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ســــــــت دلکش ا یها شب نۀرا،تــــــــــــــــــــــــــــــــــدنیای من  

 شب های مـــــن، حـــــــــــــــــــــــکایت زلف پریوش اســــــــت

نک ازآ ،نیست رهرا، سی کــــــــــــــــــــــــــ ،ینه امســــــدر باغ   

 خلوت ســـــــــــــــــــــــــــرای دلبرک، شوخ ســــــــــرکش است

کســــــــی تل قــــــــــــــــــــــــــــــا  ،یاهت ارنبودســــــــــــف لــز  

 پس ازچی روســـــــــــــــــــــت؟ پیچ وپریش ومشوش اســــــت

راســـــــــــــــــــــــــــــــــینۀ مــــــتو بزن  !رخ نا جوانچــــــای   

 هــــــــــــــــــــــــــر چند تیر کین، کــه ترا، توی تیرکش اســــت

  صبح وشام ،ین ملکادر ،تســـــــــــــــــــجاری ا کــهاین خون 

 پاکــــــــــــــــــــــــــــیزه تر،ز خون شـــریف، سیاوش اســـــــت

  ملک ،کارشـــــــــتم آســــــــــــــــــــــــــــباین  ؟راچــــــــــــــــاما 

 حاکم خوش است،شیخ خوش وقـــــــــــــــــاضی هم خوش است

طـــــــــــن ضی واعیان این وقـــــــــــــــــــــــــــــــاو مــــــا م سالا  

 مس اســــــــــت کز طالهک تزویر،روکش اســــــــــــــــــــــــت

ل مـــــــــــــــــــــــــــــــــردمان شـــــــــهردشــــهر،اینجا فضای   

 گاهـــــــــــــــــــــــــــــــی زدود تیره وگــــــــاهی ز آتش اســــت

  یبنگـــــرخوب  ،ر همه جاگـــــــــــــــــــــــــا ،من شــــــــــهردر 

 تنها فضای ســـــینۀ بـــرفـــــاش بی غش اســــــــــــــــــــــــــت

 چهار نفر بودند به نامهای همه کس ، یک کس ، هرکس ، هیچ کس.

کاری مهم وجود داشت که باید انجاجام مجیج جد ی اوایجزجرو، او هجمجه کجس  جوا ج جه شجد                               

تاآنکاررااناام دهد ، همه کس مطمئین بود که یک کس آنجرا انجاجام  جواهجد داد. هجرکجس                   

 می وانست آنرا اناام دهد ، اما هیچ کس آنرا اناام نداد.

یک کس او این بابت عصبانی شد، بخاطر ایزکه، این وظیفۀ همه کس بود ، همه کجس کجکجر        

کرد که هرکس، می واند آنرا اناام دهد ، اما هیچ کس نفهمید که هرکس آنرا اناام نجخجواهجد    

داد .   راناام این شد که همه کس، یک کس را برای کاری که هرکس میج جوانسجت انجاجام         

 دهد واماهیچ کس آنرااناام نداد،  رونش کزد.

 دنیای مــــن 
”“  

 کار گـــــــــــــــــــــــــــــــــروهی

From your valentine  
 روزوالنتاین

 روزوالنتاین

 صفحه دوم
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جدی، روز ولنتاتا ت  52فبروری برابربا  41چند سالی است که  

) عنی روزعاشقتا(   رتر تد  تو،  تروی عتروستی، چتاکت ت تت 

ور کشررهای جها( باب شده است. اکثتر جترانتا( …  وو گراش ا

بدو( اطالع از ا نکه اصالً ا   روزولناا ت ،روزکتداخ رتررونتی 

ها  ا پرش دنی هااست، فقط هم نقدرم دانند که ور روز ولتنتاتا ت ، 

بتتا تتتد بتتترای کوتتتانتتت تتتکتتته ووستتتت وارنتتتد، هتتتد تتته بتتت تتترنتتتد...                 

روی ا   مرضرع ،رراسام تا تار  چه وانگ تۀ  روز والتنتاتا ت  

را هم از و د ک  وائت ت تا( کتاتترلت تی وو ت  متبت ت  استالخ، بترای 

 ررانند ا( عۀ ۀ، ب ا( وارخ.

 تار  چۀ روز ولناا  :

تار  چۀ کامو و وق ق ولناا   ور وست ن وت و آنچه از پ تشت تنتۀ 

روز ولناا   ور وست است با افوانه ورآمت ت تاته استت. امتروزه  

اهو ک  وای کاترل ی به ا   نا جه رس ده اند که حداقو سه قد س 

وجرو واشاه اند که همگی به شهاوت رست تده انتد، بتهتمت ت  ولت تو 

چند   افوانه، سعی ور باز رئی تار  چه آ  ت  ولتنتاتا ت  وارنتد. 

