همیشه  جامعه  این  که  چرا  نمایند،  رهبری  را 
گردرامان  چپاول  و  یاغی  ُمشت  یک  دست  از 
نبوده است و سال های سال مردم را کوبیدن 
وچنان وانمودکردن که ما رهبرهستیم وجرات 
وجسارت را درمردم نابود کردن واین تبدیل به 
یک فرهنگ و اصل شده است درحالی که این 
چهره های منفور بجز خشونت، وحشت و بی 

فرهنگی دیگرچیزی دربساط ندارد.
ازجوانان دردهه های گذشته  همان طوریکه 
برای رسیدن به اهداف پلید و شوم شان بحیث 
بدون  وخود  نمودن  استفاده  جنگی  نیروهای 
کدام آسیب درمیان نعمت و پول خوابیده بودن 
واین جوانان وفرزندان مردم را ابلیس وار فریب 
رابه  افکندن وخود  وآتش  ودرمیان خون  دادن 
مقام منصب رساندن امروز همان ترفند هارا باز 
پیش گرفتن وازاین قشر بحیث نیروی اجرایوی 

اهداف شخصی شان استفاده می نماید.
امروزتحصیل کرده ها را درزیراستعمارقرارداده 
اند ولی افسوس برجوانی که خود را دربردگی 
این افعی های خوش خط وخال قرار می دهند.  
اینها تا زمانی که برای شان مفید باشد و بتواند 
زیربال می گیرد  نماید  برآورده  را  اهداف شان 
وزمانیکه متوجه شدن که دست نوکری برسینه 
ندارند وفرمان بردارنیست با لگد دورمی اندازد، 
راگرفته  دیگر  یک  دست  باید  جوانان  ولی 
مهربطالن  اینها  گونه  فراعنه  وبرحاکمیت 
بکوبند؛ کوشش نمایند که دیگرچشم به راه این 
نماید  خودتالش  وبرای  نباشد  طلبان  فرصت 
نداشته  برداری  فرمان  گردنه  دزدان  این  از  تا 

وصاحب طرح واندیشه خویش 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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ماهنامه: درقدم اول جناب 
شما  آوری  تشریف  ولسوال 
می  عرض  خیرمقدم  را 

داریم:
را  خود  سوال  اولین  بعنوان 

مختصرآ معرفی نماید؟
احمد  من  اسم  دانشیار: 
مرکز  دانشیارباشنده  حسین 
ولسوالی لعل، تحصیالت؛ تا 
ولسوالی  دراین  دهم  صنف 
درسال  و  نموده  سپری 
1354 شامل لیسه ابن سینا 
سینا  1356ازابن  ودرسال 
نمودن  وبعدازسپری  فارغ 
امتحان کانکور در پوهنحی 
موفق  ننگرهار  والیت  طب 
سیاسی  شرایط  نظربه  اما 
ادامه  تحصیل  به  نتوانسته 
به  از سال 1360  بعد  دهم، 
مصروف  فرهنگی  کارهای 
بوده و درغیرآن به کارهای 
تا  بودم  مشغول  شخصی 
1382بحیث  درسال  اینکه 
نماینده مردم لعل وسرجنگل 
اساسی  قانون  تصویب  در 
درسال  و  نمودم  اشتراک 

1383 درانتخابات اشتراک، ودرسال 1385 به صفت معلم درلیسه 
وبعد  بودم  وظیفه  دراین  دو سال  وبه مدت  استخدام؛   مرکزلعل 
ازآن در آمریت اجرائیه ولسوالی لعل خدمت نموده ومدتی به صفت 
ولسوال  وفعال  بودم  ازولسوالی های والیت غور  دریکی  ولسوال 

لعل وسرجنگل هستم.
ماهنامه: شما فعال به صفت ولسوال لعل وسرجنگل هستید چه 

برنامه وپالن های دارید؟
دانشیار: شما می دانید که مامورین خدمات ملکی برنامه وپالن 
های آنها به اساس الیحه وظایف استواراست و ولسوال ها هم به 
اساس الیحه وظایف که از طرف مقامات باال ترتیب شده، برنامه 

های خویش را بر اساس آن تنظیم می نمایم.
بودید  معلم  که  نمودید  اشاره  شما  ولسوال،  جناب  ماهنامه: 
وازوضعیت معارف آگاهی کامل دارید و وضعیت نابسامان را دراین 
ولسوالی مشاهده می کنیدچه برنامه ای برای بهبود این وضعیت 
الیحه  ازموارد  یکی  نمودید  وظایف  الیحه  به  ای  واشاره  دارید 
وظایف ولسوال نظارت وکنترول است شما این وضعیت را برسی 

ونظارت دارید؟
ازامورات  نظارت  از  وظایف شان  دانشیار: دقیقا ولسوال یکی 
است بویِِِژه ازسطح دانش درسطح ولسوالی است واین را وظیفه 
خود می دانم که دراین بخش تالش نمایم البته بیشترین تالش 
ولسوالی  سطح  در  اما  بگیرد  صورت  معارف  رئیس  ازسوی  باید 
باز هم تالش داریم و درچند روزگذشته ما نشست های داشتیم 

وبرسرراه های که درجهت بهبود معارف گفتگو و بحث نمودیم.
ماهنامه: نتیجه نشست شما دربخش معارف چه بوده است؟

دانشیار: ما بصورت مشخص دررابطه به وضعیت معارف هنوز 
این  ولسوالی  اداری  درجلسات  فقط  یعنی  ایم  نکرده  نظر  تبادله 
دراین  ممکن  فرصت  زودترین  به  و  است  گردیده  مطرح  موارد 
با  که  است  مورد  این  ما  ودربرنامه  نمود  خواهیم  گفتگو  رابطه 
آمرمعارف جهت رشد وبهبود کیفیت وضعیت تعلیم وتربیه صحبت 

