
 خــــمار لبتم بـده یک بوســـۀ عیدی امشب کـه در آغوش شـــب عـید سعیدی 

 چون بود شب توبه وپرهیز شب دی باز آی که خون جــــگر خـــــم بریزانـیم 

 در قـریۀ ما همچو شفق شـعله تنیدی با چــادرقــرصت مهی من شام شـب عید 

 یا جای من سوخته غیری بگـــزیدی چندیست تـو بامـن بخدا ُکنتی وســـــردی 

 یا توبه سرابروی خود وسمه کشیدی مـــــردم زحلول مهی نو والــه وشیداست 

 این عید به پـای تـورسیدم به امـــیدی باز آی دمی تاکـــه جـــــمال تــــوببـــینم 

 من بی ســرو پا منتظرم گـر بستانی

 جان برلـــب لعل تو دهم هدیۀ عیدی

 میالدی ۴۱۳۲می مطابق     خورشیدی   ۳۱۳۱سنبلۀ    شمارۀ نخست      سال نخست  

جوانان نیروی فعال،بالنده   ،برهمگان واضح ومبرهن است که
، وسازندۀ آیندۀ یک جامعه اند که، هرگاه بطورصحیح               

توانائی های آنها، درمسیر معقول وسازندگی سوق داده شود          
واز استعداد های خداداد ایشان ، استفادۀ مؤثرصورت گیرد ،           
عامل برآن میشود تا سبب تغییروترقی درجامعه گردد. روی          

/ 05   بتاریخ  »هورخش«همین مأمول ، این انجمن زیرنام       

توسط عدۀ از جوانان با درک و با احساس              1393/  01
والیت غور ، جهت رشد وبلند بردن سطح ودر جۀ معلوماتی            
علمی ، اجتماعی ،اخالقی ونیز برای همفکری وهمسویی           
جوانان به یک مسیر معین هدفمند، پایه گزاری شد که پس           
از طرح و تصویب اساسنامه و سپس تأیید ومنظوری آن ، از             
طریق وزارت محترم عدلیه حکومت جمهوری اسالمی            

، ثبت و راجستر و        1393/  02/  20افغانستان بتاریخ      
 درنهایت مستحق به اخذ جواز فعالیت گردید.

دوستان خوانندۀ گران! قبل ازاینکه به معرفی اهداف و              
این انجمن بپردازیم، الزم است تا             گستره های فعالیت   

نام آن ارایه نماییم وآن         معلومات مختصری در رابطه با      
اینکه،طورئیکه براهل خوانش ودانش هویدا است ، واژۀ            

ـُ. و. َر. خش( درزبان پارسی هور به معنی             »هورخش« )ه
یکی از نام های  آفتاب عالم تاب میباشد. وتا آنجا ئیکه ما               
می دانیم، نخستین کسی که این کلمۀ ترکیبی را در                 
مصّنفات وتألیف های خود به کار برده، ، شیخ شهاب الدین            
سهروردی است. وی در  کتاب خویش تحت عنوان                 

، آنهم در فصل سوم آن معنون به          »المشارع و المطارحات  «
)در کیفیت ظهور مغیبات(  این کلمه را به کار برده و نیز در               
حکمۀ اإلشراق وی این کلمه دیده میشود...  از جملۀ آثار              
شیخ اشراق ، دو گفتار و یا به تعبیر اصح ، دو نیایش است                

 که بنام هورخش کبیر و هورخش صغیر...

در وجه اشتقاق این کلمه ، سه وجه ویا دلیل در نظر است:               
نخست اینکه: این کلمه مرکب از هو به معنی خوب و رُخش   
بمعنی رخشان ، روشن و روی هم،  بمعنی خوب روشن واما            

انت «صفتی است که برای آفتاب چنین آمده است:                 

 .»هورخش الشدید

آقای هنینگ این وجه را مردود دانسته و اما آقای پورداؤود             
 آنرا، درست شمرده است.

زبان اوستایی است     »هُوَرَخشئته«دوم اینکه ، این کلمه از        

است در دری وپهلَوی باستان    »خشئته«واینکه جزء دوم آن 

 شده است. »شید«و بعداً در پارسی بشکل اختصاری آن 

است،   »هور رَخش «وجه سوم اینکه )هورخش( مخفف         

اول حذف شده است واز آن        »ر«یعنی آفتاب درخشان  که      
)هورخش( ساخته شده است که این وجه را استاد هنینگ نیز 

اند. در ادبیات پارسی ، خورشید بارها به صفاتی               پذیرفته  
فرهنگ برهان    حاشیۀبدین معنی ومفهوم ، یاد شده است )         

 2ادامه در صفحۀ ،چاپ معین(.          

 انجمن اجتماعی هورخش

ز ابتدای ورود وپا گذاشتن انسان ها درروی زمین وآغاز زندگی درآن؛ سختختخی هخا           ا

وفشار های زیادی ، فرا راه ایشان وجود داشته و دارد که انسان هامجبوراند تابرای تداوم 

وتوالی زندگی شان ، بشکل ارزشمند وبار ور آن؛ از این موانع بگذرند. گذشتن از ایخن   

موانع ورسیدن به آنسوی عاری ازمشکالت وبدست آوردن اهداف؛ مؤجد انواع دلهخره  

ها ، دلشوره ها ، تشویش ها،ترس ها،اضطراب ها وافسردگی هائی می گردد که امروزه 

نیز چنین دشواری ها وپیچید گی های موجود وضمنٌا با ماشینی شدن هر چخه بخیخشختخر          

زندگی انسان ها که، بیشتر از پیش ، متل ومانع امنیت درونی ومصونیت روانخی آنخهخا        

شده وبشر امروزی را بیشتر از گذشته سرگردان وسراسیمه ساخته است وشماری از افراد 

را به گیجی وگمشد گی مبتال نموده است که این همه خود ، نیازجدی به دریافت چاره  

درمان وجستجوی راه های حلی دارد. پرسش های از این دست ، ذهن شماری زیخادی     

از مردم را به تفکر وتحلیل واداشته است که چگونه بتوان به این نگرانی ها پخایخان داد       

ودرپایان نفسی راحتی کشید ودمی، آسوده داشت؟ کدام مسیر ساده وسهل است ولذت 

بتش؛ تا رسیدن به اهداف وآرزوهای آنی وآتی؟ چگونه و به چی راهکار ها ورویکرد 

های مؤثری دست یازند؛ تا از زندگی خود لذت بیشتری ببرند؟ راه هخای رسخیخدن بخه         

آرامش باطنی وآسودگی خاطر ، کدام ها اند؟ چگونه بتوان از مرزهای خواسخت هخای     

جسمانی و آنی عاطفی گذشت و به فرا آگاهی وفراسوی دنیخای مخادی وبخه گسختخر             

معنویت در رسید؟ از آنجا ئیکه، هدف زندگی ، کشف راه بسوی خدا است ، چگخونخه   

میتوان بآن دست یافت، مسیرخدا باوری وخدا شناسی را هر چی بیشتر وبهتخر پخیخمخود؟       

چی کار وکنشی بیشتر ازهمه ،انسان را به کمال وخوشبتتی می رساند؟مؤفقیت واقخعخی   

کدام است و چی باید کرد تا انسان ها از زندگی خود، لذت بیشتری ببرند؟ وبا آرامخش  

کامل وصفای باطن؛ از حضور خود در پهنۀ هستی، شادمان باشند وزندگی را به سختخن   

عاقالنه بشناسد،عاشقانه به پیماید وعارفانه بسربرساند و بسرمنزل مخقخصخود    »دکتر انوشه: 

برسند؟ برای ارائه پاسخ باین پرسش ها، پژوهندگان زیادی باپژوهش در متون مخقخدس     

دینی ، متفکران مکاتب متتلف فکری، سایر روشنفکران، روشندالن و روانشناسان، بخا    

داشته ها،بافته وساخته های خود، آنچنان پاسخ ها وسازکارهائی را بدست جویخنخدگخان    

  3ادامه در صفحۀ آن گذاشته اند که در خور بحث وبررسی اند..                         