ور صده سرخ م الوی که مطابق مت تشترو بتا اوا تو  -روز ولناا  

شاهنشاهی ستاستانتی هتا ، ور روخ بتاستاتا( فترمتانتروا تی بتنتاخ 

ک رو رس ووخ حاکم برو. ک رو رس عقا د عج بی واشاه، از جم ته 

ا نکه برای سربازا( مجروامپراتترری،التبتاته زت تراز آنتانتی کته 

همور و فرزند وارند  واما سربازا( جنگجرتر وبهاری هوتاتنتد، 

کند. کت ترو ترس بته قتدری بت ترحتم وبتر ت ه  ازوواج را قدز  می

فرما( اش به انداز  قاطع بترو کته هت تچتکتس جتربت کتمتی بته 

ازوواج ستتربتتازا( را نتتداشتتت. امتتا کشتت تتشتتی بتته نتتاخ والتتنتتاتتا تت  

)والنا رس ، م ف انه عقد سربازا( رومی را با ورارا( محتبترب 

ا شا( می بوت. ک رو رس ووخ از ا   جر ا( ربروار مت تشترو و 

وسارر م دهد که والنا رس را به زندا( ب ندازنتد. والتنتات ترس ور 

زندا( عاشق ورار زندانبا( م شترو. بتا تترجته بته آنتچته کته ور 

ائتی  افوانها آمده است، کش ش ولنا ترس بترای آ( ورتاترنتامته ه

 From  از طتر  والتنتات ترس تتر)” نرشاه و آنها را با نرشا  

Your Valentine  امضاء کروه استت، اصتطتالحتی کته تتا بته

امروز مررو اسافاوه قرار  رفاه و برفرر، بر روی کتارت هتای 

شرو. سرانجتاخ کشت تش بته جترخ بوتات  عتقتد   ولناا   مشاهده می

ازوواج عشاق، بر رال  قانر( ک رو رس ووخ، اعداخ مت تشترو و 

بنابرا   او را بعنرا( فدا ی و شه د راه عشق مت تدانتنتد و از آ( 

 زما( والناا   تبد و به نماوی برای عشق وعاشقی شده است.

هد ه روز والناا  : ور کشررهای اروپائتی و امتر تکتائتی، واو( 

چتتاکتت تت تتت بتتعتتنتترا( هتتد تته روز والتتنتتاتتا تت ، از شتتهتترت رتتاصتتی 

برررروار است. تۀئ   چاک  ت و پ ا  انراع آ( ،نت تۀ از آواب 

استت  روز والناا   بشمار م روو واز نظر ع می هم ثتابتت شتده 

که رررو( چاک  ت وال برعشق ورزی و ا بهتمتا( ستا( مت تۀا( 

عشق ورزی را ور انوا( باال م برو الباه نه مصتر  بتی رو ته 

ا تت  ور حتتالتتك استتت اتته ورونتت تتای استتالخ ، روز ازوواج    آ(.

وومو ما( براساس آمرزه هاي اسالمك،شاوی متانتنتدعت تد استت، 

ولك ون اي زرب به ول و پتر  بترو( و روي آورو( بته شتاوي 

هاي ااذب مجبرر است اه ا نگرنه مروخ ررو را فتر تد وهتد و 

شاو اند. هر روز زوج موت تمتا(، بتدستاترر رتدای ز تبتا تی هتا، 

 روزعشتتق ورزی استتتو  طتتررئتتکتته م )ج  متت تتفتترمتتا تتد:         

های او ا نکه همورانی از جنس ررو شما برای شمتا    واز نشانه" 

آفر د، تا ور کنار آنها آرامتش  تابت تد و ور مت تا( تتا( مت وت و 

هائی است بترای کوتانتی کته تتفتکتر  رحمت قرار واو، ا   نشانه 

  .54آ ۀ م کنند." )سرر  روخ / 

والناا   اسالمی و ا بعبارت و گر، روز عشق ورزی استالمتی، 

هما( ا اخ مع نۀ م تعالی است، آنهم ا امی که ورآ( رداونتد )ج   

 او م شرو و به عباوت پرورو ار پرواراه می شرو. روزهائ تکته 

ر فَتَّرن تهتا  شعائر الهی، بۀرگ واشت م شرو: َو َمْ   َُعظِّْم َشعتائرتَر م 

ْ  تَْقَرى اْلقُ ُربر )سرره حج، آ ۀ   و 52مر

ترجمه : "کوانی که شعائتر التهتی را بتۀرگ وارنتد، از تتقتری  

 پراپ شگی ول های ا شا( است."

تقری الهی و رداترسی به متا حتکتم متی کتنتد کته از تتقتد تس و 

بۀر داشت روزها ی مثو روز والناا ت  و متانتنتد آ( کته روش 

آلرواست پترهت تۀ کتنت تم و   وارواتی ناشی از فرهنگ زرب و  ناه

بجای آ( اع او اسالمی که ا اخ پونتد تد   م )ج  انتد و شتعتائتر 

 الهی ور آ( ها بۀر داشت م شرو، تقد س و بۀرگ واشاه شرو.

 

 واژه ها و واژهگانه های )یعنی لغات واصطالحات( سیاسی وحقوقی

 “ضاحک”محمد امان  ینروز ولنتا

 اپسود )سازمان همبستگی مردمان افریقا وآسیا(

Aapsod( Afro-Asian people's solidarity organization) 

یک سارمان فراقاروی بیشتر متمایل به قطب کشورهای سوسیالست 

م تشکیل 1957سابق، زیرنظرشوری جهانی صلح که درسال 

داده شده وروی هدف بسیج کردن کشورهای بیطرف صلح 

دوست ازمیان کشورهای باصطالح جهان سوم، ایجاد کردید 

 م ادامه داشت.1970وفعالیت های آن تا سال 

   'ABC of politicsالفبای سیاسی......

