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چشم انداز:         
علم وعمل انعکاس دهنده واقعیت 

های جامعه :

امرضروری درست  درافغانستان    درشرایط کنونی 
واقعیت گرا  باید  یعنی دیگر مردم  باشد  اندیشی می 
های  وازعملکرد  پندبگیرند  باید  ها  وازگذشته  باشد 
بیزارباشند  کشور  این  فرزندان  وقاتالن  متجاوزین 
وبرای یک آینده درست وسعادتمند فرد فرد این وطن 
به اندازه توان خویش مسولیت پذیرباشد ودرراه بهبود 
تلخ  دوران  تادیگر  کنند  تالش  باید  کنونی  وضعیت 
نسل  وچندین  ننمایند  تجربه  ما  فرزندان  را  گذشته 
این کشور به خاک وخون کشیده نشود ویا اگرباقی 
خون  به  افکارخشن  با  مطلق  درجهل  مانند  می 
وبیش  کم  های  دستاورد  نباشدواین  یکدیگرتشنه 
دوازده سال گذشته به باد فنا نرود وما دیگروارث یک 
کشور سروپا ویرانی نباشیم ودیگرمادری رانبینیم که 
درعزای فرزندش اشک می ریزد، طفلی را نبینیم که 

گریه کنان وبا پای برهنه پدرگفته فریاد می زند ....
این کشور از هرچیزی بیشترنیازمند همدیگرپذیری 
هوشیاری   ویژه  وبه  است  یکدیگر  دربرابر  گذشت  و 
نشوند  طلبان  منفعت  دست  آله  تا  ملت  این  کامل 
انداخته وازاین راه به منافع شان  وما را به جان هم 
درد  نه  وکشمکش  جنگ  دهه  درسه  اینها  برسند 
فقط  اینها  همه  ووطن  ناموس  درد  ونه  داشتن  دین 
به خاطر قدرت، شهرت وثروت می جنگیدن وفریاد 
آروزهای  به  که  وحال  دادن  سرمی  خواهی  عدالت 

چوکی ومقام رسیدن نه ملت است، نه دین نه وطن .
های  وبلندمنزل  خارجی  محافظان  موتر،  فعالدالر، 
روزسران  شب  فکر  همه  وروسی  هندی  سبک  به 
به  هنوزهم  اماملت  وبس،  است  شده  افغانستان 
فکرپرکردن شکم اهل وعیال اند و کسانی که درراه 
به قدرت رسیدن اینها جان شان را از دست داده است 
باقی مانده آنها درکوچه وبا زار به گدائی دست دراز 
میکنند ولی کسانی که ازخون پدران اینها به قدرت 
رسیده درداخل موترهای ضدگلوله به عیاشی وخوش 

گذرانی می پردازد .
حتی تاجای رسیده اندکه بصورت آشکاربه اختالس 
این عمل  اند وبدون هیچ ترسی  وسرقت دست زده 
شرمی  بی  به  وبازهم  دهند  می  انجام  را  ناشایسته 

دربین مردم شعارخدمت می دهد.
شده  بارکه  یک  برای  وسرجنگل  لعل  مردم  بیاید 
عام مردم مشخص  به  را  مزدوران  این  خیانت های 
کرده و سرپوش را از چهره واقعی این فرصت طلبان 
برداریم ودیگربه این دزدان وخائنین ملی اجازه ندهیم 
تا با رأی ما به سرمال فرزندان زجرکشیده ما حکومت 
نمایند وغارت کنند اما هرطوری که به خواهیم می 
یک  با  بزنیم  رقم  را  مان  وسرنوشت  زندگی  توانیم 
انتخاب درست و نماینده ای که بتواند پاسخ گوی نیاز 
های شما باشد می توانید برای این ولسوالی مرهمی 
ووجدانی  عاقالنه  درست،  اگر  باشد  ها  زخم  این  به 

انتخاب نمایید پس درست زندگی می کنید.
ازتمام نسل جوان می خواهیم که دیگر هویت  ما 
درراستای  شما  ندهید  قرار  سوال  زیر  را  خود  علمی 
به  بی طرفی  کمال  با  وکیل  نمودن  انتخاب  درست 
دزدی  شاهد  وشما  ما  دیگر  تا  دهید  آگاهی  مردم 
نباشیم،   برادران وخواهران ما  واختالس مواد معارف 
وجامعه  مردم  درقبال  ما  جوان  نسل  کل  بصورت 
مسئولیت دارند وخاموش ننشیند تا به کی می خواهید 
اوباش رابه گردن داشته باشید  ارازل و  یوغ استکبار 
وجدانی  علمی،  دینی،  مسئولیت   1393 دراتنخابات 
شما ست به کسی رای دهید که برای تعداد مشخص 
نکنند  محدود  تعداد  ازیک  ونمایندگی  نباشد  وکیل 
وبیسکویت  گندم  روغن،  دزدان  حامیان  وبدترازهمه 

نباشد.
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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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 درجهان یگانه مایه نیکبختی انسان صحبت است.                                                                                                           
) افالطون (

 درافغانستان دراین چند سال که ازعمر حکومت گذشت اگر مردم 
می  خویش  وملی  سیاسی  زعیم  انتخاب  برای  عاقالنه  بصورت 
سنجیدن اینک مردم ما ازاین بد بختی ها باید رها می شدن وبا 
سرنوشت شان این گونه معامله گری صورت نمی گرفت وحداقل 
باید کسی را می داشتن که دربرابر این همه بی عدالتی ها ، معامله 
گری ، اختالس ، چپاول ، وبی مسولیتی اینهایکه خود را به چوکی 
های قدرت چشپاندن فریاد می زد ومی گفت این حق مردم است 
، نه تنها که خائنین خدمت نمی کنند ومسئولیت وجدانی خود را 
بجا نمی آورند حتی به موادی که حق یتیمان ،مظلومان واطفالی 
که درمیان سنگ وخاک ساعت ها را ه می روند ودرمکتب های 
هزاران  وبا  نشینند  می  خاک  برروی  درودروازه  بی  سقف  بدون 
که  را  موادی  ازآن  وبعد  بیاموزیم  درس  امروزکلمه  شاید  که  امید 
برای  بشردوست  موسسات  ازطرف  شاگردان  تشوقیه  عنوان  به 
میراث  اینکه  مثل  تمام  بی شرمی  با  گرفته می شود  درنظر  اینها 
وقتی  رساند  فروش می  وبه  تقسیم  دربین شان  باشد  پدری شان 
مردم  دیگرفاتحه  باشیم  داشته  معارف  آمرین وچنین  ما چنین  که 
شان  حقوق  مدافعین  بعنوان  مردم  که  را  ،کسانی  است  خواند 
که  ونگذارند  کنند  گی  نماینده  ملت  ازاین  تا  بودن  کرده  انتخاب 
دزدی  آستین  جلوتر  همه  از  امروز  کند  تلف  دیگران  را  شان  حق 
که  وازمسندی  اند  زده  آورباال  شرم  قضیه  این  دزدان  از  وحمایت 
ازسارقان خود  متعلق به مردم است دربرابر مال های دزدی شده 
دفاع می نماید ومی خواهند که به بهانه های مختلف این قضیه 
. اینهاست  همیشگی  های  حیله  این  بدهد  جلوه  ارزش  بی  را 

