
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.مبهنبمه تصبعد منتظر نظریبت ، پیشنهبدات،انتقبدات ومطبلب شمب است 

.مطبلب ارسبلی شمب مسترد نمیگردد 

.تصبعد در ویرایش موضوعبت دست ببز دارد 

.مسئولیت هر مقبله به نویسینده آن بر میگردد 

 

          ان اهلل الیغیرومب بقوم حتی یغیرومبببنفسهم
 )قرآنکریم(

 سرنویشت هیچ قومی راتؽییر نمیدهد مگر بدستان خودشان()خداوند 
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 میشوم یادهصبر کن دنیا! من پ

 سرمقاهل

امروزما ، در دنیای زندگی می کنیم که بشترازهرچیزبه       

تأمین روابط با هم نوعان خود نیازمندیم ، این روابط هرقدراز 

ابعادگسترده تری برخوردارباشد به همان اندازه برمعلومات 

ماازآنچه که دراطراؾ ما دردنیای امروز می گذرد خواهد  افزود 

صرخویش وصل نباشد ونتواند ، جامعه ی که امروزبا دنیای معا

ازجریانات که درماحول زندگی  اش بگذرد اطالع کامل پیدا کند 

درحقیقت ازروند ترقی زندگی امروزی دنیا به عقب خواهد ماند ، 

آگاهی از برنامه  های علمی وفرهنگی ، سیاسی  واجتماعی ، 

دینی واعتقادی ، اختراعات واکتشافات ودگرگونی های که 

کت آرام زندگی انسانی می گذرد عمده ترین درالبالی حر

ضرورتی است  که ازالزمه ی یگ زندگی امروزی برای فردفرد 

انسانها است وواقعیت انسانی که امروزبا سستم معلوماتی دنیای 

امروز وصل نباشد ونتواند که ازآنچه دردنیا ویاحداقل محیطی که 

ه باشد ازنظروابستگی های ابتدائی مربوط اواست آگاهی داشت

انسان امروزی گفته نمی شود وباید با جرآت گفت که ازکاروان 

               انسانی امروزعقب مانده است .                                                                                                  

عمده ترین  –تصویری ، صوتی ونوشتاری  –رسانه ها       

املی است  که امروزتوانسته پاسخ گوی این ضرورت انسانی ع

درتمام جهان باشد ، افؽانستان ما نیز هرچند درقسمت رسانه نسبت 

به بقیه کشورهای جهان ازسابقه ی طوالنی برخوردار نیست اما 

توانسته است که امروزبه صورت درست مردم خودرا بادنیای 

تمام والیات به صورت امروزوصل کند ،  هرچند این برنامه در 

قناعت بخش تطبیق نشده است وساکنین تمام والیات کشورازبرنامه 

                                های رسانه ی مستفید نیستند که والیت ؼوریکی ازآنها است .                                                                       

وسرجنگل هرچند  امروزازطریق شبکه مردم  ولسوالی لعل    
های تلویزیونی درجریان تمام وقایع دنیای امروز است اما خود 
این ولسوالی با توجه به ظرفیت باالی نفوس وتعداد جوانان 
تحصیل کرده وقلم بدست که دارد هنوز نتوانسته است که خود 
صاحب رسانه های تصویری وصوتی گردد هرچند تعدادی چندی 

وگاه نامه دراین اواخردرولسوالی دست به فعالیت زده ماهنامه 
 اندکه امید وارکننده است .                                                                                                

ما هنامه " تصاعد " که بیان کننده ی دیدگاه تعدادی ازجوانان      
وتحصیل کرده گان این ولسوالی است خرسند است که درکناربقیه 
ماهنامه ها همکار قلمی دوستانی باشند که به خاطر آوردن فضای 
برادری وبرابری خادم مردم خویش اند ما با اعتقاد به حفظ قوانین 

رسانه ی واحترام به معتقدات وباورهای  کشوربه خصوص قوانین
ملی ومردمی وهنجارهای محیطی مردم خود درتالش هستیم تا 
بتوانیم با حفظ روابط سالم ودوستانه با تمام اقشار ساکن دراین 
ولسوالی ووالیت بازتاب دهنده ی واقعیت ها وحقیقت های باشیم 

مردم ما که انعکاس آنها بادرنظرداشت شرایط وایجابات سرنویشت 
یگ ضرورت جدی پنداشته  می شود ، با این باورکه نشرمطالب 
اؼواگروفریبنده هرگزبه نفع مردم  ونسل امروزنخواهد بود به این 
مهم معتقید هستیم که یگ رسانه زبان گویا وتفسیر گرفرایند های 
بایدباشدکه جریان فکری واعتقادی مردم را به بی راهه می کشاند 

ندیشه های که گمراه کننده است درحالکه جهل چی بسا باورها وا
حاکم درجامعه ازآن یگ حقیقت مسلم ساخته  وچی بسا چهره های 
که امروزضرر شان به مراتب بشتر ازکسانی است که دیروزبودند 

 وبه نحوی بدنام اند .       

ما می کوشیم با درنظرداشت نیازسنجی زندگی  امروزمردم       
سل امروزخویش موضع بگیریم ، شما خود مطابق به باورن

درشماره های بعدی این ماهنامه درکنارمسائیل دینی ، علمی ، 
فرهنگی ، سیاسی  دربخش انتقادی شاهد نشرواقعیت ها وحقیقت 
های خواهی بود  که باورکردنش هم برای مردم ما دشواراست ، 

ها  ما درافشای تزویرها وکتمان ها با ارائه ی اسناد مستند ازاؼفال
پرده برخواهیم داشت تا شما بدانید که آن صداهای که ازجوان 
ونسل امروزفریاد می زد ویا دیگران را به جنایت متهم می کرد 

، به امید آینده ی نیک چگونه بازی گر صحنه های جنای استخود 
                                  . 

 ردانــــــــــــــــــــشاگ نامه ی به 
 

 سالم شاگردان عزیز!
 دروس تان ی انشاهللا که درادامه     

 موفق وپیروز باشید، گرچه ادامه درس 
 دراین شرایطی که شما دارید کمی  

 مشکل به نظرمی رسد اما وقتی همت
 یار آدم باشد بدون شک درتوکل به 
 خدا وهمت بلند موفقیت ها ی رانصیب  

 راهم نداشتهخواهی شد که باورش 
 :باشید، چون خداوند می فرماید  
 
هرچه توفیق را بدست خواهی " وما توفیق االباهللا علیه توکلت والیه انیب "  

آورد درتوکل به خدا ،همت وتالش خود نصیب خواهی شد ، به تعبیرقرآن 
برای انسان نتیجه ی جزهمان سعی " لیس لالنسان الی ماسعی "  که :

 ندارد .  وتالش خودش و جود
 شاگردان عزیز!    
من به حیث کسی که شرایط شمارا گذرانده ام یعنی خودم نیز زمانی مثل     

شما متعلم بودم وشوروشوق جوانی وگرا یش به روحیه آزادی طلبی و زیر 
ده  –فشارتحمل درس وبحث نرفتن را تجربه کرد ه ام ونیزچند صباحی 

تربیت نسل امروز خود مشؽول درقطارمعلمین در –بهاروسیزده زمستان 
بویژه دوران  –بودم ، میدانم که دراین شرایط که شما ازنظرسنی قراردارید 

ازنظرروحی وعواطؾ وظر فیت های نهفته  در و جود  –ابتدائیه تالیسه 
تان ازطرؾ خدواند وعد م تجربه ودرگ همه ا رزشهای که در تعلیم  

ارد ، دوست دارید که از درست وضرر های که درآموزش نادرست وجود د
بشتراستفاده کرده وبرخود رنج درگوشه نشستن وکامالً همدم کتاب  آزادی

نمی کنید، اما من نکاتی را دراین نامه به حیث یگ معلم  شدن را هموار
 تذکر میدهم شاید راهنمای کوچکی برای شما باشد: 

دراین سن ازهرجهت درمعرض وسوسه واؼوای هوای نفس هستید  – 1
وروح جوشان شما ایجاب گرویدن به بعضی باورهای رادارد که ازنظر دین 
 ، اخالق وشخصیت برای شما ضررخواهد داشت ، پس اول به پند خداوند

" التکون کاالذین نسوهللا وانساهم انفسهم " درقرآن دقت کنید که می فرماید: 
 راموشی مثل آنانی نباشید  که خداوند را فراموش کردند واین باعث خود ف

 

شان شد، بناًء اول همیشه متوجه حفظ دین   
وشخصیت معنوی خود باشید ، باید گفت برتری 

   شمادردین است.                                                                                     
رفق ، درجهت دهی فکروشخصیت آدم  – 2

نهایت موثیراست ، چون وقتی فرزند نوح شامل 
قرارمی "انه لیس من ا هلک " خطاب 

ت از اهل اگیردوخداوند به نوح می گویدکه فرزند
تو نیست ، باید دانیست که اورا دوستان ناباب 
گمراه کرد واال اوازنظرخونی فرزند نوح بود ، 

ویا درهمین دنیا ازانتخاب خدانکند که درقیامت 
م " یا لیتنی لم دوستان خود پشیمان شده وبگویی

کاش من فالنی رارفق نمی اتخذ فالناً خلیال " 
گرفتم ، باورکنیدکه انتخاب دوست خوب سعادت 

 است وعکس آن پشیمانی دارد.                             
پدر، مادر ، بزرگان به ویژه معلمین ذخیره  – 3  

ی خوبی برای اخذ اندرزها وپند هاهستند وشما ها

به اساس عدم تجربه که برگرفته از صؽرسن شما 

هست به آنها نیازمندید ، کوشش کنید از تجارب 

شان به حیث الگوهای حسنه ی اجتماع استفاده ی 

سالم کنید ونیزبه دالیلی که وقت می گیرد احترام 

 شان برشما واجب والزم است ) دقت کنید (

بی رحم ترین چیز زمان است ،خوش به حال آنها  – 4 

ی که درزندگی ارزش زمان را دانستند وزمان 

عمرخودرا هدرندادند وبی جامصرؾ نکردند ، کوشش  

کنید که از لحظه لحظه زندگی خود استفاده خوب کنید 

وزمان را رایگان نفروشید واز زمان خود دراندوختن 

ای سالم وسازنده علوم ، تحصیل رزق حالل وتفریح ه

 استفاده کنید .     