ساده ترین مبانی واصول مقدماتی علم سیاست، بنام الفبای سیاست 

وعلم سیاست معروف بوده وشمرده میشود. برای اینکه بتوان 

بربخش وابعادگوناگون این دانش تسلط پیداکرد، باید نخست 

دربارۀ جامعۀ بشری معلومات الزمی راکسب وبدست آورد، 

یعنی کسب معلومات پیرامون هنگام وزمان پیدایش جامعۀ 

بشری ، دربارۀ چگونگی پیشرفت وتکامل آن، پیرامون 

قانونمندی های حاکم بر تکامل وسیرگذارازیک مرحله بمرحلۀ 

دیگر، هماناحصول اطالعات وآگاهی ازالفبای سیاست گفته 

 میشود.

 ABCکشورهای هم قدرت  -ارجنتاین؛ برازیل وچیلی

power's  ,………………………………., 

این سه گشور یادشدۀ باال، ازشمار کشورهای واقع درقارۀ امریکای 

التین است وواژهگانۀ یادشدۀ باال ازحروف اول نام های این 

خوانده ونامیده  ABC)سه کشور اقتباس شده وبنام کشورهای )  

م درهنگام 1914میشوند، این سه کشور، بدلیل اینکه درسال 

بروز اختالف میان کشورهای ایاالت متحدۀ امریکاو 

( عمل کردند، بنام Mediatorمکزیکوبحیث میانجی )

 ( یادمیشود.ABCکشورهای )

 Abolitionismالغاگرائی ویا بردگی ستیزی

………………………….. 

ازدیدگاه تاریخ، این واژهگانه ، گستره های ستیزش زیرین را 

 دربرمیگیرد:

هواداری ازبرداشتن موانع گمرکی میان کشورهای جهان  1

بازارگانی ولواینکه زیرنام هرنوع اسم  –درعرصۀ سوداگری 

 ورسمی ، عادات ویا مبانی عنعنوی هم باشد. 

هواداری ازدید الغای بردگی واین واژهگانه برای اشاره الغای  2

بردگی بطورویژه درایاالت متحدۀ امریکا بود وعنوان یک 

جنبش اجتماعی بود که درالغای بردگی وبرده داری، 

ایاالت  19درسوداگری ، خرید وفروش بردگان درتاریخ سدۀ 

 متحدۀ امریکا، سعی تالش بخرج میدادند.

امتناع ویاخودداری 

 ..……………………Abstentionismگری

عبارت ازروند گرایش فرداست به کارخودداری ازانجام وظایف 

اجتماعی، ازآن شمار، خورداری ازانجام وظایف انتخاباتی ، 

بویژه امتناع ازدادن رأی در روزهای رأیدهی است وخودداری 

ازدادن رأی امکان دارد، بیشترناشی ازبی اعتنائی ویا بد بینی ، 

 یکنوع مخالفت واستیزه ، بشکل تلویحی وضمنی باشد.

 .………………… Absolute majorityاکثریت مطلق

واژهگانه واصطالح نظام اکثریت درشمارش تعداد آرای رایدهندگان 

حین برگزاری انتخابات وتثبیت نتایج ودرنهایت اعالم نام برنده 

درانتخابات رئیس مقام ریاست دولت ویا اعالم نام های کاندیدان 

برندگان انتخابات پارلمانی، شوراهای والیتی ، شوراهای 

ولسوالی ها وروستاها ، شهرداری ها وغیره ، بحیث یک نظام 

وبنام نظام ویا سیستم اکثریت مشهورومعمول میباشد. 

بطورمعمول ازصدفیصد رایدگان ، هیچ یکی از حصص سه 

تقسیم گردیده  =    3,333گانۀ این عددصد که 

وهرحصۀ ازاین حصص ثالثه، نمیتواندکدام نتیجۀ را ببارآورد. 

مثالً هرگاه دو مدعی احراز کرسی رئیس ، ریاست دولت آراء 

فیصد آراء ویاباصطالح نصف آراء  50مساوی ، یعنی هریکی 

مساوی “ رایدهندگان رابدست آورند، براساس این فرمول که

پیروز شمرده نمیشود ، ” برمساوی حاکم وغالب شمرده نمیشود 

 بناًء باید توازان واصل تساوی وآراء برابر، به نفع یکی برهم 

بخورد ، تاباشد که پیروز وبرنده برجسته معلوم وهویدا گردد، 

لهذاازنگاه مفهوم اصطالحی وواژهگانوی ، واژهگانه های 

زیرین دراین سیستم ویا نظام اکثریت ، مورد کاربردواستفاده 

 :قرارمیگیرد

که بنام اکثریت ساده   . Absolute Majorityالف : اکثریت مطلق

Simple Majority   ویا اکثریت نسبی Relatively Majority  ، 

است که یک  نیزمعروف و نامیده میشود، عبارت ازتعداد آرائی

فیصد آراء  05الی  00،  05یا  05فیصد به باال یعنی  05کاندیدا ، از

 رایدگان را بدست می آورد.

