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ػلن ادة یؼٌی ػلن ادة دس صثب ى ػشثی،  ّاژٍ فشٌُگ هؼبدل اعت ثَ ّاژٍ ثمبفت

یب فشٌُگ هفِْم ًگِذاسی حذ ّ اًذاصٍ  چیض ّیبؽخصی سا ثیبى هیکٌذ. ادة ّ فشٌُگ دّ اصطالح 

" ػلن ادة" ّ دس صثبى دسی فشٌُگ ّ دس صثبى ُبی غشثی کلتْس  هتشادف اًذ کَ  ثَ صثبى ػشثی ثمبفت

 یگْیٌذ.، کلچش ه

 ادة، ٌُش، داًؼ، عٌجیذٍ گی، ثضسگی، هؼشفت ّ تؼلین تشثیَ اعت. فشٌُگ ػجبست اص ػلنهؼٌبی لغْی 

صیشکی ّ  ادة دس لغت ػجبست اص فشٌُگ، داًؼ، ٌُش، ؽیٍْ پغٌذیذٍ، اخالق ّ سفتبس ًیکْ،هؼٌبی لغْی 

 گْیٌذ.ذاسی حذ ّ اًذاصٍ چیضی یب ؽخصی سا ًگِ

هؼٌْی  فشٌُگ ػجبست اص هجوْع دعت آّسد ُب ی یک جبهؼَ ّ هٌطمَ دس عیش تکبهل هبدی ّاصطالح 

سا گْیٌذ کَ ایي دّ جض گغغت ًبپزیش یکذیگش دس جبهؼَ هیجبؽٌذ. ُوچٌبى هیتْاى فشٌُگ آثبس ػلوی ، 

سّاج ، ػٌؼٌَ،  خْی ّ خصلت افشاد یک جبهؼَ سا دس  ادثی  ّ فشٌُگی یک لْم ّ هلت ّ توبم سعن ّ

ثش هیگیشد کَ ؽبهل هؼتمذات، ٌُشُب، هؼلْهبت، اخالق، سفتبس ّ سّػ، سعن ّ سعْم ّ توبم توبیالت 

 هیگشدد. 

ادثیبت جوغ ادة  ثْدٍ کَ ّاژۀ ادة دس اصطالح ثَ ػلن ّ داًؾی گفتَ هیؾْد کَ ؽبهل اصطالح ادة، 

پظ هیتْاى  اًؾبء هیجبؽذی، ثذیغ ّ ثیبى، ػشّض، لبفیَ، لْاًیي لشأت ّ ػلْم:  صشف، ًحْ، هؼبً

 گفت کَ ّاژٍ ُبی فشٌُگ ّ ادة هتشادف اًذ.

افشاد ّ اؽخبصی کَ دس یک جبهؼَ صًذگی هیکٌٌذ اص آثبس اسصؽوٌذ ّ عٌي فشٌُگی خْیؼ اعتفبدٍ 

 ٌگ هبدی ّ هؼٌْی اعت.تؾکیل هیؾْد کَ ػجبست اص فشُ دّ ثخؼهیٌوبیٌذ ّ ایي آثبس اسصؽوٌذ اص 

ػجبست  اص هجوْع دعت آّسد ُبی اخاللی، ٌُشی، ػلوی، فلغفی ّ اًذیؾَ ُبی لضبیی فشٌُگ هؼٌْی 

، سفتبس ّ سّػ ّ احغبعبت ًیض ؽبهل فشٌُگ  لبًْىّ عیبعی هیجبؽذ کَ صثبى ، طشص تفکش ، لْاػذ ّ 

 هؼٌْیت هیؾْد. 

جبُب هشثْط فشٌُگ هبدی یک جبهؼَ هیؾْد.  فشٌُگ هبدی: طشص پْؽؼ لجبط ، تِیۀ هغکي ، ثٌب ّ

اصطالح فشٌُگ ثَ هفِْم ػلن ، داًؼ ، ادة ، ٌُش ، ؽؼش ، تؼلین  ّ تشثیَ ّ اًذیؾَ ّ تفکش  ُش گبٍ

اعتفبدٍ گشدد ، خْاُین داًغت کَ کؾْس ػضیض هبى افغبًغتبى دس ثیي فشٌُگ ُبی ثبعتبًی ؽشق ّ 

ایي عش صهیي داسای هِذ پشّسػ ػلن  ّ داًؼ ّ صاد فشٌُگ دّسۀ اعالهی ًمؼ ثشاصًذٍ داؽتَ اعت 

 گبٍ ثضسگتشیي ؽخصیت ُبی هؾشق صهیي ثْدٍ اعت. 

 

( literatureّاژٍ فشٌُگ دس صثبى ُبی اسّپبیی کلتْسًبهیذٍ هیؾْد کَ سیؾَ اصلی آى اص آثبس ادثی )

 دس صثبى فشاًغْی گشفتَ ؽذٍ اعت. 

دس صیبى ُبی غشثی هتشادف ( culture ) کلتْس ّ کلچشپظ ّاژٍ فشٌُگ ثَ صثبى دسی ّ ثَ ّاژٍ ُبی 

کلچش اص صهبى ُبی ثغیبس لذین ثب ّاژٍ اصیل ّ عچَ  فشٌُگ دس صثبى دسی  ّ اعت. یب ّاژٍ ُبی کلتْس

 ًظن دسی ثَ فشاّاًی ثَ کبس سفتَ اعت. فشدّعی طْعی هیگْیذ: هؼبدل ثْدٍ کَ دس آثبس ادثی ًثش ّ

 گِش کَ فشٌُگ ثِتش ثْد یب  گش داًب ثپشعیذ یکـــــــی داد ص

 کَ فشٌُگ ثبؽذ ص گُْش فضّى  چٌیي داد پبعخ ثـــذّ سٌُوْى 

 عخي گفتي آعبى ثْد ص گُْش  کَ فشٌُگ آسایؼ جبى ثْد

 ثَ فشٌُگ ثبؽذ سّاى تٌذسعت عغت ّ خْاس اعت ٌُش صاس گِشی

ُوچٌبى ّاژٍ " فشٌُگ "  سا هؼبدل لفع " ادة " دس صثبى ػشثی داًغتَ ّ دس  ًْی عبىفشٌُگ 

فضیلت ، کیبعت ، ظشفیت صثبى ، رکبّت ، للت ، حغي تٌبّل ، تِزیت  دس هؼبؽشت ّ ًگِذاسی حذ ُش 

 چیض ّ ُش کظ هیگْیٌذ. 

بصد ّ اص خطب ػشة ُب ُن اصطالح ادة سا ػلن سیبضت ّ داًؾی هیذاًٌذ کَ اًغبى سا صبحت فضیلت هیغ

پظ فشٌُگ سا تؼشیف هی ًوبئین کَ ػجبست اعت اص هجوْػَ دعت  ّ لغضػ دس ػول ثبصػ هیذاسد.

لْم یب ًژاد ّ هلت ُب دس طْل جبهؼَ، هٌطمَ ، آّسد ُب ، عبختِب  ّ اًذّختَ ُبی هبدی ّ هؼٌْی یک 

 .آى اعتفبدٍ ، پیشّی ّ دفبع ًوْدٍ اًذادّاس تبسیخ کَ اص 

 هشادی لؼل هیش داًؾْس

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاكُضِ  صع تیٍػياَّ ْای ؿاتك تا دال  يُطــمّ  هللا یاع تلًاع يیغٔص کّ اػ يلٕٓع آثاع تاعیشیچٓم صستغاٌ یکی اػ جًــــهّ 

تؼعگی لغاع گغفتّ اؿت، عفتٍ تّ صاسم آٌ  هشغِاػ ایُکّ صعؿطخ ٔؿطی  عا صاعص ٔ تاصغیـؾ كٓغت سام سٕص ٔ گاٌ ٔالیات غٕع

 اػ آتلاع ٔپَغ اػ يًهٕ تٓــاع صع فومتاعیکی ٔجٕص صاعص کّ  لـًت پیلغٔی ایٍ یاصگاع، صّعۀ تُگ ٔ يیثاكض. صع َا يًکٍآؿاٌ َثٕصِ دتی 

 ػیثا يیثاكض.  صیگغ إَاع پغَضِ گاٌ تٕصِ يؼیٍ تا صعستاٌ ؿثؼ ٔ کثک ٔ تهثم ٔ ْهٓهّ كٕع

صؿتغؽ ًَی  ؿاتمّ تاعیشی آٌ يؼهٕيات صع آٌ تاػصیض يی کُُض. اػ اػ يی آیُض ٔ جا جٓت صیضٌ  ایٍ اثغ تّ ایٍ ٔ اکُاف اطغاف يغصو اػ

ٔعٔص صع صاسم آٌ عا ًَیضُْض .  اجاػِاػ َیاکاٌ اؿثك سٕص صاَـتّ ٔ تغای کـی  يٕجٕص ِتاكض ٔنی يغصو يُطمّ ایٍ اثغ تاعیشی عا یک اثغ 

 عسوت ْایٔ تاصغیؾ صع عٔػ  تغا، ْــــغٕعصاعص طٕعیکّ يغصو  اػ  ٔالیات  صع فوم تٓــاع تیُُضِ گاٌ ػیاص هثا  اغ تاعیشی ایٍ اثغ

تاػِ گی ایٍ یاصگاع َیاکاٌ ؿاتك سٕیق نظت  اػ طغأت ٔ صستغاٌ يی آیُض تا چٓمسٕیق تّ صاسم صعۀ  يٕاص غظایی ػاكّ ٔتطــٕع يیهّ تا 

اػ ایُکّ  ٔ ضُيیگظعاَػکؾ تغصاعی  ٔ فیهىياَی تا ثثت ًَٕصٌ  كاص سٕكی ٔ کًالیکغٔػِ عا تا  يیهّآَٓا  يیهّ سٕتی صاكتّ تاكُض. ٔ تثغَض

