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 چگونه میتوان به  پراگندگیها واختالفات فکری میان

 ؟شغنان خاتمه داد ولسوالی  مردم

 

 

 (شیرزاد )میر داکتر سیدنوشته: 

 

 

 

 

 

 ۶۹۳۶جدی  ۶۱

 

هااا  ۹۳شغنان یکی از ولسوالی هاای ساریدی وتیاد شدن اان اساد کاه شای  از  

فیصااد ایااو ناااوع از نعمااد سااواد شداار  منااد شااود   ۳۹جمعیااد د   ن زناادری کاارد  

سوال ایو  جااسد که ایو مردم چرا از یق قانونی و  واکثراً تحصیالت عالی دا ند.

انسانی شان محروم نگدداشته شد  و یتی د   د  های پااهیو یکوماد مح ای سادی  

 نمیگردنند؟

  

د  ساح  وتیاد د  های  یاا از ادا ات دولتای کاه شه همه ران مع وم وهویدا اسد 

شدن ان ما یا پیاد  نادا ی  چاه  ساد شاه  مریاد ر مادیرید و  یاساد. ع ا  اساسای 

وانااان( د  و زیبااا   اشکاشاا ر کمرنااب شااودن سااد   شاشااندران پااامیرات )شااغنانر

 ادا ات دولتی  د  چه اسد ؟ 

   

پاسخ ایو چرا ها ساد  مبرهو وواضع اسد که هار هماو و ماا د  ماو د  ن  رااهی 

کاااه عامااا  انااا ی ایاااو هماااه یاااق ت اااای شاشاااندران پاااامیرات از  ااار  د  کامااا  دا

 انااتال  ن،اارر د  شاای اتااااقی ر سااردمدا ان ایکااه شاار یااری  قااد ت تکیااه زد  انااد

پا  شااا ر دساتیاشی شاه یحاو  یحاه قاانونی   . واشستگی شه ایااب سیاسی ک  ناوع

از  نااوی  شااه جااای  یاااتو  ب د   ساایاب دیگااران تزم اسااد تااا همااه  وشااناکران

نواب غا د شیدا  و د   ایجاد زمینه انسجام مردم  نجدید  ماا از هیگگوناه زیماد 

و تالش د یغ نو زیاد  و  ساالد ایماانی ووجادانی نوی ارا د  قباال ماردم و محای  

 عحب نگدداشته شد  نوی  ادا نمایند. 
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 جوانان  را  ودلسوز پامیرات :

ماردم شااا د  نحرداشاد قااانون  ساالد شااما اساد تااا د  جداد اعاااد  یحاو  م اارو  

شیکاا ی ویاق ت اای  شاه پاا   فحار ر ج اوکیری از شایو  ماواد مااد ر اساسی ک او ر

تااااوتی  د  جدااد  نواسااته ود  انسااجام مااردم تااالش جاادی وپیگیاار نماهیااد زیاارا شاای

 محالبه یحو  مردم جبر ع،ی  د  شراشر مردم م، وم ما اسد.

 

د  هاای ن،اامی وم کای ماا از و اای  یحیحد انکا  ناپذیر اساد کاه  وز افااون کاا

شان مناص  ود  عوض افراد غیر مس کی وشیسواد تحار  یانا  و هااا ان تاو از 

جوانان تحصی کرد  شعد از انتتام دو   تحصی  شیکا  وسررردان د جدد کا یااشی 

 دفا  پامیرات اسد. اند که ایو نود نمایانگر جاا د  یق مردم م، وم وشی

 

د  شراشار ایاو هماه ناا شراشاری ساکوت و دساد زیار اتشاه د  پ   یا تزم اساد تاا 

روشه ای تجرید از اجتما  زنادری انتیاا  ویاا شاه ناا ر رریاا از جبار  وزراا  شاه 

 مواد ماد   وی  و د  وناو  معتادیو  ا تحویه کرد.

 

اجتمااعی  کافی نیسد که دیگر شه دول دیگران  قصید و زمینه  شد موق  سیاسیر

تزمی میدان  تا تذکر دها  تاا شجاای تحویاه  شناً   ان  ا فراه  ساند.واقتصادی شیگانگ

امی و م کای ن،شاصید  نانیکه عالقمندی چندان شه  شد موق  مس کی کاد  های 

شرای فرزنادان تحصای کرد  ودلساوز ناوی  زمیناه  شاد مسااعد  وپامیرات  ندا ند 

 نمایند.