 Decisively or categorically اکثریت قاطع ویا اکثریت قطعی ب :

Majority   از خودکردن دوحصۀ ازصد فیصد آرای عبارت، 

دوسوم  (رایدهندگان توسط یک کاندیدا است که بنام اکثریت دوثلث )

 %67=33,333+33,333ویا بنام اکثریت قاطع) یعنی

 نامیده میشود. ( 33,333x2=67%و

 Unanimity of votes or the اکثریت صد فیصد ویا اتفاق آراء ج :

hundredths percentage.    عبارت ازهمان آرائی رانشان میدهد

که یک کاندیدا، تمامی وکل صد فیصد اراء رایدهندگان را ازآن خود 

نماید، دراین حالت واضح است که رقیب انتخاباتی چنین کاندیدائی فقط 

 صفر آراء رانصیب میشود.

بخاطرداشت که اکثریت های قریب نیز بطورزیرین مورد کاربرد  باید   

  دارد:

برنده  که دارندۀ چنین آرائی 05 -94اکثریت قریب مطلق درحدود  1

 محسوب نمیشود.

 65 – 63 اکثریت مطلق قریب به اکثریت قاطع یعنی برندۀ درحدود 2

 فیصد آراءرا میرساند .

آراء  93 – 45اکثریت قاطع قریب باتفاق آراء یعنی برندۀ درحدود  3

 رایدهندگان را افاده مینماید. 

 رایدهندگان. فیصد آراء 49 – 40اکثریت قریب باتفاق آراء یعنی  4

پیرو نظام  باید بخاطرداشت که اکثریت مطلق بیشتر درکشورهای

حزبیت دوحزبی چون در بریتانیای کبیر، ایاالت متحدۀ امریکا ، 

  افغانستان و سایر کشورها متداول میباشد.
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بنام حق که سخن او کوتاه، تفسیراش 

 طوالنی است

 اهدا: ووساانی را که م اصرم  رانندو مفصو می اند شند.

 شریف ترین شاه دنیا درخانۀ شطرنج زندگی میکند. -

 برکت نفوس ازخشکسالی روزهای جمعه است. -

 افسوس را، که ازدست رفت، می خورند. -

 خانه نداشت، دردهلیز قلب زنش زندگی میکرد. -

قانون مصون ترین قفس دنیا است؛ دروازۀ کاغذی  -

 وارو.

 خشکسالی درچشم دهقان میبارد. -

 جنازۀ ماهی را درروغن میشویند. -

 سلیقۀ بعضی هارا ازسوراخ جوراب شان تماشا کنید. -

 شاخ مرگ درُدم زندگی آویزان است. -

 تاقانون رحم نکند، عدالت نمی میرد. -

بو ار فاص ه “ آوخ”تاریخ که دروغ نمیگوید مابا  -

 وار م.

 قلب زن قفل ندارد وازمرد دروازه. -

 خشم مغزرا سبک ومشت را سنگین میسازد. -

 خواب ماه عسل شیرین نیست. -

 نبروه ا م.“ آوخ”آدم های هستیم که هیج وقت درحد  -

 گناه ، مؤد، بی انفضا است. -

با ا   “ اکس”زندگی معادله است که با آن طرف  -

 «.ه چ»طر  

 رشوت تار ریش اختالس است. -

 ماهی تیمم نمیکند، حتی درتابه. -

بر رفاه ازمجمرعۀ کار ک ماترروطنج ۀ  نج د م 

تحت عنرا( افغانواا( ق د آس ا استو “وهۀاو”

 رر( پمپ م کند.

 

  م  با زما( قرار همۀ وای موالمت آم ۀ  ذاشاه اخ که نه او

مرتباً مر ونبال کند ونه م  از او فرار کنم باآلرره که روزی 

 بهم رراه م رس د. )مار ر ال ر 

  هر ۀ ور مو ر پ مروه شده  اخ برندار ز را ا   راه تنها به

 هما( جای م رسد که و گرا( رس ده اند. ) راهاخ بو 

  ور عشق هم شه قطر  جنر( هوت وور جنر( هم هم شه

 قطر  عقو.)فرور ی ن چه 

  ذشت زما( بر آنها ی که مناظر م مانند بو ار کند، برآنها ی 

که می هراسند بو ار تند، بر آنها ی که زانری زم ور بغو 

م گ رند بو ار طرالنی وبر آنها ی که به سر ررشی 

م گذرانند بو ار کرتاه، اما بر آنها ی که عشق ورزند زما( 

 (را آزاز وپا انی ن وت.  )و   اخ شکوپ ر

  بو اری مروخ شاوی های کرچی را به ام د ررشب ای بۀرگ

 از وست م دهند.)پرل س باک 

  ورک زند ی تنها با نگاه به  ذشت م ور است اما زند ی

 کرو( تنها با نگاه به آ نده. )سرر( ک رکگارو 

  وقای ا   همه اشاباهات جد د وجرو وارو که م ارا( مرتکد

 شد چرا با د هما( قد می هارا تکرار کرو.   ) برتر اندراسو 

  ر م ارانوام به جرانی باز  روخ بازخ تماخ هما( اشاباهات را 

 م کروخ اما قدری زووتر.  )تالرال بنکهد 

  ه چ چ ۀی را نم ارا( به کوی  او واو اما م ارا( به او کمی

 کرو تا پاسخ ها را ور ورو( ررو ب ابد.  ) ال  ه 

  کوانی هواند که باما صحبت م کنند وما به آنها  رش نم ده م

کوانی هواند که مارا آزار م دهند و جراحت ماند اری باقی 

نم گذارند اما کوانی هم هواند که تنها سری راه زند ی ما 

قرار م گ رند ومهر ونشا( شا( برای هم شه بر ما م گذارند. 