شود.
وضعیت  تر  مشخص  ویا  صحت  وضعیت  همیشه  ماهنامه:  
بوده است وبصورت  برانگیزترین مسائل  ازجنجال  شفاخانه یکی 
مکررشکایت ازعرضه خدمات صحی درشفاخانه وجود دارد  دراین 

مورد چه گفتنی دارید؟
شفاخانه  منصوبین  ازطرف  که  خدمات  است  درست  دانشیار: 

ارایه می شود کافی نبوده است ویک تعداد سروصداهای ازطرف 
مراجعین شفاخانه بلند بوده است ویکی از روزهای کاری خود را ما 
اختصاص دادیم به وضعیت صحت درشفاخانه که شورای صحی 
مردم  شکایات  که  داشتند  حضور  شفاخانه  ومسئولین  ولسوالی 
رامطرحه نمودیم ازجمله شکایاتی که مطرحه گردید، نبود داکتران 
کافی  ادویه  مریضان،  به  نسبت  داکتران  پروای  بی  متخصص، 
انها هم بعضی ازکاستی  والزم موجود نیست وموارد دیگری که 
ها رامی پزیرند و دربعضی ازموارد دالیل مربوط به خود را داشتن 
درجریان  که  مواد سوختی  تهیه  به  داشتیم  که  دیگری  تاکید  ما 

زمستان به این مشکل مواجه نشویم.
چون برخورد یک داکترازنظر روحی وروانی برای یک مریض مهم 
تر ازدوا و داروی ایشان است ودرنتیجه آنها وعده داده اند که این 
مشکالت را برطرف نموده ودرجهت بهبود وضعیت تالش نمایند.
ماهنامه: جناب ولسوال، شخص شما ازشفاخانه دیدن نموده اید؟

که  نمودیم  تعین  هئیاتی  ما  جلسه  ازآن  بعد  نخیر،  دانشیار: 
گزارش  هنوزاین  متاسفانه  که  نمایند  تهیه  گزارشی  ازکمبودات 
دردست رس ما قرارنگرفته که ما ازمراجع مربوطه بصورت رسمی 
خواهان بررسی و کمک شویم که به زودترین وقت ممکن این 

راعملی خواهیم نمود.
)ACTD  ( ماهنامه: شفاخانه لعل وسرجنگل ازطرف موسسه

داد  قرار  درنزد شما جدول  آیا  وزارت صحت  با  اند  قرارداد شده 
ایشان که نحوه، معیار وکیفیت خدمات صحی ارایه شده را نشان 

دهد وجود دارد؟
اند  داده  مدیریت خدمات سکتوری  به  آنها  را  جدولی  دانشیار: 
که به قول مدیرخدمات سکتوری ما نظربه رویت جدول خدمات 
صحی؛ آنها موفق نبوده است بطور مثال داکترجراح ویا متخصص 
باعث  اینها  دیگرکه  موارد  ویا  ندارد  وجود  ها  ازوقت  درخیلی 

شکایت مردم گردیده است.
ازاین مشکالت عمده  یکی  این مشکالت،  ماهنامه: درالبالی 
نظارت  شما  است  ساخت  درحال  روزها  دراین  که  است  سرک 

ازنحوه ساخت سرک دارید که مطابق با نقشه و پروپوزل است؟
الی  خارقل  کیلومترازکوتل   75 طول  به  که  را  سرک  دانشیار: 
شود  می  ساخته  دوم  درجه  درسطح  دولتیار(  )مرز  گرماب  کوتل 
بسیارجای خوشحالی است ما نظارت دقیق داریم دو بار به طرف 
کرمان رفتیم وازنزدیک کارسرک را بصورت جدی نظارت کردیم.

پروپوزل  به  مطابق  است  شده  ساخته  که  سرک  آیا  ماهنامه: 

وهمان معیارهای درنظرگرفته شده است ؟
دانشیار: من پروپوزل ایشان را ندیده ام اما 
با انجنیرلعلی  مدیر خدمات سکتور خصوصی 

درکرمان گفته اند که مطابقت دارند.
رسد  می  نظر  به  ازموارد  درخیلی  ماهنامه: 
که اساس وزیراساس این سرک درست تپک 
کاری نشده ویامواردی مثل آب پاشی سرک 
ها؛  ازسرک  درخیلی  وهمچنان  وپلچک، 
پلچک را معموال ریخت میکند اما اینها سنگ 
نگرانی  مردم  برای  واین  است  نموده  کاری 

ببارآورده است؟
چون  مردم  نگرانی  درقسمت  دانشیار: 
واین  مردم هستید  دربین  تان  وماهنامه  شما 
نگرانی ها واقعا درست است تا جای که شما 
است  رسیده  هم  ما  به  اینها  دارید  معلومات 
شدیم  درارتباط  سرک  مسئولین  به  هم  وما 
به  مطابق  که  است  شده  تذکرداده  آنها  وبه 
وعده  ما  وبه  شود  ساخته  وپروپوزل  استندرد 
داده اند که مطابق به استندرد خواهند ساخت، 
طوری که شما اشاره نمودید که سرک بسیار 
باریک ساخته شده است اما درقرارداد زیربنای 
سرک هفت ونیم متر ودرسطح باال شش ونیم 
مترباید سرک ساخته شود که ما نظارت داریم 
که با همین عرض باید ساخته شود واگرازاین 
هیچ  به  ما  برای  کمترشود  سرک  عرض 
هیچ  بودوتحت  نخواهد  قبول  قابل  صورت  
معیاررا  این  که  نمایم  می  وکوشش  پذیرفت  نخواهیم  شرایطی 
نمایند، ودرارتباط به آب پاشی به مدیرخدمات سکتوری  تکمیل 
پاشی  ازآب  جدی  ونظارت  کنترول  که  است  شده  داده  وظیفه 