همیشه دارای پالن باشید وزندگی خودرادریگ  – 5  
سردرگمی مطلق سپری نکنید زیرا آدم با پالن بهتر به 

هدؾ می رسد                                                                                            

   
وزندگی بدون هدؾ هیچ ارزش ندارد ، درتمام 
زندگی با پالن وهدفمندانه حرکت کنید تا ظرفیت 
امکانات ووقت خودرا برای رسیدن به هدؾ 

                                درست تنظیم کرده به نتیجه دلخواه ومثبت برسید.                                                                                 
از امکانات وداشته های خود درست  – 6    

استفاده کنید واز اصراؾ کردن دروقت دارایی 
خود جدا ً پرهیز کنید زیرا آدم که دروقت داشتن 
اصراؾ می کند ممکن دروقت نداشتن تحمل 
نداری را نتواند ، صرفه جوی سبب قناعت وؼنای 

د  که ازآن اندوخته های مادی ومالی خواهد ش
درزمینه های دیگربشترو بهتر استفاده کرده می 

 توانید.                                                                                       
درسهای خود را به وقت بخوانید وکار  – 7    

امروزرا به فردانه اندازید زیرا به تجربه دیده ایم 
اول سال درس درست می که شاگردان که از

خوانند دروقت امتحان کمتر دچار سراسیمگی 
وفشار روحی ومؽزی هستند اما آنانکه درس را 
انبار می کنند بعدا ً یا به مشکل یاد می گیرند ویاهم 

                           موفق نیستند در استفاده درست .                                                                            
تکنالوژی درعین حالیکه سهولت است ،  – 8     

درصورت عدم توجه درست گمراه کننده نیز هست 
، متوجه استفاده درست ازفرهنگ ووسایل 
واریداتی از دنیای دیگر یعنی جهان اول باشید که 

                                                                 برما تحمیل می شود .                                            
شاگرد خوب کسی است که تربیت درست  -9    

داشته وامکانات کم با توجه به وضعیت اقتصادی 
خانواده اش مصرؾ کمترو استفاده بهتر کند واین 
 رمز موفقیت افراد بااستعداد است )دقت کنید(       

شخصیت بزرگ جامعه درابعاد  احتماال ً  – 10   
مختلؾ خود باشی وکسب آن بستگی به تالش بی 
وقفه دارد که خود را برای آینده ی خود وقؾ کنید 
، پس آینده ات به دست خودت است میتوانی آدم 
باشی میتوانی به نام آدم بوده ونان آدمها را 

          مصرؾ کنی ، اختیار باتواست .                               

 

 "مشفق"سید علی آقا 

القـــــاخ  

 بنام خداوند بخشنده 

 ومهربان بنام

 خداوند خالق  

 حضرت پیامبر)ص(:.اخالق

 

: ِانماُبعثُت اِلَُتِمَمه َمکاِرمُ )ص(مبرضرت پیاح

من مبعوث شدم تا به شما یاد بدهم اخالق را .الَخالق

چنانچه قرآن در باره حضرت پیامبر میفرماید: انک 
با  ا  لعلی خلق العظیم. اخالق چیزی است که فطرت

این انسان است که خودش  ،فیصدی کم وجود دارد
خالق اخالق است که از این خاصیت تدریجا بهره مند 

ود و در تکامل سنی این خاصیت که عبارت از میش
اخالق است بدست می آورد البته این خاصیت در 

وجدان بیدار  یانسانهای موجود است که واقعا دارا
است. اخالق در اصل تمیز دادن نیکی )خدمت 

پلیدی، )صادقانه و کمک کردن به دیگران ( وبد
خیانت، حق مردم خوردن و...( است . جامعه ای ما 

اخالق چیزی را برداشت کرده است که هیچ پایه  از
واساس در نظام اخالقی اسالمی ندارد فقط وفقط آنچه 
که است شیطنت وچاپلوسی است . ما در جامعه ای 
 خود شاهد انواع شیطنت ها، فساد های ؼیر اخالقی
وخیانت های گروه های حاکم در منطقه و... هستیم. 

دگی میکنیم باید ما در یک نظام اجتماعی اسالمی زن
حقوق ، قوانین ، عرؾ وعادات ما بر گرفته از نظام 
اخالقی اسالمی باشد نه پیروی از عبودیت شیطانی، 
ما وقتیکه نظر می اندازیم در جامعه ونظام حکومت 

  ادامه  در صفحه ای سوم ......        داری ودست

"نیکزاد"محسن  
"واحذی"محمذعلی فائق   

 از وقتیکه خورد بودیم فقط
 یاد گرفتیم بجنگیم، زمان 
 یادمان داده رقابت کنیم اما 
 دور از معرفت، دور از  

 انسانیت ، با توحش ، با
 قهر فقط یاد گرفتیم بکشیم ،  

 بزنیم ، مثلیکه در یک باغ 
 وحشی هستیم که  همیشه 
 برایمان از سفره ای تماشا

 چیان مان نان بدهند وبرایکه
 لذت ببرند مارا یکجا کنند  

و ماهم شروع کنیم به نا بودی همدیگر.یا در بازاری بوده ایم که 
فروخته اند، بین ما قصه ها گفتند تا از همدیگر برایمان فقط کینه 

فاصله بیگیریم برایمان این و آن بودن را خوب تمرین کردند وبا 
جهل وضعؾ عقلی که داشتیم با تمام وجودمان پذیرای کردیم ، 
فقط درس دادند که هرکس برای خود وبقای خود باشد ودیگران 

جود آورد حتی به ترک وباشد .کوشیدند تا بین ما نفاق ب نباید با او
دیدن ها ، هرگاه از روی تقدیر هم اگر شده ببینیم با اخم نگاه شان 
کنیم.با پیشانی های مملو از قهر با چهره ای خشین، چرا؟؟؟ 
شرائط را کنترول کردند و افسانه های دروغ سردادند ودورنگی 
را بعنوان یک اصل بوجود آوردند، طوریکه تا از دروازه منزل 

بیرون شوی همسایه با چشم حقارت بسویت میبیند از قریه  )خانه(
ات جای دیگر بروی فالنی های آن قریه به چشم حقارت بسویت 
میبینند ،این حقیقت برای همه ای ما یک عمل سوء شده، من تنها 
مخاطبم دیگران نیست خودم هم هستم بخود نیز میگویم چون من 

ین محیط یادگرفتم که هم در همین محیط بزرگ شدم واز آدمهای ا
چطور زندگی کنم اینرا خوبتر تمرین کرده ایم که دیگران را 

کنیم ولی خیلی کم میفهمیم که بدیگران کمک کنیم خیلی   ضعیؾ
کم شرائط را برایمان باز گذاشته است تا دیگران را نیز مثل خود 
مان حساب کنیم وآنچه را که برایمان خودمان میپسندیم برای 

روا بداریم. آنچه را که در کتابها خواندم از درس های  دیگران نیز
مکتب یادگرفتم از لکچر اساتید در دانشگاه آموختم کامال متفاوت با 
شرائطی زندگی است که  من تجربه کرده ام و میبینم، آنها را فقط 
در قالب خیال در ذهنم دارم نمیبینم هیچ کس مثل خطوط زیبای که 

 ت در بین جامعه رفتار کند. معلم برایم درس گفته اس

دقیق یادم هست استاد دینی برایمان زمزمه میکرد) ولقد کرمنا  

 بنی آدم ( ولی کجاست؟ آیا واقعا به انسانها بمثابه ای این حرؾ

زیبا احترام گذاشته میشود؟  آیا برای دیگران کرامت گذاشته ایم ؟ 

عدم تفاهم بین  -اگر بلی کجاست ؟ واگر نه جوابش هویداست 

تفاهمی که چندین سال پیش مردم بیگانه آنرا از بین ملت  –انسانها 

بعد از دوزدی زیرکانه ای آن در  افؽانستان ربود . تفاهمی که

وازبک وترکمن و... بوجود آمد  هک وهزارافؽانستان پشتون وتاجی

بوجود آمد  بعد از رفتنش " من خوب تو مالمت"وتفاهمی که 

وانسانها ی سرزمین ما را به وحشت وقهرو بدبختی دعوت کرد 

طوریکه برادر را واداشت تا برادرش را ازبین ببرد، وا داشت تا 

 پسر پدر را تعمه ای فقط یک گلوله ای نفرت  کند بدون هیچ

هراسی از نتیجه ای کارش !  من معتقدم نسل امروزجامعه ای ما 

دانسته اند که ما قربانی وحشت وقهر در پروژه ای نیرنگ 

بیگانگان هستیم وبه این هم اعتقاد دارم که از چنین وضعیتی رنج 

دارند وبرایشان ترورها چپاول گری ها عدم اتحاد بین مردم یک 

لحظه نا امیدی از فردا را افراز ؼده ای ناراحت کننده است که هر

میکند، چون آنها با قلم وکتاب ودرس ومشق سروکار دارند ، زیرا 

آنها میخواهند راهی را دنبال کنند که مردمش نجات یابند. و به این 

هم باور دارم که میدانند کسانیکه تا هنوز از پشت پرده های بی 

میشوند. ولی  ؼیرتی دست دراز میکنند وباعث نفاق در بین مردم

شیطنت همین دیو سفتان نمیگذارند ما باهم باشیم واز باهم بودن 

مان رنج میبرند چون دیگر جای برای خود شان باقی نخواهد 

ماند،، آنها در سطح کشور ومنطقه با یک استراتیژی مخصوصی 

نفاق افگنی کار میکنند تا برای همیشه تا زنده اند وجود داشته 

د طرؾ وطرفدار بوجود آورند وآنهم با بد باشند ، کوشش میکنن

ترین وضعیتش درین صورت جای برای انسانگرایی باقی نیست 

وهرکس باید دربین لشکر خودش عرض اندام کند که به هیچ 

صورت به مفاد هیچ جامعه ای نیست پس بهتر است ازین دنیا 

پیاده شویم ، محیط این دنیا حبس ومتعفن است. جای برای تعقل 

وانسانیت ندارد، دوزدی وچپاول ونفاق حاکم سرنویشت گرای 

مردمان این دنیا شده است ، سالم بودن وصداقت کم رنگ است ، 

  دورنگی بیشتر میزبان دارد. سفره های
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 هعبرفًمذی ثر شوبرُ ای اٍل سیوبی 
دردنیای امروز رسانه ها وسیله خوبی  برای پیام رسانی وتبادل نظریات ،     

