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چشم انداز: 
  علم وعمل انعکاس دهنده واقعیت 

های جامعه :

گرم  انتخابانی  های  بازاررقابت  روزها  دراین   
است وهرکسی با شعاری می خواهد توجه مردم 
را  مردم  رای  راه  این  واز  نماید  جلب  خود  رابه 
بدست آورد که این درواقع آخر راه نیست شاید 
برای تعدادی آخر راه 16 حمل باشد برای کاندید 
راه  سرآغاز  بلکه  وعمل  علم  دانشجوئی  تیم 
خواهد بود وما باوربراین داریم که ما می توانیم 
این مسئولیت خطیر راکه عبارت از باورواعتماد 
ملت به ما است با موفقیت وسر بلندی به پایان 
رسانیم درعمل برای مردم خود نشان دهیم که 
ما خواهان تغییر مثبت درروند زندگی اجتماعی 
آینده  رابه  خود  مردم  وبتوانیم  هستیم  وسیاسی 
شان امیدوارنماییم که هنوزهم درمیان این ملت 
فرزندانی ازاین وطن وجود داردکه به فکرترقی 

این مظلومین ومحرومین است .
وجود  کسانی  شان  درمیان  ما  مردم  هنوزهم 
منافع شخصی  براساس  نه  آنها  دارد که تالش 
ملی  مصالح  بلکه  است  تعدادی خاص  ومصالح 
فرسوده  ملت  این  دیرینه  آروزهای  وبرآوردند 
ازظلم وستم می باشد تا دیگرهرنا کسی نتواند 
این مردم رافریب دهد وازرای واعتماد این مردم 
برای خود کاخ ها بسازد ولقمه نان این مردم را 
شان  پاک  نا  درحلقوم  رنگارنگ  های  بهانه  به 
بریزد، ما به فضل ویاری خدا واعتماد وصداقت 
شما مردم دیگرنخواهیم گذاشت تا با سرنوشت 
فرزندان این ولسوالی که سال های سال معامله 
بازیگرانی که  بازی شود درضمن  است  گردیده 
دردوره های اتنخاباتی گذشته ازرای این مردم به 
عنوان های واهی وشیطانی منفعت جویی کردن 
موش  های  بازی  این  به  ابد  برای  خواهد  می 
درخطا  بارسخت  این  اما  دهد  ادامه  اش  وگربه 
بگیرد  ماهی  آب  ازاین  تواند  دیگرنمی  است 
بچرخاند  میخ  دردوراین  را  ما  مردم  وهمیشه 
حقوق  گرفتن  وبه  برخواستیم  مردم  ازمیان  ما 
دیگرنمی  هستیم،  متعهد  اینها  رفته  ازدست 
دالالن  فروش  درمعرض  ما  مردم  خواهیم 
وبعد  قرارگیرد  بزرگ  گران  ومعامله  کوچک 
اتمام  به  شان  گری  ومعامله  داللی  دوره  ازاین 
گوشت  وبا  گرفته  را  مردم  این  بازسراغ  رسید 
ونانی ازسهم خود این مردم بخواهند مهرسکوت 
بردهان این مردم بزند اما شما مردم این بار با 
مهرخاموش  درست  وانتخاب  درست  دادن  رای 
باش وسکوت بردهان این خائنین ودالالن بزنید، 
باورداریم که  ما به مردم وملت لعل وسرجنگل 
بیرون می  وموفقیت  بلندی  با سر  آزمون  ازاین 
آید وبه تعهد ما درقبال آینده شان باورمند هستند 
های  ونوید  وعده  درمقابل  نباید  که  دانند  ومی 
پوچ وبی اساس اینها رای شان رامعامله نکنندویا 
رای خود رابه زورمندانیکه می خواهند ازراه های 
جهل وتزویرمردم را درگروبگیرد ویا درمقابل نان 
چاشتی درهوتل تبادله نکنند .ماهنامه دانشجوئی 
تمیم  همایون  استاد  ازکاندیداتوری  وعمل  علم 
»فکرت زاده« حمایت می نماید وازمردم مظلوم 
به  را  شان  رای  که  خواهد  می  وسرجنگل  لعل 

حامی وخادم واقعی خود دهد.
صندوق  درپای  مردم  باردیگرحضورشما  یک 
های رای در16 حمل هویت ملی شما رابه اثبات 
درصورت  حضور  این  با  توانید  ومی  رساند  می 
سیاسی  سرنوشت  درست  انتخاب  درست 
واجتماعی تان رارقم بزنید ودرقسمت مشارکت 
مصالح ملی کشورسهیم گردید به امید سربلندی 

مردم لعل وسرجنگل .
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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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کسیکه اراده آزادندارد، مسؤلیت اخالقی 
ندارد.              ارسطو

 مردم وملت آگاه در16 حمل سال 1393 روز سرنوشت سازبرای یک 
دوره پر بار انتخاباتی می باشدکه این روز مطلق به آرای شما مردم 

می باشد .
می  رای  های  صندوق  درپای  مردم  شورشما  حضورپر  اینکه  اول: 
مورد  این  مردم  نمایدوشما  ثابت  دیگران  برای  را  شما  هویت  تواند 
را دردوره های قبلی بدون شک به اثبات رساندید وتوانستید با این 
حضورتان بارها وبارها نامزدان را درشوراهای والیتی وولسی جرگه به 
موفقیت برسانید واینکه این کاندیدان متاسفانه با گذشتن ازاین مرحله 
ما وشما را فراموش نمودن تقصیر ازما نیست ویا ما درتشخیص دچار 
وعملش  حرف  که  نمایم  انتخاب  را  کسی  ونتوانستیم  شدیم  اشتباه 
کاخ  سیاست  ودرعمل  باشد  گونه  علی  وکالم  ودرحرف  باشد  یکی 
نشینان سبزدمشق را داشته باشد وعلت این سردرگمی هم سیاست 
های دوگانه دوره های قبلی می باشد چون به هرکسی اعتماد کردیم 

ازاین اعتماد سواستفاده نمود .
اما شما مردم وملت مسئولیت ایمانی ووجدانی تان را درقبال اینها ادا 
نموده اید با کمال بی شرمی نه تنها که اینها به پاس خدمات شما 
ارج گذاری نکردند بلکه درحق شما خیانت روا داشتند این کیسه های 

فریب ونیرنگ با سرنوشت شما بازی نمودن وچیزی را که حق تان 
بود برای خود وتعدادی اجیرانشان کمایی نمودن .

کجا هستند آنهای که فریاد می زدند حق را باید ازدولت گرفت، تا 
آنهای که درنظام دولت دارای اعضای بلند پایه دولتی بودن وآنهای 
پارلمانی  بیداری  ازاین  داشتند  را  پارلمانی  بیداری  کاذب  ادای  که 
کنونی خواب پارلمانی برای مردم ما دارای منفعت، شرف ودستاورد 

بیشتر بود .
است،  قدرت  شان  وعطش  دردشان  فقط  اینها  امر  درحقیقت  دوم: 
ثروت اندوزی است، خوب اگر این نیست ازمقرری ها گرفته تا توزیع 
کمک ها وازاختالص مواد معارف گرفته تا صدها بهره برداری های 
شخصی توسط افرادشان اینها ثمره همین کسانی هستند که از رای 

شما به این جا رسیدن.
کسی که درشورای والیتی به حیث وکیل انتخاب می شود نماینده 
شمارفعال  نفرانگشت  چند  برای  اینکه  نه  است  وملت  مردم  تمامی 
برای عام مردم کار نمی شود فقط برای افراد واشخاص همان تیم 
که محدود به چند نفر است یا همین چند نفربرای تان رای های چند 

هزاری را داده است یا این تمامی اقشاراین جامعه بوده است .