سرک داشته باشد .
نموده  قرارداد  چهارشرکت  قرارداد سرک،  به  دررابطه  ماهنامه: 
اند هنوز یکی ازاین شرکت ها برسرکارخود حاضرنشده است آیا 

پروسه تکمیل سرک را به تاخیرنمی اندازد؟
دانشیار: هرشرکت به فاصله کمتراز 20 کیلومترقراردارند وسه 
شرکت حاضرشده اند ودرحال کارکردن است اما یکی ازشرکت ها 
که ازدهن چکه الی مدرسه قزل ازمسیرهفت ناوها هنوزحاضرنشده 
تکمیل  هم  شرکت  آن  قرارداد  کوهستانی  حاجی  گفته  به  است 

شده است و امیدوارم به زودی کاررا آغازنماید .
ماهنامه: به گفته شما به مدت 17 ماه باید این پروژه تکمیل وبه 

بهره برداری سپرده شود؟
دانشیار: بله 

ماهنامه: یعنی درآخرسال 94 تکمیل میگردد؟
دانشیار: اما نظربه مشکالت اقلیمی وهوای سرد زمستان نسبتا 
طوالنی شاید نتوانند دراین مدت تکمیل نماید وبرای ایشان این 

حق داده شده است که 4 الی 5 ماه بیشترازآن هم وقت دارند.
ماهنامه: بعنوان آخرین سوال، آیا درولسوالی لعل سرجنگل کدام 

مشکل امنیتی وجود دارد؟
ولسوالی  نظربه  ولسوالی  این  که  است  خوشی  جای  دانشیار: 
های هشت گانه والیت غور ازامنیت خوب برخورداراست و مشکل 
جدی احساس نمیشود ودرضمن باید یادآور شدکه درقسمت های 
افراد  تعداد  یک  سرجنگل  باالی  یعنی  ولسوالی  شرق  شمال 
غیرمسئول مسلح باعث ترس و وحشت مردم شده اندکه نیروهای 

امنیتی ما کوشش می نمایدتا آنها را دستگیرنماید.
ماهنامه: تشکرجناب ولسوال امیدواریم دربرنامه های خود موفق 

باشید.
دانشیار: من هم ازماهنامه دانشجوئی علم وعمل که درراستای 
مشکالت مردم کارمی نماید تشکرمی نمایم واین رسانه ها است 
اذهان مردم  تا  دارند  آگاهی مردم  را درقسمت  اساسی  که نقش 
را روشن نماید وامیدوارم فعالیت های تان هرچه خوبتردرراستای 
مردم ساالری باشد،بازهم ازتمامی جوانان که درماهنامه دانشجوئی 

علم وعمل فعالیت دارند تشکر و قدردانی می نمایم .

 مصاحبه اختصاصی با الحاج احمد حسین دانشیار 
ولسوال لعل وسرجنگل 
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قربانعلی الفت "
   از آنجائیکه همگی با اصطالح و تاریخچه دموکراسی آشنا 
است دموکراسی برگرفته از دوکلمه یونانی بوده که درترکیب 
هم قرار گرفته و معنی سهیم بودن مردم درقدرت سیاسی، 
مادی و معنوی، آزادی بیان، دفاع از حقوق فردی واجتماعی، 
حق داشتن در تصامیم مرتبط به سرنوشت و بالخره در یک 

جمله معنی حکومت مردمی  را بیان می دارد. 
 وهمچنان واژه دموکراسی جهان شمول بوده ولی برحسب 
جهان  مختلف  درجهات  مختلف   ادیان  و  نظام  موجودیت 
چهارچوب  میگویند  آن  به  که  دارد  ومرزی   حد  خود  از 
دموکراسی و آزادی اما دموکراسی در افغانستان، کشور که 
آزادی  و  دموکراسی   از  دم  نظامش  ها  دهه  این  اواخر  در 
گرفته  فاصله  ماندگی  عقب  به  نسبت  حدی  چه  تا  میزند؛ 
است؟ که خواندن آگاه شدن ودیدن وضعیت پرآوازه دولت 
افغانستان از سالها بدین سو به جنبه منفی بیانگر دموکراسی 
وآزادی میباشد که نتنها به کار آمد مردم این کشور نیست 
های  چهره  بروی  است  گشته  شرمگیر  نقاب  خود  بلکه 
جویی  سود  پی  در  که  گران   واستعمار  استثمار  سیاسیون 
ومنفعت شخصی خویش میباشد. معاویه وقتی دید علی ابن 
ابوالطلب )ع( وی را مغلوبه در جنگ میسازد کتاب آسمانی 
را به نحوی به نیزه هایش بر افراشت که حتی عقیده هم 
و  ترین  شجاع  ترین؛  عادل  به  نسبت  را  )ع(  علی  رزمان 

غیرتمند ترین مرد نسبتًا سست ساختند. 
واینک دموکراسی خود قرآن گشته است که عده ای فقط 
زیر نام دموکراسی برای خودش تاج و تخت ساخته است. 
از دموکراسی برمردم و بر نظام  در حالیکه  فیصدی کمی 