دراین سالها با انواع نیرنگ وفریب مردم را به هر طرفی که خواستید 

امتیازات  ،برای گرفتن  نمودید  رامعامله  وفروختید حق شان  بردید 
ازپروژه  ،درخیلی  نمودید  پوشی  چشم  ملت  این  ازحقوق  شخصی 
های که این مردم مستحق آن بودن مهر رد زدید تا بتوانید خود 
درنظرکسانی که شما را بعنوان وکیلی قبول نداشت با این خوش 
آمد گوی های خوب نشان دهید وبرای چند روزی سرگرم معامله 
ازدزدان روغنی  نبود که حال  تان بس  برای  باشید  یتان  گری ها 
حمایت می کنید ، پس این جا معلوم است که درتعین آمرین مکاتب 
هدف این نبوده است که آمر شوند بلکه این بود که دزدان سرگردنه 
را برسر مال مردم وملت مقررنماید تا با راحتی به این مواد دست 
رسی داشته باشد . این همه زدوبند ها برای تان کفایت نمی کرد 
که چشم تان را به چند قوطی روغن وکارتن بیسکویت  دوختید 
،مردم برروی شما اعتماد کرد وتوانستید ازاین اعتمادحتی آمریت ها 
را بدست بیاورید اما دیگر این خیانت ها برای مردم غیرقابل تحمل 
قانونی  وبصورت  باشد  تفاوت  بی  راستا  دراین  دولت  ونباید  گردید 
مورد بازخواست قرار گیرد وهرکسی که مجرم است به پنجه قانون 
سپرده شود تا درسی برای دیگران گردد این دلیل بر این نمی شود 
درمصئونیت  دیگر  قدرتمند  حامی  یا  داشت  وکیلی  کسی  هر  که 
قضائی باشد این عمل یک خیانت ملی است وبرای مردم تاوان های 
سنگینی دارد این موارد شاید منجر به قطع این کمک ها گردد که 
عامل این قطع کمک ها هم همین دزدان روغنی اند این سرقت ها 
باعث بد نامی این ولسوالی می شود که هویت ملی ما را زیر سوال 
خواهد برد پس نباید به خاطرچند خائین وخائف آبروی ملی برود .  

همایون تمیم »فکرت زاده«

خادمین ملی، خائنین 
ملی برآمدند

    باگذشت زمان هرروزمابه پروسه ملی وسرنوشت سازدوره 
وعنقریب  میشویم  نزدیک  والیتی  شورای  انتخابات  سوم 
وکم  قرارمیگیریم  وآزمایش  امتحان  یکباردیگردرعرصه 
هاوگروپهارابوجودآورده  اتحادیه  انتخابات  های  دغدغه  کم 
والیتی  شورای  ماانتخابات  که  باراست  سومین  این  و  است 
شعارهای  بازهم  میشوند  شنیده  طوریکه  میکنیم،  راتجربه 
نسل جوان وتحصیل کرده ازحنجره های افرادواشخاص که 

کاندیداتورویاحامی کاندیداتوراست بلندشده است .
وتجربه شان  واندیشه  کرده هاست  وتحصیل  جوانان  امااین 
وافراد  میکندجوانان  بازی  نقش  چه  انتخابات  دراین  که 
بهترین  درانتخابات دوره دوم شورای والیتی  تحصیل کرده 
یک  است  درجریان  همه  طوریکه  نمودند  رابازی  نقش 
ازشعار  بااستفاده  بودکه  جدیدبوجودآمده  وانگیزه  شوروشوق 
زندگی  ستمگران   مادیگردرزیریوغ  جوان،  »رشدنسل  های 
وعلم  کنیم، شورای والیتی جای سخن، منطق، کالم  نمی 
است و...« بهترین استفاده هارانمودندوتوانستندبااستفاده ازاین 
حرکات خودرا به پیروزی برساندامااین جای سوال است که 
آیا این افرادواشخاص به این شعارهای شان پایبندی داشتند 
های  ازحنجره  بعدازانتخابات  سخنان  این  گاه  وگاه  ودارند 

مبارک شان بیرون شدن ویاخیر؟
بینیم  نماییم می  افرادرامطالعه  این  بیاییم زمان کاری  وقتی 
که طی چهارسال گذشته مهمترین کاریکه برای نسل جوان 
وتحصیل کرده صورت گرفته استخدام جوان های تحصیل 
وترغیب  تشویق  بخاطرتربیه،  مکاتب  های  درآمریت  کرده 
تحصیل  جوان  سه  تاجایکه  است  درمکاتب  مردم  اوالداین 
کرده وصاحب استعداداز یک خانواده درآمریت های سه لیسه 
استخدام شدن که هم مصروف تدریس واداره مکاتب مربوطه 
مصروف  درکابل  شخصی  های  دردانشگاه  وهم  است  شان 
تحصیل دردرجه لیسانس وکاردیگروسرنوشت سازکه ساالنه 
تکرارمیشوندپروسه  ملت  ازپسرودختراین  اعم  جوانان  برای 
لعل  صدهادختروپسرازولسوالی  هرسال  که  کانکوراست 
وسرجنگل دراین پروسه شرکت میکندوتاهنوزبه فضل خداوند 
که  هم  جاری  داشتندودرسال  خوب  نتایج  خودشان  وتالش 
میکندباوجودمشکالت  حدودهزارنفرپسرودخترشرکت  در 
بزرک  خداوند  کمک  بوجودآمدبه  آن  برگذاری  درزمان  که 
که  زمانی  مقطع   دراین  راداریم.  وعالی  خوب  امیدنتیجه 
ماشاگردان بویژه طبقه اناث به مشکالت چون جای بودباش 
،امنیت و....درشهر چغچران برمیخوریم وقتی به دفتروآدرس 
می  بودمراجعه  جوان  ازنسل  حمایه  شعارشان  خودکه  حامی 
نونظر،  به  ویاهم  کابل  یابه  است  هرات  مایابه  حامی  کنیم 
اهالی چغچران  از  وقتی  نمیدهند،  راکه هرگز جواب  تلفنش 
رافقط  گویاماوکیل  میکندکه  صحبت  طوری  میکنیم  سوال 
طوریکه  والسالم.  دیدیم  درچغچران  یکبار  گذشته  سال 
فهمیده میشوندایشان مصروف کمپاین فردمورد حمایت شان 
است ودر فکر این است که این بار ازچه روش وباچه اکتهای 

