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ّلًجبت هطتلف خِت ایدبظ  ءّازكبـ هؽظم هللا یبؼ اؾلؽابظؼک خْاًبى ث اؾ یکثیؽػعۀ ثبُوت 1389ظؼقبل  فؽٌُگی ّ اختوبػیایي ًِبظ 

ۀ ًبه اضػ خْاؾ هٌطمَ ثب ۀّآگبُی ظؼثطم تؼلین ّتؽثی یػلوهْضْػبت  فؼبلیتِبی فؽٌُگی ّ اختوبػی ،ؼنع ّتمْیت افکبؼخْاًبى ،ًهؽۀ اًگیؿ

ًِبظ ایي اقت کَ ثؼعاضػ خْاؾتْاًكت کَ  یکی اؾفؼبلیت ُبی ایي.ّؾاؼت هستؽم ػعلیَ پبثَ ػؽيَ ّخْظ گػانت  اؾ( 1390/2/14) هْؼش
کْؼقِبی  ،هسؽّم تؽیي لؽیَ خبت کَ اؾًؼوت قْاظ ثؽضْؼظاؼًجْظًع نبهلاؾظاًم آهْؾاى لؽیَ خبت هطتلف  یظؼخوؼ1389ظؼؾهكتبى 

غبؼهللا یبؼ ایدبظ  ۀمطٌظؼهؼا (ؼیبضی، فؿیک، هثلثبت، ٌُعقَ، کویب، پهتْ، ظؼی، اًگلیكی ّکوپیْتؽ )آهْؾنی ؼایگبى اؾلجیل هضبهیي هکتت 

نطًی هسًلیي  ۀکْؼقِبی آهْؾنی ؼایگبى کَ ثبثْظخایي  .ّؾًعٍ کؽظى اهیع ظؼ ظلِبی نبى گؽظیع کَ ثبػث تهْیك نبگؽظاى ّاقتبظاى.کٌع
 600ضْظقؽهبیَ گػاؼی کؽظًع ّکْؼقِبی آهْؾنی ؼایگبًؽا ثؽای  ۀکَ ُؽهسًیل ّ اقتبظ اؾ ضؽچ ؼّؾاًّاقتبظاى توْیل گؽظیعٍ ثْظ طْؼی

اقبتیعّهسًلیي ّؼؾیعٍ ّثبظؼک هللا یبؼا یدبظ .تعؼیف ًوْظًعي ظّقتی ثَ اّالظ ایي قؽ ؾهیي ّط ػبلیآهْؾ ثَ هعت چِبؼ ثؽج ثبُوت ظاًم 

ظؼیي زبل ایي . هؼبؼف ظؼهٌطمَ ظاًكتَ اًع ۀؼقػولی ظؼخِت تْاهبؼایگبى ؼاثَ ػٌْاى یک گبم کْچک ّهثجت ایي کْؼـ ُبی آهْؾنی 
خْاًبى ۀبت هتؼعظی تست ًبم اًدوي اتسبظیخلك 1390تْاًكت کَ ظؼثِبؼ َکوی ظانت ۀخْاًبى هللا یبؼ کَ تبٌُْؾ قبثم اختوبػیًِبظفؽٌُگی ّ 

ػٌؼٌبت، اًتمبظات، ّؼل، تؼلین ّتؽثیَ، فؽٌُگ، ؼقن ّثؽای ؼفغ لکٌت ؾثبى، ؼنع آهْؾل ّپؽ ُبی قطٌؽاًی ظؼآىکَ  بیعهللا یبؼ ظایؽًو

انتؽاک اًدوي ي ظؼی.ثؽگػاؼ گؽظیع ( ؼٌ)ظؼ ؼّؾُبی خوؼَ ظؼهكدعزضؽت ػوؽؽفت . ایي قطٌؽاًی ُب يْؼت گپهٌِبظات ًّظؽیبت 
هْضْػبت گًْبگْى ّپبقص ظؼهْؼظ  ًِبظ ، ۀاقبـ ًبهثسث ؼّی زل ههکالت ، تجبظل ًظؽ ؼّی ی ؼا ظؼ ثبؼۀ خلكبت ُفتَ ّاؼکٌٌعٍ گبى 