افغانستان تطبیق نگشته است. 
به عنوان یک سوال: اگر واقعًا دموکراسی »حکومت مردمی« 
در افغانستان موجود بود نتیجه یک انتخابات که دو نفر نامزد 
دارد و ظاهراً تعیین کننده سرنوشت ملت افغانستان است به 
درازی این مدت هفت ماه می انجامید؟ نمی دانم این پروسه 
انتخابی است یا انتصابی؟ اگر انتصابی است پس دموکراسی 
چه مفهوم در این حکومت دارد؟ ولی اگر به قول خودشان 
انتخابی بود و هست و دموکراسی هم در  این یک پروسه 
افغانستان منحیث یک کشور اسالمی تطبیق میشد یا اصاًل 
تطبیق شده است پس چرا هنوز  فساد و رشوت نعره میکشد 
تولید  و  معتادان  بدترین  پرورش  مهد  افغانستان  هنوز  چرا 
کنندگان مواد مخدر است؟ چرا هنوز فساد اخالقی روز به روز 
اوج میگیرد، چرا هنوز دیده مادران پسر درحراس محافظت 
از مظلوم ترین  وبی طرف ترین جوان مسافرش در یک صد 
کیلومتر خانه اش خواب راحت نمیرود، چرا صدای حنجره 
خسته طفل که از پشت پرده نازک زالل اشک فریاد میزند 
شنیده نشده و آرمان با استعداد ترین جوان با گرفتن روح از 
کالبود آن ساقط میشود، چرا هنوز همه نا برابری ها  وبی 

عدالتی ها ی همه جانبه در افغانستان حاکم میباشد. 
منافع شخصی خویش  درفکر  آن  رهبران    دولت که  در   
وبی خبر از ملت بی سر نوشت اش وملت که حتی اکثریت 
شان در فکر پیدا کردن نان فردا و پس فردای خودش و در 
وضعیت سردر گمی زندگی میکند چگونه میتواند اصطالح 
دموکراسی ) حکومت مردم برمردم ( را در آن جامعه تلقی 
کرد؟ حاال تک تک شما مردم وجدانًا با در نظرداشت همه 
االمکان  حتی  فرد  به  منحصر  پیشرفت  و  ها  نابسامانی 
منحصر به قبیله نه چندان خوب این ملت قضاوت کند که 
آیا واقعًا دموکراسی )حکومت مردمی ( در افغانستان حاکم 
افغانستان درموجودیت چنین مسئوالن بسوی  آیا  میگردد؟ 

یک هدف واال می نگرد یا خیر؟
                                              فرید  خاموش

درولسوالی   )W.F.P( موسسه   
لعل وسرجنگل ازمدت زمانی تقریبآ 
زیادی می شود که به کمک رسانی 
دربخش های مختلف کارمی کند، 
بیشتردربخش معارف مواد توزیع می 
کرد، مانند گندم، روغن، بیسکویت 
به  وهرکسی  درهرزمانی  وغیره 
درازی  دست  صاحب  بی  مال  این 
قرار  میل  و  حیف  ومورد  کردن  ها 
یکی  زد؛  ازگندم  یکی  گرفت 
ازروغن، یکی کارتن َکَشک داشت 
ازکرایه  هم  ویکی  ها  دوکان  به 
ومکاتب  ساحات  به  انتقاالت  های 
خود سیر کرد، بعضی ها هم درکابل 
حویلی خرید، وبه ظاهردوسیه های 

ترتیب گردید اما اهلل اعلم.
بازهم دست ها کوتاه نشد تا جای 
که قضیه به موتربارکردن ها رسید 
ودراین جاهم مردم می داند که چه 
کردن  بازی  فیلم  بیشترمانند  شد 
بارکرده،  معلم  گوید  مدیرمی  است 

تحویلدارمی  است،  برداربوده  تحویلدارکلید  گوید  می  معلم 
و  مقامات  دخالت  با  هرحال  به  خوب  مدیرامرنموده.  گوید 
وکالی منتخب سر درزیر خاک نمود وتا اینجا هم اهلل اعلم.

بعد ازآن پروگرام کاردرمقابل غذا آغاز گردید و ترمیم سرک 
های فرعی در اولویت قرار داشت اما همان سرک های که 
مواد  آن  ودرمقابل  بود  گرفته  قرار  ترمیم  تحت  درپروگرام 

ازبازسازی  اثری  هیچ  است  شده  داده  جات  قریه  مردم  به 
وترمیم دیده نمی شود. چند باربه دفترتوزیع مواد رفتم می 
خواستم که دررابطه به نحوه کار گزارشی تهیه نمایم هرباربه 
طرزی ازدادن معلومات شانه خالی کردن واین خود درهاله 

ای ازابهام برایم باقی مانده است.
وارزیابی  خبراست  بسیاربی    ،)  W.F.P( محترم  موسسه 
باشد  شفاف  پروگرام  که  خواهد  نمی  نحوی  به  ویا  ندارد 
وهرچه که شد پناه به خدا، بازهم خوب است اگر سرک های 

تاثیر دارد ویا  فرعی ترمیم نشد روی قیمت گندم و روغن 
تعدادی که پول دار می شود؛  اما خوب موسسه ای با حوصله 
وصبوراست که چندان به این موارد حسا س نمی شود ویا به 

مردم لعل وسرجنگل عالقه مند ی زیادی دارد.
تشکرمی  ایشان  حوصله  با  ازمسولین  خود  نوبه  به  هم  ما 
است  وسرجنگل  لعل  محروم  مردم  بنام  که  وهمین  نمایم 
خود جای شکر است.                                                                                        