 تا فراسوی آرامش
 استاد دانشگاه شهید استاد ربانی »مبارز امیری«امیرخان 

نشریۀ انجمن اجتماعی هورخش

 هدیـــۀ عـــــیدی

“ظهیر”عبدالمنان  سرمقاله  

“فروتن”جمعه خان   

ادارۀ انجمن اجتماعی هورخش،             

فرارسیدن عید سعید قربان را به همۀ           

خوانندگان ارجمند، کافۀ ملت عزیز           

مبارکباد مى  افغانستان ومسلمانان جهان     

گوید. اگر بمعنی واقعی عید شریف قربان       

به مسلخ    عید عید قربان یعنی  دقت کنیم،

و  نفس و قربانی کردن هواها        کشیدن

روح  وبه معراج بردن     هوسهای نفسانی  

مساعدت ،      پاک الهی انسان است.       

همدردی وتعاون از جملۀ وجایب             

مسلمانان غنی است، تا در روز های عید         

بیشتر از دیگر اوقات برای دستگیری از         

مستمندان ورسیدگی به مردمان فقیر         

وتهیدست اقدام نمایند تا برای فقرا،           

 احساس کمی دست ندهد وشریک این جشن وخوشی باشند.

هم چنان یکی دیگر از مکلفیت های ایمانی ووجدانی مسلمانان،            

کنار گذاشتن کینه، کدورت ورنجش بین انسان ها است. عفو باید            

آنانی که  «کرد، زیرا لذت که در بخشش است در انتقام نیست.              

رنجشی بین هم دارند، روزهای عید، بهترین فرصت برای آشتی            

وکنار آمدن است. هرکه در این عمل سبقت جوید، پاداش                  

 .»خداوندی نصیب اش میگردد

ودر اخیرازپرودگار بی همتا و بی زوال استدعا داریم که قربانی و              

و به  قرارداده  مناسک حج تمام مسلمانان را قبول درگاه خویش            

حال همۀ مسلمانان جهان و مردم ستمدیدۀ میهن ما رحم فرماید و       

امینت سراسری رادر کشور عزیز ما افغانستان وجهان اسالم حاکم           

 وصلح پایدار را نصیب ما بگرداند.



 میالدی ۴۱۳۲می مطابق     خورشیدی   ۳۱۳۱سنبلۀ    شمارۀ نخست      سال نخست              

 موفقیت در عالقه و استعداد کودک

هاى   پرسیدند که چرا اکثر جوانان به قله          »ادیسون«از  

چون در  «کنند؟ وى جواب داد:       مؤفقّیت دست پیدا نمى   

 .»مسیرى که استعداد اش را دارند، گام نمیزنند

یکى از نقاشان بزرگ روزگار، در کودکى، هنگامیکه به 

مدرسه میرفت، بسیار نامرتب و ژولیده بود؛ نه خود                

درس میتواند و نه هم میگذاشت تا سایر شاگردها به               

درس استاد گوش فرا دهند. روزى استاد او را بحضور             

طلبید تا در خلوت، پندش دهد ، عاقبت بازیگوشى و               

انگارى را به او گوشزد نماید؛ اما حینى که شاگرد              سهل

کرد، مشاهده مینمود که، وى با قطعۀ        تنبل را نصیحت مى

زغالى، در روى زمین، تصاویر زیبائى را نقش میزند.              

استاد با تجربه، به فراست دریافت که آن کودك براى             

نقاشى آفریده شده است. براى همین با پدرش صحبت            

کرد و او را به تغییر دادن رشتۀ تحصیلى فرزندش ترغیب      

نمود. بعدها که آن کودك، نقاش بزرگى شد، صحّت            

 .پشبینى آن آموزگار هوشمند، پدیدار گردی

میگويند: زنى ديوانه شد، او را به ديوانه              

اش هر كاری كه       خانه بردند. براى معالجه    

كردند، فايدۀ نبخشید. اين زن هر روز               

صبح، ديوانه ها را دور خودش جمع میكرد        

و میگفت: من يك شوهر زيبا دارم، يك               

پسر و يك دختر نغز وخوشگل، ماشین               

سوارى زيبا وقشنگى داريم؛ نمازدگرها كه        

آيد، پشت فرمان       شوهرم از سر كار مى         

نشیند؛ من و             واشترينگ ماشین مى          

نشینیم. از     فرزندان هم،درداخل موتر مى       

قصرمان كه در شمیران است، میرويم به             

 كنیم. ويالئى كه داريم و در آنجا تفريح مى

بعد از انجام تحقیقات دربارۀ، دوران                  

كودكى اين زن، معلوم شد كه وى در                   

خواندن، آمال و آرزوهاى              زمان درس   

عجیبى داشته است، مثاًل آرزو داشته تا               

اش، يك ادارى عالى رتبه و            شوهر آينده 

هاى آنها، قصر و         خوش قیافۀ باشد، بچه      

ويالی ايشان، ماشین و ... چنین و چنان              

ها با اين آرزوها، زندگى میكند       باشد. سال

تا اينكه از قضا به همسرى مرد عادى،                  

آيد. زندگى    فاقد زيبايى و ثروت، در مى         

مشترك خود را درخانۀ كوچك اجاره ای،       

آغاز میكنند، صاحب فرزند نیز نمیشوند.        

عملی نشدن آرزوهايش، چنان روان زن            

بیچاره را، آزار میدهد تا سرانجام ديوانه           

 اش میكند. 

بیان: رؤيايى ببارآمدن كودك، بیشتر بر           

اثر تلقین است كه از طرف اطرافیان به             

شود. بويژه پدر و             ذهن او تزريق مى          

هايى ندهند    مادراش، به فرزند خود وعده      

كه توان انجام آنها را نداشته باشند تا                 

اش اين شود كه، او يك عمر در                    نتیجه

روياهاى خیالى خود، پرواز كند و                        

هیچوقت امكان عملی دسترسى به آنهارا            

 نداشته باشد.

 ازحرف تا عمل

خورد؛ هر چی او را         ، طفلى بسیار خرما مى      )ص(در زمان پیغمبر اکرم     

نصیحت میکردند تااینکه خرما زیادنتورد که ضرر دارد، اما فاید                   

ببرند تاباشد که       )ص(نداشت. مادرش تصمیم گرفت تا او را نزد پیغمبر           

پیامبر )ص( او را نصیحت کند. ولی وقتیکه او را به حضور پیغمبر                      

مادرش آورد و از پیغمبر خواست تا به طفل بفرماید که زیاد خرما                      

 نتورد، اما آنحضرت فرمود: )امروز بروید و او را فردا دوباره بیاورید(.