دربین مردم ظاهر شوند.
راجذب  میتواندمردم  چپن  واکتهای  جوان  آیاشعارنسل 
داداماوقتی دربین  کندویاخیر؟که گذشت زمان جواب خواهد 
ورای  ازانتخابات  حتی  اکثرشان  میکنیم  مراجعه  جوان  نسل 
دارندومیگویند  ناامیدی  وحس  است  خسته  دادندوکمپاین 
ودرصورت  نمیکنیم  شرکت  پروسه  درهمین  هیچ  که  مااول 
شرکت؛ ازجوان داری پیر داری بهتراست.که یقینآ مسئولیت 

عواقب آن به عهده این افراد واشخاص می باشد.
                                       

نسل جوان 
لعل وسرجنگل 
وانتخابات دوره 

سوم شورای والیتی

�       باقرمبلغ پور
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سیدعلی رضاسادات �

با دیدن این تصویرهرکسی می 
فهمندکه واقعیت چیست؟

مختلف  درکشورهای  زنان  علیه  تبعیض  میشود  دیده  طوریکه       
و  انواع شکنجه ها  زنان  باالی  افغانستان که  در  دارد خصوصًا  وجود 
رفتارهای ناروا و غیر انسانی را انجام میدهد و چندان اهمیت برای شان 
قایل نیستند وزنان رابه عنوان موجود درجه دوم قلمداد میکند یعنی 
برای مرد امتیازبیشترنسبت به زن قایل است، اگرحقوق زن را ازدیدگاه 
اسالم برسی کنیم میدانیم که هیچ تفاوت بین مرد وزن قایل نیست 
همانطوریکه مرد حق تعلیم ، حق انتخاب وحق ابراز نظر را دارند زنان 

نیزازاین حقوق برخورداراند.
باید باکمال تآسف گفت در جامعه ما حقوق را که  اسالم وشریعت برای 
زن قایل شده  که همانا حق تعلیم وفراگرفتن علم، یعنی قدم گذاشتن 
ازتاریکی به طرف روشنایی ویا رهایی ازجهل ونادانی رفتن به سوی 
یک خوشبختی است نباید ازاین نعمت  محروم ساخته شود، دربسیار 
فرقی  اسالم عزیزهیچ  است درصورتیکه  این کشور محروم  ازمناطق 
میان مرد و زن قایل نیست واین تبعیض را ما وشما ایجاد میکنیم وزن 

رابه عنوان یک قشر ضعیف قبول میکنیم وآنهارا ازحقوق شان محروم میسازیم وهیچ 
وقت مایل نیستیم که حرف دل آنها را بشنویم وبه صفت یک انسان، باآنها انسان گونه 
فامیل  اگریک  میشود.  کارگرفته  وتهدید  ازخشونت  دربرابر شان  وهمیشه  کنیم  رفتار 
است  پسرودخترقایل  بین  فرق  زندگی   ابتدایی  ازهمان  که  میدانیم  درنظربگیریم  را 
وزمانیکه دریک خانواده دختربه دنیا میآید اعضای آن خانواده خوشحال نیست وزمانیکه 
یک پسر به دنیا بیاید تمام اعضای خانواده بسیارخورسند و خوشحال میشوند و فرق 
قایل شدن بین مرد وزن ازهمان لحظه ها آغازمیگردد واین تبعیض ازوالدین شروع به 

نسل های دیگر انتقال نموده که به مرور زمان دامن گیر جامعه امروزی ماشده است 
خودمان یاد دادیم که بین دخترو پسرفرق وجود دارد وآنهاراحقیر میشماریم وسرزنش 
میکنیم همین رفتار ما است که مانع پیشرفت زنها درتمام عرصه های زندگی شان 
میشود. زنان نصف پیکر یک جامعه را تشکیل میدهد باید ازنعمت سواد برخوردارباشد 
اگرنصف پیکریک جامعه ازسواد محروم باشد آن جامعه کاماًل فلج است و هیچ وقت 
ترقی پیشرفت نمیکند ویک جامعه زمانی مترقی است  که مرد وزن آن جامعه ازنعمت 

سواد برخورداربوده  وسرچشمه تمام تبعیضات جهل، نادانی وبیسوادی است .

غالم علی رسولی  �

 وقتی به این تصویر نظر اندازید به 
حال بعضی ازافراد حیف می خورید، 
این کمک ها از کشورهای خارجی 
به کمک سازمان های بین المللی 
افغانستان  محروم  اطفال  برای 
وتعلیم  درس  به  اینکه  خاطر  به 
عالقه مند شود وکمکی به معیشت 
خانواده های که برای تهیه لقمه ای 
نان برسرشان خاک می ریزد روان 
می شود اما همیشه مورد دست برد 
قرار می گیرد یکی ازبیسکویت می 
ازروغن  ویکی  گندم،  از  یکی  زند، 
می زند، دیگری ازکرایه انتقال مواد 
به  هرمواد  است  خوب  مکاتب،  به 
قرارمی  دزدی  مورد  فصل؛  رویت 
بیسکویت  باشد  گیرداگربهارسال 
است  خوب  روغن  اماحاال  وگندم 
این  وهوای  است  زمستان  چون 
ولسوالی هم سردوروغن هم روغن 
است  مایع  بصورت  w.F.Pچون 