تجارب واندوخته های انسانی درمیان انسانها است ومیشود گفت که حتی 
زندگی بدورازارتباط با رسانه ها برای انسانهای این عصرناممکن شده است ، 

وزبا موأثریت که رسانه های صوتی ، تصویری وتحریری درعصرامر
درایجاد پیوند میان انسان ها دارد به یگ نیاز اولیه انسانی تبدیل شده است . 
ولسوالی لعل وسرجنگل طی سالیان اخیرشاهد فعالیت های رسانه های 
تحریری زیادی بوده است  که نتیجه تالش جوانان خود این ولسوالی بوده است 

وبعضا ً گاهنامه های که به صورت مثل ماهنامه علم وعمل ، ماهنامه اندیشه 
مقطعی نشرمی شد وانعکاس دهندده واقعیت ها و خواسته های تعدادی از نسل 
امروز بوده وهست ، فعالیت این رسانه ها دررشد فکری وخلق فضای خود 
باوری میان مردم به ویژه جوانان لعل وسرجنگل راه امید واری است وهرچه 

ریت شان بشترخواهد بود . دربهارسال ازنظرمحتواپربار تر باشد موأث
ماهنامه دیگری تحت عنوان " ماهنامه معارؾ لعل وسرجنگل " از 1393

طرؾ آمریت معارؾ لعل وسرجنگل به ابتکار سید علی آقا " مشفق " 
آمرمعارؾ آنوقت وهمکارانش نیزدرکنارماهنامه های دیگربه فعالیت آؼاز 

ه ها ، فعالیت ها ، کمیت وکیفیت نمود که  از نظرمحتوای برای بیان خواست
معارؾ شکل گرفته بود و دریچه جدیدی در ساختارمعارؾ لعل باز کرده بود 
، این ماهنامه قراربودکه تنها انعکاس دهنده واقعیت ها ی باشد که دراطراؾ 
معارؾ می گذرد ، بعد  از تبدیلی مشفق ازآمریت معارؾ وآمدن هادی " 

ه مورد نقد افراد منصؾ جامعه قرار نگیرند احمدی " وتیم همکارش بخاطرک
ازتمام طرح ها وابتکارات که قبال برای سالمت یگ معارؾ مورد نیاز جامعه 

سیمای  –پی ریزی شده بود به ادامه ی این کاردست زدند اما دراین ماهنامه 
مشکالت ونواقصی فراوانی دیده می شود که رفع آنها بخاطرحفظ  –معارؾ 

حیثیت معارؾ ضروری پنداشته می شود ، ما  از نه سر حسادت بلکه به دلیل 
اینکه " دوست آن است که عیب دوست را همچو آیینه روبرو گوید " مواردی 
دراین ماهنامه دیدیم که تذکر آن ضروری است زیرا ماهنامه که به صفت 

ان معارؾ انعکاس دهنده ی خواسته های قشر با سواد جامعه است باید زب
شایسته ی شأن معارؾ باشد ، هرچند ما درتمام بخش های این ماهنامه 
مشکالت فراوانی را شاهد هستیم اما به تذکرچند جمله ی ازنواقص تخنیکی ، 

دنبال  ادبی ، محتوای وهدفی که این ماهنامه به صورت آگاهانه ویا ناخودآگاه
 می کند بسنده می کنیم.

: درتمام رسانه ها وقتی تصویری را درمتن یگ  تصاورباالی صفحات - 1
ماهنامه وهفته نامه ومجله جابجا می سازد ، انتخاب آن تصویر درتناسب با 
محتوای است که بصورت نوشته درمتن آمده است ویا حداقل درانطباق پذیری 

ماه گذشته باشد ، درماهنامه " سیمای معارؾ  با ایام ورویدادهای است که درآن
" تصاویری که درصفحات دوم وسوم انتخاب شده است درپیوند با هیچ کدام از 
متون تحریرشده درماهنامه نیست ومتناسب با کدام روزوواقعه که دراین ماه 
اتفاق افتاده باشد هم نیست ، بناًء چیزی به جزپرکردن صفحات را نمی تواند 

د ، شاید بگویند که این تصاویرازصنوؾ وشاگردان معارؾ است منعکس کن
 اما باید پیش ترازاین قول ، دلیل تخنیکی آنرا نیزدرنظرمی گرفتند  .

از نظر قانون ماهنامه نگاری ویا شکل بخشی به یگ رسانه  جدول وکالم : - 2
تحریری ، باید هر متن که درتسلسل باهم نوشته شده باشد داخل چوکات 

ی تحریر گردد که رعایت این قانون هم می تواند  به زیبای ودیزان مشخص
متن کمک کند وهم ساختار کلی یگ متن را از دیگر متون مندرج رسانه جدا 
سازد ، این قانون درماهنامه  " سیمای معارؾ " اصال رعایت نشده که 

زاین یگ ازدوحالت بیرون نمیتواند باشد ، یاترتیب دهنده ی ماهنامه با قواعد دی
ناآشنا است ویا با تعمد که دراین کارداشته بی  –حد اقل ابتدائی  –رسانه 

توجهی خود نسبت به ارزش این کاررا به نمایش گذاشته که درهردو صورت 
این کار با روحیه ماهنامه که نام معارؾ را یدگ می کشد سازگارنیست ، عدم 

مشاهده می کنید ، وقتی رعایت جدول وکالم ) ستون ( را شما درتمام صفحات 
شما متن که اززبان آمرنظارت تعلیمی نشرشده است را می بینید حالت وشکل 
متن بشتر به یگ صفحه کتاب یا نامه دوستانه شبه است تا یگ متن که دریگ 
رسانه نشرشود زیرا حجم مطالب ایجاب این را دارد که در سه ویاحداقل 

خنرانی هادی احمدی سرپرست دوستون ) کالم ( تحریر شود ونیز متن س
 آمریت معارؾ دارای این نقیصه است  

چه رسانه  –همنوای خطوط یگ متن درنوشته ها  عدم همنوایی خطوط : - 3
یکی ازاصولی است که رعایت آن حتمی بوده وگذشته ازاینکه  –ومتن عادی 

 به زیبای مطلب می افزاید به خواننده کمک می کند  تا بفهمد که دراین متن
عنوان کدام است ومتن کدام ویاهم متن که تحریریافته است یگ متن رسانه ی 
است ویااطالعیه ، این ناهماهنگی بین خطوط را شمادرصفحه دوم ماهنامه بین 
متون " برنامه سواد حیاتی " و " پیام تسلیت ..." ودرصفحه چهارم بین متون 

ه وضاحت می توانید " نگاه گذرا به معارؾ لعل وسرجنگل " و " اخبار " ب
بیبیند ، که هرکدام از متون به یگ فونت جدا گانه نوشته شده واین ناهم خوانی 
بین دیزاین دومتن دریگ صفحه زیبای مطالب مندرج دریگ صفحه را 

 ناخوش آیند ساخته است.
درماهنامه " سیمای معارؾ " نوشته اند که ) شماره دوم (  شماره دوم : - 4

برای باراول است که بیرون داده شده -سیمای معارؾ  – درحالیکه این نام
است واگرهدؾ مسئولین این ماهنامه تداوم شماره اول " ماهنامه معارؾ لعل 
وسرجنگل " است پس چرا نامش را " سیمای معارؾ گذاشته اند یعنی نفس 
تذکر شماره دوم ایجاب این را دارد که نام همان نام قبلی باشد تا بتوان گفت که 
این بارشماره دوم است ویا هم برای تؽیر اسم این ماهنامه دالیل شان را نیز 
تحریر می کردند که  به چی منظوری اسم این ماهنامه از شماره اول تا شماره 

  دوم تؽیرکرده  است
 
نام ماهنامه : جمله ی " سیمای معارؾ " یگ جمله عام است که  - 5

اید بتوان گفت که این اسم به تمام دربرگیرنده ی ساختارکلی معارؾ است وش
نه تنها معارؾ لعل وسرجنگل درحالیکه این ماهنامه باید  معارؾ برمی گردد

محدود به تشکیالت وساحه کارمعارؾ لعل وسرجنگل باشد ، شاید بگویند که 
 درزیرعنوان به خط خوانانوشته شده که " ارگان نشراتی معارؾ

ولسوالی لعل وسرجنگل " اما منظورما این است که عنوان این ماهنامه 
جمله ی انتخاب می شد  که فقط باخوانش خودش به منظور ایجاد باید 

این ماهنامه پی برده می شد ، کسانیکه از عنوان بندی های ادبی 
 سردرمی آورند به این مطلب من کامال ً پی خواهد برد.