حاضر شد.آنحضرت   )ص(روز دیگر زن به همراه فرزندش بتدمت پیغمبر       
نتوانست   به کودك فرمود که خرما نتورد. در این هنگام زن که،                 )ص(

کنجکاوى و تعجب خود را متفى کند، از آن حضرت سؤال کرد: یا                 

 اهلل!  چرا دیروز به او نفرمودید  که خرما نتورد؟ رسول

دیروز وقتى این کودك را حاضر کردید، خودم         «فرمود:    )ص(آنحضرت

 .»کردم، تأثیرى نداشت خرما خورده بودم و اگر او را نصیحت مى

براستى هنگامى که عالم به علم خود           «امام صادق)ع( فرموده است:       

هاى مردم اثر نمیکند، همان طورئیکه باران          نکرد، موعظۀ او در دل       عمل

 .»لغزد و در آن نفوذ نمیکند از روى سنگ صاف، مى

 تربیتیحکایات 
 اثرات پرورش آرزو در کودک

بژوریشن ویا آبژوراسیون )پیمان                -1

این واژه بمعنی واژوی، معنی     :    Abjurationشکنی(

پیمان شکنی، روگردان شدن وعهد شکنی را میرساند. از نگاه            

واژهگانوی )اصطالحی( مجازًا به یک سلسله قوانین جدیدی           

گفته میشود که ارگان های تقنینی بتاطر جلوگیری از نقض              

 پیمان ها ومعاهدات منعقد  قبلی خویش وضع مینمایند.

بمعنی خود داری   :   Absenteeismابسینتیسم    -2

از رایدهی بگونۀ اعتراض: صاحب نظران علوم سیاسی، این              

واژه را ازنگاه معنی واژهگانوی به عمل اعتراض آمیزخاموشانه         

درقبال نظام حکومت غیرمطلوبی است که درحقیقت امر،               

خودداری وامتناع از رایدن وعدم استفاده از حق رای در موقع             

برگزیدن وانتتابات مقامات عالیه انتتاباتی حکومت در                

 مجموع است.

بایدبتاطر داشت که درکشورهای پیشرفتۀ که مردم از دانش ،           

فرهنگ وبینش بیشتر وبهتری برخوردار اند، جامعه شناسان              

سیاسی، خود داری رایدهندگان معترض از دادن رای را دال             

برحمل بی توجهی ویا بی تفاوتی آنان در قبال سرنوشت                  

سیاسی جوامع خود ایشان ندانسته، بلکه برداشتن اینگام رادلیل          

برعدم رضایت رایدهندگان معترض به حکومت نام نهادی              

میدانند که گویا از طریق انتتابات بقدرت رسیده است. لهذا             

در چنین جوامعی ، سعی میشود تا رسانه های گروهی ورسانه              

های چاپی ، با تکیه براصل آزادی چاپگونه ها )مطبوعات( ،               

رسالت خود را به بهترین شیوه بانجام رسانیده ومردم را در بیان             

انکار واندیشه های سیاسی ونظریات اداری، اجتماعی ایشان،           

یاری رسانیده تا باشدکه حالت خود داری اعتراض آمیز                  

 رأیدهندگان ، ازمیان قانوناً برود.

این واژهگانه در   گاومقدس قشقه:     Apiesآپیس    -3

قدیم به گاوهای مقدسی در مصرباستان گفته میشد که پیشانی            

سفید) قشقه ویا غشقه( داشت، ومورد پرستش بودند. این                 

گاوها مظهر جانداران ومجسم قدرت های فوق طبیعی مربوط           

( از جملۀ خدایان       fata( وفتا )          Oz irisبه اوزیریس )    

مصنوعی خود ساختۀ مصریان دوران باستان بودند که حفظ             

 52ونگهداری ایشان بعهد  کهنه بود و در صورتی که بیش از              

سال زاد میکردند، این ارباب االنواع را طی برگزاری مراسم              

 خاصی در رود نیل ، غرق ایشان کرده وسپس مومیائی میشدند.

این واژه بمعنی باوری اموراست      :    –اتشه    -4

ودر زبان فرانسوی بمعنی وابسته است، اما از نگاه معنی                    

واژهگانوی، به یک شتص متتصص فنی گفته واطالق میشود         

که بحیث یک متتصص مسلکی، درچوکات نمایندگی های          

دیپلوماتیک وسفارتتانه ها بحیث یک متتصص دیپلومات،           

بعنوان نمایندل وزارتتانۀ معینی از وزارت های کشور فرستنده          

درکشور پذیرنده ، ایفاء وظیفه نموده، فقط از طریق نمایندگی           

دیپلوماتیک، سفارت ووزارت امورخارجۀ کشور فرستنده، نزد       

وزارت تعیین کنند  خود گزارشده بوده واما در نمایندگی               

های دول فرستنده در سازمان های بین المللی بین الحکومتی              

مانند سازمان ملل متحد، در سازمان های نظامی بین المللی بین            

 -الحکومتی، در قنسلگری ها، در مستشاریت های سوداگری          

بازارگانی، در خانه های فرهنگی ، تحت این نام ایفاء وظیفه               

ننموده وفقط در سفارت ها ونمایندگی های دیپلوماتیک                

کشور فرستنده بنام های اتشه های نظامی قوای هوائی نظامی،             

بازرگانی ،    –قوای پیاده، قوای بحری، اتشه های سوداگری           

مطبوعاتی امور سیلگردی ) توریزم( امور معارف،           –رسانوی  

برزگری، صنعتی، وترنری، هوانوردی          –پولیس، زراعت     

ملکیف فرهنگی وغیره نام های معمول، کارو فعالیت مینماید            

وبطور معمول ومتداول به کسانی اطالق وگفته میشود که در             

یک فن، حرفۀ ویژ  دارای مهارت ومعلومات اختصاصی                

بسطح باال میباشند. اتشه ها بیشتر در واقع بحیث عامل مبادلۀ                

یک سلسله اطالعات ومعلومات علمی ، فرهنگی، اقتصادی،            

مطبوعاتی ) رسانوی( واکثرًا زیرنام اتشه های نظامی کشورهای         

فرستنده در کشورهای پذیرنده میباشند که در شما کارمندان            

( محسوب شده، دارای       diplomatic staffدیپلوماتیک )    

(  diplomatic privilegesامتیازات دیپلوماتیک )         

 diplomaticومصونیت های دیپلوماتیک )                          

immunities                ( بوده وبا مواصلتنامه ها )provision 

letters               عازم کشورهای پذیرنده، بغرض ایفاء وظایف )

دیپلومات ها تحت ریاست سفیر،        -دیپلوماتیک بعنوان اتشه ها   

وزیرمتتار وباوری های دایمی ومؤقتی امور )زیردست                 

 شارژدافرها(،میدارند.

 واژه ها وواژهگانه های )لغات واصطالحات( سیاسی وحقوق
 ادامۀ انجمن اجتماعی...

طورئیکه از نام این انجمن پیدا است ، آفتاب یگانه سیارۀ               

است که بدون کدام چشمداشتی، گرما، نور وروشنایی خودرا         

برای انسان ها عرضه میدارد. آنعده جوانانی که در این حلقۀ            

اجتماعی گرد آمده ومیآیند ، بدون کدام برتری طلبی ،               

استفاده جوئی، گرایش های قومی ومحلی ، طایفوی                

ای، خاص برای حصول رضای خداوند )ج( وانجام             وتولواره

خدمات صادقانه به مردم وجامعه میباشد که ، به خواست اهلل 

متعال ، به کمک زحمات وفعالیت های شبانه روزی خستگی       

نا پذیری اعضای این انجمن  که ، درزیر بطور مختصراهداف            

آن  برطبق مادۀ هفتم  فصل دوم ذکرمییابد تحقق خواهد             

 پذیرفت:

استحصال رضای خداوند )ج( واعالی کلمۀ اهلل، سرلوحۀ           -1

 شعار ما خواهد بود؛

 ایجاد روحیۀ اتحاد واتفاق بین افراد جامعه؛ -2

تالش وتقابل در راه از بین بردن تبعیض های قومی،                -3

زبانی، سمتی، مذهبی، جنسی، محلی، گروهی، طایفوی            

 وسایرمظاهر منفی اجتماعی وایجاد روحیۀ برادری وبرابری؛

تأسیس مراکز آموزشی وتعلیمی ، گشایش کارآگاهی ها           -4

 وکورس های آموزشی؛

تالش در راه حفاظت وایجاد محیط زیست سالم                  -5

وسهمگیری مثمر وپربار، در کار ایجاد وگسترش فرهنگ            

 محیط سبزو فضای سالم؛

استفاده از توانائی های باالقوۀ نیروی جوانان در جهت              -6

 اجرای طرح ها وتحقق برنامه های سازندۀ عام المنفعه؛

ین انجمن کوشش به خرچ خواهد داد تا جوانان را به              ا  -7

روحیۀ حب وطن ومیهن دوستی ، بمنظور حراست از                

مقدسات دینی، نوامس ملی وافتخارات دیرینۀ نیاکان ،              

 تربیت وآموزش بی آالیشانه دهد؛

 حیه ، ایجاد روحیۀ احترام به حقوق پدر ومادر ، تقویت رو  -8

روش ورفتارمبنی بر رعایت حقوق زن ، مطابق شریعت               

اسالمی در میان اهل منطقه وجامعه دکل وپیگیری در کار            

 تشویق شمولیت ورفتن پسران ودختران به مکاتب ومدارس؛

 ادامۀ اهمیت مالدری...

از نگاه توافق با وضع خاص توپوگرافی         -3
 کشور: طورئیکه میدانیم، افغانستان یک      

مملکت کوهستانی است که قسمت بزرگ      
ساحات قلمرو آن، با داشتن توپوگرافی        
خاصی که برای برز وکشت نباتات، مساعد       
نمی باشد ولی بحیث چراگاه، مورد            
استفاده قرار میگیرد. چنانچی در حدود )       

هکتار زمین را چراگاه      (  30000000
احتوا مینماید وپس با یقین کامل میتوان       
گفت که امکان رشد مالداری در کشور ما،        
به پیمانۀ زیادی موجود بوده که بدون            
توسعۀ آن، استفاده از چراگاه ها که            
بعنوان بزرگ ترین ثروت طبیعی ملی          

 است، میسر نمیگردد.

ازنگاه غذایی ومواد خام: ازاینکه           -4
مالداری تاهنوز هم بشکل عنعنوی آن         

دارد، بناًء سطح تولید محصوالت          ادامه
حیوانی پائین میباشد. بطور مثال مشاهده      
میشود که مادگاو های شیرده خارجی          

 »جرسی«و  »هولستین برونسویس «مانند  

نسبت به مادگاوهای نسل وطنی، از قبیل        
مادگاوهای قندهاری ، کنری وسیستانی،       
مقدار زیاد تر شیر را در جریان هر دورۀ           
شیر دهی تولید میکند. چنانچی در یک         

 8در حدود   “  هولستین”دوره شیردهی   

هزار کیلوگرام ویا اضافه تراز آن، شیر          
میدهد که به مقایسۀ اوسط شیر تمامی          

کیلوگرام شیر    1177مادگاوهای وطنی،    
بیشتر میباشد وهم چنان از محصوالت         
فرعی غیر قابل خورش، مانند پوست ،          
روده  ودیگر محصوالت فرعی بحیث مواد        

 خام استفاده بعمل میآید.

 آیینه مهر  2



در اين میان، پژوهش های پژوهندگان وفرآورد های فكری آنها، در ك              

ودريافت های جديد ی از روانشناسی ، تفاسیر وتعابیر تازۀ كه                                

ازفرآورد های دينی درچهارچوب سازه های منثور ومنظوم ادبیات                        

نشناسان شرق وغرب ، صورت پذيرفته ، جديدًا        اپارسی وكتب جديد رو 

می نماياند كه چند ين راهی رسیدن به آرامش ولذت بردن از زندگی،                 

 وجود دارد كه بدين قرار اند:

عشق حقیقی به خداوند)ج( و به تمام           :  عبادت وياد خداوند)ج(     –  1 

هستی وآفريده ها؛ در ضمن اينكه ، دلهره ها، دلشوره ها ، دل نگرانی                    

ها، اندوه وافسردگی ، انسان را ازبین می برد، وی را از بند ها و موانع             

جسمانی وزيستی نجات می دهد و به شگوفائی ، تكامل ، ترقی ،به فرا                      

آگاهی وگسترۀ معنويت میرساند؛ اجرای تمامی مراسم ومناسك عبادت             

دينی؛ بويژه انجام بهترين شكل عبادت كه تفكر وتعقل پیرامون آفريده              

های خداوند )ج( میباشد، منجر به ايجاد يك نوع آرامش وآسايش ويژۀ              

فكری وروانی میشود كه، در تأثیر گذاری وسود بخشی روانی؛ هیچ                        

سازوكار و رويكرد ديگری همسنگ آن نیست ) االبذكراهلل تطمئن                         

القلوب ( ياد همیشگی خداوند )ج( وحضور ذهنی لحظه به لحظۀ آن؛                     

انسان را به آرامشی از نوع ديگری میرساند،البته همراه با عشق                                 

وشادكامی كه فراتر از هر حالت آسودگی ديگری است. اما عبادتی،                      

مثمر ثمر خواهد بود كه آگاهانه، شعوری ،هدفمند، باشوق ، ذوق                               

،انگیزه ،باعشق ،اشتیاق قلبی ودرونی همراه باشد وهم خواننده مفهوم               

ومعنی آنرا دريابد ودرك كند. اين در صورتی ممكن است كه هنگام                     

عبادت، میان زبان ، ذهن وقلب عابد؛ همآهنگی وجود داشته باشد ،                          

افكار وزبان فرد همگون با اهداف ومقاصد قباًل سنجیده  وتعیین شدۀ                

 وی، به پیش روند.

عشق مجازی ، باهمی ودرهمی      معاشقه،آمیزش وهمبستری مشروع:      –  2

دوعاشق دلداده ،تخلیۀ تمامی انرژی ها وامواج جنسی متراكم فرد؛                          

بشكل مشروع ومعقول آن؛ از اينكه يكی از نیازهای اجتناب ناپذير                         

زيستی حیات تمامی انسان ها است )زين للناس حب الشهوات من                             

النسا....( همانند خانه تكانی، عمل كرده ، رفع خواست ها وكشش های                  

شهوانی مؤجد وموجب آرامش ، آسايش فكری ، روانی ومصونیت                            

عاطفی را میسر میسازد. اگر خواست های شهوانی در روز سركوب                     

گردد، درشب درحالت ناخودآگاهی فرد، بشكل زهر در رويای سراسر                

شخصیت وی میرود واليه های وجود فرد را فرا میگیرد وتا زمانیكه                       

خواست های شهوانی ونیاز های زيستی وجسمانی مرفوع نگردند، زمینۀ           

برای توسعه وايجاد نیاز ها ونیايش های روحانی وروانی ، مساعد نمی                 

 گردد. 

چون رفع نشدن اين خواست ها ونیاز ها ، بعنوان مانع عمدۀ رشد فكری           

وروانی فرد كنش گر شده؛ از يك سو كه فرصت ومجال يادگیری،                         

عبادت، تفكر، تعقل، نوآفرينی ونوسازی را از فرد میگیرد، از سوی                        

ديگر، موجبات ايجاد دلهره ، دلباختگی وعاشق شدن هرآنگاهی ودر هر            

جائی را ايجاد نموده وتداوم زندگی طبیعی فرد را از مسیر انسانی آن،              

خارج كرده و وی را سرخورده وسردر گم میسازد. محرومیت های                          

جنسی علل ايجاد عقده های خطر آفرينی در فرد میشود كه سبب بروز               

اكثريت تجاوزات و جنايات جنسی بر شماری از انسان ها شده ومیشود.      

