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2014 آکست مطابق                                                                          1393 اسد                                                                                                                                            مهشتشماره                                                                          سال دوم  

 داًطجَیبى غَری،
آهبج خطًَت ّبی سوتی   

 
صب كدر( در مٌعلَ انیک چغچران، والیت غور از ظرف )ماٍ رمضان املبارک  27وحض یاهَ ی کَ در در  در یک محهل

ربی كوماهدان فاروق بوكوع پیوست،  جان چِاردٍ تن مؼعوم را کَ زانن و ظفالن هزی صامل  گروٍ ظامبان مرغایب حتت ُر

دٍ كرابهیان بودهد گرفت. كسمیکَ بَ کرات دیدٍ صدٍ است محالت دمشن خبعوص ظامبان در ُر هلات افغاوس تان اجرا گردی

است و لکیَ افراد از رئیس مجِوی  کضور رشوع ایل پاینی رتبَ ترین فرد کضور بضمول مردم غوام چٌنی محالت را فلط 

و بَ ُر حنو تيبیَ و حمکوم کردٍ و یک محهل وحض یاهَ ای ظامباین خعاب منودهد. )بدان مؼین کَ ظامبان دمشن افغاوس تان اهد 

و ای ایيکَ ظامبان دُضت افگٌان اهد و بَ  یٌان کَ از ایضان حامیت منیکٌيد، برساهيدافغاوس تان وض د رضری بر ممکٌَ میخواُي

 (.حنو بَ دُضت افگین می پردازهد

اما، ماجرای واكؼَ انیک بَ این ظرز دید کَ ظامبان دمشن افغاوس تان اهد و بَ ُر حنو ممکٌَ میخواُيد رضری بر افغاوس تان 

برساهيد و ای ایيکَ ظامبان دُضت افگٌان اهد و بَ حنو بَ دُضت افگین می پردازهد، وضیٌان کَ از ایضان حامیت منیکٌيد، 

مؼامهل منیضود. و این موضوع را بلول مؼروف مسیت و مذُیب ساختيد، گوای کَ ظامبان زایدتر از ُر كوم دیگر میکوص یدهد 

گفتین است کَ در میان کض تَ  تل برساهيد.تضخیط منایيد و ظاملاهَ بَ ك افراد را از ملت ُزاٍر از ظریق تذکٍر ُایضان 

صدگان افراد از افوام و مذاُب دیگر هزی موجود بودٍ است کَ وحض یاهَ توسط ظامبان بلتل رس یدٍ است و ای مه میضود 

کَ تلفات مادی سوزاهیدن یک غرادٍ موتر ابربری از یک جتار غوری کَ مقت اش پيجاٍ و پيج ُزار دامر امریاکیی گفتَ 

 ، انم برد.صدٍ است

در تيگٌای خمت ماٍ رمضان املبارک كرار داصتمی و می ابمیدمی کَ رخعیت ُای اتبس تاین کَ بَ مٌاسبت جتلیل از غید سؼید 

بَ خویش و صادماین بگذراهمی. اما بؼد از  ، در کيار فامیل و خاهوادٍ مانفعر از ظرف داوضگاٍ ُا در هظر گرفتَ صدٍ بود

این معل وحض یاهَ خواب از چضامن مان، خویش و صادماین از ذُن مان و آ رامش از دل و حمل مان از بنی رفت  گذصت

آ مادگی بگریمی و چپرت معامؼَ کيمی، بَ جتِزی سازی خویش برای دفع و جبای ایيکَ برای امتحان ُای آ خر مسسرتی داوضگاٍ 

یب خوایب بَ رس میربدمی. ُر روز هوایی از بروز محالت دمشن بَ محالت ظاملاهَ صان می پر داختمی و صب ُا ات ظبح بَ 

 . هلاط خمتلف دیدٍ میضد

افتادمی و خواستمی كبل از كبل برگضت دوابٍر بَ والایتیکَ مرصوف آ موزش درس داوضگاُی بودمی  بَ اید  در روز ُای غید 

د از غید سؼید فعر بَ منایيدگی مراکز تراوس پوریت برومی )چون داوضگاٍ ُا، اترخی امتحان ُا را در حمدودیت زماین بؼ

گذاص تَ بود( ات بتواهمی زودتر بَ والیت ملعود خویش برس می. اما ُیچ یک از منایيدگی مسافر بری زمیین آ مادٍ وضدهد ات 

برای داوضجواین کَ آ مار صان بَ ظد ُا تن مریس ید آ مادٍ سازهد و ػلت اظیل این اتخری را ػدم اظمیيان در اتمنی امٌیت 

ؼدا خواس مت ات رسی بزهمی بَ منایيدگی ُای مسافر بری ُوایی کَ در ُر ُفتَ پرواز ُای حمدودٍ بَ دو صاُراٍ میداوستٌد. ب

والیت دارهد. از آ هنا هزی جواب كٌاغت خبضی وضًیدم، پرواز ُای آ هنا كبل از كبل توسط روئسای دوایر دومیت و پرسان 

 ػادی خایل هبود. ین برای داوضجواین پودلاران ریزرو صدٍ بود و حیت ات دو ُفتَ بؼد از غید مه ماک

تواهیس مت امر  اب وایل ظاحب والیت غور و كوماهدان امٌیَ غور بؼد دید و ابز دید ُا بؼد از آ ن در غرص روز پيج صًبَ

گرفتَ یش موتر ُای ابربری را بَ کرایَ هوع رجنر پومیس را اب خود بگریمی کَ داوضجواین بَ خودی خو مهرایی دو غرادٍ موتر 

یٌان ض راین راٍ بَ زورگویی بؼیض از دٍ و حمعلنی ایضان را مهرایی میکرد. در جبودهد و دومت فلط خباظر اتمنی امٌیت 

لنی میربدین و دهدان ُای خویش را اب دیدن دیدن حمع صاُراٍ مواجَ میضدیدم کَ حسادت صری )پادصاٍ جٌگل( را اب

صاکر ُا میجویدهد و افسوس میخوردهد. افسوس آ هنا خباظر بود کَ ُرگاٍ ما مهرایی از افراد دومیت را اب خود منیداصتمی، 

 صاید حادجَ خوهنی انیک را ابالی داوضجواین کَ از ظمل ظامبان مٌفور اهد اجنام میدادهد. 