ویا تعدادی که به فرمان باداران وحامیان شان حاضراند که مصالح 
ملی قربانی نمایند به هرقیمتی که باشد .

مردم لعل وسرجنگل دریک زمان کامال حساس قرار دارید که با یک 
انتخاب درست عقالنی ووجدانی می توانید کسی را به شورای والیتی 
نمایندگی  مردم  عام  وبرای  باشد  مردم  درد  دردش  که  نماید  روان 
نماید نه برای یک تیم خاص ویک شخص خاص .این دوره را مانند 
دوره های قبلی برای ثروت اندوزی ومنافع شخصی تلف نکنند هم 
وغمش جیبش نباشد وخود را تحسین نکند که ازخوب راهی استفاده 
را  خود  امتحان  اینها  بخندد  مظلوم  مردم  اعتماد شما  به  به  نمودی 
دادن ودرپیش شما مردم شرمنده اند واین بار با بی شرمی به میدان 
آمده ومی گویند ما قصد خدمت داریم خدمات شما برای مردم وملت 

آشکار وواضح است .
درآخرکالم این بارفریب این نقاب پوشان را نخورید وبه کسی رای 
دهید که می خواهد به  یاری خدا وشما مردم این ذلت، ننگ وخفتی 

را که اینها برای ما وشما به ارمغان آورده پاک نماید .

انتخاب برتر،آینده بهتر
همایون تمیم فکرت زاده  کاندیدای شورای والیتی غور    "

درتشکیل  مردم  اراده  تمثیل  برای  که  ایست  پروسه  انتخابات 
تاتمام  میشود  اطالق  قانون  ساالروحاکمیت  مردم  حکومت 
ازطرف  پروسه  این  گیردکه  صورت  قانون  برمبنای  حرکات 
وبطورشفاف  طرف  بی  بصورت  انتخابات  مستقل  کمسیون 
وبدورازهرنوع تقلب بایدپیش برده شود زیراانتخابات یگانه آدرس 
تحقق آرمان های مردم دربسترقانون است اماباتاسف درولسوالی 
انتخابات  وپروسه  مردم  اواخراراده  درین  وسرجنگل  لعل 
موردهجوم بعضی ازحلقات قرارگرفته ازهمین اکنون به جابجایی 
افرادموردنظرخویش مبادرت ورزیده اند تانتیجه انتخابات رابه نفع 
به  زنداین روندگرچی درسایرولسوالی های غور  باداران خودرقم 
گونه ای تفنگ ساالرانه انجام میشود ولی ولسوالی ایکه آدرس 

نشان  دولت  پایه  بلند  مقامات  برای  رابه جرئت  قانون  حاکمیت 
میدهد ولسوالی لعل وسرجنگل است که این ولسوالی نیزبانزدیک 
شدن انتخابات به تقلیدازبعضی ولسوالی های غوردرحال حرکت 
انتخابات  انتخابات شرط جذب کارمند درپروسه  است. کمسیون 
رافراغت ازصنف دوازده هم  دانسته وشرط سهم گیری درپروسه 
بعدازگزشت  ولی  بود  ساخته  ممکن  امتحان  راازطریق  انتخابات 
اندک زمان پروسه امتحان دراکثرسایت ها لغو وکمسیون انتخابات 
آغورش خودرابرای پذیرایی افرادقدرتمند بازنموده تابرای کاندید 
موردحمایت وکیل تالش بیشتر وبهترصورت گیردووضعیت رابه 
لیاقت محوری  اقدام   این  زندکه  رقم  بادارویاحامی خویش  نفع 
ومردم داری کاندید بدون کارمنددرکمسیون انتخابات را زیرسوال 

بسوی  آینده  حکومت  دارندتادوباره  افرادتالش  واین  قرارداده 
غیرمسلط بودن براوضاع وضعف اداری حرکت نماید زیراحکومت 
ملی  های  ارزش  مدارودارای  قانون  نبایدحکومت  آینده 
ودموکراتیک ثابت شودتاضرورت به افرادمتخصص وباسوادرایک 
وسرجنگل  لعل  مردم  خواست  بناء  بداند  درافغانستان  اصل 
تاجلومداخله  که  است  این  مدنی  وجامعه  انتخابات  ازکمسیون 
پروسه  بگزاردتااین  گرفته  انتخابات  وتاجررادرروند  افرادقدرتمند 
نماید  رااعالن  سفرش  پایان  مردم  نفع  به  اشت  درمسیرقانونی 
ومردم نیزقادربه انتخاب چهره خادم ؛ توانمند؛ متخصص وصادق 

رادرراس خویش باشند. 
                                           قربانعلی الفت

طرزجذب کارمنددرکمیسیون انتخابات زمینه ای برای فراهم کردن تقلب درانتخابات
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قربانعلی الفت "

مرورگذرابروضعیت ولسوالی لعل وسرجنگل 

پرنفوس  ازولسوالی های  یکی  لعل وسرجنگل  ولسوالی     
رابه  والیت  این  نفوس  سوم  یک  که  غوراست  دروالیت 
صلح  مردم  ولسوالی  این  مردم  است  داده  خوداختصاص 
دوست وفرهنگی است که شدیدترین رقابت های فرهنگی 
که  است  پزیرا  خویش  دربطن  ولسوالی  رااین  وسیاسی 
است،  پیوسته  وقوع  به  ذیل  تغیرات   1392 سال  درجریان 
سیدعلی  به  امینی  ازمحمداسماعیل  معارف  آمریت  تبدیلی 
فعال  های  چهره  وهمچنین  وفعال  جوان  چهره  مشفق 
اختالص  ولسوالی؛  این  لیسه  های  آمریت  درراس  وجوان 
44 کارتن روغن درلیسه نسوان کرمان این ولسوالی ودست 
به  آنان  ومعرفی  پولیس  توسط  سرقت  این  عاملین  گیری 
رضایی  محمداسماعیل  ورود  وقضایی؛  عدلی  های  ارگان 
واوایل   1391 دراواخرسال  ولسوالی  این  ولسوال  بعنوان 
وعملکردمتفاوت.مانند:  دلچسب  باشعارهای   1392 سال 
وجذب  امنیت  تامین  برای  تالش  قانون؛  حاکمیت  شعار: 
کمک ها، وتوزیع عادالنه آن به مردم اما برعکس. غیابت 
دایمی وی، توزیع کمک هابراساس وکیل، نداشتن غورباالی 
پروژه های نیمه کاره ازجمله پل دهن قوالنی؛ مکاتب بیخ 
مکتب  هیگل؛  شینیه  چپرقول؛  شینیه  شانده؛  سنگ  سنگ 
زرد؛  سنگ  گرگگ؛  لیسه  سیاسنگ،  مشکی  متوسطه 

برنامه  واجرای  مسؤلیت  ازاین  بخش  که  وغیره   تلخک 
امنیت  تامین  داشت.  نیزجای  آمرمعارف  درشعارهای  ها 
نیزیکی ازمسایل مهم درین ولسوالی مطرح بود که پولیس 
نیز  آوردهای  دست  ومهارناامنیها  وظیفه  اجرای  درهنگام 
مسلح  ازسارقین  موترفالنکوچ  عراده  یک  برگشت  دارد: 
اصلی  صاحب  به  تخت  وسنگ  لعل  ولسوالی  درنوارمرزی 
ودولتیار  لعل  ولسوالی  درنوارمرزی  طالبان  مهار حمله  اش، 
ذریعه پولیس باهمکاری مردم که باکشته شدن یک طالب 
محمدنبی  هاباآمدن  سرقت  تشدید  اما  یافت  پایان  مسلح  
یک  قتل  منجربه  آغازگردیدکه  ولسوالی  درین  پیمان 
اش  وظیفه  که  کرمان  درمنطقه  پولیس  منصب  صاحب 
این صاحب  اماکشته شدن  تعقیب سارقین مسلح بودگشت 
گرفتاری  نیروبخشید  پولیس  حرکات  به  پولیس  منصب 
فروپاشی  باعث  شجاعی  بنام  مسلح  سارقین  سرگروپ 
قتل  ولی  گردید  مسلح  گروپ  این  خودساخته  تشکیالت 
یک عابربوسیله سارق باچاقو درپنجصدمتری مرکزولسوالی 
بوجودآورد. پولیس  امنیتی  های  دربرنامه  نیزاختالل 
های  درنقطه  هریرود  دریای  درباالی  پل  باب  سه  افتتاح 
مانندقلعه شکرکی؛ دهن سقابه وقلعه جنگل ازطریق برنامه 
های بازسازی وزارت احیا وانکشاف دهات جنجال هارانیزبین 