يیتٕاَُض صیضٌ   صستغاٌفٕلتا دیٍ عفت ٔ آيض تشــٕتی اػ چٓم ٔ  ْغات لغاع گغفتّ اؿت ، يـافغیٍ ٔلتا صع َؼصیکی ؿغک ػًٕيی غٕع ٔ

 . ًَایُض

كاص تغایق ًَٕ صاع كضِ ٔ صنــــــــــق َٕیض  عٔدیّ يیکُض ٔ ادـاؽاَـاٌ ػياَیکّ تا ایٍ يذم يیغؿض ، َلــاط طثیؼت عا تغ سٕص  ٔالؼا  

يغصو اػ آٌ  ًیٍ ساطغْ اػ ًْچٕ اثغ صیضٌ ًَایض اػ ایُجاؿت کّ ایٍ یک اثغ يٓى تاعیشی صع ایٍ يُـطمّ كُاستّ كضِ تّ ؿال ْغتا  يیضْض

چٓم صستغاٌ صع لغیّ صعِ یت چٓم صستغاٌ: ؼيٕلسٕص يیضاَُض. ِا یک انگٕی تاعیشی تغای َـم آیُضآَغ ظت يی ًَایُض ٔتّ سٕتی يذاف

 آؿیاب ؿفهی َأۀ غاع هللا یاع يٕلؼیت صاعص . 

ثتّ سٕص ؿاستًاٌ تٕصِ َٔیؼ لغیّ يظکٕع صعآٌ ؿًت يیثاكض. ان آتاصِعٔ تغٔی آٌ ػیاعت ؿیض َٕعانضیٍ ٔنی ٔالغ اؿت کّ تّ اؿتمايت غغب 

 ؿًت تّ فٕاهم آتی لغاعصاعص: چٓاع صع ٔؿظ هشغِ جا صاعص کّ اػ

يتغ، اػ طغف كغق انی اسیغ هشغِ  50يتغ، تا لـًت پائیٍ  100آٌ تا تّ َٕک ؿُگ هشغِ   عا يغکؼ لغاعصْیى، اػ اگغ ایٍ یاصگاع

 يتغ يـافت صاعص  50اػ ؿٕی غغب انی ؿطخ ساکی ػيیٍ َیؼ  يتغ ٔ 300

  
3در صفحه  ادامه  

3
0
0

متر
 

متر 50   نمای از آباده چهل دختران در بین سنگ 
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The youth are backbone and young blood of the society. They form the basic part, crucial segment of a 

community and are the base for future development in country. It has been cleared that the youth are not the 

only parts of the community, but the leaders of a society as well .With their powerful decisions and deep efforts 

they can uplift the society and bring tremendous changes. The Youth have legitimate rights to unite with other 

parts of the society and establish outstanding organization and management in society. The youth should take 

an active role in all areas such as cultural ,social, economic and development factors .We intend to mobilize our 

youths to show up in rallies, press conferences ,decision making process. As the part of community you have all 

these rights to implement .It is your obligation we must think about that. As soon as possible plan your work 

and work your plans .Join together and bring changes in your daily life, and make it your habit .As the youth 

you also represent your community’s future .This is our home we must look after it. The youth are responsible 

to share their information and skills in order to make magnificent development in countrywide and society. By 

the grace of Allah our youths have already realized those things and are playing the key rule in community 

now. especially, the Youth of Ghor province in comparison with the past have already made huge changes in 

their society and it is considered as a big success and we are so proud of such youths as these .Thanks a 

bundle for their well-being and efforts concerning this nation. Those youths who are getting education in whole 

universities throughout the country from Ghor province, Allah willing they will bring further and massive 

changes in this nation and it is a dream coming true soon. I want to add some things else which are chiefly 

related to our broad-minded youths and as well as authorities. Unfortunately, today we can find some other 

youths within our community who doesn’t set any plan for themselves and spend their valuable days and nights 

using drugs and playing games and do not spend their times for productive purposes. Such youths as these 

have no vision and we must get control of them. We must inspire and teach them responsibility in order to set 

certain goals for themselves. If we do not we will face to the same backbreaking problems as we have had in 

the past. With the help of school teachers, students and senior people we can achieve our goals successfully. 

Now it is time to wake up and let the society know that you have skills and what you are made of .Nothing can 

be happened if you do not try well. Everything is in your hand today. It is said that a little drop make showers 

(Qatra Qatra Darya Shaw’ ad). If we have self-confidence little by little by the grace of Allah we will achieve our 

aims. 

Help comes from Allah 
 
Sakhi Murad”Ghoriyanfar” freshman at Kabul English Literature Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفی شاعرديگر اهلل يار
کیییز شع اییییرشن اییییرین  یییان مالیییمالز ا یییی ر مییی  ش مییی   ییی تا   ی

"فقیرن" فرعال  می  ش ی ب   ایال ر هرییر ممیرا ا یی ر می  ای  د الی م ر د شع شم  ر 

هجیرن ام یز  رهرییر ی  ای د تمری   ر یی  د  1332هیصر ا ی ر  م د مر  ر  ل 

الگه شرن م م ه ن  م  رر  م  مر پ رش  الی ن ف الز رش م شع  فت مشم عیر تر یر م
  رگز  ر آممعش  15ام  م  م م  عمر مم م  عظیب شع غ ر     هرشر رفتد  ر 

ع ییمب  یالییز اییرمع المییم  مت فقییر م یی یا رش الییع  ع میی ن م ییل فرش رفییتد  ر ییین 
هجرن ام یز  1361آممعش ع مب ، اط المی ز رش الیع ت  شال شعر آمماتد  ر  ل 

میتۀ پ م یت ن  رم  تف ییرمهرآالکریب  ر پ م ت ن  فر المم  م ر م ت یک  ل  رم
 رش الیعآمماتد

  رگز الع  آه ن  یی  مییرما ش یتیر مریی  ا  ی   تی  شع فی یا مجیم  شم  یر  25 ر

طریقت   ت ی   د   فقیرن  رهی   ی ت ش ت میک  ر شع مشج مر د مر ثمرد شش  ر 
 پ ر مچه ر  اتر می  ا د 

 رهمیی ن  یی رز مییر  ییر آمییمعش اییرمع المییم ،   اتییر عی یی رم ز رش  راییمش   ییی  
 مع اق شم ا د  

میامهر شیرش مر شم  رامش   ی ،  اترن  م  ال ب همررخ مر شمریین  م یتیز ایم رش 
  را ن شم شیالطمر  رم د ش ت:
 ع  ت  اتر الصرش م     الب ع  را   ر  شرر ش ا م     الب ع    را

  ر ا فع رمع م ار   د مالب عرا  ف ن تم ه   مر رخشعین جمُرج   
شین ا عر م  ز  شرشن  یمشن  عرگ ایرن می  ا  مر  ا طر ط ع  ر م تیرب ال یز 
  هز شه ش مر د ش ت ت ش ر امش یت ا شمالی    ای ،  یر ط یع  ر ی د الممالیۀ شع اییر 

 عالیمشالز م هال میۀ الهی   جمشالی ن ا ی رمآهی ن  ی هز 1391 میل  28من مر  ت ریخ 

 رمشن مر د ، ذی   ر امشالش آمر د مز ام د
 الظب م  ش م  "فقیرن" عالمشالز م هال مۀ جمشال ن ا ی رمآه ن ال ز   هز :

  ر ی رشن می    را مرمع غ   مر  ال می   ب ال م ر  ز م      ن شع رر  مر
   مز همچمماک عطر م ف  مر           مز  یش شع  رگ  رات  ن

  ر شم    ی ن مر  ر   ال مر مالظمر    یب          عب ر     ب شرمغ ن تق  
  هر ت ریخ  هر عصری ت ماهمر المشن     ن غمر ه   رج           ت

  ص ه  ث ت ت ریخ ای  ر  رغ  مر  ر پالجایر ث ت ت ریخ م ال د یک ایر
 ع    ت ایر   ِن غ مر  ر   مر ض  ا م ر مش چالگیع امال    ریع

  ا پمری ع   ق  رف   تال  ت  م ک ال ن ا      رشعیراال     ی ب غ   عالمی   
 ال شر       جتز       عیب مال  امر جه ن شعغیرت غ   مر ش ت آ       د

 فقیرن ممترین ه   فگ رش
  ال ب پر غرمِر غمر م رمر
 شع طرا م ش م  "فقیرن"   اال ر هریر ممرا ا ی رد 

 یب غمرع طفر " اریفز" م ص ر   ل شمل مم  ر ع رز تی  

 

 چهل  اترشنمیرفز ش شمر 
يیضْض. ایٍ صعیا  جُٕب تّ كًال تغییغ عا اػ دوّ چٓم صستغاٌ يـیغ سٕص صع غغب تّ كغق جغیاٌ صاعص ٔ صعیای صعِ آؿیاب اػ آتاصِغغب ایٍ  صع

تؼعگی  ؿُگطٕل ؿال آب آٌ یز  ًَی ػَض. چٓم صستغاٌ اػ ایُکّ صع ٔؿظ يُطمّ هللا یاع ٔالغ  گغصیضِ  َٔیؼ سٕصف صع ٔؿظ  فغأاٌ صاكتّ صعآب 

 لغاع گغفتّ اؿت، اَـاٌ عا تّ دیغت يی اَضاػص کّ چگَّٕ تّ صاسم آٌ ٔاعص كٕص. 