)کَ اكوام ُزاٍر اکبل  –کَ داوضجواین و مردم غوام والیت غور ذلت سفر ُای كبیل صاُراٍ غور  ختخاظر وضان ساابید 

زایدتر در این صاُراٍ زیست دارهد( را چض یدٍ اهد و مهیضَ از آ ن آ رامی متجید کردٍ اهد، ما یکجا اب ابزماهدگان صِیدان صب 

ایی خبض می و روح غرفَ مبارزٍ میامن چراغ هبضی مان را  14یمی ات از ظمل و استبداد ظامبان و صورص یان مٌفور خویش را ُر

 دٍ صان بود صکَ رفاٍ و امن صؼار معیل صاد سازمی 

ُزاٍر و كرابهیان محالت صوم ظامبان: حمعلنی رسمایَ ُای مؼيوی یک  خعاب بَ مردم رشیف ملت رس اجنام میخوامه

ظامبان هریو میبخض می ات افراد دیگر را هزی تضویق منایيد ات اىگزٍی ی حمعلنی ما بَ ر دس تَ مجؼکضور حمسوب میضود و اب کض تا

س تَ و پیوس تَ بَ مر  ُرکس حق زهدگی دارد و دم بفِامهمی کَ دست از تؼلمی و حتعلیل بردارهد، اب داصنت حمعلنی میتواهمی آُ 

اتمنی امٌیت حمل مان وجیبَ ُر فرد میباصد. ظامبان هوکران کضور ُای خاریج اهد و در بدل درایفت مؼاوهت از ُر اکر 

 میخوامه بيویسمٌد و دست بَ جٌایت ُای كتیل مزیهيد، پیوست  ٍ اصخاظیکَ اب ظامبانزهد و برای آ هؼدخالف كاهون ااب منی ور

 کَ:

 ؟َ میداینـچ ؟َ میداینػػػػػتو از آ ینی اوساین چ

 ؟اگر جان را خدا دادست چرا ابید تو بس تاین

 

 مایه هایسر ،جوانان

 از دست رفته افغانستان!!! 
دولمتردان فؼیل اب خود می اهدیض يد کَ وسل بؼدی اکبیٌَ و جملس، فرزهدان خود ایضان ُستٌد کَ بَ محدهللا حتعیل کردٍ 

 غاوس تان و هبود متخعط وجود هدارد.و آ موزش دیدٍ اهد، پس ىگراین درابٍر آ یيدٍ اف

% مجؼیت آ ن ٤٥اظالع رساین افغاوس تان کضور ما یکی از کضورُای جواین است کَ  یک ص بکَبَ گزارش حتلییل هظر 

را ظبق رسصامری مرکزی جواانن تضکیل میدُد. اما اگر وضؼیت جواانن افغاوس تان را اب دیگر کضورُا بس يجمی بَ این 

 اجامتغی می ابصد.ٌگری ظدُا مضلک س می کَ وسل جوان افغاوس تان یک وسل فراموش صدٍ است کَ دام موضوع می ر

اهد و ُای اكتعادی و اجامتغی، آ سیب جسمی و رویح كابل توهجیی را متحمل صدٍ وسل جوان افغاوس تان در جراین حبران

اهد.  ترین سامِای زهدگی و بَ ویٍژ سال ُای جواین خود را سپری و جتربَ کردٍ ی جٌگ و خضوهت، ابتداییدر فضای آ مودٍ

                    دومت بَ صلک رایگان ارایَ می صد.حمروم بودٍ اهد کَ ابید از ظرف  % این ظبلَ از هؼمت سوادی٨٠

اهد ویل آ زادی بَ تهنایی اکری را از پیش  درست است کَ جواانن وسبت بَ زمان ظامبان، بَ آ زادی " وس یب" دست ایفتَ

ُا اجیاد راُاکر و پامییس دومت هزی هیاز زادیمنی برد، بلکَ جواانن را بَ راٍ اندرست سوق میدُد. یؼین در کيار این آ  

یزی برای این وسل است کَ متاسفاهَ اب حذف وزارت جواانن در دور اول رایست مجِوری جٌاب کرزی، امید برانمَ ر 

                                                                               مه از بنی رفت.