:يْؼت هیگؽفت گفتگْظایؽ ّؼاخغ ثَ هْضْػبت ؾیؽ قؤاالت 

ت کًٌْی ظؼـ ، ؼیاًگیؿٍ ثؽای ثِجْظ ّض ۀَ هیطْاًین، چگًَْ هیتْاًین ؾهیٌثبظؼک ّثبازكبـ، ّؼّنٌفکؽاى هٌطمَ ّخبهؼ هب ضْظؼاخْاًبى
ین؟ چگًَْ هیتْاًین ثب ههکالت ظاًم آهْؾاى ّهکبتت ضْظ ؼقیعٍ گی کٌین؟ ئُب ی خعی، هؤثؽ ّ هفیع ًوبتؼلین ّتؽثیَ ظؼ هکبتت هٌطمَ العام

افؽاظ ّگؽٍّ ُبی فؽيت طلت ّضبیي ثَ اتسبظ ّ ّزعت ؼُبیی ظُین؟چگًَْ هیتْاًین هٌطمَ ّخبهؼَ  ۀیتْاًین ضْظؼااؾؾیؽثبؼّقلطگًَْ هچ

ًدبت ثعُین؟ چگًَْ هیتْاًین ضْظ ؼا ثب  ظاؼاىتفٌگ  نؽْظ ؼا اؾ ضْظ ّ اّالظ ض ۀگًَْ هیتْاًین آیٌعچضْظؼا اؾثی قْاظی ّگوؽاُی ًدبت ظُین؟
پبک ّؼیهَ کي کٌین؟ ، همبیكَ کٌین؟ چگًَْ هیتْاًین هٌطمَ ، خبهؼَ ّ ًكل خْاى ؼا اؾ فكبظ ، ى ثیكت ّیکن ؾًعگی هیکٌٌع انطبو کَ ظؼ لؽ

ثیي  چگًَْ هیتْاًین ثفِوین کَ یک اًكبى ّالؼی ُكتین ّ ضلمت هبى ظؼ ؼّی کؽٍ ضبکی چیكت؟ چگًَْ هیتْاًین اتسبظ، ّزعت ُّوبٌُگی ؼا ظؼ

نٌع؟ خْاًبى، نبگؽاظى، اقتبظاى ّ هسًلیي ظؼ هٌطمَ ّخبهؼَ ثَ ؾّظی اؾ ُن هی پب ۀافؿایم ثعُین؟ چؽا اتسبظی پیمم اؾ نبگؽظاى ّ خْاًبى ثی
ؼًگ ّ ضؼیف اقت؟ چؽا ظؼّاؾٍ ُبی هکبتت ثَ ؼّی نبگؽظاى ؽظاى، اقتبظاى ّهسًلیي ظؼ هٌطمَ ّخبهؼَ کنگچؽا ًمم اختوبػی خْاًبى، نب

هیهْظ؟ قکْت ّضؼف هکبتت،کوجْظ ّ ًجْظى قپؽظٍ ّ زکْهت  الى ّ ظضتؽاى ثَ ثبظ فؽاهْنی ّکػن اؾ پكؽاثكتَ هیهْظ؟ چؽا اُل هؼبؼف ا

ؾًبى ّظضتؽاى ثؽ ظانت پیهؽّی اؾ اقتبظاى هكلکی ظؼ هکبتت ّهعاؼـ ؼا چگًَْ زل ّفًل کؽظٍ هیتْاًین؟ کعام ههکالت ضؽّؼی ؼا ثبیع 
تْاًین ثب اؼگبى ُبی ظّلتی ّغیؽ ظّلتی ّ افؽاظ هكؤّل ّثبيالزیت اؼتجبط هثجت ّهفیع ّ ؼاٍ تبکَ ثَ زمْق اّلیَ اًكبًی نبى ثؽقٌع؟ چگًَْ هی

ی ئّ ظّ ؼّضیبًت یتی ،ُب ؼا ثؽای هجبؼؾٍ ثبخٌگ ُبی ضبًوبًكْؾ، ضهًْت، فكبظ، فمؽ، ثیکبؼی، ثی اهٌین؟ کعام ؼاٍئثؽ لؽاؼ ًوبثؽای آًِب زل 