 )سیسیلیا میرلیز(

   . ف وفۀ حق قی آ( است که و د( ون ا را ووباره ب امرز م

 )مرالو پونتی(

  عشق بهار   نغمه ور مرس قی زند ی است انوا( بدو( عشق

هر ۀ باهمراهی با شکره بشر ت همنرا ن راهد شد.  )روک 

 شنا در 

  کوی را که ووست واری ووسات ندارو کو که تررا ووست

وارو تر ووساش نداری اما کو که تر ووساش واری وآنهم 

ووسات وارو برسم وآ    زند انی بهم نم رسند ا   رروش 

  ی رنج است.  ) وکار ع ی شر عای 

 حکایت یکم

یک روز شیطان حضرت ایوب )ع( را      

ورحالت اوای عباوت و د، ورآ( وخ ورتمامی 

وجروش آتش حود بو شد وور رفت ، آناً ورتد 

وتالش افا د تا آ( حضرت را ازاوای عباوت ور 

راه رداوند)ج  منع کند ، اما نارانوت .  ی 

روزی به پ شگاه رداوند)ج  تقاضا کنا(  فت ، 

الهی! ا رب ا   قدر عباوت شمارا، ب اطری 

اوام کند، بدل و ا نکه شما برای آ( مال ، وولت 

اوالو به کثرت ووفرت اعطا کرو د وآنهارا 

نعمت صحت هم ب ش د د وا ر برسرآ( کداخ 

تک  فی نازل شرو ، آنگاه عباوت شما را ه چگاه 

اوانم کند. اما رداوند)ج  ورپاسخ ا   و د، 

فکرش طا( را ز ط وانوت وفرمروند که ا   

ر ال وفکر تر ش طا( ز ط است ، برو د م  

شمارا ارا ار م دهم تا ا نکه هرآنچی که 

م اران د بامال ، جا( واوالو حضرت ا رب )ع  

انجاخ وه د وبکاربه بند د، ورنها ت به ب ن د که 

چی کاری کروه م اران د . ورنها ت ش طا( به 

تصم م ررو ور روزاول اوالو حضرت ا رب

)ع( را هالک گردانید، اماحضرت ایوب )ع( 

آ( روز صبر کروه وشکررداوند)ج  را بجا 

کرو وپس ازآ( به اوای عباوت ب شاروز او 

مشغرل شدند. روز و گرش طا( تمامی امرال 

حضرت ا رب)ع  را آتش زوه وتباه کرو ، پس 

ازآ( هم، حضرت ا رب)ع  صبرپ شه کرو 

وشکر رداوند)ج  را بجاکروه وز اوتر باوای 

عباوت رداوند)ج  مشغرل شد وا نرا ن ۀم گفاند 

که ا   همه چ ۀها اعط ه وامانت رداوند)ج  

بروه، امانت ررورا پس  رفت، پس ما کی 

هوا م که شکره وشکا ت کن م. ورروز سرخ 

ش طا( ورجوم مقدس آ( حضرت)ع  پف 

کروه، ورنا جه سراسرجوم آ( حضرت زرمی 

شد، اما وراوای عباوت حضرت ا رب)ع  کداخ 

فرقی بم ا( ن امد،  اما ش طا( ا   صررت حال 

راو ده، مأ  رس شده وورنها ت قبرلدار شد که 

به پ غمبرا( رداوند)ج  ه چ کداخ مکرو ح  ۀ 

ش طانی کار رنمی افاد، پس ورنها ت رداوند

)ج( حضرت ایوب را شفأ داد وتمامی چیزهای 

 از وست واوه اش را واپس برا ش ووباره واو.

