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ای کسانی کھ ایمان آورده اید! ھنگامی کھ بھ شما گفتھ شود: (مجلس را وسعت بخشید، وسعت بخشید، خداوند (بھشت را) برای شما وسعت می بخشد؛ وھنگامی کھ گفتھ شود: (برخیزید)، برخیزید؛ اگر چنین
 کنید، خداوند کسانی را کھ ایمان آورده اند و کسانی را کھ علم بھ آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد؛ وخداوند بھ آنچھ انجام می دھید آگاه است!

مشکالت وگرفتاری ھای توده ھا در حدی گسترده است کھ ھرشب ھزاران نفر از مردمان بیچاره وفقیر 
با شکم ھای گرسنھ وگاھی ھم نیمھ سیر بھ خواب می روند. ھمین گونھ ھزاران جوان کھ بسیاری از آنھا 
تحصیل کرده ھم استند، در گوشھ وکنار شھر ازبرای بیکاری دود می کنند وگھگاھی ھم از سیاست 
حرف می زنند. بیکاری وفقر در میان جوانان درحدی وسیع است کھ گاه اگر بست ھم بھ صورت 
سمبولیک بھ اعالن میرود، صدھا نفر خود را نامزد می نمایند؛ با آنکھ بسیاری از آنھا می دانند کھ حتی 

شارت لست ھم نخواھند شد وتعدادی از این جوانان از بس کھ خود را مکررا در بست ھای اعالن شده ً
نامزد نموده اند ونتیجھ نگرفتھ اند، خود را بھ پودر وتریاک می سپارند و ھمین جاست کھ فضای دزدی، 
سرقت ھای مسلحانھ، اختطاف و ھزاران بدبختی دیگر اجتماعی بھ اوج می رسد و کسی ھم خود را 

مسئوول نمی داند. 
نھادھای مانند وزارت کار وامور اجتماعی وسایر نھاد ھا درین زمینھ بھ چشم مردم خاک می زنند و 
مانند کاندید ھای ریاست جمھوری از اشتغال زایی و تولید کار در رسانھ ھا حرف می زنند و با داخل 
شدن بھ چشم مردم خود را موفق ارزیابی می کنند، در حالی کھ خوب ھم می دانند کھ ھمھ جا را از بی 

کفایتی آنھا بوی گند گرفتھ است. 
بسیاری از جوانان تحصیل کرده بعد از ایام طوالنی مدت بیکاری راه فرار در پیش می گیرند واگر 
توانستند خود را از راه ھای قاچاق و با عبور از دریاھای پر طالتم بھ اروپا و آنجا می رسانند و ھمین 
جاست کھ فرار مغزھا بھ عنوان بزرگترین چالش آغاز شده، زمینھ ھم برای حکومت داران فاسد و 
بدون دانش بازتر شده و آنان ھرچھ بیشتر بھ ثروت اندوزی می پردازند. گھگاھی ھم از زبان بعضی از 
بزرگان بزرگ نما می شنوید کھ می گویند: "امید بھ جوانان تحصیل کرده است" در حالی کھ خود می 
دانند کھ فرار جوانان و بیرون شدن مغز ھا بھ صورت بنیادی وتاریخ وار از پیشرفت و ترقی کشور 
عزیز ما جلوگیری می کند. دلیل اصلی این ترک کردن ھا، بی مسئوولیتی و ناکارایی اداره ھا در حلقھ 
ھای مدیریتی باالی ست کھ یک سره در فکر پر کردن جیب ھای خود استند. در مباحث جوانان بیکار وبی 
روزگار، بحث انتخابات سر زبان ھاست و تعدادی از آنھا بھ امید انتخابات نشستھ اند کھ ممکن بعد از برگزاری 

انتخابات وضیعت بھتر گردد؛ بھ راستی اگر انتخابات برگزار ھم گردد، بازھم مافیای قدرت و حلقھ بھ دوشان 

قبیلھ ی استعمار آن را مدیریت می کنند و بازھم ھمان آش است و ھمان کاسھ! 

راه حل بصورت بنیادین واساسی این است کھ جوانان و جوانمردان دست در دست ھمدیگر دھند وحق خود را از 

شکم مسئووالن حکومتی بھ ھر صورت ممکن بھ چنگ آورند و نگذارند تا این مادر وطن بھ دست ھای ظالمانھ 

آنان ھرچھ بیشتر قربانی گردد. بوروکراسی (کاغذ پرانی)و تبعیض قومی در نھادھای دولتی در حدی گسترده 

است کھ گھگاھی جملھ معروف قبیلھ داران حکومت کھ می گویند: "کھ وردک یې بیا مقـرر یې"، ھر روزه بیشتر 

بھ حقیقت می پیوندد. در اساس شکستن چنین یک بی عدالتی در کشور مسئوولیت و رسالت جوانمردانی ست کھ 

خود را فرزندان اصیل این سرزمین می دانند و ازھیچ گونھ تالش در ازمیان برداشتن این مشکالت دریغ نمی 

ورزند وبافھم ودرک روشن راه حل مشکالت را در ھمکاری و ھمگرایی سیاسی می دانند. 

اداره ماھنامھ 
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