ؽین؟ ؾهیٌَ التًبظی ثِتؽ ؼا چگًَْ هیتْاًین یؼا ظؼ پیم ثگظیگؽعُب ههکالت اختوبػی قْاظی ّي، ثیی، تٌگ ًظؽی، چبپلْقی،خؼل کبؼ
 نبگؽظاى ؼا ظؼهٌطمَ ّخبهؼَ ثبال ثجؽین؟ ثؽای ظاًم آهْؾی)هؼبؼف(ػلوی ّ ُبیین؟ چگًَْ هیتْاًین ظؽفیتئظؼقطر هٌطمَ ّخبهؼَ ایدبظ ًوب

کكبًی  ُبی ظهْکؽاقی ّ زمْق ثهؽ چگًَْ هیتْاًین گبهِبی هثجت ثؽظاؼین ؟ چگًَْ هیتْاًین نٌبقبیی کٌین کَ چَهعًی ثؽ پبیَ ۀایدبظ یک خبهؼ

نبى ظؼنؽایظ کًٌْی چیكت؟ چؽا نبگؽظاى ّ هؼلویي  ۀّلیت خْاًبى ظؼلجبل هٌطمَ ّ خبهؼتؼًت اًع؟ ثؿؼگتؽیي هكؤهّالؼبً ضیبًت پیهَ ّ
ػْاهل آى ضؼف التًبظ اقت یب ًب اهٌی ُبی هٌطمَ ّخبهؼَ ؟ چی کكبًی ثبػث اضتالفبت ّ ًب اهٌی ظؼ هٌطمَ آیب کبتت ؼا تؽک هیکٌٌع؟ ه

الجتَ ّظیفَ یک ًِبظ فؽٌُگی . ًعع؟ ّ يع ُب ههکالت ّهْضْػبت ظیگؽ کَ ظؼ خؽیبى قطٌؽاًی ّ گفتگْ ُب هطؽذ گؽظیعًّخبهؼَ هیهْ

خلكبت ّگؽظ ُوبیی ُب ثبػث طجؼبً چٌیي . ًعاؼظ هعت کْتبٍ ّقبثمۀ کن ًی ُبی فْق ؼا ظؼ یيبّاختوبػی پبقص ثَ ایي ُوَ قؤاالت ّ ًبثكبه
ثبؼّی کبؼآهعى ایي ُوَ هْضْػبت  .کَ کكی هبؼا ثَ ثیٌع ّثهٌْظ کَ ایي ُوَ ًكل خْاى ظؼظ ُبی ظل نبى ؼا ثب ُن ظؼ هیبى هیگػاؼًع هیهْظ

فکؽی ّاًؽژی  ۀلْ ت طلت ّضبیياؾخْاًبى ثدبی ایٌکَ ثبافؽاظّگؽٍّ ُبی فؽي یعٍ کثیؽػُب پیعا نع، اؾ آىی زعالل ؼاٍ زل تؼعاظ
تؼًت ّاًؽژی ضْظ ؼا یک خب ًوْظٍ ّکتلَ ثؿؼگ ّتْاى هٌعی ثكبؾًع ّثبیک زؽکت ظؼقت  ضعاقت کَ  افکبؼ ، ثِتؽضْظؼاهًؽف کٌٌع

هیتْاًین  ؼا ثجٌعین، ثعقت ُن ثعُین، ّکوؽُوتسعثبنین ّظقت اگؽهب توبم ؼّنٌفکؽاى  ّظاًهْؼاى ثبُن هت، ّهٌكدن ایي ًِبظ ؼاقبؾهبى ظُی کٌٌع