ویخ هم نمی زند بسیارکارخوب نموده است این بار اول نیست که این کارها می شود 
درطول مدتی که این مواد ازطرف w.F.P به این ولسوالی آمده است همیشه اینه ابنام 
های مختلف وشیوه های مختلف این مواد فرزندان مظلوم مردم وملت را حیف ومیل 

نمودن، دیگران راچقدرمورد پی گردقراردادن که این بار پی گرد شود .
  چرا دوسیه های قبلی بدون هیچ موردی بسته شد وعامالن آن به آنکه به جزائی 
ازآفتاب  که  این  نیست  کمتر  ازآن  هم  بار  این  قرارگرفتند  بخشش  برسدمورد  شان 
حمایت  مورد  هم  واینها  بودن  کسانی  چه  حمایت  مورد  ها  قبلی  است  تر  روشن 
که  را  وکسانی  نماید  اقدام  جدی  بصورت  دولت  اگر  موارد  گونه  دراین  هستند  قوی 
دربرابرمال اطفال محروم این ملت این گونه بی پروا دست به یغما وچپاول می زنند 
اما دولت هم  نمی دهد  به خود  را  اجازه  این  قرار دهد دیگر کسی  باز خواست  مورد 
به هر دلیلی که است سکوت می نماید دالیل زیادی دارد شاید دولت ضعیف باشدیا 
این حامیان خودشان دولت است، ویا حرف  یا حامیان دزدان قوی است ویا  شریک، 
رئیس جمهور به این اختالس ها مشروعیت بخشیده است که دزدی واختالس نماید 
دربرابراین  دولت  که  دارد  وجود  دالیل  این  از  یکی  واضح  بصورت  نبرید  خارج  اما 
حدی  به  اقدامات  این  نمایشی  کندبصورت  می  هم  واگر  کند  نمی  اقدام  مسائل 
آنها خوش کرد. تکراری شده است که دیگر به نصف جو ارزش ندارد ونباید دل به 
 اما می ماند واکنش مردم به این گونه زدوبندها و گرگ ومیش بازی های که برسر مال     

  

پلید  عمال  این  به  نسبت  را  خود  صدای  کسی  وهیچ  دهند  می  انجام  المال  بیت 
ملت  مال  نیست  دولت  مال  است  شده  اختالس  که  موادی  کنند،  نمی  بلند  ایشان  
است چرا نسبت به کسانی که حقوق اطفال تان را به سرقت می برد اعتراض نمی 
طی  راه،  کیلومترها  دزدان  حامیان  رسیدن  قدرت  دربه  که  نبودید  ها  شما  آیا  کنید 
می  قدردانی  گونه  این  رابه  شما  خدمات  نمودید  وکیل  را  واینها  دادید  ورأی  نمودید 
ولسوالی  دراین  که  باشد  داشته  براین  وتالش  نماید  خدمت  شما  به  که  ازاین  نماید 
موسسه  که  را  موادی  آید  می  نماید  بازگو  را  دولت  های  ئی  نارسا  و  باز سازی شود 
W.F.P با این همه خطر از میان طالبان به این مناطق می رساند با بی شرمی تمام 
طرفدارانش دزدی می کنند حامیان ووکیالن حمایت می کنند، ازبیشتردرحق تان چه 
اینها همان طوردیده  ازاین واضح تر،  از این آشکارتر، معامله گری  باید بکنند خیانت 
این سرقت را دولت مشخص وبه مردم معرفی  اگرعامالن  تازند  اند که برسر ما می 
این دزدان  بدهند.  پاسخ  به مردم وملت  وباید  اند  نکنند دولت درمقابل مردم مسئول 
ملی بدترومنفورترازدزدان راه ها وکوتل ها اند، اینها درقالب علم ومعرفت دزدی می 
مراتب  به  قضیه  این  عامالن  جزائی  نمودن،  وارد  لکه  ودانش  علم  حیثیت  وبه  کنند 
دولتی  برسرمیز  که  تراست چرا  سنگین  نماید  می  درراه سرقت  که  ازآنهای 
که درپوشش مشروعوبدون  یعنی  قلم   وبه وسیله   آمر  القاب چون  با 
ازدغدغه ذهنی وجسمی، دیگربیش ازاین به حق اوالد این مردم ظلم روا ندارید .

تبعیض علیه زنان

قالبی  کاندیدای  وبعضی  قالبی  سیاستمردان  قالبی،  پزشکان      
ازسادگی دردمندان نان می خورند. آدمهای ساده لوح نه می بینندونه 
می شنوند، فقط میتوانندببلعند، طالع بین ها، فال بین ها، فرقه های 
عرفانی دروغین باعمامه های مدورکه برسردارندازسادگی، بی اتفاقی 
آورندوبه  سربرمی  اززمین  قارج  مثل  سوءکرده  مااستفاده  وناامنی 

فعالیتهای خویش ادامه میدهد.
بنام  درمدارس،  های  آموزش  وپرسروصدا،  وقفه  بی  مانندتبلیغات 
تمامی  آینده،  های  نسل  وشادکامی  امروز،  پیروزی  ملت،  شکوفائی 
این خصلت ها، ودرس های بی اساس وفریبنده را به عنوان خدمت 

ضروری وافتخارآمیزبه شماتشریح می کند.
وحتی ازمساجدومدارس دینی به عنوان مرکزسیاست استفاده میشود.

وهمچنان بین خودمجالس محرمی راتشکل میدهدفکرمی کندشایداین 
به  اساس  اندوبرهمین  بوده  شنوومنضبط  وذاتآحرف  همیشه  مردم 
شنومی  حرف  بیشترازقبل  رابازهم  آنان  اندکه  شده  تسلیم  استبدادی 
سازیم، این درس هارانسل جوان عزیز و متفکر خوب میفهمدکه چی 

بایدکرد. 
باپدران  که  اینست  نشانه  بکجامیرود.  نمیداندکه  جوان  اگرنسل   

خودفرقی نکرده است.

دانشجویان ومناسبات قدرت
1- دانشجویان درانتخابات 93 چه بایدکرد؟

2- نقش جوانان درانتخابات 93 چیست؟
شناختن این هاضامن امنیت فردی ما

نیازمند  وجوددارندکه  اجتماعی  های  شمابیشترمیدانیدگرداگردمازخم 
وخلوص  نیازمندپاکی  هستندکه  های  اند،سیاست  ومراقبت  پرستاری 

اند، بی عدالتی های وجود دارد که ال زم است برطرف شود.
چه بایدکرد: یگانه راه پیروزی وحدت ملی است اتحاد، اتفاق، پذیرش 
به نفس وتوسط تفکرگسترده زخم  اعتماد  تقوا،  همدیگر، خودباوری، 

های خودرامرهم گذاری کنیم.

