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2011دسمبر سال 20

سالم و درود بی پایان خویش را حضور تک تک از ھموطنان گرامــی و خوانندگانیکھ بھ 
تارنمای سیمای شغنان دسترسی و عالقمندی دارند تقدیم میدارم و آرزومندیم کھ بھار زندگی 

ھریک شما عزیزان عاری ازگــــزند حوادث خزان روزگار بوده باشد.
روزگار فراز و نشیبآرزوھا,مانعھ ھا, خواست ھا, تحوالت وواره ھمراه باــزندگی ھم

بوده کھ درین مسیر پر حوادث شاید تعدادی کمی از خوش چانس ھا وجود داشتھ باشند کھ از 
ه وبا قامت راست و روزگاردلپسند شکرنعمت ھای الیمتھای زمانھ در امان ماندـــــنام
ھ پیشرفت ھای ــی را بجا آورده باشند ولی اکثریت اعظم بشریت کره زمین با وجود ھمـــــالھ
ھای واستـــتاثیرات خوسھولت ھای موجوده دنیای معاصردر تحتادی و معنویــــم

حیات شخصی شان ــــــم از باز ھفتھ استـگوناگون کھ فطرتآ در وجود ھمھ انسان ھا نھ
(بھ نظر میرسند کھ انگیزه اشو بشکلی از اشکال ناخوشنود وشاکیابراز نا رضایتی دارند

.است وبس)حرص زمانھ

برسروسامان افغانستان ودر دیار دورافتاده ولسوالی شغنان کھ ازھزاران اما در جامعھ 
در گذشتھ وجود نداشتھ وحاال ھم نیازمندی انسانھا یکی ھم بصورت درست و شاید وباید 

مردم با معضلھ ھا و مصیبت ھای متعددی دست بھ گریبان اند پس چگونھ میتوان اعصاب 
راحت وخاطر جمع را از افراد و اشخاص متوقع بود؟ بھ اساس تحقیقات علمی و اکــــادمیک 

و تکاملبھ اثبات رسانده اند کھ رشد دن جھان صورت گرفتھ است ــکھ در کشورھای متم
بھ ساختمان فزیکی فرد بعـــد ازتولد نبوده بلکھ رشد وتکامل انسانھا تنھا مربوط و منوت

انسانھا ابعاد گوناگون داشتھ کھ میتوان ازآن جملھ رشد دماغی وفزیکی را مورد بحث قرار 
داد:

ـالف آغاز یافتھ کھان یکجا شدن دو تخمھ جنس مخـــامل و رشد انسانھا از زمکمرحلھ ت
بصورت عموم دارای دومرحلھ یعنی مرحلھ داخل رحمی و مرحلھ بعد از والدت الی مرگ 
میباشد و در مرحلھ اول فکتورھای زیادی سبب میشوند تا نطفھ انسان با سالمت کامل فزیکی 

وازن مادر و طفل, تـــو دماغی خویش مسیر تکاملی شان را بپیماید وآن عبارت از تغذی م
ات الزمی درین مرحلھ ــــــسی بھ دخانیات وفراھم آوری سایر احتیاجمحیط مصون,عدم دستر

رحلھ دوم زندگی انسانھــا نیز دارای فکتورھای تقویتی و ـومخیلی ھا شکنند و اساس میباشد
بوده ودر صورت متبارز شدن فکتورھای منفی محیطی کھ سبب فــــــــراوانی نفی کننده 
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ی, ضعف شخصیت,ناتوانی عاطفھ, سلوک زیکی,عدم رشد دماغــــناتوانی ف
گون را ببار میآورد ـــــ,مخرش شدن دماغ وغیره عادات نا ھمورد خشنــــنادرست,برخ

ـرانھای مییراثی کھ  بحباکمال تاسف باید گفتیم شخصیت معیوب بھ جامعھ میگردد.سبب تقد
ن مرحلھ تشکلش افراد و اشخاص ازنخستیبیشترین ارقام ازچندین دھھ درکشورسبب شده تا

و ناکامل پا بعرصھ ھستی نھـــاده کھ در مقابل اندکترین انگـــــیزه محیطی بھ واکنش معیوب
خیلی ھــــــا جدی و ناسنجیده دست زده کھ در مجموع سرنوشت ملت افغانستان در طول 

راش و نامطبوع بوده کھ درحال حاضر کشور در سطح ملی و ـــلخمملو از حوادث دتاریخ
ختھ است و این القاب برای بین المللی افتخارات اولین دھشت افگن جھان را از آن خود سا

بوده ولی با دوانگشت نمــــیتوان آفتاب را فرساوطــــاقتدرد آوردھمھ ملت ساکن درکشور
پنھان ساخت.