 .ینئثؿؼگتؽیي کبؼُبّههکالت ؼازل ّفًل ًوب

 لؼل هیز داًطَر هزادی     

 اّذاف اختصاصی ًْادفزٌّگی ٍاجتواػی جَاًاى اهلل یار

اؾآًدبیکَ ایدبظ ؾهیٌَ ظیوْکؽاقی ّ آؾاظی ثیبى ظؼهٌطمَ ّخبهؼَ  ثَ 

ثٌؤثؽایي  ثَ ُؽفؽظ الؾم اقت . ضؽّؼت  ظاؼظآگبُی ػلن ّ ظاًم 

تبتؼلین ّتؽثیَ ؼا ػبم قبؾظ ّقطر ػلن ّ ظاًم ؼا ظؼهٌطمَ ّخبهؼَ 

کكبًیکَ هیتْاًٌعػلن ؼاتْلیع کٌٌع ّثیبهْؾاًٌع، ػلن . گكتؽل ظُع

ًِبظیکَ . ّآگبُی ؾهیٌَ ایوبى ّػمیعٍ ؼاظؼهٌطمَ ّخبهؼَ هِیبهیكبؾظ

یَ ثبنع، اؼثبة، ضبى، تفٌگ قبالؼ، ثَ اقبـ آگبُی ظاًم ّتؼلین ّتؽث

ُبی فؽيت طلت ّضبئي ثَ اتسبظ ّ  ّزعت، ًژاظ، لجیلَ، طبیفَ گؽٍّ

ّیک لْم ؼاًویهــٌبقع؛ ثلکَ، اًكبى ثْظى، کؽاهت، ّافکبؼ اًتی 

لػاایي ًِبظ ُوَ لهؽخْاًبى، . تؼًت ؼا هسْؼتْخَ لؽاؼهیعُع 

بهؼَ اقتبظاى، ؼّني فکؽاى،هسًلیي ّاًعیهوٌعاى هٌطمَ ّخ

 .ّکهْؼؼاثَ ُوکبؼی،ُوعؼظی،ُوعلی ُّن فکؽی ظػْت هیکٌع

ّاػالی کلوَ هللا، قؽلْزَ « ج»اقتسًبل ؼضبی ضعاًّع .1

 .انؼبؼ هب ضْاُع ثْظ

ایي ًِبظیک  قبؾهبى غیؽقیبقی، غیؽاًتفبػی، غیؽّاثكتَ .2

 . ّهكتمیل هیجبنع

تالل ظؼ  ؼاقتبی ظؽفیت  قبؾی ّثلٌع ثؽظى قطر ػلوی، .3

 .ّ اختوبػی خْاًبىفؽٌُگی  

تؤقیف هؽاکؿ آهْؾنی، تؼلیوی ّ گهبیم کبؼُب، ّآگبُی .4

کْؼـ ُبی آهْؾنی هطتلفَ ، کْتبٍ هعت، هیبى هعت ّ ظ ؼاؾ 

هعت ًظؽ ثَ اهکبًبت ّظؽّف ؾهبًی ّهکبًی، تكِیالت هبلی، 

ظؼگكتؽل ظُی ػلْم ظیٌی، آهْؾل ّتؽثیتی، ػلوی، اضاللی، 

 .ِبظ ؼاتهکل هیعُعفؽٌُگی ّظیگؽػؽيَ ُب اُعاف ایي ً

ُب ثؽای ؼنع ّ اؼتمبء قطر ؾًعگی التًبظی، ایدبظ ؾهیٌَ.5

اختوبػی، فؽٌُگی ّآهْؾنی ػلوی ّزؽفْی هؽظم،نغل یبثی 

ّایدبظ زؽفَ ّفؽاُن قبؾی ؾهیٌَ کبؼ،ثَ کوک زکْهت 

 ّهْقكبت ضیؽیَ هلی ّثیي الوللی.

تهؽیک هكبػی ظؼ ؼاٍ ایدبظ ؼّزیَ ّزعت ُّن آٌُگی .6

لهبؼ ّ اػضبی خبهؼَ ّکبفَ نِؽًّعاى کهْؼ،ثَ ثیهتؽ،هیبى ا

 هٌظْؼ ظقت یبثی  ثَ يلر ّ ّزعت هلی.

تمبثل ّتالل ظؼخِت اؾثیي ثؽظى ُؽًْع تؼًجبت لْهی، ؾثبًی  .7

قوتی،هسلی ،هػُجی ، گؽُّی طبیفْی ّقبیؽپعیعٍ ُبی هٌفی 

 اختوبػی.

تالل ظؼؼاٍ زفع هسیظ ؾیكت قبلن ّقِوگیؽی .8

 ؽل فضبء ّهسیظ قجؿ.هثوؽّپؽثبؼظؼاهؽایدبظّگكت

زؽاقت اؾآثعات ّاهبکیي فطؽ آفؽیي  تبؼیطی  هسل ، هٌطمَ .9

 ّالیت ّکهْؼ.

ایدبظظؼّزیَ ازتؽام ثَ زمْق هبظؼّتمْیَ ؼّل ّؼفتبؼؼػبیت .10

زمْق ؾى هطبثك نؽیؼت اقالهی ظؼهیبى ازل هٌطمَ ّپیگیؽی 

 نوْلیت ثیهتؽی ظضتؽاى ثَ هکبتت ّهعاؼـ.