 فسونگری های شیطان 
 حکایت دوم

حضرت معاویه )رض( در         

رراب بروند و اما هنگامی که وقت 

نماز صبح فرا رس د و کداخ کوی 

صدا زو و  فت ای معاو ه! ب دار 

شر که هنگاخ نماز صبح است و ا ر 

و ر نمائ د از نماز جماعت 

م مان د.آ( حضرت  از رراب 

بررراست، چهار سری ررو را 

و د،کوی را ند د که آنهارا ب دار 

کروه برو . آنگاه پرس د ،کی برو! که 

م  را ب دار کرو؟ اما ور مقابو 

پاس ی شن ده شد که م  ش طا( 

هوام ، ولی معاو ه )رض فرمرو که 

ب دار کرو( م  ترسط ش طا( آنهم 

برای اوای نماز با جماعت ،تعجد 

آور و ح رت برانگ ۀ است ، بناًء 

شما اول ا نرا بگرئ دکه چرا شما ا   

کار ن کر را کرو د؟، اما ش طا( ور 

پاسخ  فت  ه م  برای اوای نماز 

جماعت ،شما را ب دار نکروه اخ 

،چر( ور جمعۀ هفاۀ  ذشاه ،نماز 

جماعت شما، فرت شد وشما بو ار 

 ر ه کرو د وم  س نا( مالئ که را 

شن دخ که باهمد گرم گفاند که :  ر ۀ 

معاو ه )رض  مررو پوند رداوند

)ج( قرار گرفت و ثواب هفتاد نماز 

جماعت را برای وی ب ش دند، ای 

معاو ه!امروز ن ۀشما ور رراب 

برو د،م  فکرکروخ و ترس د خ که 

مباوا شما ور رراب بمان د و نماز 

شما ور جماعت قضا شرو،ا ر نماز 

جماعت شما باز هم قضا م شد ، شما 

باز هم  ر ه م کرو د،ور نها ت 

رداوند)ج  برای شما باز هم ثراب 

هفااو نماز جماعت را م داو و بد   

راطر،م  شما را ب دار کروخ تا 

ا نکه شما نماز ررورا با جماعت 

ب ران د و فقط ثراب  ی نماز 

 جماعت را حاصو کن د.

 حکایت سوم

در زمان حضرت عیسی )ع( یک        

رانم ن کب ت و صالحۀ وجرو واشت ،ا   

رانم ور تنرر، رم ر هارا زوند و پس 

ازآ(، ن ت کروه، به نماز ا وااوند. ور 

هم   هنگاخ، ش طا( بشکو و چهر   ی 

رانم و گری به نۀوش آمد و  فت که نا( 

های تا( ور تنرر سرراه و راک شده 

است ، اما ور ن ت رانم نماز ۀار، کداخ 

تفاوتی بم ا( ن امد،پس ش طا( بچۀ ا   

رانم را  رفت وور تنرر اندارت ، امابا 

ا   کار هم ،رانم نماز ۀار چندا( ترجه 

با   ررداو نکرو، پس از آ(، شرهر آ( 

رانم آمد و و د که بچه اش ور تنرر ور 

م ا( رروج های آتش بازی م کند ، ور 

ا( هنگاخ رداوند)ج  رروج های آتش را 

به عق ق سرخ ز د و ز نت تبد و کروه  

و شرهر هما( رانم پس از آنکه فرزندش 

را ازآتش ب رو( آورو، و نۀو حضرت 

ع وی )ع  رفت و ور باره ا   رو داو به 

حضرت ع وی حکا ت کرو، اما ا( 

حضرت فرمروند ، که رانم تا( را نۀو 

م  ب اور د وقای که ا( رانم ن ی س ر 

نۀو حضرت ع وی )ع  آمدند ، ا( 

حضرت از البالی نقو آ( رانم ور افااند 

که کداخ اعما ل ن کرئی را ور راه رداوند 

)ج( انجام میدهند، در آخر االمر، 

حضرت ع وی )ع  پرس دند که شما چی 

کاری کرو د؟ که ا   واقعه صررت 

 رفت،اما آ( رانم ور پاسخ  فت :  ا روح 

م !م  هر هنگام که بی وضر هوام ، 

فرراً وسانماز )وضر  م کنم و ه چ  اهی 

بی وضر نم گروخ و هر آ( هنگام که 

وسانماز م گ رخ فرراً نماز ررو را اوا 

م کنم ، عالوتاً هر آ( ک وکه نۀو م  

حاجت پ دا م نما د و  دائی م  راهد ، م  

هما( حاجت مشروع وئ را که پوند د  

رداوند)ج  است ، برآوروه م وازخ ، 

ضمناً اذ ت مروخ را با صبرتحمو و 

  برواشت م کنم                                  

 اند شه ها
“ام د“ محمد عار   
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الهك است که  تحفۀ کك از ساز  کارهاي ح ات و زند ك ، ام دواري است. از نظر جها( ب نك ترح دي ، ام د 

چرخ زند ك را به  روش وا م دارو و مرترر تالش و انگ ۀه را پرشااب م کند. ا ر روزي ام د از انوا(  رفاه 

شرو ، وورا( رمروي و ا واائك او فرا م رسد. ورحق قت ام دواري ، حالت نفوانك است که ور آ( ، انوا( به 

امرر که اناظارش را وارو، ول بواگك پ دا م کند. ام د ،  عنی ور اناظار چ ۀي برو( است، ور حال که ب شار 

وسا و و اسباب آ( فراهم شده  باشد.  معمرال ام د و آرزو ، ور فرهنگ پارسك ،  ماراو    کد گر بکار م روند 

، ور  ی تح  و م ارا(  فت: ور هر ام دواري ، آرزوئی هوت ، ولك هر آرزوئك ، ام دواري ن وت. بعضك 

افراو به ول و شکوت هاي  ذشاه ، ام دشانرا از وست واوه  طررئکه، زند ك بدو( ام د را قابو تحمو ندانواه و 

ور نها ت ، بدتر    ۀ نه  عنك مرگ را مشکو  شاي ررو می  ابند. آنعد  هم که زنده اند ، ور واقع مرو ا( 

ماحرک ب شی ن واند. همچنا( ور اسالخ ، ام د و آرزو جا گاه رف عك وارو تا جائ که ور روا اتی ازام د، بعنرا( 

رحمت الهك  او شده است. پ امبر )ص  ورا   مررو چن   م فرما د: "ام د و آرزو ، رحمای براي امت م  است 

و ا ر ام د و آرزو نمی برو ، ه چ ماوري فرزندش را ش ر نمك واو و ه چ بازبانك، نهالك نمك نشاند". ماور ، 