يگ ُیچ برانمَ ظی این چٌد سال هزی جدی برای رصد اذُان جواانن هدارد و حیت کیس حارض بَ ترشحی  وزارت فُر

ُا مه در رصد اذُان جواانن ضؼیف و اکرکرد این وزارختاهَ کَ كرار بود برای جواانن برانمَ ریزی مناید، هیست. هلش رساهَ

رصد جواانن دیدٍ منی صود. ُر كدر اکانل ُای مضخیص برای تربیت و  مکرىگ است. در رادیو و تلویزیون برانمَ

ُای رادیویی مه آ ورهد. بیضرت برانمَتلویزیوین زایدتر میضود جواانن بَ ظرف موس یلی و آ ن مه "موس یلی ُيدی" رو می

يگِای سفاریش را جزء پالن اکری خود ساختَ  ُ اهد. کَ این روهد ابغث صدٍ بریخ از جواانن خواهيدٍ صوهد ویل  فلط آ

                                         همارهتای موس یلی آ ص يایی هدارهد. ُا وام بَ ظور ختعیص منی خواهيد و اب فنُیچ کد

اهد اب بیاکری حمغ مواجَ می صوهد کَ حضور اهبوٍ جواانن ُيگام ظبح در  جواانین مه کَ از کضورُای خاریج ابزگض تَ

ن ای بَ غيوان غعیان اجامتغی بَ گروُِای ظرفدار خضوهت می پیوهدهد و ای میداهنا منوهَ ابرز این ادػاست. این جواان

مضالکت جواانن حتعیل کردٍ هزی مک هیست. ُر ساهل بَ  می صوهد.دچار رسخوردگی از کضورصان صدٍ و دوابٍر هماجر 

اکراییب  خود در زمیيَ ٍتؼداد جواانن اکىکور زدٍ اضافَ می صود. حیت فارغ امتحعیالن داوضگاٍ ُا هزی امیدی بَ آ یيد

ُای خمتلف ورزش حضور فؼال دارهد. هدارهد. جواانن افغاوس تان بَ ورزش هزی ػالمقيد ُستٌد حیت دخرتان مه در خبش

امروٍز در رساهَ ُاي چاپی  و امكرتوهیيک  و وسایل آ هنا را هزی رجن می دُد.میکن مکبود اماکانت ورزیش چَ از حلاظ ماکن 

ن و مضالکت آ هنا حبث و گفتگوُاي زایدی ظورت  ي گرید، و ي ُیچ اكدامی در رفع این مضالکت در مورد هلش جواان

اجنام منی صود. متاسفاهَ این یب خیایل ملامات و دولمتردان افغاوس تان وسبت بَ كرش جوان جامؼَ در حایل است کَ آ یيدٍ 

ربی پیدا منایيد، اگر از مه اکيون مسوومیت پذیر و  سازان کضور مهنی جواانن ُستٌد. اگر جواانن ظرفیت مدیریت و ُر

یت آ هنا از هظام خاهوادٍ برانمَ ریزی صود، آ ىگاٍ این امید وجود دارد کَ وسل آ یيدٍ تخعط ابر آ یيد و برای تؼلمی و ترب م 

می و امبتَ متاسفاهَ يب مسوومیيت و غلط اهدیضی كِن ساالن و بزرگان كو   س تان یک وسل موفق و رسبليد ابصد.افغاو 

   چيان بَ وكت خود ابیق مباهد.دومیت ابغث صدٍ ات ُیچ گاٍ متوجَ این ىكتَ ىگردهد و مضالکت جواانن این مرز و بوم مه 

در پااین این معلب اب در هظر داصت وضع كيوين افغاوس تان مضالکت جواانن کضور را ایيگوهَ تلس می بيدي می کيمی ات  

 اب دیدی ابزتر بَ این امر بيگرد:ا صد و خواُان رس یدگی بَ آ هنا بود، اگر دمسوزی در دومت آ یيدٍ و جملس پید

يگی بیسوادی و ػدم دسرتیس هبود اهدیضَ و ایدئوموژی ُدمفيد در میان جواانین کَ از مهَ ظرف  بَ مراکز تؼلمیی و فُر

 .                                                  هتامج فکری و اهدیضَ كرار دارهد مورد

                                                       واانن خبعوص كرش حتعیل کردٍ کضورػدم توجَ بَ اغامل اخالیق ج

ربی جواانن هبود میاکهزیم                                                                        و راُاکری مضخط در ُر

                                                           بَ آ یيدٍتضویش رویح و انامیدی وسبت 

                                                       مش فکری و رویح در بًیان خاهوادٍمضالکت خاهوادگی و هداصنت آ را

ا و وضس هتایی کَ بهیودٍ برای ابزگردن ظامبان پاکس تاین و ص بَ بَ ُر حال امیدوارمی یک دمه از معارف آ ن اکهفراوس ُ

هظامیان آ مریاکیی بَ آ غوش وظن، برگزار می صود را مسوومنی حمرتم بَ جواانن مه اختعاص دُيد. منایيدگان جملس كبل از 

 انن کضور بپردازهد.ر و آ یيدٍ جواایيکَ بَ خواب زمس تاین فرو روهد الاكل چٌد جلسَ ای را بَ هببود وضؼیت حتعیل، اک

چٌد این گامن وجود دارد کَ دولمتردان فؼیل اب خود می اهدیض يد کَ وسل بؼدی اکبیٌَ و جملس، فرزهدان خود ایضان  ُر

د متخعط وجود هدارد. ُستٌد کَ بَ محدهللا حتعیل کردٍ و آ موزش دیدٍ اهد، پس ىگراین درابٍر آ یيدٍ افغاوس تان و هبو 

 "سزاـف"     ت دیگر جواانن کضور را خبضی از دل مضغویل ُای خود بَ حساب آ ورهد!هدارد کَ مضالک پس رضورت
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2014 آگستمطابق                                          1393 اسد                                                                                                                                            م     هشت شماره                                                                 سال دوم دٍمصفحِ    

 هَفقيت هزاحلِ
رس يد. زیرا این راٍ بَ موفلیت هنايي  يگریهد و اب پا هنادن در ُاي برتر راٍ اثبيت را براي موفلیت در پیش  ياوسان

ُاي خود و در هتیجَ بَ افراد براي رس یدن بَ موفلیت ابید مراحيل را ظ  کييد و ػلت ایيکَ بريخ بَ ُدف