موسسه WFP یا؟

قرار داشته ونقطه  از ولسوالی های است که در  مناطق مرکزی  لعل وسرجنگل یکی     
وصل شرق وغرب کشور محسوب میگردد این ولسوالی یکی از نمونه ترین ولسوالی های 
کشور از لحاظ امینتی بوده واین امر باعث شده است مردم به ذهن راحت و فکر آرام به کار 
وکسب خود مصروف باشد، از زنده گی سیاسی تا زنده گی اقتصادی همه بر حسب مرام  
مردم است؛  از فعالیت موسسات گرفته تا فعالیت یک  دوکاندار بدون موانع جریان دارد اداره 
شاروالی از دوسال بدین سو در ولسوالی تاسیس  وفعالیت دارند ولی با موجودیت این اداره 
که وظیفه اش نظارت از نظافت شهر،  نرخ و سوداگری است اما درین ولسوالی  روند تجارت 
به طرف تشکیل بازار سیاه درحال حرکت است: به عنوان مثال به تاریخ 1393/1/20 قیمت 
ولسوالی  درمرکز   ولی  است  افغانی  تا70  وگرماب 65  درچغچران  مایع  گاز  کیلوگرام  یک 
لعل درفاصله 30 کیلومتری  گرماب موقعیت دارد قیمت  فی کیلو گرام گاز مایع 85 تا 90 
افغانی بوده که مواد ضرورت اولیه مردم است اما درقصابی های این بازار زمان که یک راس 
گوسفند به قیمت )10000 (ده هزار افغانی فروخته میشود،  نرخ فی کیلو گوشت 230 دوصد 
وسی افغانی و زمانیکه یک راس گوسفند به )3000 (سه هزار افغانی فروخته میشود نیز فی 
کلیوگرام گوشت 230 دوصدوسی افغانی میباشد، وزن نان قانونًا باید 250 گرام باشد وقیمت 
آن 10 ده افغانی اما فعاًل وزن نان )150(  یک صد پنجاه گرام هم نیست نیز همان قیمت را 
دارد؛  دیده میشود که مدیریت محترم شاروالی درخواب راحت فرورفته وبدون کدام تشویش 

به  گرفتن معاش )7000( هفت هزار تا ) 4000 ( چهارهزارافغانی است واین درحال است که 
اداره محترم شاروالی  از مردم صفایی نیز  جمع آوری می نماید،  اما تغییرات درفضای شهر 

، از تورم نرخ تا صفایی شهر خبری نیست درین اداره بی تفاوت است.

وزن نان درمجموع نانوائی های بازار مرکز لعل وسرجنگل

شماره                  نام                                وزن نان

1-                سیدجواد                                 222 گرام
2-                ظاهر                                       195 گرام
3-               حسن قره باغی                           200 گرام
4-                قربان                                      208 گرام
5-                مهدی                                      192 گرام
6-               حاجی جان محمد                         208 گرام

             از نانوائی های اطراف ولسوالی اطالع دردست نیست !

 دموکراسی درافغانستان  آرامش شاروالی تا پائین آمدن وزن نان درنانوائی

سیدعلی رضاسادات "

    آمریت معارف ولسوالی لعل وسرجنگل حال به بازی شطرنج 
تبدیل گردیده وهرکدام به نحوی کوشش می نماید تا با مهره 
های دست داشته خود دیگری را مات نماید و دراین مرحله 
بازی وکالی پارلمانی طوری که به نظر می رسد ائتالف را 
به راه انداخته و مهره های دست داشته خود رابه جای خانه 
گذاری نموده تا با حرکت این مهره ها بتواند درآخربازی مهره 
وکیل شورای والیتی را مات نماید که با حرکت دادن یک باره 

مهره های پارلمانی مهره شورای والیتی مات هم شد.
کدام  به  که  اینست  است  توجه  قابل  که  مثلی  دراینجا  اما 
منظوراین ائتالف صورت گرفته آیا وکالی پارلمانی به راستی 
اختالف های که دربین شان موجود بوده است کنارگذاشته اند 
وهرم های قدرت را درولسوالی لعل وسرجنگل دربین شان می 

خواهد مساویانه تقسیم نماید ویا اینکه ازقدرت وکیل شورای 
والیتی درهراس اند ومی خواهند که ازنفوذ ایشان جلوگیری 
بعمل آوردند تا میدان رقابت بعدی پارلمانی را درانحصارداشته 

باشد به هرحال.
کشمکش و رقابت های که اینها برسرمسند برای طرف داران 
شان دارد به بازی کودکانه تبدیل شده اند ودراین میان  مردم 
ولسوالی  این  معارف  وهویت  گردیداست  مال  لگد  زیرپا  عام 
راچنان به تمسخرگرفته است که به معارف وکیلی مشهوراست 
ملت  برای  جدال  این  کجای  وکال،  زورآزمایی  محل  یعنی 
بوده است که  نو ومفید  لعل وسرجنگل یک دستاورد  ومردم 
منتخب  وکالی  دستاورد  این  وبگویم  افتخارنمایم  آن  به  ما 

ماست.

آیا یکی ازمهره های اینها به فکراین بوده است که دربخش 
آموزش درست، تعلیم وتربیه فرزندان این ولسوالی باید چنین 
وپرورش  آموزش  سطح  تا  شود  تطبیق  های  وپالن  طرح 
ازوضعیت بی سروسامان کنونی بیرون شود وبه طرف انکشاف 
وترقی پیش رود جزاینکه به محضی که مقرر شدن به جان 
این وآن افتادن ومعلم که ازتیم رقیب بوده است ویا هیچ وکیل 
و واسطه ای نداشته  به دورترین نقطه ولسوالی تبدیل نموده 
و ازاقارب ویا هم حزبان خویش جابجا می کنند تا جای این 
اتفاقات راتکرارکردن که حتی اجیران وتحویل داران مکاتب 
درامان ازاین موضوع نبوده است وتبدیلی یا به جای بودن یک 
است،  مطرح شده  وزیرمعارف هم  درحضور  دار  اجیروتحویل 
ازچاشت  قبل  که  مکتوبی  که  آمرمقررنمودن  پشت  آنقدرآمر 

قید وارده گرفته می شد، مکتوب مقرری بعدی دربعد چاشت 
هم  روز  دریک  مکتوب  دو  قیدوارده  تاریخ   شاید  رسید  می 