تّ ػیاعت سٕاجّ ؿیض َٕعانضیٍ  " ٔنی"   کّ عٔ تغٔی چٓم صستغاٌ لغاع گغفتّ  تا يتغ اَضاػِ كضِ ٔ 200عسُّ  َا ِٔؿغک  فاههّ چٓم صستغاٌ  اػ

 يتغ فاههّ صاعص . 500اؿت 

مّ هللا یاع  گغصْى آيضَض تا صاسم ایٍ اثغ تاعیشی كضِ صعیاتُض کّ صعآٌ چّ سٕاْض تٕص! َٔیؼ ْجغی كًـی یک تؼضاص اػ يغصو يُط 1379صع ؿال    

تّ   يٕ هٕفلـًت فٕلاَی آٌ کــًغ تا تُاب تّ صاسم آٌ پائیٍ کغصَض.  سٕاْض تٕص؟! آَٓا آلای يذًض" افضهی" عا اػ اػِاَضصاسم غاع تا چّ  فاههّ

، صیگغ چیؼی ٔجٕص عَگیسلتی  کٕػِآٌ تضٌٔ اػ یک  صاسمتّ گفتۀ كشن يظکٕع، تّ  يلمت تّ صاسم غاع ایٍ ؿاستًاٌ كض. َظغ تـیاع ؿشتی ٔ

 تهُضی آٌ دضٔص کًی تهُضتغ اػ لض یک اَـاٌ يیاَّ لض تٕص. تمغیثا  تّ چٓاع يتغ يغتغ يیغؿیض ٔؿادۀ صاسم آٌ   َضاكت ٔ

 تـیاع فاصیٕاع : طٕعیکّ فؼال  يلاْضِ يیلٕص ، چٓم صستغاٌ اػ یک عصیف سلت ساو تا ًْغاِ گم ؿــــاستّ كضِ تٕصِ ايا چِل دختشاى عبختوبى

 افضهیآلای  يلاْضِؿاستًاٌ اههی آٌ ؿانى ياَضِ اؿت. طثك  یُغٔػ ااتٕصِ  يوٌٕتشٕتی  َیؼعطٕتت  تاعاٌ ٔ هضيّيـتذکى تٕصِ اؿت.  اػ 

صیگغ، عٔػَّ  اػ طغفدانیکّ تیغٌٔ آٌ فؼال  چُیٍ َیـت  يُمق تٕصِ ًْاَُض صیٕاع عَگ کغصِ يیثاكض صع ٔ ؿانى آٌ َیؼ يـتذکى ٔ صاسهی ؿاستًاٌ

صٔ ػیُّ  ػیغیٍلـًت تذتاَی سٕص يیثاكض.  صع دوۀ  ٔاػِ صعػضص يیغؿض  ٔ فمظ صاعای یک صع 32ْای ػیاصی صعآٌ ؿاستّ كضِ کّ تؼضاص آَٓا تّ 

 طغف چپ ايا داال ػیُّ ٔجٕص َضاعص تهکّ فمظ جای ػیُّ ْا ٔاضخ يؼهٕو يیلٕص. اػ ٔ صیگغیاؿاؿی ٔجٕص صاكتّ کّ یکی اػ طغف عاؿت 

تا  طٕفاٌ ْای كضیض چٓغِ آٌ طٕعیکّ يلاْضِ گغصیض، چٓغِ ظاْغی ؿاستًاٌ فؼال  ػیاص سغاتی َضاعص ايا تّ اثغ تاعاٌ ٔ ّضغ فؼلی عبختوبى:

آَٓى  کضاو اطالع صع صؿت ًَی تاكض تا فؼال  نیکٍ اػ صاسم آٌ  كضِ ؛ صیٕاع آٌ اػ طغف تاالیی  یک اَضاػِ  سغاتی  .دضٔصی تغیغ فیؼیکی ًَٕصِ اؿت

 عا تغؿاَض . کضاو عاْی ٔجٕص َضاعص کّ اَـاٌ تّ صاسم آٌ سٕص ٔ ًْچُیٌٍ يؼهٕو يیلٕص کّ صاسم آٌ َیؼ ثاتت سٕاْض تٕص اػ ٔضغ ظاْغ آ

 تٕصِ ايا لایىتّ چلى يیشٕعص. ایُٓا تلکم ػأیّ  كکاف 32ایٍ ؿاستًاٌ تّ تؼضاص  صع عٔیتؼضاص عٔػَّ ْا صع ؿاستًاٌ: طٕعیکّ پیلتغ گفتّ كض، 

ْا لغاع صاعص. َظغ  كکاف صع پاییٍْای کٕچک َیؼ ٔجٕص صاعَض .صعٔاػِ آٌ  كکافلـًت فٕلاَی آٌ یک تؼضاص  ثٕل جٕع كضِ اَض. صعيم تـیاع ػیثا ٔ

 تّ اظٓاعات يذًض" افضهی" کالَی صعٔاػِ آٌ تّ یک يتغ يغتغ يیغؿض .

كضو کّ تؼضی  فٕنکهٕعیکيوادثّ ْا تا یک تؼضاص يغصو کٍٓ ؿال يُطمّ يٕفك تّ صعیافت یک ؿهـهّ گفتّ ْای  اثغ تجـؾ ػیاص ٔ صع : ّجَ تغویَ

 :يیًُاییىتاػگٕ  طیال   اػ َٓاعا

کغصِ تٕص  ٔهیٔی ٔنی تا یکی آَٓا ػاكك كضِ تٕص. سٕاجّ ؿیض َٕعانضیٍ  صعۀ چٓم صستغاٌ تّ تؼضاص چٓم صستغ پغی ٔجٕص صاكتّ تٕص. ؿاتك صع صع

 چُیٍ کغصَض. کّ يغصو لغیّ َیؼ ایٍ چٓم صستغ پغی كاص تاكض اػ صیضٌکّ تؼض اػ فٕت ، أ عا عٔتغٔی چٓم صستغاٌ صفٍ ًَایُض تا عٔدق 

تّ ایٍ َاو يـًی كضِ اؿت. يغدٕو گم  ایُغٔعا اصايّ يیضاصَض  یک فٕنکهٕع صیگغ دکایت اػ ایٍ صاعص کّ صع آَجا چٓم صستغ ػَضِ گی عٔػيغِ سٕص

صاعفاَی عا  ٔصاع کغص.   1391/ 2/4ؿانگی تتاعیز یٕو صٔكُثّ  75یکی اػ يذاؿٍ ؿفیضاٌ يُطمّ      هللا یاع) َايثغصِ تّ ؿٍ  "عضا ػاصِ"  ادًض

طیة جٓت آعص کغصٌ تّ صعِ آؿیا ب عفتّ تٕصَض.  يذًض ْغیک يذًض ػعیٍ ٔ فاعفیماٌ ًْغاِ ّ يٍ گفت کّ أ تّ یاصف گغايی تاص( ت عٔدق كاص ٔ

تؼض تّ  گغصیض ٔ آٌ كة جًؼّ تٕص، آَٓا تّ چلى ؿغ سٕص صیضَض کّ یک آتق يلاتّ تّ چغاؽ، أل كة اػ ػیاعت سٕاجّ ؿیض َٕعانضیٍ ٔنی تّ ْٕا تهُض

ٔی اضافّ تّ يؼاع سٕاجّ ؿیض َٕعانضیٍ ٔنی پائیٍ آيض.   ؿاستًاٌ چٓم صستغاٌ صاسم كض. آَٓا ایٍ آتق عا تؼمیة ًَٕصَض تا ایُکّ تايضاص تغگلت ٔ

 ؿال ایٍ اتفاق يی افتاص . يؼًٕال  ْغًَٕص کّ 

ٌ صعۀ کَُٕی چٓم صستغاٌ: صع فوم تٓاع صع صاسم ایٍ صعِ آتلاع ْا  ٔ صعست ْای ؿثؼ ػیاص ٔجٕص صاعَض کّ تاػث  كٕع َٕٔا ٔ ْهٓهّ ْای يغغا

 سٕف انذاٌ يی كَٕض .

یٍ يُطمّ يلٕٓع اؿت.  ایٍ کِٕ ْى صعِ ْای ػیثای سٕصف عا صاعص کّ صع ا آٌ کْٕی لغاعگغفتّ کّ تُاو ؿیاِ کْٕک صع كًال غغبصع ؿًت 

 كاصاب، يؼطغ ٔتا طغأت يیـاػص. فوهٓاییٍ ا کّ طثغ اَـاٌ عا صع دضی تّللُگ گغصیضِ  تاتـتاٌ تـیاع  ػیثا ٔ فوهٓای تٓاع ٔ

عٔی آٌ َیؼ  ٔ پیقِ کّ صعآَجا َیؼ غاعی ٔجٕص صاكتّ صعِ يٕجٕص تٕص صاسم تّ : اػ ؿاستًاٌ عٔی ؿُگ تؼعگ یک پایّ ػیُّ تا هْجْد ٍحبلت 

جای گٕؿفُضاٌ پیلغٔی آٌ غاع َیؼ تشغیة كضِ اؿت کّ داال  ٔ صیٕاعتاثیغ أضاع جٕی ، ػیُّ فغٔ پاكیضِ  صیٕاع تٕصِ اؿت. تا گظكت ػياٌ ٔ

غٕع  ٔ آيضتا ؿغک ػًٕيی عفت  ٔ َؼصیکیيُطمّ  صع ؾنپٕيُاللات لٕيی ، ػضو يٕجٕصیت  صع اثغؿاستّ اَض. تّ َـثت ایجاص َاايُی ْا  )گاف عيّ(

ٔضغ  اگغ ء  تُاعاؿتا کاعی کغصِ ًَیتٕاَض  صع ایٍفغُْگ َیؼ  اطالػاتًیثاكض. عیاؿت يذتغو یت کَُٕی چٓم صستغاٌ چُضاٌ سٕب َْغات، ٔضؼ –