غورباستان
سالم سرزمین زیبای لعل وسرجنگل سرشارازآب گووارا:

بیائید  محترم  وخواهران  برادران  مادران،  برشماپدران،  سالم 
خودبشتابیم  دیرینه  های  آرمان  سوی  به  داده  هم  بدست  دست 
پس  کنیم.  حرکت  رانخوریم.آگاهانه  افرادنابکارومتملق  دیگرفریب 
سرخم  استبداد  درمقابل  است.  متفاوت  امروزبادیروزخیلی  باشید  آگاه 

نبایدکردبرعکس مبارزه باید کرد.
ای وطن ای مرزپرگهر                ای خاکت سرچشمه هنر

                   
                                                       عبداهلل عبداهلل 

چراغ رابه 
سوی درونت 

بیافروز

با کمال تاسف وتـأثردراواخر سال یعنی به تاریخ 1392/9/16 آمرلیسه 
حقوق  که  روغن  کارتن   44 تعداد  به  آن  ومشاورین  کرمان  نسوان 
شاگردان مظلوم ومحروم آن ساحه بودن )یعنی اشخاصی که زورداشت 
حق شان را بردن ولی حقوق مظلومین به گدام ماند( تا اینکه : زمینه 
را برای بردن وسرقت این مواد مساعد نمودن تعداد ذکر شده، روغن 

ها را دزد بردن حاال نمی دانیم که دزد بودیا خود آمرمحترم لیسه ......
من  میداند  شعارکه  این  مانند  شعارهای  با  وکیل  اینکه  افسوس  ولی 
ولی  دهم،  می  مظلومین  وبرای  گیرم  می  ظالم  ازکام  را  مظلوم  حق 
ازآمردزد  مردم  محبوب  وکیل  است  شده  برعکس  شعارها  امروز 
وهمکارانش حمایت همه جانبه می کنند این است گرفتن 
حقوق مظلومین ازظالم این وکیل خوب حق را به حق دار 

می کند ومردم را حق می دهد .

واقعه 
غم انگیز 
وحمایت 

بی شرمانه  
علی  امام  لیسه   11 صنف  متعلم  ظاهر)بحر(   
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 تبعیض افغانستان رابه 
بدبختی و فسادکشیده 

است
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قربانعلی الفت �

 درجریانات وحوادثی که درمدت چند سال اخیر در ولسوالی لعل وسرجنگل 
رخ داده است دیگر موضوعی نیست که برای مردم مجهول مانده باشد وبا 
این رسوایی وبد نامی که دراین روزها درمعارف رخ داده وسیاست بازی های 
که درپشت پرده این ماجرا ادامه دارد بیشتراز بیش هویت وچهره های عام 

فریبانه این اشخاص را برای ملت وجامعه آشکارمی نماید.
دیگر برای مردم وملت هم شرم است که از این به بعد به شعار های رنگارنگ 
وحق طلبانه اینها باورنماید چون نه تنها یک باریا چند باردروغ وفریب شان 
هویدا وآشکار شده است به تعداد روزهای عمرشان به مردم نیرنگ وفریب 
داده اند ودرهرمحفلی ازحمایت وپشتیبانی گسترده مردمی حرف به زبان می 

رانند این مردم چه کسانی است ؟
چند نفر خاص وکسانی که دست های آنها درخریطه های اختالس ها دراز 
است که مردم نیست این ها که شریک های جرمی شماست چرا به این ها  
لقب حمایت مردمی می دهید مردم وملت عام مردم است آیا دردزدی های 
شما عام مردم شریک است که نیست دیگر حمایت مردمی شما درکجاست !
نماینده درشوراهای والیتی  را  ایستاد وشما ها  این مردم سالها درکنار شما 
وپارلمانی گردان اما به پاس خدمات اینها چه کردید تا پای تان به مسند های 
قدرت رسید دست به حق تلفی وبی عدالتی زدید، غارت کردید، طرف داری از 
اشخاص مورد نظر تان نمودید ومصا لح ملی را قربانی منفعت های شخصی 
تان کردید . بیایید وجدانی حرف بزنید برای شما چه کسی رای داد تاهر کدام 

تان باال تراز ده هزار رای داشتید این رای ازهمین افراد مشخص شما است 
که صرف به نفع اینها کارمی کنید ومرتکب هرجرمی می گردد با حمایت شما 
همراه است به گفته دکترشریعتی )آنجا که مردم حضور ندارند ازمردم 
سخن گفتن یا دروغ است یا عبث (مردم دیگر هوشیار شدن وباید 
هم هوشیار شوند این همه دروغ، نیرنگ، فریب، وبی عدالتی که درحق این 
مردم روا داشتید چهره شما را درتاریخ برای نسل های آینده سیاه کرد و ملت 
دیگرهیچ گاهی ازشما حمایت نخواهدکرد هرکدامتان که در راس آمدید با 
شعارهای دورازحقیقت وارد شدید نه تنها که به این شعارهای دور ازحقیقت 

تان  عمل نتوانستید بلکه خالف شعور، وجدان وعقیده تان عمل نمودید.
به  دست  وعلنی  مستقیم  که  است  رسیده  حدی  به  آبروی  وبی  شرمی  بی 
کارهای خالف قانون وشریعت می زنند وبازخود را حامی مردم وملت معرفی 
می نماید وازمردم می خواهد که دررابطه به سرنوشت خود درست تصمیم 
مردمی  حمایت  ازقبیل  تبلغاتی  به  دیگردست  وموارد  ودرانتخابات  بگیرند 
وخدمت به ملت سر می دهد به کدام یکی از کارهای شایسته شما رای دهد 
شما رای مردم را مسخره نمودید به رای وانتخاب آنها توهین نمودید با این 
کارهای منفور باعث این شدید که اعتماد ملی ومردمی نسبت به آینده ازبین 
برود وحضورمردمی را درانتخابات بی باورو خدشه دارنمودید  اما 

ملت ازخواب غفلت بیدارشده است به عمل شما به وضوح پی برده اند .