عدم مسئولیت پذیری : مهم ترین قانون که درتمام نوشته ها و  - 6  
م نویسنده است که بارعایت این قانون رسانه ها رعایت می شود تذکر اس

بخاطر حسن وقبح محتوای یگ متن مسئولیت آن را نویسنده مطلب 
شخصا ً به عهده می گیرد ، رعایت این اصل باعث می شود تا وا قعیت 
ها به صورت مسئوالنه وبدوراز هرگونه تخلؾ نویسنده گی ویا تعرض 

ا وقتی عناوین ) امنیت  بدون دلیل به کس وباوری انعکاس پیدا کند ، شم
نیاز همه فعالیت ها ،برنامه سواد آموزی ، ازتظاهرات تا مسدود کردن 
شاه راه واخبار( رامطالعه می کنید می بینیدکه مسئولیت هیچکدام 
ازمطالب متذکره را کسی به عهده نگرفته است ، این قضیه میتواند به 

عارؾ " نویسنده ی یکی ازچند علت وابسته باشد یا ماهنامه " سیمای م
بشترازیگ نفرندارد ، یا نویسنده های این مطالب به دلیل نفهمی ویاعمدا ً 
نخواسته  که مسئولیت مطالب را به عهده بگیرد که درهردو صورت 
قابل انتقاد است ویا مدیرمسئول وسردبیر با مسایل رسانه ی کمترآشنای 

 دارد که متوجه این موضوع نشده است.
یر : ما با تذکراسم برادرمحترم قاسم " مرزای " بحیث سردب - 7     

سردبیرماهنامه " سیمای معارؾ " مخالفت نداریم وبه شخصیت  شان 
کامال ً احترام داشته به حیث یکی از اعضای معارؾ برای ما قابل 
قدراست ، تمام کسانیکه با قوانین رسانه ی آشنای دارند میداند که 

باشد که سابقه کاردررسانه ها را داشته ویا سردبیریگ ماهنامه بایدکسی 
متونی را نوشته واثری نوشتاری ازوی درجامعه به نشررسیده باشد ویا 
با حداقل مسائیل نوشته ورسانه بازی آشنای داشته باشد ، عدم لیاقت 
سردبیرماهنامه " سیمای معارؾ " از نواقص فراوانی که دراین شماره 

ی شود زیرا اگر وی توانای اداره یگ دیده می شود به وضاحت دیده م
ماهنامه ی به این اهمیت را میداشتی حد اقل نمی گذاشت که 
تکثراشتباهات دراولین شماره باعث زیرسوال رفتن این ماهنامه گردد، 
چی میدانیم شاید هم ازشخصیت شان فقط نامی درمیان باشد وخود اصال 

نوان ثبوت ادعای مان ازجریان قضایا خبری نداشته باشد وازطرفی به ع
که حالت حسادت را نداشته باشد ادعا می کنیم که سردبیراین ماهنامه 
اگرتوانیست یگ پاراگراؾ متن راتحریرکردکه خالی ازاشکاالت ادبی 
باشد ما حاضربه معذرت خواهی ازوی هستیم ، بناء ً سمبولیک بودن 

بزرگ شخصیت های که این ماهنامه را اداره می کند یکی از نقاط 
 موجودیت ضعؾ دراین ماهنامه است.

مشکالت ادبی : وقتی کسی موهای خودرا اصالح نکندولباسهای  – 9
خودرا متناسب با سن وسال وجنسیت خود نپوشد هرقدرزیباباشد هم 
مورد نفرت وانزجاردیگران قرارمی گیرد ، رعایت قواعدوقوانین ادبی 

هنامه " سیمای دریگ متن به صورت مثال ازاین نوع است ، درما
معارؾ " کسانیکه ازاصول ادبی وقواعد نوشتاری سری درمی آورند 
می بینند که اشکاالت ادبی فراوانی دیده می شود بطورمثال : 
درآؼازهرپاراگراؾ ازنظرادبی قاعده این است که باید یگ سانتی  
نوشته به داخل صفحه از بقیه سطور آؼاز شود ، شاید این انتقاد برای 

ها آنقدراهمیت نداشته باشد اما وقتی حرؾ از معارؾ است یعنی بعضی 
حرؾ ازادبیات وقلم وقوانین آن است ، وقتی ادبیات درمعارؾ که تعلیم 
دهنده ی آن است رعایت نشود پس ازدیگران چی انتظارخواهد رفت ، 
درمتون ادبی وقتی جمله یامتنی که ازاهمیت زیاد برخوردار باشد 

وضوع مهمی باشد آن را به خط درشت وخوانا وانعکاس دهنده ی م
ویابا کشیدن خط درزیرآن برجسته می سازند درحالیکه خود همان جمله 
یا پاراگراؾ به صورت عادی نیز درداخل مطالب تکرارمی شود اما این 
قاعده در ماهنامه ی " سیمای معارؾ " فقط با کشیدن خطی درزیرچند 

هم با قاعده ی ادبی ناسازگاراست سطری تذکرداده شده است وبس که باز
، درصفحه چهارم ) نگاه گذرا به  معارؾ لعل وسرجنگل ( نوشته شده 

(نفرنفوس 200000است که " امروزلعل  وسرجنگل که تقریبا ً حدود)
دارد" درحالیکه برای ارائه ی کمیت انسانی تذکرهمان کلمه نفوس ویا 

بیان گر بی اطالع بودن نفرهرکدام به تنهای کفایت می کند این موضوع 
نویسنده ی مطلب  ازروش آمارنویسی است وهمچنان 

(شاگرد که باارائه ی معلومات دقیق معارؾ ناسازگاراست 35000تذکر)
زیرا به اساس معلومات دقیق تعداد شاگردان لعل وسرجنگل از 

(بشترنیست ، معلومات ؼیر دقیق دادن بیانگربی  اطالعی 32000)
 .لیت استمسئول بخش از مسئو

پیام تسلیت : معمول است وقتیکه پیامی تبریک ویاتسلیتی ازطرؾ  - 8  
کسی نشرشود دراخیرهمان متن اسم شخصی که آن پیام را فرستاده  
ویانوشته باشد تذکرداده می شود واگریگ پیام ازطرؾ یگ نهاد ، ارگان 
ویامجموعه ی صادرمی شود دیگرتذکراسم فردی دراخیرآن با 

نین نوشتاری نامأنوس است ، آمرمعارؾ اززیرمجموعه های قواعدوقوا
آمریت معارؾ وعضوی ازتشکیالت معارؾ است ، وقتی نوشته می 
شود که " پیام تسلیت آمریت معارؾ ...." کفایت می کند دیگرالزم نیست 
که دراخیرآن ضرورت به تذکراسم فردی احساس   شود واگرقراراست 

ه شود باید دراول آن هم نوشته شود که " که نام کسی دراخیرآن تذکر داد
پیام تسلیت آمرمعارؾ " نه آمریت معارؾ ، شاید دلیل کارهمان استفاده 
ی تبلیؽی از موضوع به خاطرباالبردن پرستیج کسی باشد که برای 

  معرفی بشتربه این گونه مسائیل نیازدارد
قبل هیئت تحریر : در " ماهنامه ی معارؾ لعل وسرجنگل " که  – 10

به نشر رسید ، هیئت تحریرآن اعضای  از ماهنامه ی " سیمای معارؾ "
نظارت تعلیمی ، معلمین وشاگردان معارؾ بود ، درحالیکه درماهنامه " 
سیمای معارؾ " هیئت تحریرفقط  محدود می شود به اعضای نظارت 

 وآمرین لیسه ها ، تفاوت این نوع انتخاب زمین تا آسمان محسوس

  "رفؼت"هذوذ اهیز 

 هیئت تحریر قبلی که مجموعه یاست ، 

 ازتمام پرسونل وخانواده ی معارؾ را 

 احتوا می کرد قاعدتا ً مطالب ومحتوای 

 بشتری را میتوانیست که بیرون بدهد در 

 حالیکه هیئت تحریر سیمای معارؾ محدود 

( نفرکه بدون شک برون داد مطالب شان کم خواهد بود 30میشود به تعداد حداکثر ) 

تجرید معلمین وسرادارات متوسطه ها وابتدائیه ها وشاگردان بویژه وازطرفی 

شاگردان دوره های لیسه اعم از اناث وذکورنوعی ستم وظلم بزرگی است درحق 

استعداد آنها که درحال انکشاؾ است زیرا ماهنامه ی معارؾ به منظوراستفاده 

ه ونمایش دادن ازاستعداد معلمین وتجارب شان درجهت بهبود وضعیت تعلیم وتربی

توانای های شاگردان به وجود آمده بود نه به خاطربهره برداری عده ی محدود که 

فکرشان نیز ازمجاری معلوم آب میخورد وازطرفی درمکاتب میان معلمین افرادی 

است  که ازنظرفکر ، قلم ، تجربه وتوانای به مراتب نسبت به آمرین لیسه ها 

نها درحقیقت توهین به ظرفیت های موجود درمعارؾ تواناتراست ، به حاشیه راندن آ

 است )دقت کنید(.

جانب داری : ماهنامه معارؾ باید ممثل واقعیت های باشد که ربطی به  – 11     

سیاست وحمایت های یگ جانبه  از کسانی نداشته باشد وازطرفی محل تاخت وتاز به 

طالب برای نشردراین ماهنامه حیثیت وعزت دیگران نباشد ، زیرا به اندازه ی کافی م

درمربوطات خود معارؾ وجود دارد ، خودشان درصفحه اول ماهنامه  درصفحه اول 

درمطالبی که ظاهرا ً مربوط به سخنرانی سرپرست معارؾ است نوشته اند " درقدم 

اول آمریت معارؾ برای مردم ومراجعین وهمه دست اندرکاران امورنشان دهد که 

تی بوده ...." اما درتمام موارد ومطالبی نشرشده دفاع یگ جانبه معارؾ یگ نهاد دول

از تیمی وتاختن به حیثیت مجموعه های دیگربه چشم می خورد ، به صورت مثال 

درصفحه چهارم درمتن تحت عنوان " اخبار" مطالبی را نوشته اند که نشرآنها با یگ 

وکالیا ودیدگاه های  ماهنامه ی که رنگ دولتی دارد هرگزسازگارنیست ،  تصامیم

شان بدون شک قابل نقد است اما وقتی از طریق ماهنامه ی نشرمی شود دیگر به آن 

ماهنامه نمی شود نام دولتی گذاشت زیرا یکی از قوانین نشرات دولتی حفظ بی طرفی 

درروابط است ونیزستایش از افرادی که به نحوی با تیم حاکم درگلوگاه معارؾ کاسه 

تا ازطرفی ستایش شود وبه بهای آن حمایت ؼیرمنصفانه خودرا  نیم کاسه دارد

ازایشان دریػ نکند خود داللی است که به بهانه ی دولتی بودن این ماهنامه درمعارؾ 

اعمال می شود ، شمادرصفحه سوم هم درمتن که تحت عنوان " ازتظاهرات تا مسدود 

صریح از رفتار مقام والیت  کردن شاه راه " نوشته شده است نیز می بینیدکه نویسنده

انتقاد می کند، این چیزی بدی نیست اما با تذکراین موضوع می شود گفت که " سیمای 

معارؾ " زبان خواسته ها ودل گفته های یگ مجموعه خاص است نه معارؾ ، 

جریان محتوابندی متن این ماهنامه درتمام صفحات بیان گراین واقعیت است که 

رؾ به عنوان بازی گران روی صحنه تطبیق کننده ی برنامه مجموعه ی حاکم درمعا

های است که پشت پرده طرح می شود واال از نبود واقعیت ها حقیقت نمیساختند ، 

برنامه سواد حیاتی هم برای جهل زدای بسیارمأثیراست اما همه میدانند که تعدادی از 

رت نمونه کورس کورسهای سواد حیاتی درلعل وسرجنگل فاقد فعالیت   به ، صو

 سوادحیاتی درقریه سنگ زرد که جنجالش با عرایض مردمی به خود والیت رسید .