طٕعیکّ اػ  طغف َیاکاٌ ایلاٌ تغای آَٓا یک انگٕی  دفاظت آٌ کٕكق سٕاُْض ًَٕص تا ًْچٕ آثاع ًْاٌ ايُیتی  صع يُطمّ تٓثٕص یاتض، يغصو صع

 کاَی تالی َگٓضاعَض. تاعیشی ٔیک َلاَّ ٔالؼا  ػیثا تالی ياَضِ ، آَاٌ ْى تتٕاَُض آَغا تغای َـم آیُضِ سٕص يُذیث یک انگٕی تاعیشی ٔ یک اَضیلۀ َیا

  12ػجذالجصیش "  ًبدس افؾبس " ؽبگشد صٌف 

 

 شوهر رضايت
صستغ ٔلتی صع ساَّ پضع ٔ ياصع ػَضگٗ يیكُض تایض عضایت آَٓاعا فغاْى 

ؿاػص،نیكٍ ٔلتٗ كّ پیًاٌ ػَاكٕیٗ عا ايضاء ًَٕص ٔ تشاَّ كْٕغلضو َٓاص 

 اف تغییغ يیكُض. ٔظیفّ

صع آَجا تایض كْٕغصاعٖ كُض ٔ عضایت ٔ سلُٕصٖ أ عا تغ ًّْ چیؼيمضو 

كْٕغف ْاْٖاٖ پضع ٔ ياصع ٔ تیٍ سٕاؿتّتضاعص،دتٗ صع جاییكّ تیٍ سٕاؿتّ

اؿثاب عضایت پیضا كض هالدق صع ایُـت كّ اػ كْٕغ اطاػت ًَٕصِْى ع َؼا

 أ عا فغاْى ؿاػص،گغ چّ پضع ٔ ياصعف عَجیضِ كَٕض،ػیغاتا جهة

كْٕغ،عكتّ اَؾ ٔ يذثت كّ تٓتغیٍ ضايٍ تماٖ ػمضػَاكٕیٗ اؿت عضایت

يذكى يیگغصص،نیكٍ اگغ يطاتك يیم ياصعف عفتاع كغصيًكٍ اؿت آٌ پیًاٌ يمضؽ 

يتؼنؼل یا اػ ْى گـیشتّ كٕص،ػیغا تـیاعٖ اػياصعْا اػ تغتیت هذیخ ٔ عكض 

 فكغٖ تٓغِ كافٗ َضاعَض. 

اَض كّ تایض صستغ ٔ صاياص عاتذال سٕص آػاص آَٓا ُْٕػ ایٍ يطهة عا صعن َكغصِ

گظاكت تا تا ْى يإَؽ كضِ تفاْى ًَایُض،تغَايّ ػَضگٗ عاتغ طثك أضاع ٔ 

تیٍ تًلكهٗ تغسٕعص كغائظ سٕصكاٌ تٓیّ ًَٕصِ تاجغا گظاعَض،ٔ اگغ صع ایٍ

 ًَٕصَض تا يلٕعت ٔ تفاْى دم كُُض. 

صع هضصْـتُض تشیال  اَضچٌٕ ایٍ يطهة عا كّ ػیٍ هالح اؿت صعن َكغصِ

سٕصكاٌ،صاياص عا تغ طثك صنشٕاِ تاع تیأعَض،تضیٍ جٓت يـتمیى ٔ غیغ يـتمیى صع 

كّ جٕاٌ اؿت ٔ ؿغص ٔ گغو ايٕع آَٓا صسانت يیكُُض. صع ایٍ عاِ اػ صستغكاٌ

ًَایُض.أ سٕصف آگاِ َیـت اؿتفاصِ يٗعٔػگاع عا َچلیضِ ٔ تًّٓ يوانخ دمیمٗ

صُْض تا كْٕغت صُْض، يغتثا صؿتٕع يٗع صاياص لغاعيٗعا آنت ٔ اتؼاع َفٕط ص

نٕح ْى چٌٕ ياصعف عا سیغسٕاِ ٔ َگٕ.صستغ ؿاصِچگَّٕ عفتاع كٍ،چّ تگٕ،چّ

ْایق عا پیاصِ يیكُض. اگغ صاياص صاَضاػ أ اطاػت ًَٕصِ َملّآكُاٖ تًوانخ يٗ

َلاٌ  آَٓا كض دغفٗ َیـت نیكٍ اگغ سٕاؿت اَضكٗ يمأيتْٗاٖتـهیى سٕاؿتّ

َؼاع ٔ كلًكق ٔ نجثاػٖ سٕاْض كلیض،صع آَوٕعت آٌ ػَٓاٖ تضْض كاع تّ

يًكٍ اؿت آَمضع پافلاعٖ كُُض كّ صستغ ٔ صاياصكاٌ عا فضاٖ نجثاػٖ َاصاٌ

ؿغٖ سٕیلتٍ ؿاستّ ػَضگٗ آَٓا عا اػ ْى تپاكُض،تجاٖ ایُكّ صستغعا ٔسیغِ

تضگٕیٗ ػ كْٕغفتؼَضگٗ ٔ ؿاػگاعٖ تلٕیك ًَٕصِ صنضاعیق تضُْض يغتثا ا

سٕاؿتگاعْاٖ يیكُُض:صستغو عا تضتشت كغصو.چّ كْٕغ تضٖ َویثق كض! چّ

 سٕتٗ تغایق آيضَض!پـغ ػًٕیت چّ ػَضگٗ سٕتٗ صاعص! 

ات چّ ؿغ ٔ نثاؿٗ صاعص!فالَٗ تغاٖ ساًَق فالٌ نثاؽ صستغ سانّ

 تًیغو تغاٖعاسغیضِ!صستغ يٍ اػ كٗ كًتغ اؿت؟چغا تایض ایُطٕع ػَضگٗ كُض؟آر

 صستغ تضتشتى! 

نٕح  صستغ ؿاصِ كٕصتا ایٍ لثیم ؿشُاٌ كّ تؼُٕاٌ صنـٕػٖ ٔ سیغسٕاْٗ اصا يٗ

گیغٖ أ عا فغاْى عا اػ كْٕغ ٔ ػَضگٗ صنـغص ًَٕصِ اؿثاب َاعضایتٗ ٔتٓاَّ

جٕیٗ يیكُُض َاؿاػگاعٖ ٔ تٓاَّتّ ٔؿیهّ ایٍ تهمیُات ؿٕء ٔاصاعف ؿاػَض.يٗ

تگیغص، صعيٕاعص الػو سٕصكاٌ َیؼ ؿشتكُض،ٔ كاع عا تّ كْٕغف 

ًَایُض،ٔ تغاٖ پیغٔػٖ، تًّٓ چیؼ تغساؿتّ لٕال ٔ ػًال أ عا تاییضيٗتذًایت

 دتٗ طالق گغفتٍ ٔ تضتشت كغصٌ صستغكاٌ داضغَض.

اطاػت كُض ٔ اػ افكاع غهطلاٌ صستغیكّ اػ ایٍ لثیم ياصعاٌ َاصاٌ ٔ سٕصسٕاِ 

سٕكثشتٗ سٕصف نطًّ غیغ لاتم جثغاَٗ ؿغيلك تگیغص تضٌٔ تغصیض تّ ؿؼاصت ٔ

 ٔاعص سٕاْض ؿاست. 

 َٕیـُضِ : دايض "عفیك" 
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 درزمان کنونیمال دوستــی
درعصر حاضراگر بدیدۀ عبرت آمیز بنگریم، اهل زمان به جمع آوری دنیا ومحبت آن چنان 

جائیکه ترسگاری وفروتنی ، عجز وانکسار وخدا پرستی بوده و انسان فروررفته اند که حتی دراثنای نماز 

 بخداراز ونیاز مینماید ، بفکرش میرسد که چکار نماید تا جمع آوری دنیارا کسب نماید. شاعری میگوید:

 تم  رمن الم ع  ل  یرمن              میکال   ات ممچر مه ممن

     ت ال م ع م ز  شالز!شال رین   رت پریا      الز              ارب 

درتفسیر معدن االسرارآورده کسی که قلب خودرا درنماز بحضور نمی یابد، یقین بداند که قلبش سیاه شده 

ودروازۀ رحمت خدا)ج( برویش بسته شده است. پیمبر بزرگ اسالم میفرماید : حب دنیا را
ء

س کل خطییة ) 

خدا میفرماید: الدنیا جعفة وطالبها کالب. ) دنیا  دوستی دنیا سر تمامی گناهان است(. درجای دیگر رسول

 نعش مرداراست وخوراندۀ آن سگ های مردارخوار(. 

. 

 موالنا جالل الدین محمد رومی فرموده: 

 شهل  الی  چمن  گ ن مط ق شال        رمُعا   رمق مق ُ  رجق جق شال 

 سعدی)رح( درتفسیر معدن االسرار فرموده:

  ر  الش مثل  گ     گ  ر ِر آن  گ رم  معمن ط    شر  المک الی  چم مر شرن  م  ام  ط

 دنیا درقرآنکریم متاع اندک ودرنظر شخص حریص متاع کثیر است.   

 ای جمع کنندۀ دنیا! بدان که چشم تو مگر ازخاک گور پرشود. هرقدر که جمع کنی بازهم سیر نخواهی شد.

 عجب الیب  یر   شرش مال  یک  رب  یب  یر            فری من  ر م ک

جمع کنندۀ دنیا میراثی ازقارون، فرعون وهامانسـت وجمع کنندۀ علم میراثی از پیغمبران میباشد. به بین 

  تفاوت ره ازکجاست تابکجا.

درزمانهای قدیم ازِگل مجسمه میساختند ومحبت آنرا درقلب خود میکاشتند وشرک بخداوند می ورزیدند. 