درثبت احوال نفوس لعل 
وسرجنگل چه می گذرد؟ 

          افغانستان یک کشور اسالمی است که در آن اقوام مختلف با مذاهب و لسان 
نژادی،  قومی،  تبعیضات  با  این سرزمین  مردم  ازدیرزمانی  میکند  زندگی  مختلف  های 
مذهبی، لسانی و سمتی دست و پنجه نرم کرده و ثمره این تعصبات بد بختی، ویرانی،  
ناامنی، فقر، بیسوادی ، بی ثباتی، بی باوری و هزاران مشکالت دیگر که دامنگیر این 
کشور است می باشد، اگراین مشکالت دامنش برچیده نشود هرگز به صلح، ثبات وآرامی 
دست پیدانخواهیم کرد، همه بد بختی های امروز که شاهد آن هستیم و جان هزاران 
جوان مارا گرفت و کشوررا به خاک و خون کشانید و 25 سال جنگ وبرادرکشی را به 
اوج رسانید، هزاران طفل مظلوم را بی سرپرست و از داشتن نعمت بزرگ الهی )پدرومادر( 
محروم نمود وامروز میبینیم پای برهنه برروی سرک ها گدایی میکند یا به مواد مخدر رو 
آورده واز آنهاانواع سوء استفاده ها صورت میگیرد و ازطریق آنها اشخاص استفاده جوبه 
اهداف شوم شان نایل میشوند و هزاران زن بی سرپرست که تمام مشکالت زندگی را به 
تنهای حمل می کند نان آوراطفال صغیر خود میباشد همه اینها نشئت گرفته ازتبعیضات 

وتعصبات است. 
     کشوری که تمام باشندگان آن مسلمان است چرا رفتارهای که خالف دین مقدس 
اسالم است و باقانون اسالم مغایرت دارد محوو نابود نمیگردد ؟ آیا در دین مبین اسالم 
تفریقه، نفاق و فرق قایل شدن بین اتباع یک کشورکه همه پیرو یک دین اند جایز است؟ 
چراعلمای دین در مقابل چنین پدیده شوم مبارزه نمیکند از دستورات و اوامر کشورهای 
همسایه که هدف شان ویرانی افغانستان است اطاعت و پیروی میکند؟ صبر وتحمل تاچه 
زمان؟  فساد به اوج خود رسیده و تمام افراد که در رأس حکومت است شعارهای انکشاف 
متوازن، عدالت، برادری و برابری را می سراید وتاحال نتوانسته به شعارهای شان جامه 
عمل بپوشاند به آنها یک دست و یک صداشده شعار وحدت بی سراییم و کشت نفاق 
را از بیخ وبن برکنیم، تخم برابری، برادری، هم پذیری، هم دلی، اتفاق و اتحاد بکاریم.

     هم وطنان عزیز دیگر جنگ، انفجار، انتحار، خون ریزی و برادرکشی بس است خسته 
شدیم دست از این عمل غیر اسالمی و انسانی برداشته تا یک زندگی عاری از مشکالت 
را در سایه برابری،  برادری و صلح و امنیت تجربه کنیم و خانه مشترک خود را آباد نماییم 
و مرحم به زخم های دیرینه اش پاشیده از سلطه بیگانه گان نجات دهیم و باآنهای که 
هدف شان بربادی کشورعزیز ماست مبارزه کرده بادشمنان قسم خورده مشترک خود که 
در کمین نابودی اسالم از راه های مختلف است کمر همت بسته و نگزاریم تاریخ تلخ 
گذشته را تکرار کند و افغانستان را بسوی یک آینده مترقی و متمدن سوق داده فضای 

برادری را حکم فرمانماییم.
       مردم غیور و رنج دیده افغانستان؛  بار دیگر در آستانه یک انتخابات سرنوشت 
ساز قرار داریم باید بصورت خود جوش و با اراده راسخ اشتراک کرده فریب شعار های 
کاذب شعبده بازان را نخورده به کسی رأی بدهید که شخص متعهد، خدمتگار، صادق و 
دلسوزباشد تا کشورعزیزمان را ازاین بحران نجات داده و به یک کشور باثبات ومترقی 

تبدیل نماید.

سیدعلی رضاسادات �

افغانستان  هرتابع  برای  گرچند    
خود  تابعیت  تا  است  تام  ضرورت 
ثابت  تذکره  اخذ  ذریعه  درکشور  را 
اتباع  برای  است  مکلف  ودولت  نماید 
راطوررایگان  سندحیاتی  کشوراین 
وبدون موانع توزیع نماید که مدیریت 
به  باآنکه  لعل  نفوس  واحوال  ثبت 
بود  ومحل  وامکانات  تشکیالت  قلت 
وباش مواجه است درنیمه سال 1392 
تابیعت  تذکره   5000 توزیع  قادربه 
لعل  ولسوالی  مردم  ولی  است  گردیده 
علم  دوست  معارف  مردم  وسرجنگل 
بیشتر  ضرورت  است  وفرهنگی  پرور 
گردداما  توزیع  بیشتر  تاتذکره  دارند 
به  نفوس  احوال  ثبت  اداره  کارمندان 
کرده  تعلل  خویش  ازوظایف  نحوهای 

توهین  به  نا مالیم  برخورد  اعمال  وبا  کنند  کارنمی  مردم  رجعت  به  ونظر 
وتحقیر مردم مشکالت را چند برابر ساخته ویک شخص تذکره گیرنده به 
مدت سه روزیک تذکره 2250 افغانی هزینه برمی دارد وکارمندان این اداره 
به کارهای شخصی ازقبیل رفتن به دارالمعلمین مبادرت می ورزد درحالیکه 
اداره دارالمعلمین یک استعالم دارد که شخص شرکت کننده دردارالمعلمین 
با  کارمندان  خیراین  یا  دارند  کدام مصروفیت  پنج عصر  الی  ازساعت یک 
که  این  دلیل  به  خودشان  وظایف  والیحه  طرزالعمل  این  گرفتن  دیده  نا 
ازپشتیبانی ومقامات دولتی برخورداراست بیشترین شالق را برمردم عادی 
ومسافری که محتاج تذکره اند می زند دراکثراوقات مسئله غیابت را بردارند 
تذکره شرط می داند واین شرط هم دربعضی موارد شرط قطعی نیست وافراد 
زورمند بایک تلفن قادربه اخذ تذکره می گردد ولی آنهای که  وکیل ندارند 
ویا کسی را ازپرسونل ولسوالی نمی شناسند، سه روز دنبال تصدیق اهلیت 
وشخصیت خود سرگردان است وکسی برای اوتصدیق نمی دهد در حالی 