با چنین جامعھ قبول شده برای جھان از چند صغیره محیط مان چھ توقع باید داشت؟؟؟
ول بیشتر از سھ دھھ ـــنفوس در آن سکنھ دارند ودر ط30000000ازرکشوریکھ با بیشترد

کشی کنند؟؟؟دبھ اندکترین تفاھمی دست نیافتھ اند آیا خو
ـــاوزوبی عزتیھا, نارسایی ھا, حق تلفی ھا,ظلم و استبداد, بی عدالتیھا,کشتارھا,تج

شھ خاک کشور ما در گوشھ گواعمال ناجایز و ناروا غیره شکنجھ,غارت,وطنفروشی و
تمرین شده بود و کسی ھم از ان چشم پوشی وانکار  کرده نمیتواند ولی باید با آن ھمھ نا 
امیدی ھا نباید امــــید را از دست داد و از خالق باری و تعــــالی امید وار باشیم کھ روزی 

ھمسایھ ما و مایان دیگر در کشورھای شاید این مصیبت از وطن مان رخت بربندد
اولین شرارت پیشھ جھـــــــــــان  محسوب نشویم. لھذا بھ امید این آرزو و نوانـــــــبع

خوشبینی ھا من و سایر ھم قطارانم از حرکات صــــادقانھ وانسانی کھ در حال حاضر برای 
دیار ولسوالی شغنان حیثیت آب حیـــــات پنداشتھ میشود پشتیتانی بانی خویش را اعالم میدارم 

.ن این حرکت سالم از ھیچگونھ سعی و تالش دریغ نخواھیم کردودر بھ ثمر رساند

درین جا الزم میدانم تا از ابتکارات خیلیھا عالی وخیراندیشانھ تعــدادی از دوستان شغنانی ما 
کھ درین راه پیشگام شده اند اظھار سپاس و قـــدر دانی فراوان خویش بیان نموده وبا جمعی 

ده ـــــوعاین دیارارب و خویشاوندان و انسان ھای خیر اندیشــــــاز ھم مسلکان ,دوستان, اق
گام و ھمنظـــر میسپاریم کھ درین راه شمایان را تنھا نگذاشتھ تا آخرین توان خویش باشما ھم

ـید خویش را بکلی از دست داده ــــده از وطنداران گرامی مان کھ امــآن عباقی خواھیم بود و
از بارگاه ایزد رب خواھانھخیرصلھ مـــــــندی,گذشت,گفتارو کرداران نیز صبر,حواند برایش

العزت استدعا میکنم.
چنانچھ گفتھ اند:
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نیکی چھ بدی داشت کھ یکبارنکردیصد باره بدی کردی و شرمی تونیامــد

باقوت "نیرو"ـایت دانشمند و شخصیت بی زوال و با دیانت  ولسوالی شغنانـــــبرادر نھ
ده قلب ھا(سایت سیمای شغنان)میخواستم کھ گرمترین و پرمحبت ــــاستفاده از سایت پیوند دھن

ســـایرخیر اندیش وات خویش را حضور شما دوست ھمیشھ بخاطر وــــاحترامترین 
بھ این تارنما کشوران کھ در خارج وداخل ازعزیزان و شخصیت ھای برازنده دیار شغن

.دسترسی دارند تقدیم میداریم

ارزنده کھ در سیمای ھاواندن مطالب خیلیـــمن بعنوان یک فرد نیمھ باسواد شغنان از خ
ھا و عناوین زرین مایھ امی گرفتم و امید است کھ این بحث ـــشغنان بھ نشر میرسند واقعآ الح

در "نیرو"قوترمبرادر محتشوند.ھر فرد بجھت مثبت نیکوو کردارانکشاف تفـکرعلمی
نامھ ھای قبلی شان نیزبا بیانات خیلی عالمانھ وپرمحتوا شان از ھمھ دوستان و عالقمندانیکھ 

در ه از اعتباریکھدارند درخواست نمود تا با استفادو امــــــیدبھ عزت و عفت شغنان نیاز
افزوده شود.ودرد مردم دارند نگذارند کھ بیشتر ازین بھ مصیبتخود ھــــــجامع

را برای سرار نیز از جرمنی توصیھ ھای خردمندانھ اید" اـجناب انجینر صاحب گل محم
مــــان ھم حیثیت قانون داشت و ھارغ داشتند کھ ھر نکتھ شـــھمھ شغنانی ھای داخل و خ

دند تا با نشر مطالبــــــــدیگری در سسد آن برآم, بھ تعقیب آن دوسان پدرانھ نصیحت 
ز جھان درحال ی توجھ ھمھ دوستان و خوانندگان را بدان معطوف دارند کھ امروـــــعلم

, روشنفکران, دانشمندان و ھمھ افراد جامعھ باید ھمگام با ترقی و تکامل است کھ جوانان
خویشرــــــــسازند تا بیسواد عصپیشرفت ھای ساینس و تکنالوژی امروزی خود را آماده 

محسوب نشوند.