اينجا است كه منابع دينی؛ مرد وزن را لباس و وسیلۀ پوشش                                          

يكديگردانسته )هن لباس لكم وانتم لباس الهن(  وبر ازدواج وتشكیل                   

خانواده، رهنمود هايی داشته است تا از پیامد های منفی تراكم فشار                      

 شهوانی در وجود زن ومرد، جلوگیری بعمل آيد.

پژوهش ها ودستآورد های امروزی       تالش تا رسیدن به اهداف:          –  3 

روانشناسان ، نشان می دهد ، در پهلوی اينكه داشتن هدف در زندگی                

دنبال كردن ورسیدن بآن، برای انسان آرامش وآسودگی می بخشد ،                   

كه هدفمندی يكی ازداليل درازشدن عمر وريشۀ اصلی جوان ماندن                     

ولذت بردن از زندگی وزنده بودن نیز هست. تشخیص وتعیین اهداف                

پیگیری وپی بردن به آن ها ، همراه با شناخت خود،اعتماد به نفس،                         

عزت نفس ،توسعۀ خود پندارانه،خود آگاهی ،دل هشیاری وبرخورداری            

ازيك احساس ، انديشه ودارا بودن باور قوی تارسیدن به آن ازيكسو؛                 

زمینه خداشناسی وخدا باوری هرچه بیشتر را میسر میسازد)من عرفه                

نفسه فقد عرفه ربه( از سوی ديگر؛ بنامايۀ تحقق اهداف وسنگ بنای                    

تمامی خوشبختی ها ، سعادت ،كمال دنیوی واخروی را برای فرد، میسر             

میسازد. مؤفقیت يعنی وفق يافتن به قوانین اين عالم؛ چون فلسفۀ زندگی              

نیزبجز معرفت خداوند)ج ( و داشتن اهداف ، تالش وتكاپو تارسیدن                 

 به آنها چیزی ديگری نیست.

: ياری  كمك وياری رسانیدن به سايرين، بدون خواست همانند            –  4 

رسانیدن به ياران، زمینۀ ياوری ديگران را نسبت به ما و همديگری                        

مانرا فراهم نموده ودر دل ها؛عشق وصمیمیت می كارد، بدين شكل ،                      

فرصت زيستن عاشقانه ، همراه با همسوئی وبرخوردارشدن ازعشق                       

ديگران را، باعث میشود كه؛ اين خود ازيكسو ، موجب خیر، بركت                          

وافزايش هرچی بیشتری داشته ها ودستآوردها ، در تمامی امور وشئون              

زندگی میشود واز سوی ديگر، مسبب كیف بردن از زندگی میگردد.                    

زندگی درشكل همسوئی وهمكاری با ديگران، زيبا است وآنرا بايد ساده     

انگاشت... سخت میگیرد جهان برمردمان سخت كوش... جديت ونگرانی           

بیجا ، ازكمی وكاستی اموال؛ امواج وانرژی فرد را منفی ساخته ومانع                   

رسیدن به آرامش انسان می شود. اما آنچی به انسان شادی وشادكامی                 

 میآورد، بخشش بديگران ، بدون توقع باالمثل، از ايشان است.

راه ديگری كه شمار زيادی از طبیبان بدنی             چكر وگردشگری:      –  5

وروانی، امروزه به اين تاكید و توصیه میدارند كه حركات ازاين قبیل                 

میتواند به انسان شادی ، شادكامی ،آرامش وآسودگی را به بار آورد؛                    

وآنهم رفتن به سیر وگردش گری به هدف تبديل حال وهوای درون                       

،ايجاد تغییر وتحول در احساس ، كسب كیف وبردن لذت بیشتر وبهتر             

است؛ طورئیكه اثرات ارزنده وارزشمندی درجلوگیری از پیری زود                    

رس و دركار تأمین صحت وسالمت روانی، تندرستی وتنومندی انسان                

 دارد.

اين تمثیل، خوب بودن،گشاده روئی، خنده برلبان وخوش خلقی:             –  6

كار سبب میشود تا انرژی فرد، مثبت بماند وساير افراد با انرژی مثبت              

 را، بخود جلب كند وبیشتر شاد بماند وبه آرامش دست يابد.

الكساندر ژولین، روان شناس روسی                 پول دوست نبودن:                     -7

دنیائیكه در آن زندگی می كنیم، ما را باين باور میرساند كه                 «میگويد:

آرامش با ثروت بدست می آيد، در حالیكه آرامش در وجود انسان يافت            

میشود. در اين بین، تبلیغات گستردۀ هم، ما را متقاعد میكند كه بیشتر                

سرمايه داشتن، بمفهوم بهتر بودن است. خیلی پیش از اختراع تلويزيون         

سخن می   «اموال كاذب «و پیدايش چنین تبلیغاتی، رواقیون ازداشتن            

از اينكه نمی توانیم         «گفتند و آنها را اشیای فريبنده می نامیدند.                

آخرين مدل بازی را به كودك مان هديه دهیم، ناراحت می شويم. از                        

اينكه در خانۀ بزرگتری زندگی نمیكنیم، سرخورده می شويم، در عذابیم            

از تحصیالتی كه نداريم. بئاتريس میلتر، روان درمانگر، چنین يادآور                   

نارضايتی از داشته های خود يا از آنچی كه هستیم، اعتماد به               «میشود:  

مهم ، داشتن احساس وباور شادمانی        .«نفس ما را دچار مشكل میسازد      

وخرسندی است، از اينرو، هر كنش وكرداری كه بما اين احساس را                    

 ».بدهد، سازنده ،مؤثر و مفید است

آسیب شناسی خودی بگفتۀ دومینیك میلر، روانكاواينكه :                        -   8

نگرانی ويا اندوه، همواره نشان دهندۀ امر واقعی است كه در درون                  «

ما، میگذرد. بهتر است بجای تالش، برای از بین بردن آنها، سعی كنیم               

درك عمیق، منشأ اضطراب و كار كردن                تا علت ايشان را بفهمیم.         

برروی خود؛ بما امكان میدهد تامسائل را روشن تر به بینیم. اين                                

اگر لحظاتی همراه با آرامش داشته باشیم،        «روانكاو چنین ادامه میدهد:     

میدانیم كه اين لحظات دوامدار نیستند. در واقع، بدنبال نبود هرگونه                   

تنش و كشش درونی بودن، اشتباه است و ناآگاهی از طبیعت درون را                

نشان می دهد، زيرا انسان در عمق وجود خود، آنقدری كه مشتاق                          

 .لحظات هیجان برانگیز است، مشتاق آرامش نیست

میشل دكلرك، روان شناس فرانسوی، درمورد  توجه داشتن به جسم:  -9

احساس منفی ، پیامی است از جسم به روان،                «چنین هشدار میدهد:      

بنابراين، اشتباه است تا از روان انتظار داشته باشیم كه بدون كمك                     

جسم، از احساسات منفی ، خالص شود. اگر گاهی نمی توانیم در مقابل                

آشفتگی ذهنی، مثاًل به ما می قبوالند كه هرگز مؤفق نمی شويم، كاری                   

انجام دهیم، در آن حالت میتوانیم به بینیم كه جسم مان از ما چی                                

میخواهد؟ برای اين كه حاالت روانی ما با تصورات مان تقويت نشود و                 

برای اينكه اجازه ندهیم تا اضطراب بر ما چیره شود، مكث چند دقیقه                

ای ، میتواند زمان و پريشان گويی ما را متوقف كند. در اين میان،                           

نقش اساسی تنفس را فراموش نكنیم؛ دم و بازدم عمیق، باعث انبساط                  

جسم و روان میشود. جسم ظرف نگهداری روان هر فرد است در                            

صورتی كه ناسالم باشد افسردگی ، اندوه زدگی فكری وروانی را به بار      

 می آورد.