 

حااق نواسااد هااای م اارو  شااا د  نحاار داشااد ایااو همااه نااا شسااامانی هااا د  جدااد تح

 :وقانومی مردم محروم و فحیر پامیرات محالب  تی  ا پی نداد مینمای 

ر از واشستگی سیاسی شان مناافع منححاوی  ا د  ،تمام  وشناکران نر  ن .1

زمینااه شاارای  شااد جوانااان و نوجوانااان و اولویااد اهاادا  نااوی   قاارا داد  

 فراه  نمایند.

نمااود  و منسااج  رردنااد تااا  د   ق اار جااوان و تحصاای کرد  ایساااع مساا لید .2

شراشر نا سایی میححی و انتالفاات فکاری وسیاسای کاه زمیناه سااز شار شاادی 

 شیکاا ی ر معتادیاد وشای سرنوشاتی اساد مباا ز  جادیر  فحار ر استعداد ها ر

 پیگیر و نستگی ناپذیر نمایند.

د  شرچیدن  ند مواد ماد  از شسا  شان نیروهای ک ای  ا همکاا ی ود   .3

اوی معتااادیو و شار ررداناادن دوشااا    ندااا شاه ماایح  اجتمااا  ایساااع قسامد تااد
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زیاارا یگانااه لکااه ننگاایو ر شاارم  و  و عنااه  فااریو  جااو   مساا لید نماینااد.

 تعدادی از ق ر  وشناکر شه دامو نا پا  مواد ماد  اسد.

حبال از  تعدد کاندیدان و پ اتیبانی غیار مسا تنه شاه شاک  پرارناد  از تسعدم ا .4

ن ر عاادم هماااهنگی د  نااامادی فاارد م ااام از نااام تمااام مااردم تمااام کاندیاادا

شاااغنان شااارای ایاااراز پساااد وکالاااد شاااه  نماینااادری ازتماااام ماااردم  ناااه تنحااای  

 وسیاسد.

ت ویق مردم د  جدد انذ ود یافد کا ت انتااشاات وشارکد فعاال ماردم د   .5

 انتااشات شعدی وپ تبانی از یا کاندید که قاش  قبول شرای تمام مردم شاشد.

ایجاد کو ع هاای  موزشای د  ایاام تعحیا  زمساتانی د  شاا  هاای مات ا   .6

 شرای ش ند شردن سح  سویه تع یمی اوتد و و.

یمایاااد از اسااااتادام مع ماااایو مساااا کی د  مکاتیااااب هااااای شااااغنان شاااادون د   .7

 نحرداشد تع حات سیاسی  ن.

 انتااب و یماید از افراد دلسوز د  شو اهای انک افی قرا وقصبات. .8

لی شرای شا استعداد تریو اوتد و و غرض شمولید د  پوهنتاون همکا ی ما .9

 های نصونی دان  ونا ج ک و .

اتحاد ر شراد ی و شساتو  ویدت ر فراه  نمودن شرای  همدیگر فدمی ر .11

  ند ناا  وکدو ت از زهو شاشندران شغنان.

فراه  نمودن یضو  فعال وپر  نب ق ر اناث د  تماام تصامی  ریاری  .11

 ها .

مس کی شا تجرشه و کا ک ته د  شاا  هاای م کای و ن،اامی کاد  های  .12

که د  دان  ونا ج از و و امرا  ییات مینمایناد یرماد نماود   از تجاا ب 

مااادیریتی و وغناااای ع مااای شاااان اساااتااد  اع،مااای تزم وضااارو ی شاااود  از 

شاصیتدای سرشناع و شاد    شغنان محی  نا ج ودان    زومندم تاا اوتد 

 غنان  ا یمایه و  هنمایی  نواهند نمود.جوان و تحصی کرد  ش

 

د  انیر از تمام و ندا ان مع،  ودلسوز شه و او وماردم محاروم ناوی   جامنادم 

تااا شااا د   ازاوضااا  سیاساای ون،ااامی منححااه وجدااان شاایو  مبااا ز  و سیاسااد  ا 

محاشق محتضاای زماان تعحیاب نماود  مناافع محیحای ومردمای  ا شار مناافع شاصای 

 یو مصیبد مردم  نجدید  نوی   ا نجات دهی  . نوی  ترجیع تا از

 

               شاایترام

 میر )شیرزاد ( سیـــد