بوده باشد.
آمری خیلی خوش بخت ویاوکیل زورداری اگرمی داشت شاید 

به مدت یک هفته الی یک ماه دوام می آورد.
 اما معلمین بیچاره، معاش معلمی ربع وارقابل اجرامی باشد 
آنقدرُگل می خریدن که برسر ربع وگرفتن معاش که حسابی 
تبریکی  برای  گل  خریدن  ازپول  اوقات  دربعضی  کردن  می 
آمرین باقی هم می شدن، خوب ببینیم که کرسی های ائتالف 
آیا  پارلمانی چقدرمحکم است وتاچه زمانی دوام خواهد کرد 

ائتالف پارلمانی می تواند به معنی شکست والیتی باشد؟
                                   سیدعلی رضاسادات

ائتالف پارلمانی وشکست والیتی 
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سیدعلی رضاسادات "

به امید شایسته ساالری 
هم وطن کی بخت خواب را وقت بیداری شود           از همه دیوانگی هنگام هوشیاری شود

انتهار و انفجار تا کی به نام دین حق                        دست تخریبی گرفته از خرابکاری شود
هرکس زد الف خدمت ما ندیدیم خدمتی                  بسته کس درکشوری ما وعده بازاری شود

با زبان گفتند همیشه دستور دین خدا                      درعمل نیست یک  کسی که مرد دین داری شود
صبح وشام باشد دعا هر فقیری میهنم                     برطرف از ملک ما این فقر وبکاری شود
صحت ما بازیچه بحری قرار دادی شده                    نیست دوا،  داکتر که رفع بیماری شود

بس که مردم شد اذیت هرکجا گویندهمه                 عید ما روزیست که ختم مردم آزاری شود
سالها ساالر های رنگ به رنگ برما گشت                روزی آید ای خدا شایسته ساالری شود
از عدالت میشود صلح وثبات دایمی                         باصداقت پایدار نه، ازفریب کاری شود

وحدت ملی به فعل است، نیست در قول لسان           باردهدباغی به آبی عمل جاری شود
دولت نو نخل امید کاشته بر دل های ما                  تا خدا رحمی کند یک دولت کاری شود

   
                                                                                              محمد اکرم  میثم

کشوری  افغانستان    
را  جنگ  سالها  که 
است  نموده  تجربه 
جنگ  این  وازثمره 
سوزجز  خانمان  های 
وویرانی چیزی  تباهی 
به همراه نداشته است 
ومردم  ملت  جزاینکه 
را هرروز به کام مرگ 
به  ومادران  بفرستد 
شان  عزیزان  سوگ 
دهه  درسه  بنشاند، 
وکشمکش  جنگ 
هررژیم  درافغانستان 
بر  که  وحکومتی 
به  آمدن  قدرت  سر 
به  وابستگی  نحوی 
منفعت  کشورهای 
وبه جای  داشته  طلب 
نفع  به  بخواهد  اینکه 
کشوروملتش کارنماید 
داشته  براین  کوشش 
حامیان  برای  که 
کارنماید  قدرتش 

چند  بتواند  تا  نماید  برآورده  را  آنها  وامتیازات 
صبحی به مسند ارگ تکیه نماید.

گوش  به  حلقه  غالمان  که  دیگرتعدادی  ازطرف 
خارجی ها وکشورهای همسایه اند با گرفتن پول 
وتسلیحات به نام های کاذب اسالم و دین هرروز 
مردم را به خاک وخون می کشند وشعارجهاد می 
دهند، کدام جهاد برعلیه چه کسی جهاد می کنند 

آیا امرجهاد فقط درافغانستان نازل شده است؟
برادران وخواهران خود جهاد  کشتن مردم، ملت، 

است؟ 
افغانستان  فرزندان  کشاندن  وخون  خاک  به  آیا 
جوازشرعی دارد به کدام دلیل؟ ویران نمودن وطن 

وزادگاه خود ونیاکان خود روا است؟
انفجاری  مواد  این  که  پرسیدن  ازاینها  کسی  آیا 
وانتحاری واین سالح ها ومهمات درکجای ازاین 

اینها درراه جهاد مصرف  کشورتولید می شود که 
مرزهای  بیرون  از  تجهیزات  این  آیا  میکنند 
افغانستان برای بربادی وخرابی این کشورفرستاده 
نمی شود، چرا خود شان که اینقدرمشتاق جهاد اند 
درداخل کشورهای خود جهاد نمی کنند وآیا خود 
با این سالح ها به فلسطین ویا اروپا نمی روند که 
بازیهای مسخره  اینها همه  بیندازند،  راه  به  جهاد 
آمیزی است که کشورهای همسایه ودرراس شان 
نمی  ها  پاکستانی  است،  انداخته  راه  به  پاکستان 
خواهد که افغانستان برروی پای خود ایستاد شود 
وبه خود کفائی وپیشرفت نائل شود ازدیدآنها باید 
افغانستان همیشه مصرفی باقی بماند تا کاالهای 
بی کیفیت که درهیچ کشوری به مصرف نمی رسد 
درین  ندارد  را  صادراتی  جهانی  معیارهای  وحتی 
بازار خرید ومصرف داشته باشد، وازهمه مهم تر، 

داشته  برداری  کشوربهره  جنوب  طبیعی  ازمنابع 
باشد ویا خط دیورند را درحالتی ازابهام نگه دارند 

وصد ها استفاده جوئی های دیگر.
اما دولت های که درافغانستان برروی قدرت می 
وحس  نیستند  فکری  استقاللیت  دارای  هم  آید 
ملت سازی وخود مختاری دروجودشان دیده نمی 
بازهم دستگاه سیاه  که  مورد  دو  بجزیکی  شود؛  
وشیطانی استخباراتی پاکستان به نام های مختلف 
آنهارا مارک زده وازجهل مردم افغانستان استفاده 
نموده ودرصدد ازبین بردن شان گردید که موفق 
دوستی  وطن  حس  که  فهمید  می  که  چرا  شد 
دروجود شان نهفته است واینها به فکرملت سازی 