زگفتن تا به کردن خیلی دوراست : مجموعه مطالبی که به عنوان  – 12      

سخنرانی هادی " احمدی " به نشر رسیده است هرچند به کسانی که درهمان 

همان محتوارا جناب " یوسفی " که  روزاحرازوظیفه بود به درستی معلوم است که

کوردناتوراصلی  برنامه های فعلی معارؾ است دراخیرمحفل به صورت 

اختصارصبحت کرد یعنی متن سخنرانی سرپرست معارؾ نوشته ی از آقای یوسفی 

است نه خود هادی زیرا همه میدانند که هادی احمدی توان صحبت چند دقیقه را آنهم 

ازهم با تمام موضیع گیری های قبلی تیم اندیشه واعمال بعد  درمجمع عمومی ندارد ، ب

از آمرشدن شان کامال ً درتضاد است ، عمده ترین حرفهای سرپرست معارؾ دراین 

 نوشته خان جمالت ذیل است که اکثرا ً درتضاد با اعمال شان است :

به آنها " انفکاک ومجازات " را یگ الزمه میدانند ،درحالیکه خود شان       
خاطرانفکاک شان درطول یگ سال است که در بدرمی گردند ، میگویند " معارؾ 
یگ نهاد دولتی برای خدمت به تمام مردم است نه یگ نهاد حزبی ، قومی ویا گروهی 
" ، درحالیکه فعال درتالش جابجای مهره های خودشان درسطوح مختلؾ معارؾ 

وسیاسی وکامپاین انتخاباتی است ، آنها " معارؾ را جای اعمال کارهای حزبی 
نمیدانند" درحالیکه تبدیالت ناهنگام که درمدت کوتاه حاکمیت شان انجام داده اند بیان 
حرص به تیم بازی وطرؾ گرای  است ، به رعایت " حقوق وامتیازات دیگران " 
خودرا پایبند نشان میدهند درحالیکه امتیازات تعداد زیادی از شب باش ها وحق 

ی که درجدول اصلی است را مطابق به نورم از قبل تعین شده پرداخت  الزحمه ها
نکرده اند ، و" توهین کردن به معلم واجیر " را اجازه نمیدهند ، زیرا " اگرپرسنل 
معارؾ ازآمریت معارؾ با احساس حقارت وعقده مندی وتشویش ونگرانی به طرؾ 

اوالد مردم ندارند " مکتب رفت هیچ انگیزه ی برای تدریس مضامین وخدمت به 
درحالیکه معلیمین حق الزحمه که قبال درمکاتب تعین شده بود ومدتی هم انجام وظیفه 
کرده بود را به دلیل این که وابسته تباری ویا تیمی است از وظیفه خلع ودوستان خیاط 
خود را دربدل نیم برج انجام وظیفه سه ماه معاش درنظرمی گیرند ،  آنها " چهره ی 

از معارؾ لعل برای مقامات باال ارائه می کنند " و " هرنوع استکاک بین  خوبی
معارؾ وادارات دولتی را به ضررمعارؾ دانسته وتمام فعالیت های خودرا 
درهماهنگی با مقام ولسوالی عیارمی سازند " درحالیکه میانه این تیم با ولسوال قبلی 

امال مشهودبود  وازاین حرفها که "اسماعیل رضای " درمصاحبه که انجام داده بود ک
برای تمام مردم لعل وسرجنگل فعال واضح شده  که جناب یوسفی که آمراصلی 
معارؾ است چگونه با باورهای خام واحساسات پاک نسل جوان بازی میکند ، 

 خودشما قضاوت کنید

در عصر  !با استعداد وسربلند لعل وسرجنگل جوانان ؼیور، نیرومند ،   
تکنالوژی امروزی در رابطه به مسائیل سیاسی حاکم در منطقه و عملکرد دولت 

در قدم اول در راه کسب علم ومعرفت  دیشید و اندکی  عمیق تر فکر کنید.بی ان
وطن عزیز تان بخصوص  همیشه پروانه وار پرواز نمائید ودر راه آینده وفردای

ولسوالی لعل وسرجنگل دارای هدؾ روشن وانگیزه خاص پیشرفت باشید وبا 
مفکوره جوان تان حرکت کنید تابهتر از شرائط کنونی توسط علم ومعرفت وقلم 
تان این سرزمین را شگوفا سازید. در قدم دوم : جوانان عزیز وقابل قدر لعل 

ما در شرائط  وسرجنگل سیاست مداران از حد گذشته افراد قدرتمند ضد خاک
فعلی سر نویشت ما را بچالش کشانده ومیخواهند منافع کلی مردم عزیز مارا 

باید خاموش نشسته وتماشای شخصی خود شان بسازد، ما وشما ن قربانی اهداؾ
شان کنیم وظیفه داریم هوشیارانه دست همچو مسائیل سیاسی را گرفته وآنها را 

اگر به شکل فعلی  در نظر داشته باشند ،ما را نیز  وادار نمائیم تا مسائل کلی.

 این شرائط دوام 

نماید بازهم همان کاسه و همان آش وما پیرو همان راه اشتباه سرنویشت سیاه خواهیم پیدا 
شما شاهدهستید که در بعضی از ارگان های دولتی ما کسانی ایفای وظیفه مینماید که در مورد  .بود

آنها خود شان دراید کاری ندارند انجام امور اداری خود نیاز به یک شخص تعلیم دهنده دارد 
ومجبورند بخاطری حفظ آبروی شان کفیلی ویا... را با خود استخدام کنند وهمچنانیکه در کار های 
اداری مشکل دارند روابط اجتماعی  ضعیؾ نیز دارند وبرخورد شان با مراجعین نیز مثل کسانی 

ر نمیکنید این یک مسخره هست ؟ آیا که باالی آن چوکی به سمت کارمند دولت باشد نیست، شما فک
شما ازین وضعیت خسته نشده اید؟ امیدوارم جوانان با درک ما این مسئولیت را بپذیرند وحد اقل 

، زیرا در جامعه  صدای شان را نسبت به بی سامانی بعضی از افراد نا شایسته دولتی بلند کنند
ازنده مرده باشد نمیشود راهی برای ای که زبان انتقاد واعتراض بر مبنای پیشنهاد سالم وس

امیدواری فردا ساخت واین یک شکست زمانی است که بر نسل جوان امروز تحمیل 
میشود. با توجه به اینکه در شرائط فعلی ما کدر های کاری وتحصیل کرده به اندازه ای 

 کافی داریم که به دلیل نداشتن واسطه بیکار اند.
 

 

 پیبم ٍیژُ ثِ جَاًبى لعل ٍسرجٌگل
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 وپر چالش ترین انتخابات چه وقت نتیجه خواهذ داد؟طوالنی ترین 

ستان از اهمیت خاصی بر انتخابات گذشته افؽان

است زیرادموکراسی نوپای که افؽانستان در حال خوردار

تجربه ای آنست با عبور موفقیت آمیز از این انتخابات 

اندکی به پخته گی وبلوغ خود میرسد ، اما متاسفانه که 

این انتخابات با چالش های زیاد بر خورد نمود ، تقلب 

گسترده وسازماندهی شده صورت گرفت وسبب شد که به 

رود پذیریش جوانب دخیل باشد، نرسد یکه م کدام نتیجه

وکشور به یک خالء قدرت ویک بن بست سیاسی مواجه 

شود ، این انتخابات طوالنی ترین انتخابات دنیا بوده ودر 

حقیقت رکورد جهانی را در بر گرفت ، در این مدت 

ها را متقبل شد تا  یملت افؽانستان بسیار رنج ها ومشقت

طع وهمه جانبه دست یابد که به یک حکومت مشروع، قا

متاسفانه نشد وبا گذشت هر روز وضع خرابتر وبد تر 

 شد ، در هر دو دور انتخابات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های انتخاباتی  دتقلب وسیع وگوسفندی صورت گرفت نها

بدلیل دست داشتن در تقلبات استقاللیت وجایگاه خود را 

از دست دادند واعتماد همه ملت افؽانستان وکشور های 

لب شد ودو دخیل در سیاست افؽانستان از این نهاد ها س

)تیم تحول وتداوم وتیم  طرؾ بن بست به وجود آمد

اصالحات وهمگرائی( موضع های کامال متفاوت را 

یار نموده وهرکدام خود را برنده ای انتخابات اخت

میخوانند. وساطت های زیاد چه داخلی وچه خارجی 

صورت گرفت یان کوبیش نماینده ملل متحد در افؽانستان 

 بطور شبانه روزی تالش نمود، آقای اوباما رئیس

 