اهد و ای بَ رس يد و ای زهدگاين دخلواٍ خود را هدارهد این است کَ این مراحل را ای اظاًل اجنام هدادٍموفلیت من 

 :اهد. اب اجراي این چِار دس تور، هریوي موفلیت را در خود تلویت کيیدىگرفتَدرس يت بَ اکر 

  

 :اٍليي قذم آى است کِ ًتيجِ ی دلخَاُ را ثذاًيذ، یعٌی ّذف را هطخص کٌيذ.1

ترین مرحهل در رس یدن بَ موفلیت، اهتخاب و مضخط کردن ُدف است. ُدف و توجَ داص تَ ابص ید کَ مضلک

خبضد . ابید اُداف را در اکر و زهدگ  مؼنی کرد و براي توري است کَ بَ ما هریو  يملعود در زهدگ  ماهيد مو 

ُاي خود برانمَ ي سامیاهَ و اي رخيت و سپس آ ن را اجرا کرد. ابید بر پایَ ُدفرس یدن بَ آ هنا ظرح و هلضَ

نی اغام ي کَ براي دستیايب بَ ماُیاهَ بریزید و مهَ ي هریوي خود را روي آ ن ممترکز کيید. ابید توجَ داص تَ ابص ید ب

ايي کَ براي دخلويش و تسکنی ُیجانُدف اجنام  ي گرید، تفاوت بس یار وجود ُاي دروين اجنام  يصود و اکُر

ايي اختعاص دُید کَ جزيي از ُدف ظورت ُایتان ابصد در غری ایندارد. ابید اوكات و هریوي خود را بَ اکُر

ا مفید مه ابص يد، رساهيد. ُر ظور صدٍ ظريح براي خود بریزید و ُر معيل صام را بَ ملعد من  حيت اگر آ ن اکُر

  .ابصد اجنام دُیدرا کَ براي تمکیل آ ن الزم  ي

ارزص يد. ابید سؼ  کيید اُداف ُاي آ هنا يببؼيض از کساين کَ در اظراف ما ُستٌد ُدف دارهد و ي ُدف

 . ارزمشيدي براي خود اهتخاب منایید

ُاي موفق، خودسازي و رصد خشعیت، خالكیت، خدمت بَ برشیت و هوع دوس يت و از انُدف مضرتک اوس

  .سازدُايي است کَ آ هنا را از دیگران ممتاز  يابصد. چٌنی ُدفاین كبیل  ي

کيید روصن ابص يد. رس یدن بَ ُدف را ابور کيید و كابل ُايي را کَ براي خود اهتخاب  يسؼ  کيید ُدف

کيید آ هنا را ماهيد موصيک  يُاي افراد موفق آ ن است کَ وكيت اب آ انن مالكات  يیيک از ویژگ دسرتيس بداهید. 

کييد و مهَ ي هریوي خود را بَ اکر بیًید کَ بَ روي ُديف ص تاابن در حرکتيد. در ُر حلظَ مسافيت را ظ   ي

 د.اهد ات بَ ُدف اظابت کيي گرفتَ
 

 ست:عول کزدى ا قذم دٍم ، .2

ُاي صام بَ ظورت آ رزو ابيق خواُيد ماهد. براي اجنام ُدف و بَ اجرا در آ وردن آ ن ظورت خواس تَایندر غری 

افتيد. مهیضَ بَ خاظر داص تَ ابص ید کَ اگر در صوهد، ای بَ تأ خری  يابید رشایط الزم فرامه ابصد و گرهَ ای اجنام من 

اي ارزمشيد و رس یدن بَ موفلیت ُستید انچ ُاي کواتٍ مديت را حتمل کيید ات بَ ار ابید رجنزهدگ  ظامب چزُی

ُاي دراز مدت دست ایبید. امبتَ رجن و ذلت داراي سعوح و درجات بس یار است. بس یاري از افراد  يخويب

صوهد. زیرا این افراد سؼ  خواُيد در زهدگ  خود بَ موفلیت برس يد و ي كادر بَ اجنام آ ن هیستٌد و رسخوردٍ  ي

اي خود تغیریي اجیاد کييد و بَ رفع مضلک بپردازهد. یک اوسان موفق ابید ابزار و اماکانت اومیَ اهد در ر ىکردٍ فتاُر

را مدهظر داص تَ ابصد و بداهد کَ صًیدن، دیدن، درک کردن و جتزیَ و حتلیل کردن یک ظرف كضیَ است آ چنَ 

  .گریي و اجرا کردن استتر است تعممیکَ از مهَ ي ایهنا همم
 

 :م یبفتي راّی ثزای کٌتزل استقذم سَ .3

ا و اكدامايت کَ اجنام  يابید ابزاتب ُا و هتاجي اكدامات خود را مورد ابزىگري و برريس كرار دُمی ات بفِممی، اکُر

سازد. ابید بداهید دس تاورد معلکرد کيد و ای از آ ن دور  يدُمی، ما را بَ موفلیت و رس یدن بَ اُدامفان ىزدیک  ي

خواٍ معلکرد صام گفتگو اب کيس ابصد و ای ػادات روزمٍر زهدگ ، اگر آ ن دس تاورد، دخلواٍ صام صام چیست. 