افغانستان است.
بیش  افغانستان  امروزافغانستان ومردم  به هرحال 
هر زمانی دیگربه وحدت، هم دلی وصلح نیازمند 

تن  ها  کشورصد  وکناراین  درهرگوشه  هرروز  اند 
بی گناه کشته می شود ویا برای همیشه اعضائی 
بدن شان را ازدست می دهد، امروزمردم این کشور 
دراین  وثبات  بیشتربه صلح  وآب ضرورت  نان  از 
کشوردارد، دولت درقبال مردم وملت مسئول است 
درکشوربه  را  امنیت  وتامین  قانون  حاکمیت  تا 
است  شده  برعکس  که  متاسفانه  بیاورد،  ارمغان 
ازاین  وکناری  درهرگوشه  خود  مردم  باید  حال 
کشوردرمقابل عاملین شورش وخشونت ومزدوران 
پاکستانی وخارجی ایستاد شوند ونگذارند که ازاین 
خود  های  بازی  خوش  دست  را  بیشترافغانستان 
نمایند وشاهد قربانی شدن مردم وملت افغانستان 

باشیم .

صلح برای مردم افغانستان ضروری تر از نان  

َسّقه ای چوپانی
 هرکسی آمد به جایی از خودش گفت   حــق را                  پیش مردم جلوه داد یک طـرف،  ورق را

گفت: گروهی نیست،  خدمت را به خلق الزم دیده                نان گرم و آب یخ داد اشخاص ارتــــق را
چهره های ساختگی درنشریه دارد شعــــــــــــــار            » این منم که میبرم این میده گگ زورق را«

پله های تیک مارک را هرکسی که طی نمــــــود              او ربود از گردن چوپان ِده، تبرق را
ـّــق را گفت حق؛ همه را از حلقوم شیر میکشـــــــــــــد             برگرفت اما زدست نابینا تی

گلخن الفبا را َسقه ی    چوپانـــــــــــــی زد                   پیش باد انداخت حتی لیمت و مشتـــــق را
آفتاب گردان و خورشید را زهم تفریق کــــــــــرد              خار به گلدان کاشت اما کُشت  گل زنبق را

گر » ابوحامد « َدَمکی صاحب چمچه شـــــود                     میکند از میز ها دور،  قانون ابلـــــق را
                              

                                                                                                           ح . ش
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تست  ترین  واستاندارد  آخرین  این  نکنید  تست شک  این  به      
شخصیت شناسی است که این روزها در اروپا بین روان شناسان 
در جریان است . پاسخ هایش هم اصاًل کار دشواری نیست. کافی 
است کمی به خودتان رجوع کنید. یک کاغذ وقلم کنار دست تان 
بتوانید  که  کنید  داشت  یا  کنید  می  انتخاب  که  را  وپاسخی  باشد 
بزنید حاضرید؟ پس شروع کنید: اید جمع  امتیاز هایی که گرفته 

1: چه موقع از روزبهترین و آرام ترین احساس را دارید؟
الف صبح                      ب – عصر وغروب           ج – شب

2: معمواًل چگونه را ه میروید؟
الف – نسبتًا سریع با قدم های بلند     

ب – نسبتًا سریع با قدم های کوتاه ولی تند وپشت سرهم 
ج – آهسته تر با سری صاف روبرو                  

 د – آهسته وسربه زیر خیلی آهسته 
3: وقتی با دیگران صحبت می کنید؟    

الف می ایستید ودست به سنیه حرف می زنید                 
ب – دست های را در هم قالب می کنید 

ج – یک یا هر دودست را در پهلومی گذارید                           
د – دست به شخصی که با او صحبت می کنید می زنید

س– با گوش خود بازی می کنید به چا نه تان دست می زنید یا 
موهای تان را صاف می کنید

4: وقتی آرام هستید چگونه می نشینید؟                         
الف – زانوها خم وپا ها تقریبًا کنار هم         ب – چهارزانو       

ج – پای صاف ودراز به بیرون     د – یک پا زیر دیگری خم
5: وقتی چیزی واقعًا  برای شما جالب است چگونه واکنش نشان 

می دهید؟
بوده          جالب  موضوع  چقدر  دهد  نشان  که  بلند  ای  خنده   – الف 

ب – خنده اما نه بلند
ج- با پور خند کوچک        د- لبخند بزرگ      ه-لبخند کوچک

6: وقتی وارد یک مهمانی یا جمع می شوید؟
الف- با صدای بلند سالم وحرکتی که همه متوجه شما شوند وارد 

می شوید
ب- صدای آرام تر سالم می کنید وسریع به دنبال شخصی که  می 

شناسید می گردید
ج- در حد امکان آرا م وارد می شوید سعی می کنید به نظر سایرین 

نیایید
7: سخت مشغول کاری هستید برآن تمرکز دارید اما نا گهان دلیلی 

یا شخصی آن را قطع می کند
ایجاد شده راضی هستید واز آن استقبال می کنید   از وقفه  الف- 

ب- به سختی ناراحت می شوید
ج- حالتی بینا بین این  2 حالت ایجاد می شود

8: کدام یک از مجموعه رنگ های زیر را بیشتر دوست دارید؟
الف- سرخ یا نارنجی                     ب- سیاه           

 ج- زرد یا آبی کم رنگ                 د- سبز  
ه –آبی تیره یا ازغوانی                  و –سفید        

 ز – قهوه ای خاکستری بنفش
9: وقتی در تخت خواب هستید ) درشب( در آخرین لحظات پیش 

از خواب در چه حالتی دراز می کشید؟
الف- به پشت                                 ب- روی شکم      