اش  ازوظیفه  ولسوال  طوالنی  اماغیابت  برانگیخت  وکال 
افرادمشخص  برای  ها  کمک  بعضی  توزیع  رابرای  زمینه 
نیزضعیف  ازکارکردشفاخانه  دولت  وکنترول  هموارساخت 
گشت وخدمات مطلوب صحی به نازلترین قمت سقوط کرد؛ 
عدم تحرک مدیریت زراعت ومالداری درقسمت اعماربرخی 
ازپروژه ها برای دهاقین؛  خاموش ماندن چراغ بازارلعل باآنکه 
1500 دوکان دارد؛ نیمه کاره ماندندتعمیرقومندانی امنیه این 
انجام،  وبدون  تعمیر  این  مدت  طوالنی  ومجازات  ولسوالی 
چالش های دیگری است که این ولسوالی را تهدید مینماید. 
روشن نیست که تعمیرقومندانی امنیه وپل دهن قوالنی چه 
چه  دوتعمیرازطرف  این  وبرای  است  شده  رامرتکب  جرم 
کسی جزاداده شده است ومدت مجازات آن چندسال است 
واین دوپروژه ازچه طریقی تبرء میشود براساس فرمان رئیس 
جمهور تالش وکال؛ تالش وزیر؛ ولسوال ؛ والی ویاچه کسی؟
لعل  درولسوالی  معیاری  هوایی  میدان  ساخت  همچنان 
مفکوره  اغفال  برای  است  دیگری  چرب  نوید  وسرجنگل 
ویا  حقیقت   ولسوالی،  درین  وکال  ازجانب  مردم  های 
خواهندکرد. قضاوت  رازمان  طرح  این  بودن  دروغ 

ازوکیل تاشورا 
ازشوراتاکجا؟ 

   آیا شما مردم وطبقه محروم، بی حزب، بی طرف وطرف 
داریک شده است که از یکی ازنمایندگان تان چه درشورای 
والیتی ویا درولسی جرگه بپرسید که جناب وکیل صاحب 
تو نماینده مردم هستی وقبل از رای گرفتن چه می گفتی 
وبرای ما مردم که بدون هیچ چون وچرایی به دنبال شما 
که  حاال  دادی؟  ونوید  وعده  چه  دادیم  ورای  بودیم  روان 
رای گرفتی وتووکیل صاحب شدی چه می کنی ویا 
چه کردی که درجواب تان این وکیل صاحبان با چه لهجه 
وبا کدام منطق جواب پس می داد. آیا به نظر شما مردم 
به  مردم  این  برای  را  چیزی  چه  داشت؟  خواهد  جوابی 
عنوان دستاورد دوره وکالت اش نشان خواهد داد ؟ فریب 
واشخاص  افراد  جای  جابه  نیرنگ،  معامله،  اختالس،   ،

ناشایسته، بی مسئولیتی حمایت ازسارقان چه چیزی را ؟
حاال که همه سنگ محبت مردم را دو دسته به سینه می 
کوبد وفریادکنان خادم ملت شدن ومی گوید که ای کاش 
چشم هایم کور می شد که مردم را دراین وضعیت اسفبار 
نمی دیدم وآنچنان به فکر این مردم شده است که حتی از 
اهل وعیالشان خبر ندارد وشب وروز مصروف دید وبازدید 
وخبر گیری از مردم است واز نزدیک مشکالت قریه جات 
ودهات را با چشم های اشک آلوده می بیند وقول می دهد 
که دراولویت برنامه های کاریش است، شناخته وناشناخته 
دو دسته سالم تقدیم می کنند وازهمه مهتراینکه بعضی ها 
حتی برای خبرگیری مردم ازراه های بسیاردوربا مشکالت 
زیادی راه طی می کند ومتوجه شده است که مردم وملتش 
را باید سالم کند ویک خرابات کند ودل را به دریا بزند وبا 
مردم یک چند سیر گوشت گاورا یک جا نوش جان کنند، 
این نیرنگ وچاپلوسی ها ادامه دارد تا بعد ازظهرروزانتخابات 

وبعد ازآن کسی را دیگر نمی شناسد .
خوب به هرحال نوآمده ها وبی باداران که هنوز معلوم نیست 
وکارکردهایشان  زمان  را  این قضاوت  که چه خواهد کرد 

می نماید .
اما آنهای که دردوره های قبلی شعارشان تا چوکی های 
شورا بود که رسیدن چه شد مردم، ملت، منطقه، مظلومیت 
ومحرومیت همه را باد زد وپشه خورد، اینها به حدی این 
درچشم  شرمی  هیچ  که  قراردادن  مسخره  مورد  را  مردم 
که  وکیل  .یک  است  نمانده  باقی  اینها  حرمت  بی  های 
بسیار دورغ بگوید تا رفتن به شورا دروغ بگوید وبه چشم 
می  دروغ  کجا  تا  شورا  از  اینها  اما  بزند  خاک  اش  مردم 
گوید؟ چه توجهی برای معامله گری هایشان داردچه حرفی 
درقبال  هایشان  مسئولیتی  وبی  هویدا  های  خیانت  برای 

اعتماد مردم می خواهد بزنند.
باز هم آمدن که برای نوکران شان که درحقیقت بازیچه 
استاد،  ازقبیل  وشوکتی  شآن  با  القاب  هستند  دستانشان 
برای  دیگری  برگ  شاخ  هزاران  عالم،  خادم،  قهرمان، 
شان بسازد وبگوید شخصی کاردان وبا درایت است ومورد 
حمایت ماست، شما چه گلی را به سراین مردم وملت زده 
اید که هرکدام تان خود را دریائی ازعلم، فصاحت وبالغت 
می دانستید که اینهای که رموز فریب ونیرنگ را تازه از 
شما می آموزد بتواند این مردمی را که از نا چاری به دنبال 

شما راه افتاده را صاحب نان ونوا کنند.
جوی  استفاده  کاری،  فریب  ودغل،  دروغ  همه  دیگراین 
دردوره  کفایتی  وبی  مسئولیتی  بی  اختالس،  خیانت،   ،
این همه شواهد آشکار وواضح  با  های قبلی بس نیست، 
ملت  آرای  از  است؟  مانده  باقی  اشتباه  برای  دیگرجای 
داشتید  مردم  عام  برای  دستاوردی  چه  اید  نموده  استفاده 
امیدی برای شما وکسانی را که معرفی  با چه  پس مردم 
امتحان  این مردم شمارا  بارباید  آیا چند  نمودید رای دهد 

نماید وتوان بی شرمی شما را دهد .
وریا  تزویر  یوغ  دیگرزیر  وسرجنگل  لعل  مظلوم  مردم 
نکنید که دیگرپشیمانی سودی نخواهد داشت  گردن خم 
چیزی  دربساط  دروغ  بجز  اینها  نمایید  انتخاب  هوشیارانه 

ندارند.