اين شكل ويژۀ بیرون راندن تمامی انرژی            مراقبت )مديتیشن(:      –11 

های متراكم منفی درونی به بیرون؛ به هدف رهايی از همه باربند ها                       

ورسن های زنجیر شدۀ فكری، برخواسته از باور های كلیشوی ، كهنه                 

ووسوسه های نادرست ابلیسی ازترس نرسیدن به اهداف واحساس                      

شكست تا حد بوجودآمدن ساير دلشوره ها ودلهره ها؛ ازتمامی اليه                       

های وجود شخصیت آدمی است. كه اثرات آن؛ به استثنای عبادت؛ نسبت 

به ساير رويكرد ها وراهبرد ها برای دستیابی بآرامش؛ با ثبات تر و با                  

دوام تر است و بیشترازپیش میتوان از آن بهینه گیری كرد... مديتیشن              

برای آرامش وآسايش جسمانی وروانی مؤثر ومفید است كه در فرآيند               

مراقبت است كه فرد وجود واقعی وشكوه خود را تجربه میكند، بهمان                 

اندازۀ كه اتم ويرانگر ونابود كننده است، برعكس مد يتیشن بیشتر از                

آن، سازنده ومفید است. فردريك رزنفلد، روان طبیب در زمینه چنین               

احساسات مثبت، رشد میكند،        «يادآور میشود كه به كمك مديتیشن              

احساسات منفی كاهش مییابد و در اينكارتوانائی ما ، برای حل                                

آيا رهاسازی خويش وانجام مديتیشن          .«مشكالت افزايش پیدا میكند      

موجب الهام بخشی ما نمی شود؟ اين روان طبیب چنین تأكید می كند:                

فعالیت جسمانی به سیستم عصبی پاراسمپاتیك كه، سیستم آرامش                     «

است، به حالت بی تحركی بدن كمك میكند؛ قلب بآرامی می تپد،                             

عضالت منبسط است، دهان خشك نیست و تنفس عادی است.اينكه                      

مراقبت چگونه صورت میگیرد؟ آموزش شكل عملی وساير ويژگی های                

آن را در مقالۀ پسین اين هنگام ، بشما خوانند گان محترم،  به نگارش                    

خواهم گرفت ،در پهلوی راهكارها ورويكر د هائی كه در پیش تذكر                     

رفت،  ياد آورمی شوم كه دعا، بخشش، عاشق بودن، خنديدن، مثبت                       

نگری، جدی نبودن، بازيگوشی وسپاسگزاری از خداوند )ج(،انسان ها             

، تمامی كاينات واحساس رمز وراز در زندگی، نیز راه های رسیدن به                 

 آرامش ،آسودگی ،شادكامی ، بهروزی وبهبودی اند.  

  مآخذ ومنابع:

 قرآن كريم – 1

دكترعبدالعظیم، كريمی. تعلیم وتربیه بكجا ره می سپارد..ازناكجا            –  2 

 به هركجا...

 اوشو.از سكس تا فرا آگاهی... - 3 

 عزيز، مؤحد.عشق وعرفان در مكتب موالنا... – 4 

 ديوان حافظ شیرازی – 5

 است.صدهمیشه  درجۀ حرارت عشق، -1

 آه برق حتی پروانۀ یتیم را میگیرد. -2 

 توبه، انتی بیوتیک گناه است. -3

 قدرت شاخ می زند، سیاست لگد. -4

مهمان ، نزدیک ترین دوست خدا  -5
 بدسترخوان است.

 مزۀ عشق درماه عسل می رود. -6

جزفریب، خوردن هرچیز باشتها ضرورت  -7
 دارد.

قرآن کریم زندگی است؛ بیشتر به مرده ها  -8
 میخوانیم.

تشویش زیورزندگی است، مودش تاقیامت  -9
 نمی رود.

 اشک عروس نمکی نی ، سرمه است. -10

تقواداشتن در دولت ما به همان اندازه  -11
 اعتکاف نشینی درحمام زنانه. مشکل است که

درخانۀ  حضورموش دردیوار، وجاسوس -12
 سوراخی سیاسی است. ملت یک امرکامالً

است، پیش  آزادی بسیار شیرین -13
  ازچشیدن گلودرد میکند.

نیست، یازن  زندگی خالی ازدواشتباه -15
 میگیری ، یاشوهر میشوی.

حماقت وحماقت  طالق ؛ حدفاصل بین -16
 است.

موبایل حرف مفت  کتاب کالم بیهوده ، -17
 ندارد.

افغانستان از معده  معلم «درد»درس  -18
 شروع میشود.

آبی ، اززبانش  احتیاط ! برق چشم زن -19
 لعابی است.

هزینۀ بیل حسادت مرا، دوستانم می  -20
 پردازند.

کسی دیدی به  را دروازۀ دهلیز قلبت -21
شدت بست ، دل کف نشوی ، کار عزرائیل 

 است.

قبل از والدت پول ، گهوارۀ اعتبارآدم،  -22
 اخالق بود.

 تقسیم اوقات ندارد. باران بهار واشک زن -23

های دنیااست ،  مرگ محترم تمام خانه -24
 درنمی کوبد.

 دموکراسی را فلج کرد. دردهیرویشما، شاخ -25

 وسوسه شارژرگناه است. -26

دایه ی  پدرومارد ندارد، نام -27
 است. «دوروی»سیاست

می کنند؛  مردهای شجاع هم گریه -28
 تنهادرآشپزخانه.

رندگی است  مرگ ناگهانی ترین مشت -29
 برپوزآدم.  

 پله بین پلو می خورد، پشیمان افسوس. -30

برررررر ررررررفرررررتررررر  ازمرررررجرررررمررررروعرررررۀ         

کاریکلماتوروطنجیزۀ تحرت عرنروان      

افغانستان قرلرآ آسریرا اسرت  خرون               

 پمپ میکند.

                   

یک شبی در مکۀ مع مه، بزرگان کفار، در یک خانه، یکجا شده ،                                                          

با مشوره ومصل ت همدیگر، برنامۀ را آماده ساختند وپس از آن                                                                  

فکر میکردند که آن ح رت     را چ ور بشهادت ب رس ان ن د،                                                                    

آنگاه، ابلیس، بشکل یک شخ  کالن زاد وبزر  بدروازه آم ده                                                             

وصدازد که دروازه را باز کنند. در جوا  گفتند وپرس ی دن د، ک ی                                                                            

هستید  واز کجا آمده اید  ابلیس در پاسخ گفت  ش ی خ ام ، از                                                                             

ملک نجد آمده ام وبا شما در این باره که انجام مصل ت ومشوره                                                           

 باشد، همنوا وشریک هستم.                       

یک شب ، لشکر ابلیس ، از جویبار های جنگالت 

واقع در دامنه های کوه هـا ، سـربـرآورده وبـر           

سرحضرت محمد )ص( حملـه کـردنـد، درایـن           

هنگام، یک ابلیس دیگر ، شعلۀ آتش را در دسـت  

خود گرفته ومیخواست تا آنکه چهرۀ نـورانـی آن     

حضرت )ص( را بسوزاند، آنگاه حضرت جبـرئـیـل      

)ع( نزد آن حضرت )ص( حاضر شده ، عرض کرد     

 که ای رسول خدا! این دعا را بخوانید:

اعوذ بکلمات اهلل التامات من شر ما خلق ومـن  

شرما ینزل من السماء ومن شر ما یعوج بینها ومن 

شر فتن الیل والنهار ومن شر کل طارق اال طـارق  

 یطرق بخیر یارحمن

آن حضرت )ص( دعای باال را خواندند تا ایـنـکـه      

آتش شیاطین خاموش وگسل شد وبدین ترتـیـب   

 خداوند)ج( فتنۀ برنامه شدۀ ابلیس را شکست داد.