 

 

 

جمهور آمریکا چند بار همرای رهبران هردو تیم  

وزیر خارجه آمریکا دو  تماسهای تلفنی داشت ، جانکری

بار به افؽانستان سفر کرد وبا وساطت وی هردو جانب 

به یک توافق رسید ومتن تشکیل حکومت وحدت 

ومشارکت ملی را امضا نمود وبرای مردم یک خوشبینی 

روز نشست ها وبحث ها هردو  50ایجاد شد. اما بعد از 

جانب به کدام توافق نرسید وبر سر تقسیم قدرت با هم 

 تالفات زیاد داشتند وسخنگویان هردو تیم هر روزاخ

یک موضع جدید را اختیار نموده وبه شدت 
طرؾ مقابل را محکوم میکردند یک طرفش از 
حرکت های سبز ونارنجی حرؾ میزند ومیگوید 

نمی پذیریم حکومت بر آمده ما به هیچ صورت 
از تقلب را میشکنانیم دست ها، پا ها، سر 

قؾ ووطرؾ دیگرش هم از م .وگردنش را
ریاست جمهوری حرؾ میزند ومیگویدمابه هیچ 
صورت به کسی باج نمیدهیم، بیخبر از اوضاع 
امنیتی واقتصادی کشور بیکاری در شهر های 
افؽانستان به اوج خود رسیده ونا امنی در گوشه 

 34که در یگوشه این سرزمین ؼوؼا نموده طور 
والیت بجز پنجشیر عمال جنگ جریان دارد وهر 

د ها تن از هموطنان ما را اعم از روز جان ص
افراد نظامی وملکی قربانی میکند وروند عادی 

 زندگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مردم مصدوم شده وطالبان ودشمنان مردم  

افؽانستان با گذشت هر روز جسور ترشده 
حمالت خود را گسترش میدهد حمالت بی پیشینه 
اینها در پکتیکا ، بدخشان ، فاریاب ، ؼور 

نی که منجر به شهید شدن صد ها تن نظامی وؼز
وؼیر نظامی شد وملیون ها دالر خسارت وارد 

 52ن ثقافت اسالمی مدنمود ودر ؼزنی )مرکز ت
کشور اسالمی جهان( دوازده هزار جلد کتاب 
دینی واسالمی حریق ونابود شد ، تجاوز جنسی 
گروهی که در ولسوالی پؽمان کابل صورت 

نستان را لکه دار گرفت تاریخ معاصر افؽا
ساخت این همه نشان دهنده اینست که طالبان 

د نندومیخواهنسخت از این وضعیت استفاده میک
ت آورد تا در زمان سجؽرافیای مشخص را بد

جنگ از آن بعنوان مرکز تعلیم وتربیه ودر زمان 
گفتگو بعنوان یک پایگاه ویک آدرس استفاده 
ع نماید. ارگ ریاست جمهوری که خود یک ضل

مثلث از تقلب شمارده میشود ظاهرا خواهان هیچ 
کدام از این تیم ها نبوده بلکه خواهان یک 
حکومت موقت میباشد ونظارت گر مرغ جنگی 
که به وجود آورده میباشد، ومیخواهد که این بن 
بست ادامه یابد تا زمانیکه دوجانب قضیه ملت 
افؽانستان وجامعه جهانی خسته شده وبا تشریفات 

از آقای ریس جمهور ومعاونینش بیخواهد  تمام
 که اداره موقت را تشکیل بدهد.

 

 باقر "مبلغ پور

 اخالق
 ادامه ای ضفحه اول

اندازی گروه های حاکم منطقه در نظام کامال دست 
مایوس کننده ونا امید کننده است از باالترین پوست آن 
آؼوشته به فساد است وجامعه ای ما یک جامعه ای 

وتشیعی است فساد اخالقی به اوج اعظمی خود  اسالمی
رسیده است. اما متاسفانه هیچ فرد ویا گروهی نیست که 
نقطه ای پایانی را بیابد که آن نقطه پایانی این همه فساد 
های اخالقی ، اجتماعی نظام حکومت داری باشد. افراد 

های که  ذیسالح که پینگ تراوزو را پاین میبرد وگروه
اشخاص تعریؾ  بهوجود دارد تنهادر جامعه ما 

شده نشان خورده توجه میکند نه برای اشخاص که 
لیاقت دارد ومیتواند مصدر خدمت به جامعه ای 
عقب مانده ای ما باشد. باید متذکر شد که این گروه 
ها از افراد استفاده میکنند که لیاقت هیچ نوع کار 
را ندارد این افراد را بخاطر جذب میکنند که به 

سرع ترین وقت آله ای دست شان قرار میگیرد ا
وبی ؼیرت ترین انسان آن است که آله میشود وبه 
دیگران اجازه میدهد که استفاده بهینه را ببرد 

استعداد ، با لیاقت وموشکاؾ هستند هیچ وافراد که با 
وقت زیر بار ذلت نمیروند ودوست نداردکه افراد بی 

استفاده بهینه را ببرد خبر ازنظام اخالقی اسالمی از او 
 . 

 

ما علنا شاهد رقابت های منفی این گروه ها هستیم 

وحال آنکه همیشه در آجندا و صدر سخنان لیدرها 

)رهبران( این گروه ها خدمت به جامعه ای فقیر و 

بی بضاعت ماست، اما برعکس؛ هرکس به تیم 

خود عقد خدمت را بسته است جزتیم خود سالم 

م نمیشود. چرا افراد که گروه یا تی دیگران علیک

ندارد ولی با لیاقت و استعداد نیرومند وارد یک 

عرصه میشود، اما چانس از آن دیگریست؟اگر 

شما هدؾ ، مقصد ومرام تان خدمت است باید 

رقابت سالم داشته باشید وبرای کسانیکه واقعا 

لیاقت خدمت را دارند هم نوبت دهید تا کسانیکه در 

فقیرانه ومستمندانه زندگی میکنند هم جامعه ما 

موقیؾ خود را بیابد و باور کند که ماقشر ؼریب 

هم میتوانیم قدم به قدم پیش برویم وجایگاهی به 

وسیله لیاقت خود پیدا کنیم، تا چه وقت میخواهید 

انسانهای با استعداد وبا لیاقت که میخواهد مستقل 

ای باشد وزیر بار ذلت وخاری نرود زیر پاشنه 

آهنین خود ها زیر وزیر میکنید؟ شما اگر تیم های 

حمایت کننده هستید آنهای که مستعد هست مارک 

نزنید وفقط بخاطر رضای خدواند ووجدان خود 

 تان حمایت کنید.

3 
  هشَررتی کتبثخبًِ عوَهی لعل ٍسرجٌگلاٍلیي جلسِ 

درساختمان ولسوالی لعل 25/6/1393روزسه شنبه مورخ 
وسرجنگل جلسه ی با کارمندان ولسوالی ، چند تن از 

سه کارمندان موسیسه محترم )آی آ ایم ( تعدادی ازآمرین لی
ها ، معلمین ومتعلمین اعم از اناث وذکوربه هدؾ ارزیابی 
دوره امتحانی یگ ساله ی این کتابخانه که به بودیجه 

از طرؾ موسیسه ی 1392دالرامریکای در سال 5000
محترم ) آی آ ایم ( بخاطرارتقای ظرفیت فرهنگ کتاب 

 خوانی درلعل تأسیس شده بود برگزارگردید .
با طالوت قرآن کریم به صدای دراین مجلس که       

محترم ؼالم عباس انصاری ازمدرسین محترم مدرسه ثامن 
االئمه آؼازشد آقای قاسمی آمراجرائیه ولسوالی ازاشتراک 
کننده های دراین مجلس ابراز تشکرکرده وبه تعقیب آن 
محترم حیدر " شریفی " ازکارمندان ولسوالی  که به حیث 

به  این سو اجرای وظیفه ی  مسئول کتابخانه از سال گذشته
رضاکارانه می کند به تشریح کارکرد های این کتابخانه 

به این سو 1392پرداخته وگفت : " این کتابخانه که ازسال 
نفر اعضارا 314درخود ولسوالی فعالیت دارد تاهنوز تعداد 

نفرآن را خواهران 70به خود جلب کرده است که تعداد 
نبودجای مناسب وکمی امکانات  تشکیل میدهند ، اما به دلیل

نمی تواند که پاسخ گوی نیازهای مراجعه کننده گان باشد ، 
وی از موسیسه ی محترم همکارتقاضا کرد که اگرتوان 
داشته باشد درزمینه خریداری کتاب ، میزوچوکی ووسایل 
برقی با کتابخانه همکاری نماید که به جواب تقاضای مسئول 

ارک " ازکازمندان موسیسه گفت " محترم کتابخانه آقای " م
ما درسال گذشته این کتابخانه را به صورت امتحانی وبه 
حیث یگ نهال تازه دراین ولسوالی ؼرس کردیم ، امسال 
پس ازگذراندن دوره ی امتحانی میتوانیم 

دالرامریکای بخاطرخریداری کتاب به این 3000مبلػ
انات که کتابخانه همکاری کنیم ودرآینده با توجه به امک

دراین زمینه موسیسه دارد بخاطرباال رفتن ظرفیت این 
 کتابخانه همکاری خواهی نمود .