ھر چند در گذشتھ ھا عده ای از جوانان ما قادر بخواندن و نوشتن مسایل بسیار ابتدایی بودند 
رومیت ھای ـــــــناشی از امکانات محدود و محھــانھ چیز دیگر و علل ھمھ عقب مانی

و تشویق و ترغیب جوانان بھ مسایل ھای خیلی حاد توسط دست یکجانبمیراثی محیط ما از
ه زمان ھ ھمھ نسل جوان با القایدـــــبود کاز جانب دیگراندرکاران دنیای سیاست ھمان وقت

احساسات خیلی شکننده وھیجانی شان تاریخ سھ دھھ مان را طوری خود مبدل شدند و با
از کشور و نھ ساکنان اجدادی شان مجال آنرا دارند م زند کھ امروز نھ باشندگان خارج ــــــرق

سابقھامروز ھمان نقشھ بندی و معماریبھر حالتولیکھ این طوفان را فــــــــرو بنشانند
را وبتری ـــدیگر دردی را دوا کرده نمیتواند و ھمھ مان مکلف ھستیم تا راه بھتر و خ

.از آن خود نسازیمجستجوکنیم کھ القاب بدترین ھای عصر بیست ویک را
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قلم بدستان, دانشمندان ودوستداران محیط شغنان بدون درنظرداشت اینکھ در کجا قرار دارند 
باز ھم بیتفاوت نبوده ودر شگــــــوفایی و آوردن صلح وثبات درخانھ وکاشانھ شان در حـــــد 

ای عینی جامعھ را توان شان تالش میورزند  و یگانھ سالح براح شان کھ قلم است واقعــیت ھ
ازطریق جوالن قلم برروی صفحھ خاطرات بھ ھموطنان شان ابالغ میدارند تا راه را از چاه 

فکیک کنند کھ اخیرآ پیــــام پر محتوای انجینر صاحب نورعلی را نیزبخوانش گـــرفتم وبھ ت
سلسلھ اظھارات دیگر دانشمند این پیام نیزروح دوستان را معطرساخت.

رآگاھان مقیم و دیگجناب نورعلی"دوست" ی و تالشـــــــاثر سعبھاخیر کھابتکارات 
یک حرکت سالم بوده کھ نھ سیاست بازی نموده اندشغنان سازماندھیشغنان و بیرون از

واھد . پس بجا خـــکسی را صــــدمھ میزند و نھ رشد اقتصادی , اجتماعی, فرھنگی و غیره
ودر راه رسیدن بھ این مقصد مشترک و مقدس شدهــــــــر شده بود کھ با این کاروان ھم سف

عمل خیلی عالی و ستودنی است و ـع شویم زیرا ایننا صلح است ممد واقــــمان کھ ھما
رگوشھ و کناری کھ قرار دارند باید از ــــدرھمان گرامی ور و محاجرانــبرادران ساکن کش

ای مبنی بر ناکامی و نا شدنیھا اصرار ــھفرضیھ ربآن بگرمی استقبال کنند و بیشتر ازین
داشتھ باشند زیرا اگر صلح و آرامش درکشور و محیط بیم نورزند ودرضمـــن نباید ازآن

زت ــــــــــرسد بلکھ عکسی آسیب نمیکوچک مادروطن ما استقرار پیدا کند نھ تنھا بر 
ابد مصون و محفوظ خواھد ماند.داد تادر پرتو این نعمت خداشان بیشتر از پیشواعتبار

بمناسبت پروسھ صلح و برادری در وطن

ملک شغنان شدازاز ستم مبــراخوشا صوتیخوشا گرمی دنیای قـــلم از ملک شغنان شد
ازملک شغـنان شدغــــمروشنی و رخت امیدیسکوت تیره شبھا شد فروکش در رھی زلت

زداید ھــــر کدورت, جام وجم از ملک شغنان شدبالنده خاطر می شگوفد دل  زایجادات ھـــــر
حقیقـت صبحــــدم از ملک شعنان شدکھ افشاییتصوربر چنین بھروزی بوده صدخیال آخــر 
ـت بر سرم از ملک شغنان شدرحمـنگـــرباران من و توگفتنی ھــا زد رقم دریای خــون آلود 
و جـــــــــوالن قـلم از ملک شغنان شد پیام صلحبجای اشک خون آلود ھـــــردل میکند شادی  

شب بزم و جــم ازملک شغنان شدبجایی ظلـمت"عطــــــا"بالد بخود از پرتو افکار ھم دستی

حــــــــــــــــــــرمــــــت.با عـــــــــــرض 
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