م پكٌعیعٍ هفیعٍ هؽظم ّاُل ّؼقْازتؽام ّؼػبیت قٌي ، ػٌؼٌبت .11

 .هٌطمَ

تؼوین ؼّل ّؼفتبؼؾیكت ثبُوی،تسول پػیؽی ّتؽّیح اًْاع .12

 .گًْبگْى ّؼؾل ّپؽّؼل اًعام ثهکل پؽثبؼ ّقبؾًعٍ آى
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تا روز مرگ هم طبیعت وهم مخلوقات انسان پا به جهان هستی میگذارد، روزیکه از 
در قدم اول دشمنی وعداوت را  ی ها، انسانبا وجود این همه دشمن. استدیگر دشمن انسان 

این دشمنی هادر بین خوانواده ها ، منطقه ، اکنون دیده میشود که  . از خود شروع میکند
 . جامعه وکشورما به یک بیماری مزمن تدیل گردیده است

 ۀاًؽژی، لْی اؾ تْاى، ثَ لسبظ ثؽضْؼظاؼ ى ظؼ ُؽ هٌطمَ ّ خبهؼَخْا لهؽ

کَ ًمم تؼییي کٌٌعٍ ای ظؼ  لبظؼ اقت، ّاى ااقتؼعاظ ُبی فؽ ّ تؼًت ضعفکؽی 
ايلی آى هٌطمَ  ۀخْاًبى ظؼ هٌطمَ ّخبهؼَ قؽهبی. خبهؼَ ظانتَ ثبنع ۀآیٌع

ُبی ؼنع ّپیهؽفت آى هٌطمَ  ّخبهؼَ هسكْة هیگؽظًع کَ هیتْاًٌع ؾهیٌَ

، فؽٌُگی، ؽثیْی توی، آهْؾنی ّّخبهؼَ ؼا ظؼ ػؽيَ ُبی هطتلف ػل
ظ ّاؾ خْاًبى اًتظبؼ هیؽ. ٌعی، ٌُؽی، ّؼؾنی ّغیؽٍ فؽاُن ًوبیالتًبظی، قیبق

خِت  .تب تالل ًوبیٌع تْاى ّػؿم ؼاقص ضْظ ؼا ثکبؼ اًعاضتَ ثب ُن هتسع نًْع

ؽ ْظ تالل ّؼؾیعٍ ظؼ یي ؼاقتب هٌتظفکؽی ضْظ ّثِجْظ ّضیؼت ض ۀثِبظاظى لْ
قِن ثؿؼگی اؾ تسْالت  ؼخبهؼَ ّکهْؼ ضْیم ظ .ًكل خْاى ثبیع کف ًجبنٌعُیچ

اهب هتؤقفبًَ هب خْاًبى ثَ . ّپیهؽفت ُبی خبهؼَ ّکهْؼ ؼا ثؽ ػِعٍ ظانتَ ثبنٌع

ایي ثبّؼین کَ اؾ اًؽژی، اقتؼعاظُب ّلٍْ فکؽی هب طْؼیکَ ظؼ یک خبهؼَ 
کَ  ّاضسب یبظآّؼ هیهْینًویهْظ ّثَ هكؤّلیي  ّکهْؼ ضؽّؼت اقت اقتفبظٍ

ظؼ نؽایظ کًٌْی هكؤّلیي هستؽم ثبیع ثعاًٌع . تْخَ خعی ظانتَ ثبنٌعظؼیي ؼاقتب 

ّایي لهؽ ظؼُیچ ؾهبى اؾ  کَ خْاًبى ثطم اػظن ّ خعا ًبپػیؽیک خبهؼَ اًع
هؽظم ّخبهؼَ ثَ ظّؼ ًجْظٍ ثلکَ ثَ خْاًبى ظؼ قبضتبؼ ًِبظ ُب ،هكؤّلیت ُب، 