  . هیست، دكت کيید کَ معل صام چَ هتاجی  بَ ابر آ وردٍ ات بؼيوان جتربَ اوساين از آ ن چزیي اید بگریید
 

 :ينای کِ ثِ ًتيجِ دلخَاُ ثزسقذم چْبرم ایجبد ًزهص ثزای تغييز رفتبر ثِ گًَِ .4
اي خود را اب توجَ بَ تغیریات جدید تغیری دُمی ات اب ُدمفان سازگاري پیدا کيد. براي ایيکَ تغیری  ابید رفتاُر

  . اي بیابید و هتاجي آ ن را خوب برريس کيیدپایداري در زهدگ  خود بَ وجود آ ورید، ابید راٍ اتٍز

آ گايه از هریوي غظمی رجن و ذلت و تأ جری این غواظف بر  ابید بداهید کَ اومنی كدم براي اجیاد ُر گوهَ تغیری رفتار،

 اغامل و کردار ماست. 

ُا، مجالت، تعورات و ظداُا مهیضَ اب احسايس از رجن و ای ذلت این آ گايه بدان مؼين است کَ بداهمی اهدیضَ

  . صودمهراٍ است و تلفیق آ هنا معيل است کَ بعور مداوم در ذُن ما اجنام  ي

اي گذص تَ ما ابید براي اي خود را تغیری دُمی، زیرا اب رفتاُر تواهمی بَ مان من رس یدن بَ ُدف مورد هظر خود رفتاُر

ا و اُدامفان اجیاد صود و در هتیجَ بَ ُدف اتٍز اي برس می. هیازمٌد تغیریات جدید ُستمی ات تياس يب بنی رفتاُر

  . موفلیت برس می

       .  ي پردازمی« موفلیت» براي رس یدن بَ« حمیط اظرافبَ چگوىگ  بَ خدمت گرفنت »در ملاهل ي بؼد 

 ضزیف فزسام
 

 آیب رعبیت حجبة اسالهی ثبیذ الشاهی ثبضذ؟
 

آیب حجبة اظ احکبم ػجبزی ٍهسبئل فطزی است یب اظ احکبم اجتوبػی زیي کِ حکَهت 

 زاضتِ ثبضس؟ًظبضت  ،اجطای آى ثب تصَیت لَاًیي الظم اسالهی هی تَاًس ثط حسٍز ٍ

ّوِ ازیبى اظجولِ زیي همسس اسالم ثِ اصالحبت اجتوبػی تبکیس ٍ تَجِ زاضتِ اًس. ّیچ یک 

ضؼبئط هصّجی فطزی ًجَز ُ اًس. چطا کِ زیي ّسفص ضا  اظ ازیبى الْی هحسٍز ثِ احکبم ػجبزی ٍ

 سؼبزت اٍ ثب اًسبى ًیع هَجَزی اجتوبػی است. سطًَضت ٍ سؼبزت ثطط هی زاًس ٍ ًجبت ٍ

ی هرتلف زض یل همبٍهت عبغَتْبسطًَضت جبهؼِ گطُ ذَضزُ است. یکی اظ هْوتطیي زال

هسئَلیت اجتوبػی  ّوِ هصلحبى اجتوبػی ًیع ّویي ٍیژگی اجتوبػی زیي ٍ ثطاثط پیبهجطاى ٍ

آًْب ثَزُ است . اًسبًْب چَى سطًطیٌبى یک کطتی اًس کِ ّط کس ًوی تَاًس ثط اسبس َّای 

فطزی جبی ذَز ضا زض کطتی اجتوبع سَضاخ کٌس یب ذَز ضا ثِ زضُ  توسک ثِ آظازی ًفس ٍ

تؼییي  تطریص حسٍز آظازی ٍ .ى تٌْب توبضبگط ایي ًبثَزی ثبضٌسزیگطا تجبّی ّب سبلظ کٌس ٍ

زض حکَهت اسالهی ًیع  اجتوبػی ثب لبًَى است ٍ هطظ هیبى هسئَلیت ّبی فطزی ٍ

ػطف اجتوبػی زضثبضُ حسٍز آظازی ّبی  ٍفطٌّگ  لبًًَگصاضاى ثب تَجِ ثِ هَاظیي زیٌی ٍ

حتی ػبهِ هطزم ثبیس  هصبلح اجتوبػی تصوین گیطی هی کٌٌس ثسیْی است کِ اللیت ٍ فطزی ٍ

ازلِ  ػلوی ٍ اگط اًتمبزی زاضًس ثب ضٍش ّبی هٌغمی ٍ حبکویت لبًَى ضا ثطذَز ثپصیطًس ٍ

اصالحبت الظم  ییط ٍحمَلی عطح ّبی پیطٌْبزی ذَز ضا هغطح یب هربلفت ذَز ضا ثطای تغ

لجَل  ٍ اثطاظ ًوبیٌس. اًتمبزّبی زضٍى ًظبم کِ ثب پصیطفتي هطجؼیت لبًَى اسبسی کطَض

پبسد ّبی  حکَهت اسالهی است ًسجت ثِ ًمسّبی ثطٍى ًظبم هَضغ جساگبًِ ای زاضتِ ٍ

هسبئل هطثَط ثِ حمَق ظًبى اظ جولِ هسبئلی است کِ ًگبّْبی  هتفبٍتی ضا ًیع اًتظبض زاضز.