سیدعلی رضا  سادات          

  دراین دوره هم به تعداد 
هفت تن خود را درشورای 
والیتی کاندیدا نمودن که 
مردم کم وبیش هر کدام 
شان را می شناسد وخوب 
درگذشته  که  داند  می 
چه  ودرآینده  بوده  چه 
خواهد کردوریشه ها یش 
وبا  خورد،  می  آب  ازکجا 
انتخابات  درنظرگرفتن 
وملت  مردم  این  قبلی 
است که باید درمیان این 
تفکیک  وافراد  اشخاص 
وبه  نماید  وتشخیص 

کسی رای دهد که دیگر شعارندهد وعمل نماید ودربین عام 
مردم مرتکب منفی بافی، الف وگزاف نشده باشد.

آنهای که می گفتن ما چنین وچنان خواهیم کرد ومی کنیم 
برای این مردم چه کردند؟

ودرحقیقت سرنوشت  مردم  این  رای  با  که  نیست  دیگربس 
این ملت بازی نکنید، معامله گری، اختالص، فریب، نیرنگ، 
جا  وجابه  مردم،  دربین  قومی  مسائیل حزبی،  به  زدن  دامن 
لیاقت  درنظرگرفتن  بدون  خود  وخویشان  دوستان  نمودن 
وشایسته ساالری دربست های دولتی عمل کرد دوره های 
قبلی بوده است آیا این واقعیت را چه کسی می تواند بپوشاند.
انتخابات  که  هروقتی  تکرارنمایند  را  آن  بازهم  خواهند  می 

پرورلعل  وشهید  مظلوم  مردم  سراغ  به  شود  می  نزدیک 
وسرجنگل می آید ومی گویند با حضورپرشورتان رای دهید 
های  دربست  مقررشدن  خیریه،  های  کمک  درتقسیم  اما   ،
وموسسات خارجی دیگرمردم مظلوم وشهیدپروربه کارنیست 
درآنجا حضورپرشورنمی خواهد چون حضورپرشورمشکل ساز 
می شود فقط حضوردوستان، خویشان وچند نفر خاص کفایت 
می کند چرا مردم ازواقعیت های تلخ گذشته که توسط باداران 
اینها صورت گرفته چشم پوشی می کنید چرا هنوزهم به امید 
کسانی دل بستید که رای شما را گرفتن به ساده بودن وبی 
پروای شما درقبال آینده تان خندیدن وبدترازهمه می آیندوبا 
لقمه ای نان به این مردم توهین می کنندوچنین هویدا می 
با یک وقت  اینها می خواهند  را  شود که قیمت رای مردم 

نان دادن وبا چند حرف تکراری که کامال 
خنده آوراست معامله نماید اما مردم ما به 
آن ظرفیت وهوشیاری سیاسی واجتماعی 

رسیده که خائنین وخادمین رابشناسند .
دراین دوره کوشش نمایید که به کسانی 
نه  باشد  افتخارشما  باعث  که  دهید  رای 
به  باشد  شما  وذلت  خفت  ننگ،  مایه 
کاندیدای رای دهید که درد مردم راببیند 
نه تنها درد قوم ودوست های شخصی را 
کاندید  هفت  این  وازمیان  بگذارد  مرحم 
اعتماد شما  که  نمایید  اعتماد  به کسانی 
رابه خاک یکسان نکند این دوره را دوره 
بسازیم  خود  ومنطقه  مردم  شکوفائی 
دارد  ما  درست  انتخاب  به  بستگی  واین 
گیریم  می  طورنتیجه  همان  نماییم  انتخاب  چون هرطوری 
ها  قبلی  گفته  وبه  نباشید  وگوشت  وانحصارنان  دیگردرگرو 

مارای را خریدیم دیگرازما چه می خواهید .
ما درقبال مردم خود احساس مسئولیت داریم ومی خواهیم 
در روند اجتماعی وسیاسی مردم تغییرمثبت ایجاد نمایم واین 
تغییرات نیاز به حمایت رای شما دارد تا بتوانیم دست به دست 

یکدیگرداده واین معامله گران را به بد نامی رسوا نمایم .
پس رائیتان رابه همایون تمیم فکرت زاده  دهید تا درعمل 
به شما ثابت نماید که وکیل چطور وکیل باید باشد رای دهید 

تا درسرنوشت تان تغییر مثبت ایجاد نماییم .
                                                 سیدعلی رضا سادات

  ازهفت وکیل تا رفت وکیل؟ 

انتخابات  دور  سومین  راستای  در  ما  است  معلوم  طوریکه 
ریاست جمهوری و شورای والیت قرار داریم.

سرنوشت سیاسی مردم ما به است این انتخابات گره خورده 
که نقش مهمی را در ایجاد ثبات و توسعه سیاسی در کشور 
دارای  گذشته  انتخابات  با  پیشرو  انتخابات  برگزاری  دارد، 
گذشته  انتخابات  دربرگزاری  چون   . است  ها  تفاوت  بعضی 
زیادی  های  امیدواری  کشور  در  خارجی  نیروهای  بودن  با 
را در رابطه به تأمین صلح و امنیت سبب میشد اما با خارج 
شدن نیروهای خارجی کمتر افکار مردم ما قانع میشود که به 
پایداری نظام و شرایط کنونی امنیتی کشور امیدواری داشته 
باشد و از عدم صلح و امنیت رد برگزاری انتخابات آزاد، سالم، 

شفاف و عادالنه نگرانی میکند .
بدون شک صلح و امنیت در کشور از اساسی ترین ضرورت 
انتخابات سالم و شفاف  مردم است، ملت ما برای برگزاری 

بیش از همه نیازمند فضای صلح و امنیت میباشد، ملت ما 
انتخابات  به  مند  نیاز  خود  سیاسی  نظام  دهی  شکل  برای 
امنیت  و  صلح  فضای  یک  به  انتخابات  چنین  و  میباشد 

ضرورت دارد .
و  سیاسی  فضای  انتخابات  برگزاری  در  امنیت  فضای  نبود 
اینکه  اجتماعی علت به بحران و تهدید مواجه میشود مگر 
و  صلح  و  داده  نشان  گذری  درگیرازخود  های  گروه  تمام 
این  به جنگ و بی نظمی ها ترجیح دهد،  را نسبت  امنیت 
انتخابات تمرینی رای بدست آوردن نقش اصلی حکومت و 
ملت افغانستان میتواند باشد، مؤثریت انتخابات زمانی به گونه 
واقعی به میان خواهد آمد که روند انتخابات با قانون اساسی 
گیرد،  نافذه کشور صورت  قوانین  سایر  و  انتخابات  قانون   ،
انتخابات پیشرو باید تصمیم و اراده کلی ملت افغانستان را در 

جهان امروزی به گونه درست به نمایش بگذارد .

مردم ما زمانی شاهد یک انتخابات همه جانبه خواهد بود که 
تمام قوای اثر گزار از قبیل قوای سه گانه، احزاب سیاسی، 
زندگی  به  گزار  تأثیر  قوای  سایر  و  مدنی  جامعه   نهادهای 
سیاسی ملت مادرتالش شوند تا به صورت هماهنگی کوشش 
آزاد، شفاف، سالم  و  انتخابات  زمینه شکل گیری  و  نموده 
عادالنه و افغانستان شمول را ایجاد نماید تا مردم از چنین 
گونه  به  را  شان  سیاسی  سرنوشت  فراگیر  و  آزاد  انتخابات 

درست رقم زنند.
به گفته بزرگ مرد !

نگویید که وطن ما برای ما چه کارها را انجام داده میتواند، 
بگویید ما برای وطن خود چه کارها را انجام داده میتوانیم .