از نگاه شرک ( بت پرستی به دنیا پرستی تبدیل شده و به اعماق قلب خود درزمان کنونی) از نگاه محبت نه 

 انسان زیادحریص محبت دنیا را کشت نموده است.

که ترجمه اش چنین است: هرگز در نمی  92سورۀ آل عمران آیه   الی  شع ی  ر مل ا ش مآل مشص   ش:

وست دارید. ازآنچه که مصرف میکنید یابید نیکوئی را تاوقتیکه مصرف نکنید ازآن اشیاء واموالی که د

 خداوند میداند.

 موالنای بلخی علیه الرحمه فرموده: 

 هرچر  شرن صرا من  ررشد هم       رن تال ل شر ِر  تز تالفقم

پیغمبراسالم یک گلیم از پوستۀ خرما داشت که شب ها یکطرف آن بهمراه نه زوجه مطهر بزیر ایشان 

فوق که نازل شد یک صحابه بنام ابوطلحه باغی داشت که  92. آیه ویکطرف آن درباالی ایشان می بود

چشمۀ خوب دربین آن باغ بود ، بیشتر اوقات پیغمبر درآنجا طهارت میکردند وآب می نوشیدند نام آن باغ 

بود آن صحابه پیش پیغمبر آمد وگفت یارسول هللا ! باغ مرا به فقراء بدهید! رسول خدا فرمودند ؛  یرش شری   

سورة آل عمران که بشما نازل شد،  92باعث شده که باغت را وقف مینمائی! گفت یارسول هللا ! آیه  چه

هرچند فکر نمودم ازین باغ شیرین تر به قلب خود نیافتم لذا آنرا وقف نمودم. یک صحابۀ دیگر باغی داشت 

بود، درنماز پیشین درآن باغ  که ازان باغ درمدینه مشهورتر درانواع میوۀ خود نبود، چشمه از بین آن جاری

درحالت قیام بود که پرنده یی پرواز نمود. هرچند سعی کرد، ازدست شاخهای درختان راِه بیرون رفت پیدا 

نشد. متوجه پرنده شد ازینرو درنماز خود سهو شد، سجدۀ سهو خودرا بجاآورد. بعدازادای نماز درپیشگاه 

باغ را وقف نمودم شما آنرا به فقراء بدهید. رسول خدا  رسول خدا حاضر شد وگفت یارسول هللا! فالن

فرمودند چه باعث شده گفت از سبب آن باغ به نمازم سهو کرده ام . بهتر ازین باغ درنزدم از اموال دنیا 

 نبود تا وقف نمایم.  

ه بعد ازوفات پیغمبر)ص( درزمان فتوحات صحابه  خورجینی از دینار ودرم به عایشۀ صدیقه )رض( زوج

محبوب رسول خدا ازطرف فاتحین ارسال گردیده بود. عایشه وکنیزش درآنروز روزه داشتند. عایشه 

کنیزخودرا امرنمودتا آنها رابفقراء توزیع نماید بخاطری که اوراازین هاناخوشی است . کنیزتمامی راتاشام 

وکباب نموده  توزیع نمود. درافطارشام کنیزش گفت که ازآن درهم ها اگر کمی گوشت میخریدیم

افطارمیکردیم چه خوب بود.  عایشه درجوابش گفت که در وقت توزیع یاد آوری می نمودی. ازینجا معلوم 

 میشودکه حضرت عایشه چنان مصروف یادخدا بود که نفس خودرافراموش کرده بیادش نیامد. 

 سیرنمی شویم ای وای بحال من وتوکه چقدرزیادحریص هستیم. تمام اموال دنیا را که بمابدهند 

 شین ع رب پرفتالر مپرامررش ر  ین  ش رممرالۀ  مررش ر  ین 

هرروزصحبت از ساختمانهایی سربفلک کشیده، موترهای رنگارنگ ، فرش های زیبا، نمره های پرقیمت 

آبی دین مارا بدنیا بفروش رسانیده، تجارت نموده ایم ودین وایمان را غارت نموده   -وپول های سرخ 

ایم. وای بحال من وتو!  بزرگان دین چه شیوۀ داشتند ومن وتو چه رویشی داریم ! علوم دینی  رشوت گرفته

نمیخوانیم که رشتۀ عالی ندارد و درآینده پولدارنمیشویم . ثروت قلب هاراسیاه نموده وخودرا زینت داده 

تو محبت دنیای رزیل پیروبرنا به جمع آوری آن مشغول میباشند.  شب وروزبفکرآن هستیم . تاوقتیکه من و

 راازقلب خودبیرون نکنیم ، محبت خداورسول رادرقلب خوداحساس نمی کنیم. بگفتۀ شاعر:   

  ل مر غ فل ا  ع ذمر مر   ر     الگ ش تالج ن ایط الش ام رد

کبر وغرور ، خود بینی وگردن فرازی از دنیا پیدا میشود. کینه ، عداوت، اختالفات از سبب دنیا است. به 

 های گذشته بنگریم . شاعر درشان کسانی که قصرهای رفیع داشتند چه گفته:     زمانه

 چاب ع رت رش ما  م  ل ا ه ن رش الگر     ت چ  ن شع ال    ر ش  مرشن ا  ارش 

 پر د  شرن میکال   رط ق م رش عالک مت      چغ  الم    ت میعال   ر ال   شف    رش ی  

وکسانی پیدا میشوند که هم دنیا جمع میکنند وهم خدا میخواهند. آی برادر! فکر کن ! خیال تو درست نیست . 

 دین ودنیا مانند آب وآتش باهم درتضاداند. شاعری گفته: 

 هب ا ش امشهیب م هب  الی ن  من         شین ای ل ش ت ُ م  ل ش ُت جالمند

 به نقل از سعدی بزرگ:  

  رشهص ن غ  مر           ر   رن  یفت   شع    تمرآن االی  تز مر 

  فت چاب  تال  گ  الی  م ت رش            ی هال عت پرمال  ی ا ا   مر

ازخواطر دارائی طرف دار ظالم می شویم وحق  مظلوم را تلف میکنیم. رسول خدا فرموده اند: مفلس وگدا 

را گرفته، زکواة داده وحج کعبه را نموده اما  از امت من درقیامت کسی است که نمازخوانده، روزۀ رمضان

کسی می آید که این شخص مرادشنام داده ودیگری میگوید که زمینم را غصب نموده ودیگری میگوید که 

بحق من ظلم نموده است اینجاست که تمام عبادت آنرا به مستحقین توزیع میکنند.  بعد مستحقین دیگری 

ص میشود. چه میکنند!  گناهان مستحقین را باالیش حمل مینمایند وبه بحالت آمدن اند ، نیکی های آن خال

 دوزخش می سپارند. 

اینســت عاقبت کسی که شهادت ناحق بدهد وقضاوت نادرست کند واموال شخصی را غصب نماید ورشوت 

 بگیرد وحق یک مسلمان را  تلف نماید ودشنام بی موجب بدهد. 

سایش نیست، صحرای اندوه وغم است اما مزرعۀ آخرت است و جای برادر و خواهر مسلمان! دنیا جای آ

تخم بذری است .سعی کن وتالش نمای تا کشتی بکاری که درآخرت از میوۀ آن بچینی نه از خارآن. دراین 

اتاق دودربرای مدت محدودی هستی چنانچه از حضرت نوح پرسیده شد که ازتمامی انبیا عمر تو دراز تر 

یافتی! گفت به نظرم خانۀ دودربود. ازین دروازه داخل شدم ازدروازۀ دیگر بیرونم  بود، دنیا را چسان

 نمودند. پس باید به قرآن رجوع نمائیم که شاعری گفته:

   شملُ آا   ر هرآن ع چر " " آم  م " "         ییالز شال ررد  ین ره   ر تم ه رآن     د

  رخممرمن م م  ال  ر" الیفز"  رمی ب مکت  متم طر  د 

  

 

  ت يست ورعايط زمحي
 اساسات زندگی

محیط زیست از دوکلیمه گرفته شده است: محیط بمعنی جای، مکان ، محل 
 وزیست بمعنی زندگی کردن.

درهرجای که زندگی جریان داشته باشد محیط زیست نامیده  -تیریا  
ها زندگی جریان دارد هایی که در آنبه همه محیط بعبارت دیگر شود.می

جای زیستن ویازندگی که  . هکذا میشود گفتشود گفته میمحیط زیست 
ای از عوامل فیزیکی مجموعه . علم میگوید کهنمودن را محیط زیست گویند 

خارجی و موجودات زنده که با هم در عملکرد هستند و بر رشد و نمو و 
 دهند.به عنوانگذارند محیط زیست را تشکیل میرفتار موجودات تأثیر می

مثال خانه ، قریه، بستر آب ، یک شهر ، اقیانوس و غیره همگی انواعی از 

و  شال  نامروزه این تعریف غالباً به  .آیندمحیط زیست به حساب می

ای از توان محیط زیست را مجموعهشود و میهای او مرتبط میفعالیت
، همچون خاک، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و عمینعوامل طبیعی کرٔه 

 ه کرد.کنند خالصغیره، که انسان را احاطه می
بناء محیط زیست جائیرا گویند که یک موجود زنده خاصتا انسان بتواند  

طبق میل خود به زندگی خویش ادامه دهد. درزبان عامیانه جای بود وباش 
 را محیط زیست گویند.