ج- به پهلووکمی خم ودایره ای        د- سربرروی یک دست  
ه – سرزیر کمپل یا لحاف

10: آیا شما غالبًا خواب می بینید؟
ودعواهستید             جنگ  مشغول  ب-  افتید     می  جایی  از   – الف 

ج – به دنبال کسی یا چیزی هستید
د –پرواز می کنید یا در آب غوطه ورید        

ذ- اصال خواب نمی بینید         
ر- معمواًل خواب های خوش می بینید

امتیازات :
پرسش نخست: الف )2 امتیاز(،  ب)4 امتیاز(، ج) 6 امتیاز( 

پرسش دوم: الف) 6 امتیاز(، ب) 4امتیاز(، ج) 7امتیاز(، د)2 امتیاز( 
ه) 1امتیاز(

پرسش سوم: الف ) 4امتیاز(، ب) 2 امتیاز(، ج) 5 امتیاز(، د)7 امتیاز( 
ه)6 امتیاز(

امتیاز(،                   2 ج)  امتیاز(،   6 ب)  امتیاز(،   4( الف   : چهارم  پرسش 
د) 1 امتیاز(

امتیاز(،                    3 ج)  امتیاز(،   4 ب)  امتیاز(،   6  ( الف  پنجم:  پرسش 
د) 5 امتیاز(، ه) 2ا متیاز(

پرسش ششم: الف ) 6 امتیاز(،  ب) 4 امتیاز(، ج) 3امتیاز(
پرسش هفتم: الف) 6 امتیاز(،  ب)2 ا متیاز(،  ج)4 امتیاز(

پرسش هشتم:  الف )6امتیاز(، ب) 7 امتیاز(،  ج)5امیتاز(، د)4 امتیاز( 
ه)3 امتیاز(،  و) 2 امتیاز(،  ز) 1 امتیاز(

امتیاز(  د)2  امتیاز(،  6امتیاز(، ج)4  )7امتیاز(، ب)  الف  نهم:  پرسش 
ه)1 امتیاز(

د)5امتیاز(  ج)3امتیاز(،  ب)2امتیاز(،  الف)4امتیاز(،  دهم:  پرسش 
و)6امتیاز(،  ز)1امتیاز(

وقتکه امتیازهای تان را جمع زدید عدد به دست آمده را با جدول 
مقابل مقاسیه کنید وشخصیت خودتان را بشناسید.

نتیجه گیری 

 اگر امتیاز شما باالی 60 است: دیگران در ارتباط ورفتار  _
با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور،  خود 

محور وبی نهایت سلطه جومی دانند؛ گرچه شما را تحسین می 
کنند  وبه ظاهر می گویند » کاش من به جای تومیبودم« اما 

معموالً به شما اعتماد ندارند ونسبت به ایجاد رابطه ای عمیق و 
دوستانه بی میل وفراری هستند.

 اگر از 51 تا60 امتیاز دارید: بدانید دوستان شما را تحریک  _
پذیرمیدانند بدون فکرعمل می کنید وسریع از موضوعات نا 

خوشایند برآشفته می وشوید، عالقه مند به رهبر جمع وتصمیم 
گیری های سریع دارید ) هرچند اغلب درست از کار درنمی آیند( 

دیگران شما را جسور واهل مخاطره می دانند.کسی که همه 
چیز را تجربه وامتحان می کند، از ما جر اجویی لذت می برد 

ودر مجموع به دلیل ایجاد شرایط وبستر هیجانات توسط شما، از 
همراهی تان لذت  می برند.

 اگر از 41 تا50 امتیاز به دست آوردید: به خود امیدوار باشید،  _
دیگران شما را بانشاط، سرزنده سرگرم کننده وجالب وجذاب می 
بینند. شما دائما مرکز توجه جمع هستید واز تعادل رفتاری خوبی 

بهره مند هستید. فردی مهربان، مالحظه کار وفهمیده به نظر می 
رسید. قادر هستید به موقع بادقت شادی وخوشی دوستان تان 

شوید و اسباب هلهله وخنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط 
و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضای گروه هستید.

 اگر 31 تا 40 امیتاز نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین  _
معقول، هوشیار، دقیق، مالحظه کار واهل عمل هستید همه می 
دانند شما با هوش وبا استعداد هستید اما مهمتر فروتن ومتواضع 
هستید. به سرعت وسادگی با دیگران باب دوستی را بازمی کنید. 

اما اگر با کسی دوست شوید صادق، با وفا و وظیفه شناس هستید 
اما انتظار باز این صداقت وصمیمیت از طرف دوستان تان را دارید 
گرچه سخت دوست می شوید اما سخت تر دوستی ها را رها می 

کنید. 
 از 21 تا 30  امتیاز:  در نظر سایرین فردی زحمت کش  _

هستید اما متًا سفانه گاهی اوقات ایراد گیر هستید. شما بسیار 
بسیار محتاط وبی نهایت مالحظه کار به نظر می رسید زحمت 

کش که در کمال آرامش وبا صرف زمان زیاد درجمع، بار دیگران 
را بر دوش می کشید. دیگران می دانند شما همیشه تمام جوانب 

کارها را می سنجید وسپس تصمیم می گیرید.
 واگر کمتر از 21 امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتی ،  _

عصبی وآدمی شکال ودر دل می دانند شخصی که همیشه 
سایرین به عوض او فکر می کنند ، برایش تصمیم می گیرند واز 
او مراقبت می کنند کسی که اصال تمایل به درگیر شدن در کار 

های گروهی وارتباط با افراد دیگر را ندارد. 

تهیه وترتیب:   حمیداهلل رامش 

 تست شخصیت شناسی