   
                سیما عباسی محصل طب پوهنتون کابل

آیا انتخابات 1393 زمینه پیشرفت افغانستان را فراهم خواهد کرد؟
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 از وعده خدمت تا 
تقسیم قدرت آن هم 

درولسوالی لعل  

علمی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی                                                                                                                             سال دوم*شماره 16 *حمل 1393 هجری شمسی/جمادی الثانی 1435هجری قمری/ اپریل 2014میالدی

انتخابات  برگزاری  شاهد  قانونی  حکومت  سال   13 درطول  افغانستان   
والیتی  های  وشورای  جمهوری  ریاست  چون  مختلف  های  درعرصه 
وانتخابات پارلمانی بوده است درین مدت چهره ها وشخصیت ها برجسته 
به رقابت پرداختند وبا شعارهای شیرین بامردم مصروف گفتگو وحرکت 

ها بودند تا ذهن عامه مردم را بسوی خود جلب نماید.
برنده شده  نامزد  پنج سال  برای  اما ریاست جمهوری کرسی است که   
درآن تکیه زده وبه حل مشکالت مردم می پردازد از تامین امنیت گرفته 
نا زمینه   فراهم آوری شغل وارایه خدمات بهداشتی که جوابگونیاز مردم 
بوده  از تعمیر گرفته تا کتاب ومعلم وغیره وهم چنین برخورد جدی بافساد 
اداری وبروکراسی وازبین بردن تعصبات قومی، اما درافغانستان ! وظیفه 
ریس جمهور باج دادن برای قاتلین مردم ، ویرانی سرک ها ترویج گسترده 

فساد اداری ورهایی جالدان میباشد.
تا  دارند  قانون  تطبیق  از  نظارت  مردم وظایف  ونماینده  ! وکیل  پارلمان 
درقسمت توزیع عادالنه بودجه نظارت جدی داشته ومشوره سالم درقسمت 
رشد دولت باید به ریس جمهور درپرتوقانون بدهد اما بر عکس ! وکیل 
وظیفه اصلی اش را فراموش نموده به تبدیلی مالزیم از یک مکتب به 
مکتب دیگر بخش عمده از وظایف وکیل را تشکیل داده پیشنهاد اعمار 
سرک، مکتب، پل وپروژه های زراعتی سخن مسخره آمیز درنزد وکیل 

است. 
شورای والیتی پل ارتباطی میان مردم ودولت است که باید فریاد مردم از 
طریق ارگانی به نام شورای والیتی به گوش دولت رسانده شود ونظارت 
فرد  برعکس  اما  باشد  داشته  اش  مربوطه  دروالیت  دولت  کرد  عمل  از 
وکیل از دفتر وظیفوی اش معامله غیر قانونی درقسمت استقرار افرادش 
درآمریت ها لیسه وحضور درداخل ولسوالی برای کنترول برخورد ولسوال 
با مردم درحالیکه وظیفه اصلی اش کنترول حرکات والی وریاست های 
تحت اثر والیت است اما این وکیل حضور خود را درکمیسیون تعیینات 
درداخل  وحرکات  میداند  خود  وصالحیت  غیرت  دهنده  نشان  معارف 
می  درمیان  ولسوال  با  را  مشکل  آمده  و  نموده  سازی  صحنه  ولسوالی 
صفر  به  مساوی  شفاخانه  درقسمت  ولسوال  صالحیت  درحالیکه  گذارد 
خدمت  وکنترول  انتقاد  از  ازانحا  نحوی  به  دولت  امتیاز  ودربدل  است  
جلوگیری بعمل می آورد تنها کسی میتواند صدای مردم را جواب درست 
بگویدوکیل است اما زور وکیل از حمایت مردم بر خود دار است ولی وکیل 
وحشت از دیدار با مسولین والیتی شفاخانه دارد برای اینکه قدرت خود را 

به نمایش گزارد اخطارها را به ولسوال میفرستد.
کسانی  به  که  رسیده   فرا  آن  وقت  وسرجنگل  سلحشورلعل  ملت  اما 
مطرح  اداره  دریک  یک شخص  وجذب  جلب   درنزدش  که  دهید  رای 
بازی  باسرنوشت شما  وکیل  دوست  ونه  وکیل  نه  نکنیدکه   نباشدکاری 

کندبدست خود شما ست بین دوگزینه قراردارید! 
1- موفقیت افراد خائین وترویج وظایف قبلی شان.
2- انتخاب افراد خدمت گذار، متعهدومسولین پزیر.

 
                                 قربانعلی الفت

    معیارهای انتخابات بی بدیل درافغانستان، باید تعریف 
ندارد  بدیل دیگری  انتخابات1393  باشیم که  شود.گفته 
انتخابات  به  است.فکراینکه  برگزارشدنی  انتخابات  این 
افغانستان  درسیاست  دیگری  وراهکارهای  رسیم  نمی 
ندارد. قبول  درنظرگرفته شودرا کسی  ازسال2014  پس 
اراده  ذکرشده  باذکرزمانش  اساسی  درقانون  انتخابات 
احزاب  است،  درافغانستان  انتخابات  برگزاری  هم  مردم 
انتخابات  بربرگزاری  تاکید  هم  سیاسی  وگروهای 
دارد  پافشاری  مساله  این  نیزبه  جهانی  جامعه  دارند، 
ازسوی  انتخابات   برگزارشود.  باید   2014 انتخابات  که 
رییس جمهور توشیح شود ودیگراینکه به ابزارهای سالم 
درامورانتخابات توجه صورت بگیرد. دربرگزاری انتخابات 
براساس  باشد  داشته  فعال  سهم  افغانستان  حکومت 
قوانین نافذه کشور، ازعمده ترین مکلفیت های حکومت 
عوامل  باشد  می  وموقعش  درزمان  انتخابات  برگزاری 
انتخابات  حکومتی موظف است که بصورت بی طرفانه 
را درزمان معیین برگزار نماید.درحال حاضرهمه خواسته 
انتخابات  که  گیرد  می  صورت  افغانستان  ازحکومت  ها 
باید بدرستی وبدورازتقلب وجعل برگزارنماید. ازسوی  را 
دیگرهم میکانیزم های اجرایی وعملیاتی درانتخابات باید 
انتخابات بی  نمایند کمیسیون مستقل  بی طرفانه عمل 
طرفانه، تسهیالت حضورمردم درپای صندوقهای رای را 

تمامی  طرفانه  بی  بصورت  کمیسیون  این  نماید  فراهم 
آن  به  دهی  درروزرای  مردم  که  ودیگرامکانات  اوراق 
که  گونه  همان  نماید؛کمیشنرها  مساعد  را  دارد  احتیاج 
درقانون تشکیل وظایف وصالحیت تصویب شده، مستقل 
ومورد تاید باشند نیروهای امنیتی با کمال جدیت امینت 
مدنی  وگروهای  احزاب  نقش  نماید.  راتامین  انتخابات 
درچند جهت قابل مطالعه است اول اینکه احزاب سیاسی 
درانتخابات پیش رو به دوصورت ظاهرمی شود یک دسته 
ازآنها کاندید معرفی می کنند ومی خواهند درانتخابات93 
دیگرازاحزاب  دسته  شوند؛  انتخابات  برنده  شان  کاندید 
سیاسی کاندید معرفی نمی کنند ولی بدون تردید ازیک 
کاندید مورد نظرحمایت خواهند کرد بنابراین حمایت این 
زیادی  اهمیت  نظرشان،  مورد  ازکاندید  ازاحزاب  دسته 
کاندید  پیروزی  تا  زیادی خواهید کشیدن  دارند زحمات 
درامرانتخابات  هم  مدنی  بیبنید،گروهای  را  شان  مورد 
که  معیارهای  با  هم  آنها  باشند  تفاوت  بی  توانند  نمی 
دارند ازکاندید مورد نظرشان حمایت خواهند کرد.گذشته 
ازمعرفی کاندید انتخابات 1393،احزاب وگروهای مدنی 
بدلیل  انتخابات  دارند  کننده  تعیین  نقش  مردم  دربسیج 
اینکه ارتباط به مردم دارد ورای ونقش مردم تعیین کننده 
است، دراین صورت احزاب نقش مهم درامربسیج مردم 
می تواند داشته باشد، این مساله درحدی اهمیت دارد که 