دراصطالح امروزی منظور از بکاربردن این عبارت بخاطر اینست تا هر 
ه را که درزندگی دیگر انسان انسان متوجه تمام حرکات خود بوده هرآنچ

وزنده جانها اثر بد وناگوار بجا میگذارد، ازانجام آن فعالیت وحرکت 
خودداری نماید. یعنی هر عاملی که درروند زندگی اثر نامطلوب بجا گذارد 
ومحیط زندگی را بخطر مواجه گرداند، ازآن جلوگیری شود ودرمقابل دست 

 یستن را بهتر و گواراتر گرداند.به اعمال وکارهائی زده شود که جای ز
انسان بخاطر پیشبرد زندگی عادی خود به غذا، آب ،هواومسکن ضرورت  

دارد.اینها همه از محل بوُد باش وی تهیه میگردند. بخاطر حصول اینها 
انسان باید کار وزحمات زیادی را متقبل شود. مقولۀ معروفی است که 

 .ال ن مفت  رط ییت ی فت المز ام میگوید: 
اما کار وفعالیت انسان دارای چنان خصوصیاتی باید باشد که از یکطرف    

خود قرار دهد  ۀمنابع طبیعی) خاک، آب، هوا وگیاهان( را مورد استفاد
وازسوی دیگر درحفظ ونگهداری آنها بخاطر نسل بعدی خود متوجه باشد. 

استفاده چه آنها نیز حق دارند که بمثل ما از همین منابع وزمین وگیاهان 
 نمایند وبه زندگی خویش ادامه دهند.

خداوند متعال اول بهشت را آفرید وبعد انسان را ساخت وبه او این بهشت را 
اعطا کرد روی این شرط که آنرا بحالت خودش نگاه بدارد ولی از نعماتش 
استفاده کند. نعمات بهشت بخوبی توصیف شده است که همانا آبهای بی 

شیر وشهد خالص، میوه های رنگارنگ ومعتنابه،  اندازه پاک، جویهای
هوای پاک ودالرا، مکانهای کامال تمیز وخوب ودرنتیجه بااستفاده از همچو 
نعمات، صحت کامل , عمر دراز وپر میمنت وفارغ از تشویش وفقرو ظلم 

 وسردی وگرمی روزگارنصیب انسان میشود.
کرد وهر چه که بشکل پروردگار توانا بهشت را به انسان طور عاریت اعطا 

عاریت باشد، باید آنرا بهمان حالت اصلی حفظ نمود ولی از آن بهره گرفت. 
بهره گرفتن بمعنی از بین بردن یک چیز عاریت نمی باشد بلکه بمعنی دقت 
وتوجه درنگهداشت واستفاده ازآن است. از طرف دیگر صفات بهشت بما 

 زآن، متوجه جهات زیر باشیم:می آموزاند که درحین استفاده وبهره برداری ا
 توجه درپاک نگهداشتن.

 توجه وکوشش درجهت سرسبز سازی.
دقت واحتیاط درنگهداری از مخلوقات واجسام دیگری که خداوند آفریده 

 است.
پس محیط زیست یا جای زندگی را با این سه جهت دقیقا بررسی ونگهداری 

بهشت وتا زنده ایم این نمائیم  تا اطراف زندگی ما باغی باشد مشابه به 
اعطای کردگاررا باشکوه وبهمان خوبی داشته باشیم. البته قادر توانا درروز 

 رستاخیزبهشت جاودانه را به بندگان خاص خود اعطا خواهد کرد.
خداوند متعال جاهای زندگی متفاوت ومختلفی را  عی تگ د ه ن ط ییز: 

انند به راحتی امرار برای مخلوقات خویش خلق کرده است تا درآنها بتو
حیات نمایند.  همچو زیستگاه هائیرا که آن ذات مقدس آفریده است بنام 

 زیستگاه ها ، مسکن ها ویا مکانهای طبیعی یاد میشوند که قرار ذیل اند:

دراین زیستگاه ها گوزنها، حیوانات غول پیکر گیاه  عی تگ د ه ن جالگ ز:
 گی مینمایند.خور،فیل، پلنگ، شیر، ببر ومثل اینها زند

که درآنها آهوان، گوره خران، غژگاوها،   راتز: –عی تگ د ه ن چرش  هز 
گرگ، پلنگ وشیر، کفتارها، روباه ها، خرگوشها واقسام موش های شبیه، 

 شغاالن ودیگران زندگی دارند.
دراین مکانها  ماهیان، خرچنگها، خرص های بحری،    رن: ه ن عی تگ د

 ها ومثل اینها زندگی دارند. مرجانها، صدف ها،  افعی
انواع واقسام گوناگون پرنده ها درهوا سیر وسیاهت  عی تگ د ه ن همش ز :

کرده، شکارخودرا از هوا انتخاب نموده ودرهوا طی منزل مینمایند اما محل 
آشیانه ونسلگزاری آنهارا شاخ های درختان جنگل، صخره های بلند کوه ها 

 وامثالهم تشکیل میدهند.
دراین نوع زیستگاه ها زیادتر ذومعیشتین ها ،  گ د ه ن    ل آ ه :عی ت

 سنگ پشت ها ، پرندگان ساحلی ویک تعداد دیگر حیات بسر می برند.
نقطۀ جالب ومهم اینکه هر زیستگاه طبیعی  خصوصیات خاص خودرا دارد 
یعنی دارای گیاهان ، حیوانات، پرندگان ، خزندگان وحشرات مختص بخود 

شناخت این زیستگاه ها باخصوصیات متعلق به انها انسان را کمک میباشد. 
مینماید تا درنگهداری مخلوقات خداوند کوشا باشد وعاریت آن ذات عالی را 

 حفظ نماید.
امروز اصطالح محیط زیست برای انسان وفعالیت هایش بکار برده میشود 

توجه وهر ان لحظه زیگنال خطر از کارکردهایش بصدا در می اید که م
عملکرد خویش باشد تا خداناخواسته به زیستگاه ها ومخلوقات خداوند عالی 
مرتبه آسیبی نرساند درغیرآن، اولین قربانی این کارکردش ، خودش خواهد 
بود چرا  زیرا زندگی خود ازچند حلقۀ یک زنجیرساخته شده است که آنرا 

یک حلقه زنجیر غذائی میگویند. هر کدام از مخلوقات خداوند بداخل 
 زنجیرقرار داده شده اند که این حلقه ها عبارتند از:

اینها را تولید کنندگان خداوند گویند. صرف اینها   ی ه ن : –  قر شمل  
هستند که به زنده جانها غذا، هوا ودیگر ضروریات ایشانرا میسازند. داروو 

 ت.دوا ازطریق اینها ساخته میشود، پناهگاه وشیلتر ساخت دست اینهااس
زنده جانهای معتنابه وزیادی وجود دارند که   ی د امرشن : –  قر  مب 

گیاهان را میخورند تا به انسان گوشت، شیر وعسل بسازند. زنبور عسل از 
گیاه خوراک بدست می آورد، بز، گوسفند وگاو از گیاه تغذیه میکنند تا  
گوشت وشیر تولید کنند. پرندگان  از گیاه غذا میگیرند تا تخم تولید کنند )البته 

از پرندگان درحلقه سوم زنجیر غذائی شامل اند که گوشت خور  بسیاری
 میباشند.(

اینها از گیاه خوران غذا میگیرند . درحقیقت   مات امرشن: –  قۀ  مب 
گوشتخوران بقدر ضرورت خویش از گیاه خوران استفاده مینمایند وجمعیت 
. گیاه خوران برای هر گوشتخور درحد متوازن ومتعادل آفریده شده است

خداوند بی نیاز جمعیت یک گیاه خوررا به اندازۀ ضرورت گوشتخور 
مربوطه تنظیم نموده وبه متناسب به آن قدرت نسلگیری وبقای نسل را 
برایش ارزانی فرموده است. ازینرو اینها کنترول وحاکمیت مطلق گیاه 

 خوران را درزنجیر غذائی بعهده دارند. 
 بعد ازاینکه سته از زنده جانهااین دتجعیر مالال   ن:  –  قر چه رب 
هرکدام از زنده جانهای سه حلقه دیگر( مردند، آنهارا فی الفور  ماتامرشن )

به اجزای اصلی آنها تجزیه میسازند. چنانچه شیر همینکه مرد، فورا مورد 
هجوم وحملۀ مگس ها واقع گردیده والروای مگس بزودترین فرصت ممکنه 

تجزیه کنندگان نمی بودند، امکان داشت تعفن جسد اورا نابود میسازد. اگر 
وبدبوئی درظرف چند ثانیۀ محدود کرۀ زمین را از سکنه خالی سازد. پس 
اینهااند که اعضای هریک ازحلقات زنجیر غذائی را) بشمول انسان ( به 
عناصر تشکیل دهندۀ آنها تجزیه میسازند وازنوآنهارا مورد تغذیۀ گیاه 

 ریا وقارچ ها  از دستۀ تجزیه کنندگان اند.خوران قرار میدهند. بکت
این چهار حلقۀ زنجیر غذائی درهر زیستگاه طبیعی وجود دارد ودرجریان 
 واقع است. زنجیر غذائی بیانگر نحوۀ زندگی دریک زیستگاه طبیعی میباشد.