الگرئ عاطفه و مهربانك است ، اما آنچی که  ی ماور را به مهربانك وا م دارو، بارا( عطرفت وي را سراز ر 

م کند، آ( چ ۀام د است. ا ر روزي ام د را از وي بگ رند، حاضر ن راهد شد تا حای نرزاو ولبندش را ش ر 

بدهد. ور حد ثك از حضرت مو ح )ع  م  ران م: ع وی )ع  ور جائك نشواه برو و پ رمروي را مشاهده کرو که 

عرضه واشتو “ ج“برس  ۀ  ب و و ک نگ، به کند( زم   مشغرل است ، حضرت مو ح )ع  به پ شگاه رداوند

ردا ا! ام د و آروز را از او بگ ر!نا ها( پ رمرو، ب و را به کنار اندارت و روي زم   وراز کش د و رراب د. 

کمك بعد،حضرت مو ح )ع  عرض واشت و بارالها! ام د وآرزو را به او بر روا(! نا ها( مشاهده کرو که 

پ رمرو برراست و ووباره مشغرل فعال ت و کار شد. حضرت مو ح )ع  ازآ( ش ص س ال کرو که م  وو حال 

م ا ف را از تر و دخ ،  کبار ب و را به کنار افگندي وروي زم   رراب دي ، اما ور مرح ۀ  ووخ برراساك و 

مشغرل به کار شدي ؟ پ رمرو ور جراب  فت: ور مرتبۀ اول فکر کروخ، پ ر و ناترا( شده اخ ، چرا ا   همه 

ب رو زحمت وهم و تالش کنم؟ ب و را به کنار اندارام و بر زم   رراب دخ. ولك چ ۀي نگذشت که ا   فکر 

ب اطرخ رطرر کرو که از کجا مع رخ که سال هاي ز اوي زنده نمانم؟ انوا( تا زنده است با د براي ررو و 

رانراوه اش تالش کند ، از ا   رو برراسام و ب و را  رفام و مشغرل کار شدخ.                                    

 چنانچه مرالنای ب خ مك  ر د:                  ر نبروي م و و ام د ثمر              کك نشاندي بازبا( ب خ شجر

 همچنان در داستان دیگری نقش امید را بوضاحت میبینیم که بقرار زیر درعمل دیده میشود:

شمع اول گفت: من  چهار شمع به آهستگی می سوختند ودر محیط آرامی، صدای صحبت آنها بگوش میرسید:

صلح وآرامش هستم، اما هیچ کسی نمیتواند شعلۀ مرا روشن نگه دارد. من باور دارم که بزودی میمیرم... 

سپس شعلۀ صلح وآرامش ضعیف شد تا اینکه به کلی خاموش شد. شمع دوم گفت: من ایمان هستم وبرای 

بیشترین آدم ها دیگر در زندگی ضرور نیستم، پس دلیلی وجود ندارد که روشن بمانم.... سپس با وزیدن نسیم 

مالیمی، شمع ایمان نیزخاموش گشت. شمع سوم با ناراحتی گفت: "من عشق هستم،ولی توانائی آنرا ندارم تا 

دیگر روشن بمانم. انسان ها من را در حاشیۀ زندگی خود قرار داده اند واهمیت مرا درک نمیکنند، آنها حتی 

فراموش کرده بودند که به نزدیک ترین کسان خود عشق بورزند."  طولی نکشید که عشق نیز خاموش شد. 

ناگهان... کودکی وارد اتاق شد وسه شمع خاموش شده را دید و گفت: چرا شما خاموش شده اید، شما قاعدتاً 

باید تا آخر روشن بمانید. سپس شروع به گریه کرد. آنگاه شمع چهارم گفت: نگران نباش! تا زمانیکه من 

وجود دارم ، ما میتوانیم بقیۀ شمع ها را دوباره روشن کنیم. من امید هستم! با چشمانی که از اشک وشوق می 

برعکس ام د ها وآرزو های درخشید، کودک شمع امید را برداشت وباآن بقیۀ شمع هارا روشن کرد. 

مف د،آرزوهاي واهك را ا نگرنه ترس م فرمروه اند: آرزوهاي وراز ، عقو انوا( را مك برو ، وعد  آررت را 

وروغ مك شمرو ، انوا( را به زف ت وا م دارو و سر انجاخ آ( ، حورت و ندامت است.چنانچه شاعری 

  م فرما د:

 آرزو بد ن وت طغ انش بد است

 هوت ور ا ررب و طرفانش بد است

  ر چه هر م  ك هما ر( مرکبك است 

 رارج از اندازه،جرال نش بد اســــت.

مرالنای ب خ ور قالد واساا( کرتاه، ول بوا  ب هروه بامرر واهك و وور از حق قت را، چن   ترس م کروه که 

 مضمرنش ا نگرنه است:

ش ص زر بك با شااب بدنبال رانۀ مك  شت ، ووساش که رانۀ ررابك واشت ، وي را با ررو برو و به او  فت: 

ا ر ا   رانه سقف م داشت، تر را ور کنار ررو جاي م داوخ. ا ر ورا   رانه اتاق و گري م برو ، همورت ن ۀ 

آسروه ور ا   جا اقامت م کرو. ا ر اتاق و گري بروی ، مهما( ها ت را ن ۀ ورآ( جاي م داوي. آ( ش ص ور 

 پاسخ  فت:  آري په ري  ارا( ررش است                ل ی اي جا( ور)ا ر؟  نارا( نشوت.