که بعضی افراد قدرتمند متهم به جعل تذکره به گونه ثابت است اما تحت 
انواع سواالت  پی گرد قا نونی قرار نمی گیرد وبرعکس برای یک چوپان 

مطرح است .
نه کدام هیت ازمقامات باال غرض بررسی وضعیت به این ولسوالی می آید نه 
ولسوال ونه قومندان امینه این ولسوالی، کدام اقدامی برای حل این مشکل 
مردم بی وکیل وبدون زورانجام می دهد این بی عدالتی هارا تا به کی می 
وسرجنگل  لعل  مردم  آیا  که  است  جا  این  سوال  حال  دهید  ادامه  خواهید 
درزمستان توان این را دارند تا زنان، وپسران خورد سال را به ولسوالی حاضر 
نموده وتعین سن نماید ؟ آیا تابعیت کشور وداشتن سند شناسائی برای افراد 

بی وکیل وبدون واسطه جرم است ؟
آیا کسی است تا مشکالت عامه مردم را درنظر گرفته وبا توجه به این همه 
مشکالت اقدامی به نفع عموم مردم نماید مردم این مشکالت خود را با چه 
یا  پارلمان  وکیل  والی،  امینه،  قومندانی  ولسوالی،  مقام  نماید  مطرح  کسی 

وزارت داخله کی مسئول است تااین سواالت را جواب منطقی بدهد ؟ 
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 طرح احداث شاهراه سرک مرکزی کابل ـ هرات 
امیدی درجهت انکشاف هزاره جات  

  این سرک قراربود درطی پالن پنج ساله دولتی احداث وازطریق هزاره جات کابل رابه هرات وصل نماید ولی به دلیل حوادث سیاسی که 
درافغانستان بوجود آمده بود احداث آن تعطیل شد.

صرف درسال 1974 قسمتی ازاین طرح به نام پروژه گردن دیوارپنجاب تطبیق شدکه درسال 1978به خاطرآغازجنگ وجهاد کارآن تعطیل 
شد مردم هزاره جات احداث شاهراه مرکزی را همیشه یک پروژه مهم برای انکشاف هزاره جات دانسته وازاینکه احداث این سرک طبق 
پالن دولتی صورت نگرفته بود ناراضی بودن وعدم کار دراین زمینه یک عمل عمدی دولت های گذشته می پندارند حاال که پروژه بازسازی 
افغانستان ادامه دارند برای انکشاف والیت های مرکزی افغانستان ساختمان اساسی این شاهراه دارای اهمیت خاص است، سرک های 
موجود درهزاره جات هیچکدام به شکل فنی وتخنیکی آن احداث نشده است سرعت اعظمی درتمام سرک های آن10 کیلومتر درساعت می 
باشد که این عامل یکی ازعوامل بلند رفتن قیمت ترانسپورتی می باشد وازطرف دیگرتسهیالت مسافرت دربعضی ازمناطق کاسته می شوند .

 شاهراه پالن شده درمسیرخود مناطق زیررا دربر دارد :

ایثار  

            تو پاکی و صفای این  وفایم را ندانستی
خریدارت بودم مـــریم بهایم را ندانستی        

      تو درد و سوزعشق و ناله هایم را ندانستی
ریاد تـــرا گفتم          

به خاموشی ترا خواندم، با ف

             تو احساس خــزن نغمه هایم را ندانستی  
چوبلبل در غیابت میسرودم سوز قلبم را        

بتو گفتم طبیب دردی  درمان من مـــــریم              هزارافسوس که تو رمز شفایم را ندانستی 

             ترا خواندم حیات خــود، بقایم را ندانستی
ه از تو بود مریم      

زمن عذر نیاز دایم، بهان

          تو ارزش تالش و کــــــرده هایم را ندانستی
هر آنچه گفتی و خواستی زجان ودل پذیرفتم 

           تو از خود خواهی معنی دعایم را ندانستی
همیشه از خذا وصلی ترا خواستم چرا آخر؟     

برای توز هرچی میگذشتم، گذشتم مــــــن 

تو ایثارو گذشت و داشته هایم را ندانستی 

                 
                 

                 
                 

                 
       

                 عبداهلل »ایثار«
                 

                 
                 

                 
            

درافغانستان  روزی  درچنین  قبل  سال  در9  درست   
نظامی  سیاسی،  های  مکش  کش  ها  سال  از  بعد 
شاهد  که  درافغانستان  رحمانه  بی  های  وخونریزی 
یک دوره تاریک وسیاه درتمام عرصه ها بوده است 
پارلمان افغانستان افتتاح گردید که درجریان انتخابات 
درسطح  زیادی  تعدادی  افغانستان  جرگه  ولسی 
کشوربه مبارزات انتخاباتی  پرداختن که دراین میان 
حتی اشخاص وافرادی به چشم می خورد که قدرت 
تمام  جسارت  با  اما  نداشت  هم  را  ونوشتن  خواندن 
خود را درپارلمان کشور کاندید نمودن که با شعارهای 
ازقبیل حفظ ازتمامیت ارضی کشور، حراست از ارزش 
های اسالمی، رشد اقتصاد افغانستان، حاکمیت ملی، 
تحکیم ثبات درافغانستان وهزاران مزخرافات وحرف 
مفت وبی اساسیکه حتی خودشان هم نمی فهمیدن 
دارند چه می گویند شروع به کمپاین نمودند وهمین 
درصالحیت  شعارها  این  که  نبودن  درک  قدردارای 
وکیل  یک  نه  است  سختی  جمهوربه  رئیس  یک 
اززور ویکی  استفاده کرد، یکی  ازپول  درشورا، یکی 
ازدروغ وفریب، خوب به هرصورت که بود این نهاد 
نظارت برتطبیق قانون سا خته شد وتعدادی راهی آن 
گردیدوبعدازآن که بجای که برعمل کرد های دولت 
نظارت داشته باشد تبدیل به پاتوق معامله گری ها 
موارددرجلسات  ودراکثر  گردید  ها  اندوزی  وثروت 
می  راتشکیل  اکثریت  که  وکیالن  اتفاق  به  قریب 
بودن  مصروف  شخصی  کارهای  دادندغیرحاضروبه 
ودربعضی ازجلسات که حساسیت باال می گرفت به 