اًسیطبى اظ هٌظط زضٍى زیٌی است اصل  هتفبٍتی زضثبضُ آى ٍجَز زاضز ٍ اظ آًجب کِ ًگبُ ًَ

اجتوبػی آى هَضز تبییس ًَاًسیطبى ٍ ّوِ هسوبًبى است.  فَایس فطزی ٍ ٍجَة حجبة ٍ

ذصَصی زاضت آًگبُ  سبیط احکبم ػجبزی جٌجِ فطزی ٍ ضٍظُ ٍ اگطحجبة هبًٌس ًوبظ ٍ

جٌجِ لبًًَی زازى ثِ ضػبیت حجبة ثی هَضز ثِ  اججبض ضْطًٍساى ٍزذبلت حکَهت اسالهی ثِ 

 تبهیي اهٌیت ضٍاًی ٍ فؼبلتط ٍ ًظط هی آهس ٍلی اظ آًجب کِ حجبة عطحی ثطای حضَض سبلن ٍ

فطزی تلمی ضَز.  اجتوبػی ظًبى زض ػطصِ ّبی اجتوبػی است ًوی تَاًس اهطی ذصَصی ٍ

جلَگیطی اظ  گبُ ّبی غیط اذاللی ٍفلسفِ حجبة تبهیي سالهت فضبی اجتوبػی اظ ً

تبهیي آضاهص ضٍحی ّوِ افطاز ذبًَازُ  زض استحکبم ثٌیبى ذبًَازُ ٍ تحطیکبت جٌسی است ٍ

ضلبثت ثب  اجتوبع ًمص هْوی زاضز ّوچٌیي ثب ایجبز فضبی اهي اجتوبػی زض تؼبهل ثب هطزاى ٍ ٍ

پیططفت ّبی فطاٍاى  ٍ آًبى زض ػطصِ ّبی هرتلف هَجت ضکَفبیی استؼسازّبی اًسبًی ظًبى

 رمضان وافی                                                 زض ظهیٌِ ّبی گًَبگَى ذَاّس ثَز.

اقَام سلطبًيبر ٍ خذا یبر تطکيل 

 جلسِ دادًذ
                                                              یفِ ّوِ هبست.ػعت ٍظ ٍعي، ًبهَس، زفبع اظ

لطیِ  زض چْبضم ػیس سؼیس فغطًطست گستطزُ صجح  تطکل ٍ ثب ذسایبضٍ  سلغبًیبضضَضای الَام 

 گطیزٍ گطفتِ  ی پبکستبى ضاجبسَس ّب یلبًًَ حطکبت غیط جلَ تب زیگطذَاستٌسض کٌسیَال یکجب

                   ثِ آًبى ثی حطهتی صَضت گیطز. اضًسصًگ

کٌبض  سبثك زض حیيکِ  اػالى ًوَزًس زیگط یکجبض ٍضؼیت هَجَز ًگطاًی اظ اثطاظ ایي ضَضای لَهی ثب

                                                      فبع ثِ پطزاظًس.زٍش زٍلت ثِ ز زٍضب زٍلت ثَزُ ّوٌَا

ایي  زیگط جبضکی تب ثبػث آى ضس ثِ ضْبزت ضسیس. هبُ َعٌبى ثی گٌبتي اظّو 14زضحبزثِ اذیطکِ 

ضبى ّوچَ گطگبى ٍحطی هطزم زضوٌبى  تب ًوَزُ ًگعاضًس ثِ حوبیت زٍلت ثلٌس ضَضای لَهی پب

هظلَم ٍ صلح زٍست ضا هَضز ضکبض ذَز لطاض زٌّس. ثب فیصلِ ایٌکِ زض هحل ّبی هرتلف کِ الَام 

ٍ ًَکطاى ذبضجیبى ایجبز گطزز ٍ تحت ججِْ ضس ضَضضیبى  5سلغبًیبض ٍ ذسایبض ظًسگی هیکٌٌس، 

  فطهبًسّی یک لَهبًساى ػوَهی ججِْ ّبت کٌتطٍل ٍ سَق زازُ ضًَس.

  رهضبى ایَثی 

 



 

 

 بسرگان علم و دانش چه میگویند؟
 

هحوذ )ص(است کردُ ضرر ببشذ، هسبٍي رٍزش دٍ کِ کسي . 

(ديسرائيلي بٌجبهيي. ). اًذبَدُ ديرٍز جسَر کَدکبى اهرٍز، هَفق هردم 

شَد هَاجِ هخبلف ببد بب کِ رٍد ببال تَاًذهي ببدببدک ٍقتي فقط ;ًْراسيذ هخبلفت از  .

 ( چرچيل ٍيٌستَى)

کِ است کسبًي بِ هتعلق بلکِ ;اًذًشذُ ًبکبهي دچبر ّرگس کِ ًيست کسبًي آى از هَفقيت 

 { کپ ّبًري }.  ًذارًذ ّراسي ٍ بين هببرزُ تجذيذ از ّرگس

{ ًبپلئَى }.  دارًذ بيشتري پشتکبر کِ است کسبًي بب پيرٍزي 

{ پرهَدبترا }.  بخَرشکست ٍ ببش داشتِ کَچک دلي ;شَ هَفق ٍ ببش داشتِ فراخ دلي 

اسببة، سبختي ّب،هحذٍديت ٍجَد بب ٍ شَدهي هَفقيت عذم ببعث شذى، اسيراحسبسبت 

 }رئَ{ است هَفقيت

 هحوذ ثالل یَسفی
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.يگی كمل بَ دس تان میباصد  ماُيامَ غرص هوین، مٌتظر معامب ػلمی و فُر

.ماُيامَ غرص هوین، در ویرایش معامب ارسایل دست ابز دارد 

 گرفتَ صدٍ ابز پس منیگردد.معامب 

 ماُيامَ غرص هوین در كبال کدام مس ئومیت هدارد.جبز از رس ملاهل، معامب گرفتَ صدٍ هظریَ خود هویس يدگان آ هنا میباصد و 

 ثَدی! ، ًِّستی افتخبر است
اکثطیت غَضی ّبی ػعیع زض ّط هحل ٍ هکبى ثط سرٌبى ذَیص ایٌطا تکیِ کالم لطاض هیسٌّس کِ 