البته بخش دیگر محیط زیست را قسمت غیر زندۀ محیطی تشکیل میدهد که  
 ن صحبت خواهد شد.درمبحث جداگانه روی آ

 .31.4.1391محمود بی پروا، چغچران، 
 

 

 

 تاجر و چهار خانم اش

 

گویند در زمان های سابق شخصی تاجر بود، که چهار خانم 
محبت و دوستی بیشتر میکرد . تاجر  داشت، وی با خانم چهارمی اش

بیشتر وقت لباسهای قیمتی،  آراسته و تزئین شده را با خانم چهارمی اش 
میخرید و هم با وی رفتار و اعمال خوب انجام میداد و به آن میگفت: من، 
تو را از همه بیشتر دوست میدارم و از تو خوب مواظبت خواهم کرد، این 

 خانم برایش بهترین بود.
جر خانم سومی اش را هم بسیار دوست داشت و با بودن آن افتخار تا

میکرد، میخواست همیشه دوستان خود را با وی نشان دهد و زیاد تر وقت 
را به میله ها همراه اش می بود. هر چند که تا جر همیشه در هراس بود 

 اش روزی وی را ترک خواهد کرد. –که شاید این خانم 
تاجر همین طور خانم دومیش را نیز دوست داشت و فکر میکرد که خانم 
دومیش یک خانم دلسوز ، مهربان ، صبور و واقعاً  راز دار و محرم 
اسرار شوهرش است. هر زمانیکه تاجر به کدام مشکل مواجه میشد به 

اش رو می آورد. خانم دوم تاجر همیشه وی را در زمان -خانم دومی 
 سخت کمک و کار هایش را منظم میکرد.دشوار و کاری 

اکنون، خانم اولی تاجر یک خانم با وفا و یک شریک زنده گی خوبی بر 
وی بوده است که برای حفظ و نگهداری ثروت، تجارت و دارایی شوهرش 

، وی را کمک کرده است. هر چند که تا جر با خانم  خانوادهرا مثل یک 
ا مورد سر زنش و کنایه قرار نکرد و همیشه وی ر وفا داریاولی اش 

میداد اگرچه خانم اش وی را از عمق دل دوست داشت ؛ اما تاجر همیشه با 
 وی سخت گیر و لجبازی میکرد. 

یک از روز ها تاجر احساس مریضی کرد، قبل از همه تاجر فهمید که 
مرگش نزدیک است. وی دوران هوس رانی و مجلل که با چهار خانم اش 

فکر کرد وبا خود گفت: " حاال من چهار خانم دارم که سپری نموده بود 
همراه شان زنده گی میکنم؛ اما زمانیکه فوت شوم در قبر تنها خواهم بود و 

 این تنهایی را چگونه سپری خواهم کرد "
بنا براین، تاجر اولین مرتبه از خانم دوست داشتنی اش )خانم چهارمی 

ست داشتم و در تمام زنده گی ام، اش( پرسید: " من تو را از همه بیشتر دو
از همه بیشتر مواظب تو بودم و همچنان تو را از خوب ترین کاال و لوازم 
آرایشی بهره مند ساختم. حاال که من در حال مرگ هستم، آیا تو مرا در 
قبر همراهی خواهی کرد " "هر گز نی" خانم اش جواب داد و راه خود را 

رد تیز قلب تاجر را خدشه دار ساخت و گرفت و رفت. این جواب مانند کا
با غم و اندو فرو رفت. تاجر بار دوم از خانم سومی اش پرسید: "من ترا 
در زندگی ام خیلی ها دوست داشتم، حاال که من در حال مرگ هستم آیا  
تو من را همراهی خواهی کرد " در جواب خانم اش پاسخ داد که: " نی، 

باره عروسی خواهم کرد و از زنده گی جانم زمانیکه تو بمیری، من دو
خود لذت خواهم برد." زمانیکه تاجر این سخن را شنید قلبش شکست 
،غمگین شد و در وازه امید به روی وی بسته گردید. تاجر بعداً از خانم 
دومی اش پرسید: "من در هر لحظه از تو کمک خواستم و توهم من را 

حاال من هم دوباره به کمک تو  کمک و یاری کردید و رفیق راه هم بودید،
ضرورت دارم. هنگامیکه من فوت شدم، آیا من را همراهی خواهی کرد " 
خانم دومی اش پاسخ داد: "نی، متاسفم نمیتوانم در این حالت تو را کمک 
نمایم و تنها کاری که از من ساخته است این است که تو را تا قبر و 

نند رعد و برق قلب تاجر را آتش قبرستان خواهم فرستاد." این جوابها ما
زد و بدن اش سرد شد. در لحظ آخر که تاجر با یک دنیا نا امیدی و غم ، 
از بیرون دروازه صدای را شنید که: "من با تو خواهم رفت و درهر حالت 
و در هر جا همراهی ات خواهم کرد." در این حال تاجر متوجه شد و خانم 

اولی اش ضعیف و الغر شده بود و از  اولی اش را دید. در حالیکه خانم
حاالت فیزیکی اش )چروک بدنش( رنج می برد. تاجر با صد سوگواری و 
افسوس گفت: "من باید از همه بیشتر از تو مواظبت میکردم و متوجه تو 

 البته زمانیکه میتوانستم." می بودم،

       Indianchild.com.2004 گرفته شده  از آدرس
  ر ف ر ز تم ط : ریل میر  شالامر مرش ن ترجمر شع شالگ ی ز

                                                                                                              
حقیقتاً ما و شما در  يیگغیى کّ َتیجّصاؿتاٌ فٕق پؾ سٕاَُضِ گغايی اػ 

 یار و یا رفیق راه  داریم:  زنده گی روزمره خویش چهار

چهارمین رفیق راه ما در زنده گی روزمره اعضای بدن یا .1
اسکلت ما است، زمانیکه فوت میکنیم  برایش مهم نیست که در زنده گی 
برای بهتر نگاه داشتن بدن مان)آرایش و ماتیک( چقدر سعی و کوشش 

 کرده ایم.
ایه و سومین رفیق راه ما در زنده گی روزمره ثروت، سرم.2

مالکیت است، هنگامیکه فوت میکنیم برایش مهم نیست که برای بدست 
آوردن آن چقدر زحمت و رنج کشیده ایم؛ بعد از ما انسان های دیگری 
تمام آن ها را غارت خواهند کرد و عذاب قبر را ما خواهی دید. و هیچ 

 سودی از آنها در قبر نخواهی داشت. 
شاوندان و اعضای فامیل ما دومین رفیق راه مان دوستان، خوی.3

هستند، زمانیکه فوت میکنیم مهم نیست که در زنده گی چقدر با ما نزدیک 
و صمیمی بوده اند. بعد از مرگ ما یگانه کاری که میتوانند بکنند این 

 است که باالی قبر ما آمده دعا خوانی کنند و بس.
لباً اولین رفیق راه مان در حقیقت روح ما انسان ها است. که اغ.4

با اعمال ما ربط مستقیم دارد اما ما انسانها با کار و بار دنیوی خود را 
غافل میسازیم و از ثروت ، دارایی و زنده گی دو روزه خود لذت میبریم 

میکنیم، در حالیکه روح انسان در هر لحظ و حالت  رانی رگذو خوش 
 یاور انسان خواهد بود.  رفیق و

 ! عزیزان خواننده
اگر از حقیقت نگذریم یگانه چیز یکه ما را از عذاب آخرت نجات خواهد 
داد طاعت و عبادات خداوند و رسول اش ، اعمال نیکو، اخالق پسندیده ، 

دوری از مال دوستی و اجتناب از زنده گی هوس ، راستی و صداقت 
هر یک از ما و شما  در قبر  :رانی و مجلل و غیره ... میباشد؛ چرا که

 تنها خواهیم بود.  تک و
دوستی )پیسه و دالر دوستی( ، عشق به  دنیادرین روز ها دیده میشود که 

نسبت به دین جلوه تر شده است.  مردم دارایی و ثروت دنیوی در بین 
اعمال بد و زشت خاصتاً بی حجابی )لباس های هندی و پنجابی که  بعضی 

سبت به حجاب و شرف محصلین اناث در دانشگاه ها و محافل می پوشند( ن
شان ترجیح میدهند. در باره بی حجابی حضرت عایشه صدیقه )رض( به 

"تمدن زیبای و قشنگی اگر به بی  تمام زنان اسالم پیام فرستاده است:
حجابی بودی، حیوان)االغ( از جمله زبیا ترین و خشکل ترین موجود در 

تیک، لباس های روی کرهء خاکی میبود".  در حالیکه این همه آرایش و ما
 جر ما را روزی به قبر تنها خواهدتزئین شده ، دارایی و ثروت مانند تا

 فرستاد. 
 

 لعل میر دانشور مرادی
 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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شین هممال شال ن هریک م ترب م م  ا د ،م ترب ع  شر  ب  مم ترب غ ب   ن  ر شثر مب  تمجهز  مرت  رین 

تن   30همم ال شال ن شع ام   د الفر م  ح م  فظ  شاتال  مر مجممع آال ن  ر مالطقر شع  مرت ال رشا  م ال د هرم شب شعشین 
 ر پرم ر ص ح م یت غمر یکج   1391ثمر  26میر  د شیال ن      ح ه ن    ت  شاتر  ام   ر ت ریخ یمب  ر اال ر 

میل رشمت  م پ الع د ا ال د شع جم ر   ح ه ن   ت  شاتۀ  شین شفرش  غیر الظ مز  ممیل م این  شر پد اد  ر اممل یک 
میل م  االیکما ، تفالگچر م مما مغیرد  م ال د  ر  فتر شین همم ال شال ن  رطز   د   ل  کمت ر ی  جمهمر مالتا  م ترب 
  م  مرعن  رمالطقر ا ی ر هیچ المع ممک مهمک رن  صمرت  الگرفتر ش ت  ممالطقر شیا ن مر   یش شع پالج د هریر میر   

مماز   پر د ا د ش تد ت مالمن شع هیچ المع پرمژد  ع ب شرمالفیر  رامشر  شر الگر ی د شال د  ر   مر شع طرا  مرت  ر     فرش
شین هممال شال ن ،  مرت  رشن رفع ماک ت شیاله  ت  مالمن مصمب الا د ش تد شیاله   شع  مرت میامشهال  ت   رشن رفع ماک ت 

 شیا ن   ت  ر شه شب ام د
ر ، ر ی  امرشن ص ح ، هممال شن شمالیر  مهمچالین هممال شن پز آر تز م م ترب م ترب  شمتر ع  ا هیمش  مشرز غم

 ص قت ا ) شم رن ( ری  می را غمر شع هممال شال ن م ترب ی  ا د شظه ر  پ   مه ر  شالز المم ال  د