 نیرنگ سوم

یک شخص در پیشروی حضرت محمد )ص( شروع به نان خوردن کرد، اما بسم اهلل ، گفتن را                     

فراموش کرد وبدون بسم اهلل گفتن ، بخودرن نان مصروف شد، اما در لقمل آخر ، به یادش آمد                     

وقتی که آن   “ بسم اهلل اوله وآخره   ”که بسم اهلل نگفته ، لهذا در لقمۀ آخر این دعا را بزان آورد:                

شخص، آن دعارا خواند، آنحضرت )ص( تبسم کنان، فرمودند: این شخص وقتیکه بدون گفتن بسم             

اهلل الرحمن الرحیم ، نان میخورد، ابلیس در خوردن نان همراه وی نان میخورد، اما هنگام که یا                   

اش آمد که بسم اهلل الرحمن الرحیم نگفته است وپس از آن در لقمۀ آخر بسم اهلل اوله وآخره                     

 را بزبان آوردند، ابلیس تمامی نان هائی را که خورده بود، دوباره پس قی کرد.

 نیرنگ های ابلیس

 تا فــــــــــــــــــــــراسوی ...

 آیینه مهر  3 میالدی ۴۱۳۲می مطابق     خورشیدی   ۳۱۳۱سنبلۀ    شمارۀ نخست      سال نخست              

 نیرنگ اول



ر آهنیی
مه  “ظهیر”عبداملنان مدیرمسئول:  

 “فروتن”جمعه خان رسدبیر: 

 “رشیفی”حمیدالله معاون رسدبیر: 

 “اطهر“احمدطاهر ویراستار:

، “ حقجو “ محمدنصیر گروه نویسندگان:
و موحومود ابوراهویوم “  بهنام” بسم الله 

 “ خلیل”

 abmannan_zaheer@yahoo.com /phone: 0799101476نشانی الکترونیکی: 

*  به جز از سرمقاله ، مسئولیت دیگرنبشته ها به عهدۀ 

 نویسندگان میباشد.

*  آئینۀ مهر ، منتظر دریافت انتقادها وپیشنهاد های سازندۀ 

 خوانندگان عزیز میباشد.

 *  آینۀ مهر از همکاری صاحبان قلم واندیشه استقبال میکند.

 *  آئینۀ مهر، در نشر وویرایش مطالب دست باز دارد.

خوانندگان عزیز! انجمن هورخش از تمامی جوانان وعالقه مندانی که خواهان پیوستن به این انجمن ویا ارسال مطالب به این نشریه هستندد   

،صرف نظر از والیت، محل ، قومیت ، ملت وملیت ، زبان ومذهب ، از طریق آدرس ها ونشانی های یاد شده دراین ماهنامه تماس بدرقدرار     

 نموده و از ناحیۀ تماس های با الفت انسانی خویش مارا ممنون سازند.

زراعت ومالداری     
درافغانستان، 

بنیان اساسی،      
واقتصادی   حیاتی

مملکت ما را        
تشکیل میدهد.    

حصۀ  3/2درحدود 
نفوس افغانستان،   
مصروف زراعت    

ومالداری اند ودر نتیجه پول هنگفتی را نیزاز این مدرک              
بدست میآورند. درافغانستان، از حیوانات بمقصد تولید           
گوشت، شیر، پشم ، پوست، تخم وپیشبرد امور زراعتی حمل 
ونقل استفاده بعمل میآید. گاو ، اسپ در کشت وکار، شتر            
وقاطر برای حمل ونقل، گاو ، گوسفند، بزوپرندگان خانگی            
بمقصد حاصل کردن گوشت، گوسفند ، بز وشتر برای تولید           
فرش ،لباس، گوسفند قره قل وگوسفندان دیگر، برای تولید          
پوست، تحت پرورش قرار میگیرند. سطح تولید فی رأس            
حیوان به مقایسۀ ممالک دیگر، درسطح پائین تری قرار دارد، 
با آنهم تحرک بغرض بهبودبخشیدن وضعیت مالداری، امید         
وار کننده میباشد.انسجام عوامل تولید، تغذیه، نسل گیری          
وطرز اداره ونگهداری حیوانات، زمینۀ ازدیاد محصوالت            
حیوانی واصالح نسل حیوانان را بیشتر مساعد میسازد. بناًء          
شغل وپیشۀ مالداری، نظر به نکات ذیل، حایز اهمیت زیادی          

 در افغانستان میباشد:

ازنگاه اشتغال واستخدام: مالداری بزرگ ترین منبع             -1
مردم کشورما را تشکیل میدهد.       استخدام وعمده ترین شغل   

بدین ملحوظ رشد وتوسعۀ مالداری، از طریق تغذیه باغذای          
بیالنس شده، وقایه وتداوی امراض ، پرازیت ها )انگل ها(            
ومنجمنت در ارتقای سطح زندگی مردم، اهمیت بسزائی            

 دارد.

از دید گاه صادرات وجلب اسعار: طبق احصایه های              -2
فیصد امتعۀ صادراتی کشور ما       50.6دست داشته در حدود     

را، محصوالت زراعتی ومالداری تشکییل میدهد که، از جمله         
فیصد را چرم وپوست      5.6فیصد آنرا قالین و گلیم و        7.2

را روده دربر میگیرد.    0.4پشم و%  2.7قره قل، %  2باب، %
بعبارۀ دیگر، سهم محصوالت ناشی از مالداری در حجم              