سبل زض.................! حبکویت زاضتٌس ٍ اظ ّیجت لطکط ضبى گطگ زض صحطا،  400اجسازِ هب ثَزًس کِ 

اضز یبز ضسُ ضبُ زض کبخ، اهپطاتَض زض اهپطاتَضی  ٍ تبضید زض هسیط ظًسگی هیلعضیس. التجِ کلیِ هَ

اهکبى پصیط  اصالً حمبیك کتوبى ًب پصیط است ٍ کتوبى آى ذسضِ زاض سبذتي تبضید ذَاّس ثَز کِ

ٍ تغییط زازى ایي هَضَعِ تبضیری ّوبًٌس آٍضزى تغییطات زض اًجیل ػیسی تَسظ پیطٍاى زیي  ًیست

زض ًسرِ ّبی  هسحیت ثبضس کِ ّوبى تؼییطات ثبػث ضس تب ازیبى زیگط ظیبز تط کٌجکبٍ گطزًس ٍ

اٍلی اًجیل هتی، اضؼیب، یَحٌب، زیَتط ًَهی، اًجیل پیسایص ٍ تکَیي.........ٍغیطُ زضیبثٌس کِ حمیمت 

 چیست ٍ چغَض کتوبى ضسُ است.  

 هحوذ یًَس فبًَس

تي را  14طبلجبى هسلح در غَر 

 کطتٌذ
اکبل توكف دادٍ، بؼد از تالیش و -ظامبان مسلح مسافرین دو موتر فالىکوچ را در مسری صاُراٍ غور

                                                       تن را کض تَ اهد. 14دیدن اس ياد ُویت 

رشق فریوزکٍو در مٌعلَ هیک )میان كریَ کیلومرتی  25صب گذص تَ در  12این رویداد حوایل ساغت 

                          دگاٍ و گيدٍ آ ب( بَ وكوع پیوست.جات اب

مل پاسوال امحد فِمی كامی كوماهدان امٌیَ غور میگوید کَ ظامبان توان درگریی اب هریوُای امٌییت آ ن 

         والیت را هدارهد و ازین هجت دست بَ کضنت افراد غری هظامی مزیهيد.

 آ كای كامی میگوید کَ در این رویداد مضاور وایل غور هزی کض تَ صدٍ است.

     ظامبان مسلح اتُيوز در این ابٍر چزیی ىگفتَ اهد. اما

 اًجٌيز عجذاهلل عجذاهلل

 هحصل طت ثب پذرش در پسبثٌذ کطتِ ضذ

همبم ّبی هحلی غَض اظ کطتِ ضسى هحوس کَّی ثب پسطش غالم حضطت )هحصل عت( تَسظ 

                              عبلجبى زض ٍلسَالی پسبثٌس ٍالیت غَض ذجط هیسٌّس.

هؼلَهبت ثیطتط زض ایي هَضز ذَز زاضی کطزًس اهب هطزم ػبم هیگَیٌس کِ همبهبت هحلی اظ اضایِ 

ایي ضٍیساز ٌّگبهی ثِ ٍلَع پیَست کِ حبجی هحوس کَّی ثب فطظًسش غالم حضطت، هحصل 

پٌَّحی عت، اظ ٍلسَالی پسبثٌس ثغطف فیطٍظکَُ زض حطکت ثَزًس کِ زض لطیِ هَسَم ثِ 

                                                      تَضهِ تَسظ عبلجبى زستگیط گطزیس.

جغ گفت، عبلجبى پسض ٍ پسط ضا اثتسا ثِ هٌغمِ کبکطی ٍ ثؼساً ثِ لطیِ سطسجس ٍلسَالی ایي هٌ

 پسبثٌس اًتمبل ٍ گلَلِ ثبضاى کطزًس.

 هحوذ عظيوی                                          

 هبٌّبهِ عصز ًَیي
  کمیته عصر وًیهصبحت اهتيبس:                    

گل رحمان فراز                هذیز هسئَل:  

0779435157/0795371635                        هَثبیل:  

 GulRahman_Faraz@hotmail.com             آدرس اًتزًتی:

محبًب اکبری                       سز دثيز:  

0799849009                        هَثبیل:  

  mahboob_akbari@yahoo.com            آدرس اًتزًتی:

 ، عبذالغفًر طاهریاحمذی بالل یًسفی، وظیر                :ٍیزایستبراى

  ، قربان محمذی،رمضان يافی، شریف فرزام          گزٍُ ًَیسٌذ گبى:

 ابراهیمی، میر احمذ ابراهیمی، رمضان ایًبی  شهیذاهلل                                       

 گل رحمان فراز                         طزاح:

 عبذاهلل عبذاهلل، اسماعیل بهرام ،ظیمیمحمذ ع                  گشارضگزاى:

 عبذالعظیم رئًفی                         عکبس:

 وسخه 1000                           تيزاص:

چغچران، کًچه محبس سابقه، دفتر ماهىامه عصر وًیه.آدرس:

ِ هيذاًی؟ِ هيذاًی؟ چَ اس آیيي اًسبًی چت  

ثبیذ تَ ثستبًی؟ بى را خذا دادست چزااگز ج  

: طَديه زفتِیپذ قیطز يیا اس هقبالت   

Asrenaween.monthly@gmail.com 

 !در هَرد حيَاًبت داًستٌی ّب

 .ذَاثٌس ًوی ّطگع ّب هَضچِ. …آیب هی زاًیس کِ 

 س لبزض است ثب سطػت یک است ثسٍز.ذط یک. …اًیس کِ ز هی آیب

 گَش هی زٌّس چَة ضا ثب سطػت زٍ ثطاثط هی ذَضًس. هتبل َّی هَسیمی ثِ ٍلتی ّب هَضیبًِ. …آیب هی زاًیس کِ 