ازهم اکنون گفته شده آن کاندیدی برنده خواهد شد که 
انتخابات  برگذاری  نمایند،  ازوی حمایت  احزاب سیاسی 
نقش  دارد  زیادی  اهمیت  جهانی  جامعه  برای  شفاف  
وعادالنه  شفاف  انتخابات  درامربرگزاری  جهانی  جامعه 
ازاهمیت زیادی برخورداراست همان گونه که اعالم شده 
است، جامعه جهانی هزینه انتخابات را تماما پرداخت می 
کند واین مساله درحدی اهمیت دارد که انتخابات بدون 
هزینه امکان دارد واین ملیونها دالرهزینه را جامعه جهانی 
پردازد.نکته  ومی  شده  متعهد  افغانستان  انتخابات  برای 
دیگری که جامعه جهانی درآن نقش دارد مساله اصول 
وارزشهای است که دریک انتخابات باید رعایت شود.آنها 
به چند مساله تاکید دارند، انتخابات باید عادالنه، شفاف 
ومنصفانه برگزارشود. که آنها ازحکومتی حمایت می کنند 
که آن حکومت مشروعیت داشته باشد. حکومت مشروع 
انتخابات  یک  ازدرون  برخواسته  آنها،  نظروتعریف  مورد 
ارایه  را  قبولی  قابل  ملی  برنامه  است،  وشفاف  گسترده 
نماید ومردم نسبت به آن برنامه ها خودرا نزدیک احساس 
نماید.درانتخابات 1393 این ها، موضوعاتی است که باید 
دانسته شود. ودرپهلوی آن کار برای وکیل های شورای 
والیتی آسان است در یک تیر دو نشان را هدف بگیرد .                                              

     درانتخابات 1393
حمیداهلل رامش  "

 مسئولین چه وقت مسئولیت می پذیرد
  زمستان سال 1392درصورتی که تا اوسط زمستان برف 
سنگین  بارش  دراواخربا  اما  نداشت  همراه  به  وبارندگی 
راه  تمامی  مسدودشدن  منجربه  که  بود  همراه  به  برف 
ها گردید که مردم را با مشکالتی زیادی مواجه ساخت 
وضعیت  که  مراکز صحی  به  نداشتن  دسترسی  قبیل  از 
مریضان درشفاخانه بسیارغیرقابل تحمل بودندوخدماتی را 
که شفاخانه لعل وسرجنگل ازطرف موسسئه قراردادکننده 
ACTD باخود داردنمی تواند جواب گوی تراکم اندکی 
ازمراجعین را داشته باشد چه برسد به این که تمامی راه 
ها بسته باشد ومریضان اذدهام نماید پس این مسولئیت 
راچه کسی دارد آیا مقامات محلی توجه ای به این مورد 
بوده  سرگرم  زمستانی  های  رخصتی  به  یا  است،  داشته 
گندم  دارکردن  حق  به  وحق  عادالنه  ازتوزیع  بعد  است 
رابه  ومنطقه  مردم  راحت  باخیال  اضطرار  حالت  های 
پایان  امتحانات  گذراندن  ومصروف  نموده  رها  خدا  امان 
کاروضعیت  به  گردیدچه  های شخصی  ودیدوبازدید  ترم 
حاضری  وولسوالی  درشفاخانه  دارد،  شفاخانه  بسامان  نا 
بخواهد  دلش  هروقت  نیست  مشکلی  شود  می  معامله 

برمی گردد به وظیفه.
این  وسرنوشت  است  ملی  پروسه  مهترانتخابات  ازهمه 
والیتی  درشورای  وکیل  چند  داشتن  به  بستگی  مردم 
دارد ودراین وقت حساس که مردم نیازبه همکاری همه 

سایت  به  ارتباطی  راههای  بازنمودن  درقسمت  جانبه 
به  وکرمان  لعل  عمومی  راه  حتی  دارد  انتخاباتی  های 
زیادی  موانع  دارای  وهنوزهم  بود  بسته  طوالنی  مدت 
است ومسافران زیادی که درقسمت خرقل به مدت 10 
روزدرگرو راه بندی مانده بودن وکسی نبود که به دادش 
باید  منطقه  مسئول  است؟  شناسی  وظیفه  این  آیا  برسد 
درگردش  نه  باشد  اش  ومنطقه  درکنارمردم  درهرحال 
تابستانی وزمستانی تمامی ایام سال را بگذراند مخصوصآ 
منتهی  که  های  اکثرراه  هنوزهم  تا  مهم  مواقع  درچنین 
به سایت های رای دهی می شود بسته است کسیکه به 
حیث حاکم منطقه است باید راه حلی را درمواقعه حساس 
بسنجد ومردم خود راحفظ نماید. آیا مقامات بایک مقرری 
این فکراند که هرچه دلشان می  دریک بست دولتی بر 
چنین  شان  وظایف  الیحه  که  درصورتی  بکنند  خواهد 

چیزی را نشان نمی دهد. 
درقبال  پیداست  نامش  از  مسئول منطقه همان طوریکه 
های  خواسته  تمامی  وبه  دارد  مسئولیت  وملت  مردم 
مشروع وقانونی مردم جواب بگوید شاید این اظهارات به 
مقامات محلی بربخورد وموجب خشم ونارضایتی ایشان 
گردد واین را بعنوان یک تبلیغات سوء تلقی نماید ،اما این 
حقایق جامعه کنونی ماست وما درقبال حقایق جامعه خود 
متعهد هستیم به هرعنوانی که باشد با ید به گوش مردم 

ومقامات ذیصالح برسد .
است  از حد  بیش  فرد  اگرمصروفیت های شخصی یک 
ونمی تواند مسئولیت دولتی خویش را به صورت درست 
بیش برد باید ازوظیفه سنگین خود استعفآ نماید نه خود 

ونه مردم خود را سرگردان نکند .
مردم  اینکه  داشت  درنظر  غوربا  والیت  المپیک  ریاست 
است  خواه  وصلح  دوست  ورزش  مردم  وسرجنگل  لعل 
دراین ولسوالی استدیوم ورزشی را درنظر گرفته است که 
برطبق  اما  دارد  ارزش  آمریکائی  دالر   350000 مبلغ  به 
برای  آنها  که  زمینی  ولسوالی  ازطرف  رسیده  گزارشات 
است  نشده  داده  جوابی  اند  خواسته  پروژه  این  تطبیق 
تا  دارد  مبرم  نیاز  های  پروژه  چنین  این  به  ما  مردم  اما 
بتواند بصورت تدریجی روی پای خویش ایستاد شود اما 
برای مقامات قدرت تطبیق این چنین پروژه های عامل 
به  که  شود  نمی  گندم  چیزکه  هم  ندارد  وجود  المنفعه 
وبعد  کرد  کم  را  شرش  روز  چند  درظرف  بتواند  آسانی 
می  وابتکارعمل  این خالقیت  برود  گردش  به  راحتی  با 
پذیری  مسئولیت  حس  باید  هم  کمی  ودرضمن  خواهد 
را  خدمات  این  بتوانی  تا  باشی  داشته  مردم  به  وخدمت 

انجام بدهی .
 