سیدعلی آقا " مشفق " آمرلیسه ذکوربیخسنگ       
که دراین مجلس دعوت شده  وسردبیرماهنامه " تصاعد "

بود نیزضمن ابراز تشکر ازمسئول کتابخانه وحاضرین 
یم درزمینه های متعدد با جلسه گفت " موسیسه محترم آی آ ا

مردم ما همکار خوبی بوده است که خدمات شان دربخش 
صحت با فعالیت کلینک مرکزوکلینیک های فرعی 
دراطراؾ ولسوالی ، ساخت وسازهای شان درقسمت اعمار 
 سرک ، چاه وچشمه آب وؼیره فراموش ناشدنی است ، این 

بار با تمویل کتابخانه ی درولسوالی درقسمت حمایت از 
برنامه سواد وترویج فرهنگ کتابخانی با مردم ما همکاری 
خوبی کرده است وچنانچه این همکاری خودرا بخاطرارتقای 

وسرجنگل به ویژه نسل  ظرفیت کتابخانه بشتر کنند مردم لعل
جوان که بشتر از مراجعین ونیازمندان کتابخانه  است را 
حمایت معنوی بشتری خواهند نمود ، زیرابرای تداوی 
امراض جهل وبدبختی یکی از راه هایش استفاده ازکتاب 
وکتاب خوانی است که مردم ما امروزشدیدا ً به آن ضرورت 

 دارند " .
" لعلی " وتعداد ی از شرکت کننده استاد انجنیرعلیداد       

گان  این جلسه نیز نظریات خودرا به ارتباط ضرورت تمویل 
این کتابخانه ابراز داشتند که عمده ترین مطالب قابل بحث 
کمی امکانات ، عدم تنوع کتب که پاسخ گوی نیاز مراجعه 
کننده گان باشد ، عدم تایم کافی برای بهره برداری از کتابخانه 

جای مناسب برا ی مطالعه بود که با کارمندان موسیسه ونبود 
محترم همکارشریک ساخته شدوآنها درحدتوان وعده ی 

 همکاری دادند  .
فرهنگ کتاب خوانی که یگ نیاز اصلی نسل امروز       

درتمام کشورمخصوصا ً ولسوالی لعل وسرجنگل است که به 
نگی دالیلی چون فقر ، نبود تشویق ، نبود امکانات فره

ومراکز علمی وکتابخانه ها هنوز دراین ولسوالی جاافتادگی 
خود را پید انکرده است ، با توجه به این که انگیزه ی کتاب 
خوانی درمیان نسل جوان به ویژه معلمین ومتعلمین مکاتب 
ومدارس روزافزون است ، گرچند تعدادی کتابخانه ها به 

ین ولسوالی صورت محدود وبا امکانان کم درگوشه وکنار ا
فعال است وازطرفی برنامه ی ارتقای ظرفیت معارؾ ) 
ایکویب( نیز درتعداد زیادی از مکاتب کتابخانه های کوچکی 
فعال گردیده است  که به دلیل کمبود کتب پاسخ گوی نیازهای 
همان مکتب نیز نمی تواند باشد ، با توجه به ظرفیت باال ی 

س دینی ، معلمین انسانی دراین ولسوالی مخصوصا ً مدار
ومتعلمین با درنظرداشت موجودیت دارالمعلمین این ولسوالی 
نیازمند به تأسیس یگ باب کتابخانه ی مجهز است که پاسخ 
گوی مراجعه کننده گان وعالقه مندان کتابخانی باشد ، اما  
کدام مرجعی به این نیازنسل امروزتوجه می کند ؟ دولت ، 

رتمام زمینه ها بهره برداری احزاب سیاسی که ازاین مردم د
کرده ومی کند ، نهاد های فرهنگی ویا کدام مرجع دیگر؟! 

 حرفی است که هنوزبی پاسخ است
 

"ابراهیمی"حبیبه   
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ًخاع ّ ػاهل هغش ّ  دطتگاٍ ػصثیي ًیاس دارد.جتَ اکظی 

ظتٌذ کَ در رػتَ ُای ػصثی، اس تخغ ُای هِن تزی ُ

ي آطیة هی جاحز تٌفض ًادرطت ّ هذزّهیت اس اکظی
هٌقثض هی ػْد ّ تَ کثذ، هؼذٍ ّ طایز ادؼای تیٌٌذ. دتی 

ػولکزد جٌظی اًظاى ًیش تَ کارکزد صذیخ طیظتن ػکوی 

اػصاب پاراطوپاتیک ّاتظتَ اطت ّ ًاتْاًی جٌظی ًیش 
هی تْاًذ یکی اس پیاهذُای ػادت کزدى تَ رّع ُای 

فؼار هالیوی  تٌفض تاػذ.ٌُگام دم کاهل، دیافزاگن ًادرطت

ّارد هی کٌذ ّ در ّاقغ تَ ًْػی آى ُا را هاطاژ هی دُذ 
، تَ ًْتَ ی خْد ُضویکَ تا تِثْد گزدع خْى اػضای 

در طالهت کارکزد ایي اػضا هْحز اطت. تَ ػثارت 

دیگز، تا تٌفض کاهل دیافزاگوی هی تْاى اػضای ػکوی 

اغلة افزاد تَ ٌُگام تنفس سالم:  .درا تَ ًْػی ّرسع دا

 تٌفض کزدى هزتکة طَ اػتثاٍ هی ػًْذ، کَ ػثارت ُظتٌذ اس:
 تنفس کم عمق، تنفس بیش از اندازه سریع و تنفس برجستو.

تٌاتزایي طادٍ تزیي راٍ دل ایي اطت کَ آرام تز، ػویق تز 

ّ درطت تز ًفض تکؼین. تِتزیي راٍ تزای اطالع اس تٌفض 

کزدى تَ تٌفض ًْساداى ّ کْدکاى اطت. تچَ صذیخ، ًگاٍ 
ُا ّقتی ًفض هی کؼٌذ، تَ ٌُگام ػول دم ػکن ػاى تاال 

هی آیذ ّ گزد هی ػْد. ػضالت ػکن کْدک ًزم اطت؛ 

تَ طْری کَ ُْا هی تْاًذ تَ رادتی تَ ػوق ریَ ُای اّ 
تزطذ. ّقتی تٌفض کزدى ًاطالن تشرگظاالى را تواػا هی 

لت اطت. تَ ُویي دلیل اطت کَ کٌیذ، درطت ػکض ایي دا

آى را تٌفض تزجظتَ هی ًاهٌذ. اغلة تشرگظاالى ٌُگام دم 
ػکن ػاى را طفت هی کٌٌذ ّ در ایي دالت تٌفض، ػکن 

هاًغ پُز ػذى ریَ ُا اس ُْا هی ػْد. دتی تاسدم ػاى را 

ًاقص اًجام هی دٌُذ کَ ُوَ ایي ُا تَ خاطز اطتفادٍ 

:در ػزّع عمل دم ت.تزجظتَ اس ػضالت دیافزاگوی اط
ػول دم، ػکن در دالت آراهغ قزار هی گیزد. ایي کار 

دیافزاگن را صاف هی کٌذ قثل اس دزکت طیٌَ، ػکن 

قذری تشرگ ّ هٌثظظ هی ػْد ّ فضایی را فزاُن هی 
طاسد تا ُْا، تخغ ُای تذتاًی ریَ ُای ػوا را پُز کٌذ. 

ػول دم در هیاًَ ی راٍ خْد، ػضالت طیٌَ را هٌثظظ 

ی کٌذ ّ در ًتیجَ قفظَ طیٌَ تشرگ هی ػْد قفظَ طیٌَ ه
تَ طوت تاال دزکت هی کٌذ، سیزا ُْا تخغ هیاًی ریَ ُا 

را پُز هی کٌذ. در تخغ اّج ػول دم، اطتخْاى تزقٍْ تَ 

طوت تاال دزکت هی کٌذ ّ ػاًَ ُا دالت آرام تَ خْد هی 

گیزًذ ّ کوی ػقة هی رًّذ. ُْا تخغ ُای فْقاًی ریَ 
:در ػزّع ػول تاسدم، عمل بازدم پُز هی کٌذ.ُا را 

اطتخْاى ُای تزقٍْ پاییي هی افتٌذ ّ ػاًَ ُا کوی تَ 

هی ػْد. در هیاًَ ی تاسدم ػضالت   طوت جلْ هتوایل
طیٌَ تَ دالت آرام قزار گزفتَ ّ قفظَ ی طیٌَ تَ طوت 

پاییي دزکت هی کٌذ ّ در ُز طَ تُؼذ تاریک هی 

ػْد تَ ٌُگام تٌفض تَ ػْد.الثتَ ُزگش تْصیَ ًوی 

جشییات تا ایي اًذاسٍ تْجَ کٌیذ؛ تا ایي دال چٌذ دقیقَ ای 
 دقت تَ تٌفض ّ جشییات آى هفیذ اطت.