 .است ضتط اظ ثیطتط آثی ثی ثطاثط زض صحطایی هَش همبٍهت. …آیب هی زاًیس کِ 

 .کٌس تَلیس تَاًس هی ظًسُ هَجَز یک کِ است صسایی ثلٌستطیي آثی ًٌْگ صسای. … کِ زاًیس هی آیب

 ثطاثط ٍظى ثسى ذَز غصا هصطف هی کٌس. ۷ سبل یک عَل زض است یک. …آیب هی زاًیس کِ 

 هتط ثِ سوت جلَ ثپطًس. ۸هتط ثِ سوت ثبال ٍ  3 لبزضًس ّب کبًگبضٍ. …آیب هی زاًیس کِ 

 کیلَ گطام یًَجِ هصطف کٌٌس. 2۵0گبلي آة  ۶0 ضٍظاًِ لبزضًس ّب فیل. …آیب هی زاًیس کِ 

 هٌبثغ ٍ شذبیط غصایی جْبى ضا ًبثَز هی سبظًس. 1/3ّبی صحطایی سبالًِ  هَش. …آیب هی زاًیس کِ 

 هتط ثِ ثبال ثپطًس. ۵ اضتفبع تب لبزضًس ّب پلٌگ. …آیب هی زاًیس کِ 

 ضزیف زًساى هی ثبضٌس. ۶ زاضای ّب هبض اغلت. …آیب هی زاًیس کِ 

 .است ضسُ تطکیل پطٍتئیي اظ ّب هبض سن زضصس ًَز. …آیب هی زاًیس کِ 

 سبػت پس اظ تَلس جفت گیطی کٌس. 12 است لبزض ذطگَش اظ ای ِگًَ. … کِ زاًیس هی آیب
 انجنیر عبداهلل عبداهلل
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HOW JACK WENT TO 
SEEK HIS FORTUNE?! 
ONCE ON A TIME there was a boy named Jack, and one morning 

he started to go and seek his fortune. 

He hadn’t gone very far before he met a cat. 

“Where are you going, Jack?” said the cat. 

“I am going to seek my fortune.” 

“May I go with you?” 

“Yes,” said Jack, “the more the merrier.” 

So on they went, jiggelty-jolt, jiggelty-jolt. 

They went a little further and they met a dog. 

“Where are you going, Jack?” said the dog. 

“I am going to seek my fortune.” 

“May I go with you?” 

“Yes,” said Jack, “the more the merrier.” 

So on they went, jiggelty-jolt, jiggelty-jolt. They went a 

little further and they met a goat. 

“Where are you going, Jack?” said the goat. 

“I am going to seek my fortune.” 

“May I go with you?” 

“Yes,” said Jack, “the more the merrier.” 

So on they went, jiggelty-jolt, jiggelty-jolt. 

They went a little further and they met a bull. 

“Where are you going, Jack?” said the bull. 

“I am going to seek my fortune.” 

“May I go with you?” 

“Yes,” said Jack, “the more the merrier.” 

So on they went, jiggelty-jolt, jiggelty-jolt. 

They went a little further and they met a rooster. 

“Where are you going, Jack?” said the rooster. 

“I am going to seek my fortune.” 

“May I go with you?” 

“Yes,” said Jack, “the more the merrier.” 

So on they went, jiggelty-jolt, jiggelty-jolt.. 

Well, they went on till it was about dark, and they began to think of some place 

where they could spend the night. About this time they came in sight of a house, 

and Jack told 

them to keep still while he went up and looked in through the  window. And there 

were some robbers counting over their money. Then Jack went back and told them 

to wait till he gave the word, and then to make all the noise they could. 

By: Gul Rahman Faraz  
 

Ideas for improving 
vocabulary 

power 
1. A good dictionary can help you learn new words more easily. A good 

dictionary has definitions that are easy for you to understand. One good 

dictionary is Oxford and Longman Dictionaries 

2. Start writing down words that are new to you. Look up their meanings in the 

dictionary and write down what these words mean. Pay special attention to 

words you see in your textbooks and in professional journal articles in your 

field. You can keep your list of new words in a notebook, in the computer, or 

on a set of index cards. Keep this list in one place. Use this list to look up these 

words when you see them again. 

3. When you read the dictionary, PAY ATTENTION: 

 

o Don't stop reading after the first few words of the definition—read the whole 

definition. 

o Some dictionaries will give you examples of how you can use new words. 

Make sure you read these examples. They can help you understand how you 

can use the new word. 

o Also, be careful. Many words have more than one meaning. The same word can 

mean different things in different sentences! The dictionary will list the 

different definitions of each word. When you look up a word, make sure you 

find the definition that makes sense in the sentence or paragraph you are 

reading.  
 

4. When you think you understand what a word means, then write a sentence 

using that new word. Ask someone who has good English skills to read the 

sentences you wrote to see if you have used these words correctly. You can ask 

a friend or a teacher for help. You can also make an appointment with an 

English tutor at English Works! for help. 
 

5. English Works! has some vocabulary books for students who want to improve 

their vocabulary. Some of these books are easy and some of them are hard. 

These books include exercises to help you remember new words. Ask English 

Works! staff to help you find a book that is right for you. You may be able to 

buy some of these books somewhere else for your own use. Or you might be 

able to copy a few exercises from English Works! books. 
By: Gul Rahman Faraz 

 