"
 

سیدعلی 
ضا سادات    

ر

حفظ دین ، وحدت ملی مرام مردم است 
محوتبعیض وفساد خواست مدام مردم است 

                         تطبیق قانون واعمال عدالت برهمه
                         این دعای فرد فرد صبح وشام مردم است

انکشاف، سازندگی باید مساوی دروطن 
این وطن چون خانه که از تمام مردم است 

                          فقر وبکاری و هجرت تا بکی دربدری 
                          داد بکاری به هرجای کالم مردم است 

وعده شایسته ساالری بدلها ماند وبس
تا هنوز دردست ضد آن زمام مردم است 

                          کمک دنیا خالص شد ماند گرسنه بنوا 
                          تا هنوز هم خون دل جای طعام مردم است

تبعیض ، دورنگی ها چون زخم ناسوربی دوا
از تحمل ومساوات التیام مردم است 

                           تاجک ،پشتون هزاره ازبک هرقوم ونژاد
                           چون برادر های یک خانه بنام مردم است

قول ملی ،فعل ملی ،کار ملی هم وطن!
ملی بودن ملی گفتن احترام مردم است 

                        ازدورنگی وشعار بی عمل سخت خسته ایم
                        بحری کاندیدان بگوئید این پیام مردم است 

    استاد محمد اکرم میثم "

پیام مردم

خاک  این  نوشت  عزیزسر  وخواهران  برادران   جوانان    
وطن بدست شما جوانان با درایت ونیرومند میباشد.

 شما جوانان میتوانید سرنوشت را رقم بزنید همان طوریکه 
همه  میباشد  جامعه  فرد  هر  وظیفه  وطن  خاک  از  دفاع 
جوانان وظیفه دارد ومسئول جلوگیری از بی مسئولیتی و 
بی عدالتی ها میباشد تا بتواند حق  خود را از دهان اژده 
ها بکشد وکالیی ما با نیرنگ ... وجامه دیگر وارد صحنه 
تحمل   را  وخاری  ذلت  کی  به  تا  نخورید  فریب  میشود 
این  بکنیم  کن  ریشه  را  خواری  و  ذلت  بتوانیم  تا  کنیم 
دفعه ما طبقه جوانان میباشیم وکیالی ما با حرف های 

دروغ وارد صحنه میشود رای شما را میگیرد اما زمانیکه 
در چوکی های سیاست مینیشند با وجودی که از حق شما 
دفاع کند حق شما را میخورد از این وکیل که تنها برای 
عزیز  جوانان  نیست  الزم  وکیل  بکند   حمایت  تن  چند 
ازتمام  حقوق شما دفاع کند  برای کسی رای بدهد که 
لیسه تمام  همانطوری که درامتحان رقابت آمریت های 
معلمین اشتراک نمودیم اما وکیل ما از یک عده اشخاص 
اشخاص  آیا همان   بوده  نزدیک شان  حمایه کردن که 
که آمرشدن وکیل همان افراد میباشد یا وکیل تمام مردم 
درین کار  استعداد کشی می کند درین نوع رقابت علمی 

وجود ندارد رقابت وکیل وجود دارد جوانان عزیز به کسی 
رای بدهید که از حق شما دفاع نماید. 

 
واعظان که این  جلوه بر محراب منبر می کند

 چون به خلوت میرود آن کار دیگر می کند 
 

             
                                 رحمت اهلل همراز

 رای شما به باد فنا نرود
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             هزاره
 بنازم غیـــــرت ننگ هزاره
بدیدم صلح هم جنگ هزاره

سالم من رسد شهربامیـــــان 
به بهسود ویکاولنگ هزاره
دل نیـــکو ضمیرپاک دارد

 بودروشن اگررنگ هزاره
نه بادشمن نمایدسازگاری
به تاریخ وطن دارد مقامی

سرودوشعروفرهنـــــــگ هزاره
دلم میخواهدکه رقصم ازسرمهر

به سازخوب وآهنگ هزاره
وجودم هست بودم زندگیم

                                      ابراهیم آرین  

 بهار آمد با رنگ وبوی متفاوت!!!

اینکه  وسرجنگل  وغیورلعل  شریف  مردم   
والیتی  شورای  انتخابات  آزمون  درآستانه 
این  که  کشورقرارداریم  جمهوری  وریاست 
اساسی ترین ومشکل ترین مرحله درسرنوشت 
درتمام  طوریکه  همین  باشد  می  ملت  سیاسی 
مراحل زندگی شخصی یک فرد، انتخاب نقش 
می  را  ورمزموفقیت  دارد  کننده  وتعیین  اساسی 
تعیین  اجتماعی  زندگی  درقسمت  باشد  داشته 
نماینده بصورت مدبرانه وهوشیارانه می تواند که 
سوق  سعادت  بسوی  کشوررا  یک  وملت  مردم 
دهد، همان طوریکه درسال های گذشته تعدادی 
زروتزویر  زور،  های  ازفورمول  ازنمایندگان 
توانستند آرای ملت را بدست آورند وازاین راه که 
درحقیقت دفاع ازحقوق مردم وملت، ونمایندگی 
حکومت  های  گیری  درتصمیم  خویش  ازمردم 
انگشت  وتعدادی  شخصی  منافع  برای  است، 
خیانت  دربزرگترین  که  کردن  استفاده  شماربود 

به آینده مردم وملت است .
آمد که می گوید  یادم  به  گاندی  دراینجا گفته 

)عید من آن روزی است که زحمت یک سال 
پادشاه  شب  یک  مهمانی  مصرف  شما  دهقان 
وسرجنگل  لعل  ولسوالی  مردم  هم  نباشد(حال 
های  ونوید  وعده  وبه  گرفته  تصمیم  عاقالنه 
دروغین کسانی که بارها آنها راامتحان کرده اید 
فریب نخورید کسی که یک بارامتحان داده ونا 

کام برآمده است امتحان کردن خطا است .
خود  ملت  که  است  نیازآن  امروزی  درجامعه 
و  انحصارطلبی  ومرزهای  بگیرند  تصمیم 
مصلحت گرایی را بشکنند تا به سوی یک آینده 
مترقی و شکوفا سیر نمایند و کسانی را انتخاب 
نماید که در مقابل مردم مسئولیت پذیر و پاسخ 
گو باشد و بعد از انتخابات مصالح ملی را به نفع 
منافع شخصی ترجیح ندهد و فدای امیال خود 

نگرداند .
آزمون  ترین  کننده  1393تعیین  سال  انتخابات 
است  فعلی  حکومت  عمر  طول  در  انتخاباتی 
در  متوازن  حقوق  احیای  و  بازسازی  انکشاف، 
سطح  در  یا  و  والیت  یک  های  ولسوالی  بین 

کشور بستگی به انتخاب درست ملت و نماینده 
ای که از میان مردم برخواسته باشد، دردش درد 
ملت و فریادش فریاد ملت باشد و به این هدف 
راهی این کاروزار ملی شود که دیگر کسانی را 
که به راه های مختلف حق این مردم را قربانی 
کرده است اجازه این را ندهد وقتش به سر آمده 
و مردم این درک را کرده اند که نمایندگی اینها 
جزخیانت، فریب ومنفعت طلبی چیزی نبوده اند.
ملت لعل وسرجنگل شعارهاو وعده های بسیاری 
عمل  جامه  وقت  هیچ  ولی  اید  شنیده  اینها  از 
نپوشید و به ماو شما نشان دادن که تمامش جز 
دروغ و دغل چیزی نبوده است این بار خدایی 
ویرانه  که شده  بار  تایک  دهید  رای  وجدانی  و 
ها و زخم های این مرزوبوم را دست به دست 
یکدیگر داده آباد نماییم و دیگر شاهد این همه 

بد بختی و غریبی نباشیم .
شعارماخواست مردم ماست و فریاد ما فریاد ملت 

ماست. 
                                                                                          