طررئکه قرآ( مج د آرزوئك را که مارجه ارزش هاي واالي انوانك باشد و رنگ الهك ب رو   رو ، برتر   

م فرما ند:"مال و فرزندا( ، ز نت ح ات ون ا هواند و ارزش “ج“آروزها و ام دها وانواه استوآنجا که رداوند

 هاي پا داروشا واه،نۀو پرورو ارت، ثرابش بهار و ام د ب ش تر است".

ا   ام د ماعالك، رچه ب روجامۀ عمو نپرشد،ارزشمنداست واز روا ات اسافاوه م شرو که رداوند به مقدار ا   

 آرزوها و ام دها ، به افراو با ا ما( ، اجر و پاواش م دهد.

 Jawanan-e-Allahyar 
 صاحب امتیاز: نهاد فرهنگی واجتماعی جوانان اهلل یار

 “منش”سردبیر: محب هللا 

 “رفعت”معاون سردبیر: زمان 

 “ظهیر” نویراستار: عبدالمنا

 تحت نظر هئیت تحریر.

 تمویل کنندگان: مردم هللا یاروغور.

  abmannan_zaheer@yahoo.com ph:0799101476آورس برقی :  

Email: Mohib.manish@gmail.com Mobile No:0796148879 

 ماهنامه: ازمطالب ومقاالت ارسالی شما استقبال مینماید.

 ماهنامه: در رد، پذیرش ، ویرایش وتلخیص مطالب، دست آزاددارد.

 ماهنامه:  مسئولیت های ناشی ازتخطی های محتوائی را بعهدٔه نگارشگران ونویسندگان مطالب ومقاالت میداند.
 0111تیراژ: 

“منش”سرودۀ از استاد غالم رسول   

 سفرکروخ ر ال انگ ۀ،  شام وشـــــــــت وصحرا را        به کــــــره ووســـت پ مروخ، رهی بو ارو تنها را

 به چشم ســـــر بد دخ، سنــگ و تپه رـار وراشاکش      عجد احواس رــــرشنروی، تماشا کـروخ هر جارا

ر ر باو  اوشو چی ش ر    او کرو مارا“ مـراوی”زبـــــار راطــــــــــــرخ از ووره های، وور  اوخ واو       

 هما( شد ها،هما( روزها،کــه رفاش اجـــو جنب د       به پ غاخ و به نامه،شرح م داو وضع واوضــاع  را

 هما( لحظه کـــــــه م  رراندخ، رط ز باو رنگ نش       وجروخ لرزه کــــــــــــرو از ورو،  فام وا ور غارا

 جــــرانا( وط  امروز،ور  ــــرواب رر( زرق اند       چـــــــرا آمد چن   روزی، که آورو ا   بال هارا؟

 هنرزخ هفاۀ نگذشاه برو،از نامـــــــــــــــۀ رنگ نش        کــه جغد راو ر سر واو،اعــــــــــــال( فرت آنهارا

 "شب تاریک وبیم مـــــــــوج وگردابی چنین هایل"      فرورفتم زغم در خود، ندانم شب چون گذشت مارا

 زبعد سالی بابا ش، ز ارت ورمــــــــــۀارش رفت       به بر شت سری ما آمد، ربر واو حــــــــال آنها را

 به پاس زم شــــــــــــر کی  فام! ای بابای زمد ده       به رـــــــــران م نامـــه ها ش ، تا  شا د عقد  ما را

 به جنبان د سر، تأئ د کــــــــــــــروو مناظر بنشوت       ب اوروند آ( نامه ، به پا کــــــــرو شرر وزـرزـارا

 م نر ود: با ربــر!ای ووسادارانم       کــــنر( محصرر  شــام مــــــ ، سپاه جهو ون ا را“ مـــــــــــراوی”

 ب ـاوخ آ د آ( واوی ،چم  ها، آب وکــــــــــــرها ش       ر االتـم روو هروخ، ب ابا( وشــــــــــت وصحرا را

 فـــــــــرامرشم مک  ای ماخ! که م  راه، سفر وارخ       همه را ووست مـــ دارخ، ا ر سنگ است ا ر رارا

 نکــروخ ع ش ور ون ا، بفکــــــــــــــــر مرومم بروخ       فـــــــرورفام به  ـــــروابی، زب ت بد نگر( سا را

 م روو،عقبی حـــاللی،  ــــر کنند مارا“ مــــراوی”سالمم را بگــــــــــر ای نــامه ! بر پ روجرا( آنجا      

 فغا( و ش ر( بابا، چنا( اندوهگ    ـــــــــــــــرو د       کــــه طاقت، طاق  شــت آنجا، همه پ رو جرانا را

 آشـــــــــکا را برو       به عۀخ وز رتش از مــرگ ررو، فهمانده برو مارا“ مراوی”ور غا! حوـرتا! مرگ 

 روانش شاو باو! پـرواز روحش آسمــــــــــــانی باو       رـــــدا ا! شاو م دارش کــه مر ش رواه کرو مارا

“مرادی”بیاد بود محمد هاشم   نقش امید در زندگي   
 عبدالمنا( ظه ر