 بالغ میگردد. 17.9مجموعی صادرات کشور به %

 2ادامه در صفحۀ 

اهمیت مالداری در 

 افغانستان
نورالدین "نوری" دانشجوی صنف 

 دوم دانشکده زراعت دانشگاه البیرونی

سازگاری با محیط، یکی از نشانه های مشخِص یک شخصیت سالم                

و با هنجار است. بی تردید، آدمی برای آنکه زندگی را بکام خوییوگ گویارا       

عیار کند و طعم آسایگ را بچشد، ناچوار اسوت توا از بورخوی رهو وار هوا                     

وخیاهشات پیشینۀ دلخیاه خید چشم بپیشد و بعضی مسوالور را نوادیوده         

 .بگیرد،  بدینگینه، راه سازگاری را در پیگ گیرد

در حدیثی از رسیل اکرم )صلی اهلل علیه و آله وسلم( آمده است کوه                   

   »الْمُؤمِنُ یَأْلِفُ و یُؤْلَفُ وَ ال خَیْرَ هیمَنْ ال یَأْلِفُ و ال یُؤْلَفُ«

مؤمن، روح سازگار دارد و با دیگران انس و الفت موی گویورد و          «ترجمه   

دیگران نیز با او گرم می گیرند و کسی که چنین صف ی نداش ه باشد، خیری 

 »در او نیست

برخی اهراد که بدلیر نداش ن سازگاری با جامعه، موحویوط زنودگوی                    

اج ماعی خییگ را تیره و تار می بینند، چارۀ کار را در هرار از محیط جس جی 

می کنند، اما غاهر از آنکه هرار از مشکالت، بدترین شکر برخیرد  با چنیون  

مشکالت  است و آدمی هر جا قدم بگذارد، باز هم آنجوا را بورویر کوامور،            

دلخیاه و میاهق میر خییگ نخیاهد دید. میالنا دربارۀ این نکو وه، هشودار       

داده وچنین می گیید کسی که در حقیقت، مشکالت او در درون اوسوت و    

نه در جهان بیرونی ، در واقع خید، دشمن خییش ن است، بوه هور جوا کوه           

بگریزد و پناه آورد، باز هم احساس ایمنی نخیاهد کرد ، چنانکه در البوالی    

  این شعر وی

 آن کی خصم اواست، سووایۀ خییش ن نه به هند است ایمن و نه در خُ َن 

 رف هم ، پیشت آید آه وویووووز آن ط وریزی بر امید راح ی      وووووووگر گ

 هیچ کُنجی، بووی دد و بی دام نیست         جووز به خلیتگاه حق، آرام نیست

انسانی که از نظر اج ماعی رشد یاه ه است، باین ن یجه می رسدکه هر           

چی روابرگ با دیگران به ر و سالم تر باشد، میزان مؤهقیت و رضایت اش 

بیش ر است؛ الب ه سازگاری با دیگران، با خیدبینی و خیدمحیری ، جمع 

نمی شید. اگر انسان خید را از دیگران برتر بداند، هرگز نمی تیاند روابط 

خیبی با آنان داش ه باشد. نخس ین و مهم ترین گام، برای برقراری یک رابرۀ 

خیب و سالم، تیجه بدیگران و ارزش قالر شدن برای آنها است و این وق ی 

حاصر می شید که شخص، از درگیری های درونی، تا حدودی آسیده بیده 

 ».و از سالمت روانی و اع ماد به نفس ، به حد کاهی، برخیردار باشد

 ساز اری با محیط اجتماعی 

 صاحب امتیاز: انجمن اجتامعی هورخش
 آشنایی نامه 

دانشجوی صنف دوم “ حقجو”محمد نصیر 

دانشکدۀ انجینری دانشگاه خصوصی رابعۀ بلخی
 

حضرت ابوبکر صدیق)رض( بمحض آگاهی از              
حضرت)ص(، بدون درخواست ، ارائه دلیل        بعثت آن 

و دیدن معجزۀ، مشرف به دین اسالم شد. دعوت و            
تشویق مردم به پذیرش اسالم، تنها کار صدیق اکبر           
بود و هنگامیکه حضرت ابوبکر)رض( به دین اسالم          
مشرف شد، عالوه بر بخشش کردن اموال تجارتی            

چهل هزار درهم( وجه نقد، دارائی خودرا در خدمت          )
رسول اهلل)ص( و برای نشر و گسترش دین اسالم             
صرف کرد و از آن جمله، هفت برده را که به علت              
مسلمان شدن، هدف ظلم و ستم کفار قرار گرفته            

 بودند، خرید و آزاد کرد.

 آنچی را که حضرت ابوبکر)رض( صحابۀ نخستین،           

در روز اول هجرت انجام داد، برای بزرگی مقامش             
بسنده و پیوسته درانتظار صدورفرمان از جانب پیامبر        
بود، تا اینکه پیامبر )ص( اورا آگاه گردانید که خداوند    

ج( اجازۀ هجرت را به او داده است. سپس                )
ابوبکرصدیق از پیامبر)ص( خواست تا همسفراو باشد       
و در نهایت پیامبر به او فرمود:  تو همسفرم هستی!             

 شادمانی فراوان به گریه افتاد. ابوبکر)رض( از سرور و

شبی که پیامبر)ص( همراه حضرت ابوبکر)رض(            
غار ثور رفت، ابوبکرصدیق، گاهی در جلو و زمانی            به

هم درپشت سر پیامبر)ص( حرکت میکرد، تا آنجا          
ئیکه پیامبر متوجه شد و فرمود: ابوبکر! ترا چه شده            
است؟ که گاهی در جلو و گاهی در پشت سرمن               
حرکت میکنی؟ ابوبکرصدیق گفت: هنگامی که از           
جستجو کنند گان تو، یاد می آورم، پشت سر تو               
حرکت میکنم و زمانی هم بیاد دشمنان که به کمین           
تو میباشند، می افتم ، در جلوی روی تو حرکت               
میکردم وسپس پیامبر)ص( فرمود: ای ابوبکر! اگر           
خطری پیش آید، دوست میداری تا آن آسیب برای          
من باشد و یا برای تو؟ ابوبکرصدیق در پاسخ گفت:            
سوگند به خدائی که ترا به حق به پیامبری بر انگیخت      
و مبعوث کرد، از جان خود نمی ترسم، اگر من کشته            
شوم، فقط یک مرد کشته میشود، اما اگر به تو آسیب           
و زیان برسد همان است که دین وشریعت نابود             
میشود ودوست دارم تمامی زیان ها وضررها، برای من      

 باشد.

قابل یادآوری است که حضرت عمر فارق) رض(              
فداکاری ابوبکر صدیق اعتراف کرده وچنین             به

میگوید: هنگامیکه ابوبکر صدیق وپیامبر )ص( به غار         
ثور رسیدند، حضرت ابوبکر گفت: ای رسول خدا            

ص(! در جای خود توقف کن! تا داخل غار را بازرسی )
کنم. پس وارد غار شده و آنرا بازرسی کرده وبرگشت.        
ناگهان یادش آمد که سوراخ های داخل غار را بازرسی 

نکرده است، دیگر بار گفت : ای رسول خدا! دراین            
مکان بمان! وسپس داخل غار شد، سوراخ هارا بست         
وبعد گفت: ای رسول خدا )ص(! داخل غار فرود آی           
وآنگاه پیامبر)ص( داخل غارشد وسپس حضرت عمر       

رض( درمورد گفت: سوگند به کسی که جان من در           )
دست اواست، فداکاری ابوبکردر آن شب، برتر             

 ازتمامی کردارها نیک خاندان عمر )رض( است. 

حضرت ابوبکر )رض( از آوان طفولیت محبت               
غزوۀ   19به پیامبر )ص( داشت ازهمین رو در          زیادی

که برای رسول خدا )ص( رخداده بود واولین آن غزوۀ          
بدر وآخرین آن غزوۀ تبوک بود، درتمامی این غزوات،   
حضرت ابوبکر)رض( دوشا دوش وهمراه پیامبراکرم        

ص( در میدان نبرد حضور داشتند وخدمات شایستۀ        )
را انجام داد. راستی ومحبت ابوبکر )رض( بسیار             
صادقانه بود، تمامی ثروتش را در راه خداوند )ج(             
تقدیم کرد وبخشید، خانواده اش را بخاطر دین رها           
کرد وجانش را در خطر مرگ قطعی که در کمین اوبود،      
نهاد وحتی یک لحظه هم، بخاطر جان خویش، ترس           
وهراسی اورا فرانگرفت، اما خوف وهراس او تنها            
بخاطر محبوب اش، )رسول اهلل( ، دین وشریعت اش          
بود، براستی محبت، نیروئی است که از روح خداوند           

ج( یاری گرفته واسالم دین خدای تعالی است             )
واسالم تنها وسیلۀ است که پیوند محبت را برقرار            
میکند وآن مهم ترین واولین پیوندی است درزندگی         
مسلمانان، تا از آن عبادت اطاعت وبندگی خدا بوجود         

 آید وبدین ترتیب زیبا ترین نتایج بدست میآید.

 خدایا! ما را از جملۀ محبان ودوستان خود                  

وفرستاده ات محمد)ص( قرار ده! لطف ، رحمت            
ونعمت ات را بما عطافرما! بآنگونۀ که نعمت دین را بر 

 ما کامل فرمودی، قطعاً توبخشنده وبخشاینده ای.

دانشجوی صنف دوم “   بهنام”بسم اهلل  
 دانشکدۀ انجینری دانشگاه البیرونی

 ص()به حضرت محمدرض(  )محبت حضرت ابوبکرصدیق

 صفحه آراء: درویزه 
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