 باز فرو نشست روزهای سرد زمستانی با بوی کباب های شبهای یلدایی
ساعت های سرد گذشتآن غبارو آن روز های دودی

رفت آن گرد های سفید آسمانی گذشت اکنون آن رگبار طوفانی 
آمد فصل تندیس وسبزآهسته آهسته رفت آن تکه پاره های برفی

صبح امید ودوستی آمدنوروز فصل تازه خورشیدی
    سال نو را به تمام ملت مسلمان وقهرمان خراسان زمین به ویژه به مردم مسلمان وغیور ولسوالی 

لعل وسرجنگل تبریک  عرض مینمایم.
سالم همسفران جوان وفرهیخته؛ برادر وخواهر قهرمان وروشن فکر لحظات  لحظاتی حساس، 
روزها روزهای پراز شور وهیجان با دغدغه های متفاوت که در گوشه گوشه ای از این سرزمین در 
این روزها زمزمه میشود وهمه درفکرکردن و اندیشیدن است، که یک راه را برای پیشرفت و ترقی 
کشور عزیز خود افغانستان پیدا نموده وانتخاب نمایند. برادر وخواهرعلم دوست بهار آمد بهاری که 
متفاوت ترین بهار درتاریخ افغانستان ثبت خواهند شد، بهار انتقال قدرت، بهار سرنوشت وآرزوی 
همه مردم افغانستان؛  بهاری که همه مردم منتظر چنین بهاربودند ومنتظر آنروزی هستند که در 
این سال نووبهارنو میخواهند سرنوشت شان را با حضور گرم وپرشوردر پروسه انتخابات رقم بزند 
، بیائید باهم لحظه فکر نمائیم هنوز وقت داریم برای اندیشیدن وفکر کردن، بیائید با فکر هم و 
نظریه های همه جانبه وبا قضاوت همه جانبه بدور از سمت گرایی های شوم بین گزینه های بد 

وخوب که درپیش رو داریم انتخاب دقیق داشته باشیم.
   سالم جوانان عزیز که روح شما لبریز ازامید وآرزو وسرشار ازعشق ومحبت است. بیائید دست 
نجات  برای  راه  تنها  دهیم  سوق  بهبودی  سوی  به  را  مردم  این  سرنوشت  داده  هم  دست  به 
افغانستان نسل جوان وتحصیل کرده میباشد، تاریخ گذشته دردرون شما جوانها حک شده است 
ازیاد برد. دوست دارم که همیشه باحرکت های مدنی وهمدلی خود  ونخواهند آن تاریخ تلخ را 
ادامه بدهیم با این حرکت های هم دلی وهم رنگی میتوان یک افغانستان آزاد وسربلند ساخت، 
برادروخواهرفرهیخته: درجامعه که به هرطرف اش بنگریم مأ یوس کننده است و شما جوانان مرکز 
ثقل انرژی توسعه ای افغانستان هستید شما میتوانید این یأس ونا امیدی را ازبین ببرید، به گفته 
رهبرشهید استاد مزاری)ره( : }جوانان سرمایه ملی هرجامعه میباشد وهمه مردم چشم 
برادر وخواهر علم دوست ما  اند.{،  امید به جوانهای تحصیل کرده وفرهیخته دوخته 
در زمان حساس وروزهای سرنوشت ساز قرار داریم انتخابات سال نوبا رنگ وبوی دیگر نزدیک 

میشود، بهار سرسبز وخرم آمد بیائید با انتخاب دقیق و همه جانبه این بهار را سبز تر بسازیم. 
   سالم پدر ومادر مهربان! نه تنها نسل جوان ما یک وجیبه بزرگ وملی را برگردن دارند بلکه این 
وجیبه بزرگ برگردن شما نیز است که با حضور درپروسه انتخابات این وجیبه مهم والزم را اداء 
نموده  وآینده روشن را برای اوالد خود مهیا سازید. جامعه لعل وسرجنگل را اگر مشاهده نماییم 
هر طرف اش مأیوس کننده همه مردم ما به طرف حزب گرایی رو آورده اند و یک لحظه ای 
را در فکر سرنوشت اوالد شان نیست، پدر ومادر دیگر بس است این حزب گرایی وسمت گرایی 
های شوم ونا بسامان که درولسوالی لعل وسرجنگل جریان دارد، اینک اننخابات سال نو آمد که  
هررای شما سرمایه ملی وتضمین کنندۀ آینده شماست، ونباید فریب بخوریم وسرنوشت مان را به 
خطرمواجه سازیم، بیائید راه مان را خودمان انتخاب نمائیم. پدر ومادر مهربان یک تعداد ازفرزندان 
شما با زحمات، مشکالت وتالش زیاد دوران تحصیلی شان را به اتمام رسانیده است اکنون درپشت 
درهای بسته به دنبال وظیفه سرگردان میگردن واشخاص بیسواد در ادرات ومکاتب که یک روز 
روی مکتب وتحصیل را ندیده است در بهترین پوست ها ایفای وظیفه مینماید وشما مردم ازآنها 
چه توقع دارید این است نتیجه حزب گرایی وسمت گرایی که این حزبهای نا بکارآمد جز تفرقه بین 
مردم دیگر کدام جهت خاص ندارد و با حرف های دروغین اش شما مردم را فریب میدهند مثل 
این  ضرب المثل : » گوسفند کور با شرشر پاهای رمه حرکت میکند« پس این چنین نباید حرکت 
کرد شاید این حرکت های بدون مطالعه و بینیش سرنوشت اوالد شما مردم را به خطرانداخت، 
پدر، مادر، برادر وخواهر امیدوارم با انتخاب دقیق سرنوشت خود را بسوی پیشرفت وترقی سوق 
دهید واین را باید دانیست که با یک اشتباه سرنوشت پنج ساله وچهارساله شما  به خطر مواجه 
خواهند شد، امید وارم که جوانان روشن فکر مرهم دردهای این ملت باشند، یک لحظه فکر دقیق 

سرنوشت شما را به سوی بهبودی رقم میزند وگرنه! 
کاش میشد باردیگرسرنوشت را ازسرنــوشــت          

کاش میشدهرچه هست بردفترخوبی نـوشـــت
 کاش میشدازقلم هایی که بردفترمحبت مینویسد     

 کاش میشداین همه راباوفا وبامهربانیهانوشت
کاش میشدازموج های شـــب های ســــیا هی              

 کاش میشد این همه را بردفتر دلها نــــوشـــت

                 شیخ صوفی
                      

 پرخوری من وشیخ ازبود مخفی
درداگه رازپنهان خواهد شد آشکارا

گردیده است ته دیگ نوم ازوفورروغن
ساقی بشارتی ده پیران پارسارا

ای شیخ چون نشینی درصدرسفره سور
با دوستا ن مروت با دشمنان مدارا

وقت غذانشاید حفظ ادب نمودن
ای شیخ پاکدامن معذوردارمارا

هنگام سفره بگذشت ازدل ربودن خلق
دلبرکه درکف او موم است سنگ خارا

ازنان جو پلو رها کن درظرف قورمه بنگر
تا بر تو عرضه دارند احوال ملک دارا

بیضا وی ازخورشها مشتاق قورمه سبزیست
گرتو نمیپسندی تغییر ده قضا را

             لیما سحرفرهی

مانماینده میخواهیم نه،خواب مانده

رای به دست شماست، راه تان راخودانتخات کنید
مردم شریف لعل وسرجنگل من متعهدبه خدمت برای مردم خودهستم واین رادرعمل به اثبات رسانده 
ام ونمیخواهم کسی دیگر باسرنوشت شما معامله نماید به من اعتمادنمایید من اعتمادشمارا به خاک 

یکسان نخواهم کرد بلکه باخدمت صادقانه پاسخ خواهم داد.

علی احمدعزیزی سیدعلی رضاسادات