 تٌفض هظالَ ی تظیار

 دظاطی اطت، ػْاهل 

 سیادی تاػج هی  

 ػْد کَ ًتْاًین تَ

 درطتی تٌفض کٌین؛ 

 هاًٌذ آلْدگی ُْا، 

 اطتزص ُای رّساًَ،  

 اتفاقات ّ دْادث،

ػاطفی، اضطزاب ّ غیزٍ.اگز ًذاًیذ  هؼکالت 

چگًَْ تٌفض طثیؼی اًجام دُیذ، ادظاص خظتگی هی 

کٌیذ ّ رّدیَ تاى خزاب هی ػْد. اها چٌاًچَ توزیي 

ُای تٌفض کاهل را اًجام دُیذ ّ تتْاًیذ ػیٍْ ی تٌفض 

خْد را اصالح کٌیذ، دتی در هْقؼیت ُای تٌغ 

دذاقل ًیش هی تْاًیذ تَ ادظاص خْتی تزطیذ یا   سا

تٌغ ُا را تِتز هِار ّ کٌتزل کٌیذ.تٌفض کاهل ّ 

هٌاطة پذیذٍ ای غیز طثیؼی ًیظت تلکَ رّػی اطت 

کَ تا ًِاد ّ طثیؼت تذى ها طاسگاری دارد. تٌفض کاهل 

رّػی اطت کَ ًْساداى در ًْادی ػِزی ّ ًیش 

تشرگظاالى در ًْادی دّر اس ُیاُْی ػِز تَ طْر 

دٌُذ؛ اها اًظاى هتوذى  طثیؼی ّ ػادی آى را اًجام هی

تَ رّع ُای غیز طثیؼی ّ غلظ تٌفض ػادت کزدٍ 

ً تَ هؼٌی پُز کزدى ریَ  ًفض کؼیذىاطت. کاهل، الشاها

ُا اس ُْا ًیظت، تلکَ در ایي رّع هی تْاى ُْای 

دهی ّ تاسدهی را تَ دلخْاٍ تیي ًْادی هختلف، ریَ 

ُا تْسیغ ّ تٌظین کزد.تِزٍ گیزی اس رّع تٌفض 

هٌاطة، ػوا را در تزاتز اتتال تَ ػفًْت ُای دطتگاٍ 

ى هی تٌفض ّ دتی طزهاخْردگی ُای هؼوْلی هصْ

کٌذ ّ هقاّهت تذى را در تزاتز تیواری ُا تاال هی 

ي جتزد. اس طزفی کارایی ّ کیفیت خْى تَ هیشاى اکظی

هْجْد در آى تظتگی دارد. اگز در احز تٌفض ًادرطت 

ي کافی در اختیار خْى قزار ًگیزد، هْاد طوی جاکظی

ًاػی اس طْخت ّ طاس تذى در آى اًثاػتَ هی 

تذى اًظاى  دجزاتًیذ توام ػْد.ُواى گًَْ کَ هی دا

تزای دریافت هْاد هْرد ًیاس خْد تَ خْى ّاتظتَ اًذ 

ّ تاقی هاًذى هْاد طوی در خْى، توام تذى را تذت 

تاحیز قزار هی دُذ، اس ایي جِت تٌفض کاهل در پاک 

 ُاضوَطاسی کلی تذى، ًقغ هِوی دارد. دتی دطتگاٍ 

ًیش اس تخغ ُایی اطت کَ در احز تٌفض ًادرطت 

 طیة هی تیٌذ؛ سیزا فزآیٌذ ُضن ّ جذب هْاد غذایی آ
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 معارف راه پیشرفت جامعه 
معارؾ خانه ای است که دیوار های استوار وبلند آنرا 

استعداد های نهفته در روح واالی انسانهای هدفمند 

در جامعه تشکیل میدهد، با داشتن ویا با بوجود 

آوردن یک سیستم معارؾ فعال واز همه جانب مستعد 

میتوان یک نسل موفق داشت که هم بتواند نیاز های 

در یک جامعه پاسخگو  دینی وهم نیاز های مادی را

یک جامعه از آن باشد، معارؾ راهیست که هستی 

ساختار معنوی یک جامعه از آن  ،پایه گذاری میشود

پس  نشات میگیرد وانسانیت را بمعنی میرساند،

معارؾ اساس یک جامعه را واساس وبیناد فرهنگ 

یک جامعه را میتواند بسازد ، راه دروست را در 

روی زمین بوجود بیاورد تا از  میان خلفای خداوند در

همان راه دروست به خدا نزدیک شود، زور ساالری 

که اعمال نا شایسته  ، خود کامگی و خود خواهی

وبدور از انسان وبدور از هدؾ خلقت انسان در روی 

را ازبین میبرد ، جامعه را از جهالت  زمین است 

درونی شان رهای داده وبه منطق خدایی میرساند که 

خ بشر بارها به اثبات رسیده است. بوده در تاری این

اند کسانی که در اوج انسانیت رسیده اند وبندگان 

واقعی در روی زمین قرار گرفته اند که همانا 

ولی امروز  معارؾ واستفاده نیک از آن بوده است،

معارؾ به کدام سطحی قراردارد که بتواند پاسخگوی 

را تربیه کند که این موضوعات باشد وبتواند آدمهای 

واقعا به منطق خدای برسد؟ میتوان با ادعای سریح 

گفت که معارؾ ما همان معارؾ عقب مانده ای است 

که نمیتواند برای تحصیل شاگردو فرزندان این وطن 

کاری بکند ونیاز مندی های شاگردان را طوریکه 

بتوانند با خاطر آرام وهدؾ صادق به تعلیم وتربیه ای 

دهند وکسانی برای فردای بهتر جامعه شان ادامه ب

شوند فراهم نماید، خیلی خوب است که توجهی برای 

 تعلیم وتربیه ای فرزندان این ممکلت نمائیم وبرای  
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 بردن وضع تعلیمی وارتقای سویه های آنان نمائیم،بلند 

اگر بتوانم واقعا تالشی برای امروز فرزندان معارؾ 

وپیشرفت آنان نمائیم فردای بی نیاز تری در انتظار آنها 

فراهم نمودن شرائط برای  وآینده ای مان خواهد بودکه

تعلیمات حرفوی ومسلکی ، تربیه کادر های فنی 

وتخنیکی نظر به نیاز مندی زمان وظیفه ای بخش 

ت که باید بصورت جدی معارؾ کشور ومنطقه اس

مورد توجه قرار بیگیرد وآنانیکه در راستای معارؾ 

دست اندر کار اند باید این را خوب بفهمند که آنها 

مسئول اند وبرای فردای جامعه تصمیم های منطقی 

 وقانونی بگیرند تا تصمیم های عقده ای وخود پسندی.

از به بازی گرفتن سرنویشت هزاران تن بگذرد ومنفعت 

مومی وآینده ای مردم را در نظر بیگیرند، آنها باید ع

بفهمند که محکوم تاریخ نگردند و نباشد روزیکه بعداز 

ماموریت شان مورد عذاب وجدان خود شان شوند 

وندامت دیروقت شان تا آخر عمر زجر شان دهد. از 

وبا قبول راه های اصولی وقانونی به شیوه ای صادقانه 

الش ارتقای کیفیت معارؾ هر نوع زحمت ورنج در ت

باشد وبهترخواهد بود که کار خزب بازی وپارتی بای 

با استخدام استعداد های باال و پر  را کنار گذاشته و

انرژی در سطح کشور وفراهم نمودن نصاب تعلیمی 

بروز وفعال نگهداشتن مکاتب با بهترین کیفیت در سطح 

ر را کشور) نه با کیفیت فعلی( زمینه ای رشد این کشو

فراهم کند و باعث  ازبین بردن خود محوری وبی 

، نگذارد باردیگر مردم این نظمی در جامعه شود

مرزوبوم قربانی احساسات شوند واز راه تعلیم وتربیه 

باز ماند ،وجدان های بیدار را بعنوان مسئول مکاتب 

به امید روزیکه معارؾ  بگمارد وشایسته نگر باشد 

خدمت کند واز  جامعه ردکشور به شکل واقعی آن 

 .هرگونه بی مسئولیتی وبی وجدانی بدور باشد

 حلیوِ " احوذی"

 تاکید اسالم بر زندگی اجتماعی انسانها

 اسالم در تربیت افراد

 نوع انسان ورهنمای  

 به سوی سعادتاو 

 ، رابطه واقعیحقیقی 

 فرد واجتماعرا در نظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میگیرد. اسالم بیش از همه ادیان وملل به اجتماع 

اهمیت داده است ومهمترین دستورات دینی خود 

تقوای ل حج، نماز وجهاد وانفاق وهرگونهاز قبی

اده است . دینی را بر اساس اجتماع بنیان نه

مان عی عالوه بر سازاضامن اجرای احکام اجتم

که موظؾ به حفظ شعائر  –حکومتی اسالم 

عمومی دین وحدود آنها است. وهدؾ عالی 

اجتماع اسالمی در رساندن انسان به سعادت 

 حقیقی وقرب ومنزلت پیدا نمودن وی نزد خدا 

 

باید  است تعلیم وتربیت اسالمی متعلمینش را 
چنان بسازد که معتقد باشند که دین اسالم علیرؼم 

، ای مستمرومداوم حساب شده دشمنانشدشمنی ه
صالحیت خود را در رهبری بشر به سوی 
سعادت ویک زندگی پاکیزه به ثبوت رسانیده 
                  است. ورویشی که دارای چنین صالحیتی است 
قابل انطباق بر زندگی انسان ها است وهر گز از 
عهده دار شدن سرپرستی امور دنیوی عاجز 
نیست. برای تعلیم وتربیت اسالمی باید در میان 
 مسلمانان این اعتقاد را پرورش دهد که وعده ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدا تحقق خواهد یافت واین گروه است که 
شایستگی خالفت در زمین را از جانب حق تعالی 
نصیب خود میسازد. این بحث را با حدیثی از 
رسول گرامی اسالم )ص( خاتمه میدهم که 
فرموده "کسی که صبح کند ودر دل خود به یاری 

ان وهمدردی با آنان مصمم نباشد از گروه مسلمان
مسلمین به حساب نمی آید وکسی که فریاد استؽاثه 
واستنصار مظلومی را بشنود وندایش را پاسخ 

 ندهد وبه کمک وی نشتابد مسلمان نیست.

 یاسین حسنی

 

 

 

 بر دیگرــر              کِ ًجبختن ثجس ایي شجی را لوــــــًرٍم ثغیر رٍیت ثِ سراغ یبر دیگ

 کِ تَ ّن ثِ هثل ایي دل ًکٌی شکبر دیگر            زخرام خَیش کن کي دل شیشِ گَى شکستی

 رــثِ هیبى هبُ تبة ٍ شت تبر ، تبر دیگ     س عشك ثبشذ ؟     ـثجساّل دل کی داًذ کِ چِ ره

 َد شٌیذُ ثَدم ز زثبى هبُ  تبثی             کِ حذیث خبل  هیگفـت ز رخ ًگبر دیگرـــشجی خ

 ل ایي جب ، تَی از دیبر دیگرـتَ ًیی زاّ               کِ چرا تَ رسن ایي شْر ٍ دیبر کردی ثبٍر؟ 

 دهی صجر کي کِ آ یذ سحرت سَار دیگر         َی آ ًسَ         ـــاگر ت ًجَد پبی کِ پری زج

 رــزار دیگرسذاز پی ات جْبى ًٍَ اللِ          ی شذ     ـدّذت ثشبرت آ ًذم کِ زهبى ّجر ط

 رـــطپذ از ثرایت آ ًجب، دل ثیمرار دیگ     ر            ــتَ اگر ًجٌذی دل را ثِ َّای دٍدی شْ
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