معدنی،  آب  های  بوتل  پرتاب  ولگد،  بوکس  میدان 
دارای  دادن، وعربده کشیدن  به کفش، دشنام  زدن 
بودکه  تحسین  قابل  ووکیلی  گردید  خاصی  شهرت 
کرده  کوب  لت  را  خود  دادوطرف  می  دشنام  خوب 
بوددراین جابودکه لقب باغ وحش را ازآن خود نمود 
پایان رسید ووارد دوره  باتمام فرازونشیب هایش به 
دوم شداما دراین دوره هم تعدادی با به انتقاد گرفتن 
به  گذشته  دردوره  نتوانستید  شما  که  قبلی  وکالی 
مردم خدمت نماید ویا اصول وپرنسیپ های پارلمانی 
این  به  خودرا  انتخاباتی  وشعارهای  فهمید  رانمی 
اساس عیارنمودن وبافریب دادن مردم که این باراگر 
من مرد میدان به آن جا راپیدا نمایم ازاین پارلمان، 
پارلمان  ساختن  برای  درحقیقت  سازم  می  پارلمان 
پارتمان وبلند منزل رفتن  برای ساختن  بلکه  نرفتن 
عزل  به  دست  بودکه  قبلی  بدترازدوره  دوره  واین 
بستندتا  کمرهمت  شان  طرفداران  ونصب  رقیبان 
جای که کاربه تحویلداران واجیران رسید که موضوع 
شد  می  کشانده  خانه  وزارت  تحویلدارواجیردر  یک 
ومکتوب مقرری پشت مکتوب می آمد حتی دریک 
روزدونفرهم دریک بست مقرربوده است وبرای خود 
ثروت جمع نمودن، ونه مردم بود نه دردهای مردم نه 
بازسازی شد نه نوسازی همه رفتن در باد فراموشی 
ودرزیرعیش ونوش ها دفن شد از1384 تا حال که 
دراین  هنوزهم  اما  گذرد  می  سال   9 است    1392

مرجع معامله گری ها بصورت گسترده وجود دارد .

این سرک برعالوه اینکه درانکشاف هزاره جات موثراست دارای اهمیت 
ترانسپورتی بسیاربرای افغانستان است این سرک کابل رابه دو بندر عمده تجارتی اسالم قلعه با ایران وتورغندی با ترکمنستان وصل می 
کند وبرای والیت های بامیان، غور، بادغیس ودایکندی سهولت های بسیار را فراهم میسازند بدینگونه بیش از7 میلیون تن با احداث آن 
ازانزوای جغرافیائی بیرون خواهد آمد، بازسازی آن بدون کمک های بین المللی یا کشورهای همسایه ممکن نیست که دربازسازی افغانستان 

سهم خواهند گرفت .
                                                                         علی شیر »کاتب زاده« متعلم صنف 11 لیسه امام علی )ع(

طول عمومی سرک کابل- هرات ازطریق هزاره جات km 820 می باشد .

30قوس مطابق است با روز مبارزه علیه تبعیض نژادی درافغانستان ولی با این آتش خانمان سوزچرا مبارزه نمی شود فقط 
برروی تقویم ها درج است. این کشوراززمانی که دارای حدودجغرافیائی مشخص گردیددرزمان احمد شاه ابدالی مورد تهاجم 
به  آمریکا  وایاالت متحد  ایران  به صورت مستقیم وپاکستان،  بریتانیای کبیر، جماهیرشوروی  مانند  استکباری  های کشور 
صورت غیرمستقیم بوده است که درهرزمانی این متجاوزان دست های شان دراموراین کشوردرازکرده اند وبرای تمامی اینها 
براینها کارمحال است وبراین  نمایند  پارچه وواحدعمل  اقوام ساکن درافغانستان بصورت یک  تازمانی که  ثابت شده است 
زاویه سیاسی روآوردند که دربین شان تخم نفاق وتبعیض راپاشیدن که این تخم هرگزازبین نمی رود ویا اگرهم از بین برود 
افغانستان درجهل زندگی می کنندکه این خود بسترمناسب برای رشد تخم  قرنهارادربرمی گیرد با کمال تأسف که مردم 

تبعیض می باشد.
این ملت رابه طریقه های مختلف ازهم جداکردن مانند اختالفات مذهبی شیعه وسنی نمودن ودربین شان فاصله ایجاد 

کردن  تاحدی  به کفر بودن یکدیگر فتوا ازبیرون مرزها برایشان داده می شود که دراین میان اقوام پشتون، تاجک ،ازبک 
واقلیت های دیگری دراین کتگوری متعلق به مذهب اهل سنت قرارمی گیرد و قوم هزاره متعلق به مذهب تشیع.

دراین میان درمذهب اهل سنت سه قوم بزرگ وچندین قوم کوچک شامل اند دراین جا مسئله قومی وزبانی را مطرح نمودن 
که پشتون زبان وفارسی زبان نمودن که برسراین مورد برسریکدیگراظهار فخرمی نمودن که هرکدام خود را نژاد برتر می 
دانستند که تا جای که درپی انقراض نسل برآمدن، درمورد سوم مسائل مانند سمت را وارد قضیه نمودن، کابلی برشمالی 
برجنوبی می بالید جنوبی برهراتی،  هراتی برمرکزی درمورد چهارم مسایل خانمان سوز خطر ناک حزبی دخیل شدن وهرکدام 
به صد ها پارچه تقسیم شدن که اگر زمانی بخواهند یکی ازاین اختالفات رابرطرف نماید ده هاویاصدها تفرقه، تعصب ومشکل 
باقی بماند که به صورت کل دراین آتش خود به دست خودشان ازبین برود ودیگر نیازی به این نباشدکه متوصل به نیرو 
نظامی باشد تا اینها سرکوب نماید تا با خیال راحت به بهره برداری های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و طبیعی خود بپردازند.

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

نمادین برگزارمی شود وبا مقاله خوانی این عمل را تقبیح می نماید.

افغانستان درآتش تبعیض نژادی می سوزد 

سیدعلی رضاسادات

27 قوس سال 1384 مصادف است 
با افتتاح پارلمان افغانستان 

       سیدعلی رضاسادات