 
پز آر تز،  م ترب  شمتر ع  ا هیمش  مشرز غمر  ر  ریکر فرم ال د پمری  غمر ر ی  امرشن ص ح مفرم ال د پمری  

مم ن امرشیز م یتز م ر ی  می را غمر مجمع مثیرن شع م رمال شن  مشیر  مرتز  ضمر  ش اتال ، شع شین هممال شال ن 
 رج تۀ مالطتقر ا ی ر شظه ر  پ   مه ر  شالز مر  م شع شیا ن امش ت ت   ر رش ت ن پیارفت مترهز  ین،م ت ممطن   ر 

 ر پمری  ممر ب شفق ال ت ن  ر میژد مر ب  غمر  ر شرال  ع مت  هریک شع رم  ن   یگر   ب ص ح آمیع رش  ر رش ت ن ممک
 م ترب   مرتز  ر الم ر ام  شع شیا ن شظه ر شمتال ن مه ر  شالز المم ال  د

 ر الم یال د  ز شع اله   جمشال ن ا ی ر ضی ء ش م  "   ط ن پمر"مع  شر صیر " ال  ر شفا ر " ر م   ر م فل  ر  شال  
یا  ر د مپیم تن شیا ن رش  ررشد ت مین شمالیت مص ح  ر آال ن ت ریک  فتال  مشع طرا اله   جمشال ن فرهالگز م یت تار

مشجتم عز جمشال ن ا ی ر  رشن شین هممال شال ن  ر ج   هرآن عظیب شرا ن م ر   تر  ل  ر طمر ت فر م المن ت ریکز شه ش 
 المم ال د

 
 

 ! ر  مرت پیم تال  شفرش  م  ح مالطقر ا ی رص  تن شع  2012مز  28 رش ر     1391جمعش  8 ماال ر همچال ن رمع 
 .یکج  ا ال جمعش(  ر پرم ۀ ص ح ٨تی ش  یکص  تن شع شفرش  م  ح  رمد ط ر  ن  ر م یت غمر، شمرمع )

 فت مر شین تی ش  یز مر  ر ص ن مق ب م یت  شیر ا د  م    ر  ر  هم ممالمشل   مرا د   مر، همم ال شن شمالیۀ م یت غمر، 
مرمع شین م یت،  ر  مرت مر مط جمعش(  رمالطقر ا ی ر ٨شفرش  م  ح  رمد ط ر  ن مر ا مل چه ر  رمپ می  اال ، شمرمع)

 پیم تال د
 میل   ح مات ا شرالمع رش الیع  ر الیرمه ن شمالیتز ت  یب  ش د شال د٧٩  مر شفعم  مر شفرش  ی   ا د، 

رش ،  ر  یاترین     ت مرمع م یت غمر م رشد ممشص تز مالطقۀ ا ی ر مر ه  ً شع مالترمل من  فت مر    ت  یمز شین شف
  مرت ا رج  م ، شمالیت تأمین ا د ش تد
همم ال شن شمالیۀ غمرع مد المم  مر شفرش  مذممر، ع مد شع ما رفت     مرت،      یر  رمپه ن م  ح  ر مالطقر، ما رفت ه یز 

  ر یر ا د  م ال د  شاتر م چال    ر،   هب
ممرمن ش م  یکى شع  ر رمپه  مر    شفرش ش  ر  مرت پیم تر  فت مر شع جالگ     مرت م ما رفت ه ن ذشت شر یالز      یر 
  رمپه ن م  ح، ا تر ا د شال  م تصمیب  رفتال  مر  ر مال ر  مرت،  ر مطن م مر ب ا مت مالال د

 همک رن  عب الم یال د من آرعم المم  مر م ممرین،  ر شیج   اغل  ر آاله 
شع آغ ع   ل رمشن ت  مالمن، شین چه رمین  رمپ شع  رمد ط ر  ن ش ت مر  ر م یت غمر، شع جالگ   ت مای د م  ر ج ال  

  مرت پیم تر شال 
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 خان محمد " برنجیان"  :ملم ؤ می من م یر

 . طفه "شریفی" سخیمراد" غوریانفر" عا عبدالبصیر "نادرافشار"   :  شراگرشنگز

    (  0796655178: سمیع هللا همدرد پور) ر   یر

      نصیب هللا "پویا"  همک ر::         احمد طاهر "تنها"            می من  ر  یر

 lalmirmoradi@gmail.com  jawananallahyar@gmail.com:  شرکترمالیکزآ ر  

 محمود "بی پروا" و گرو نویسنده گان                 :      هی ت ت ریر

 :         دفتر نهاد جوانان هللا یار قریه نو آباد غار آ ر  م  

     محمد یوسف "دانیار"،محمود "بی پروا"،محمد انور" عمری" و تاج الدین غوریانفر:    تممیل مالال د ه 

 .ميباشدسنده يگر مطالب نظر نويقالو دش دست باز دارد و بدون از سر ميرايدر ورمسؤل يمد

اص ثذیي طشیك  هللا یبس هبٌُبهَ :ماهنامهآگاهی 

هحصلیي، ؽبگشداى هکبتت، هال اهبهبى، ًْیغٌذگبى ؽؼش ّ ادة  ػوْم

م ایي صویوبًَ آسصّ هٌذ اعت، تب ًْؽتَ ُبی خْیؼ سا دس هْسد ًب

ًؾشیَ ػٌْاى هبٌُبهَ "هللا یبس" ثشای اصالح هبى ثفشعتٌذ. اًتمبدات، 

ّ ًظشیبت ؽوب اص طشف ُیئت سُجشی ایي هبٌُبهَ پزیشفتَ  پیؾٌِبدات

هیؾْد، ُذف اص ًؾش ایي هبٌُبهَ خبؿ ثشای ؽٌبعبیی ّ ُْیذا عبختي 

 هیجبؽذ. هٌطمَ گن ًبم ّ فشا هْػ ؽذٍ هللا یبس ثْدٍ ّ

 می رشد   مي شُ 

به اثرزحمات كشي هاي بي  1391جوزا 8 به تاریخ  وم دوشنبه ي

صاحب والیت غورداكتر مدبرانه جناب والي  حركات دریغانه و

به  متخاصم هللا یار كه سال هاست نفوس عبدهللا "هیواد" اقوام زي

استفاده جویي وحدت  مقرض واشخاص یاثرتوطعه هاي شوم اجنب

 خشونت انسجام شان ازهم گسسته باالي همدیگردست به

وجنگجال وقتل هاي بي مورد وشخصیت هاي سیاسي وعلمي خود 

مقامات عالي دولتي را  این حركت پسندیده وقتانه  خوش شده بودند

دست د اشته شده خود ها حاضر شدند  هاي قبول نموده وبا سالح

قوم وكمسیون شوراي  سران كه لبیك گفته قضایاي جانبین را به

ورمندي قشر  با عالي صلح بسپارند كه انشا هللا راه امید نزدیك

 دور ازهمه فرهنگي وتحصیل یافته جوان ونوجوان این كتله بزرگ

میباشدروزنه امید است برسیدن دریك وحدت و صمیمت  چیز

سرزمین وهمچنان رسیدن به یك هللا  وآزادي این ورسیدن به آبادي

 یار كامالٌ دورازتعصب وتعجر

واقعاٌ جا دارد كه اظهار امتنان وتشكر داشته باشیم  نفاق پروري كه

سپاس داشده  زحمت كشیدند وامتنان مردان كه درین راستا ازدولت

بودند وامروز  اقوام كه دیروز با علیه همدیگر باشیم ازسران این

ختم جنگ وبد بختي قلم بكشند بروي  نخواهند قدم بگذارند براي

ٌ ازطرف  آبادي تعلیم وتربیه اوالداین آزادي و وطن كه اصالتا

یارهاي مظلوم  بزرگ رابه تمام هللا نهادفرهنگي هللا یاراین حركت

وبدبختي كشیدن  اي هریكي ازبزرگان كه دست ازجنگتبریك وبر

 :سرگروپ هاي شان هركدام وبه
 مولوي احمدشاه "احمدزاده"-1

 عبدالكریم  مولوي حاجي -2

 قومندان حبیب هللا-3

 قومندان عبدالقدوس خان-4

 محمد خان  فیض قومندان -5

 آخوندزاده مالعبدالرحمن-6

موفقیت ج" براي شان " تبریك وتهنیت عرض میدارم وازخداند.

 مزید درراه خدمت

دارم وهمچنان  به جامعه اسالمي وانساني ما دروطن استدعا

قضایایي هللا یار صمیمانه دعوت میكنم كه  ازكمسیون محترم حل

فسادرا از بیخ  ودرخت افشا نموده هاي واقعي این بدبختي ها  ریشه

نمایند چون امروزشما بزرگواران هستید كه  ریشه كن

زحمت  خداوند"ج"زحمت میكشید ضاي مخلوقبخاطرخداوبخاطرر

توفیق  كشي هاي شما نهایتن قابل القدر است خداوند "ج" شمارا

وبیشتربخاطرازبین رفتن ریشه این تخم كن وبدبختي عنایت  بیشتر

 گفته فرماید چون به

 : شاعر

 تاثریا میرود دیواركج    معماركج  دخشت اول گرنه

م یداشته شده است امید واراخوت بر راه دوستي ور ب اولین قدم

وسمینت دوستي وانجینري  صداقت وآب راستین تعداب آن ازخشت

 خالي ازغرض وجهت ذریه شما پاك دل وپاك منش بداستان كامالً 

ازخاطرات آنعده  باشیم.ه گذاشته شود تا فردا نیك نام داشتبزرگان 

اد ، شزدند پیوند دوستي واخوت قدم وقلم وكلم دوستان كه درین

 .رفرازوسالمت باشیدوس

 جمشال ن ا ی رشعطرا                                 
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