ُیچ یک اؾ َ اهب ظؼ خبهؼَ ّکهْؼ هب ث. ُب تْخَ ًوبیٌعًمم ّنطًیت آى

هؼمْل يْؼت  ۀضْاقتِبی خْاًبى تْخَ ًویهْظ ّ اؾ ًیؽّی خْاًبى اقتفبظ

خْاًی  ۀع الجتَ ظّؼًؿیکی خْاًبى هب ثَ ثبظ فٌب هیؽًّیؽّی فکؽی ّف .ًویگیؽظ

. یکی اؾ ثب لػت تؽیي ّیب پُؽ ُغؽل تؽیي ظّؼٍ ُبی زیبت ظؼ ؾًگی اًكبى اقت

ۀ نبگؽظی ظؼهکبتت ، چی ظؼ ظّؼ ۀ، چی ظؼ ظّؼطفْلیت ثبنَ  ۀچی ظؼ ظّؼ
ظؼ ظّایؽ ظّلتی ّغیؽ ظّلتی  کبؼ ّ ّظیفَۀ ُب ّ چی ظؼ ظّؼسًلی ظؼ ظاًهگبٍه

ُوَ ثبیع اؾیٌؽّ تبثیؽ هی اًعاؾًعظؼ اختوبع اًع کَ ًْیي ؾًعگی  زبالت  ایي .ثبنع
ین هكؤّلیي ئى ؼا تهْیك ًوبیٌع یب ثِتؽ ثگًْبثؽای اًکهبف فکؽی ّ خكوی آ

ّ ثؽّهٌع ظؼخبهؼَ تْخَ  ًیؽّهٌع خْاًبىًْی خْاًبى ّ قتؼعاظ ُبثطبطؽ ؼنع ا

ُب کؽظ آىنبى ظؼک آگبُبًَ ظؼ ػول ۀهكؤّلیت خْاًبى ظؼ خبهؼ . خعی ًوبیٌع
،قِن فؼبالًَ ػلوی، فؽٌُگی، قیبقی ّ ههبؼکت هلی خْاًبى، هكبلَ زیبتی 

ى ُبی ظؼ اثؽ ػعم پالهیجبنع ّؼًَ  هکبتت ّهعاؼـ ػلوی، فؽٌُگی ّاختوبػی 

ُبی ثیگبًَ گبى تهْیك فؽٌُگثَ  خْاًبى، هٌظن ػلوی، فؽٌُگی ّقیبقی 
خْاًبى ظؼ کن ثِبظاظى ًیؽّی ضؼف ظّلت ّثیبًگؽکَ ایي  ّؼٌُوْى هیگؽظًع

ثؽای هكؤّلیت ُب  ّنٌبقبئی قبؾیاهؽ نطًیت  یتّالؼظؼ .خبهؼَ اقت

کَ هكؤّلیت هجؽم اًع  خْاًبىایي . اؾ گِْاؼٍ تب گْؼ اظاهَ ضْاُع ظانتخْاًبى 
. هیعٌُعثَ ّخَ ازكي اًدبم ؼا ضْاًْاظگی، نطًی، اختوبػی ًّظبیؽ آى 

ۀ ًْیي ّیب ػًٌؽ ثبلٌع ۀضْظ یک کتل ۀّالعیي ّثؿؼگبى خبهؼظؼثؽاثؽًبى خْا

ی، تؽل آّؼ ع،پیبمًاختوبػی ُكتٌع کَ اگؽثًْؼت قبلن ّهٌكدن قبؾهبًعُی نْ
ُبی ًْیٌی ظؼًِبظ ُبی هبظی ّگؿیٌَ  قبؾًعگی ُبًْآّؼی،اثتکبؼات خعیع، 

یکی اؾ ههکل خْاًبى ظؼ خبهؼَ ایي . ّهؼٌْی ّاختوبػی ظؼخبهؼَ هیگؽظًع

ُبی فؿیکی خْاًبى اػتوبظ اقت کَ افؽاظ خبهؼَ ثب اقتؼعاظُبی فکؽی ّ تْاًبیی
ًّعاًكتي چٌیي اقتؼعاظ ُب ظؼ ّخْظ خْاًبى ثبػث ههکالت هتؼعظی  ًعاؼًع

طْؼ هثبل اگؽ زضْؼ پؽؼًگ آیٌعٍ  خْاًبى هیهْظخبهؼَ ّػعم ؼنع افکبؼ ظؼ

ثَ تِعیع ّثسؽاى خعی ظؼهٌطمَ ّخبهؼَ ؼّ ثؽّ ، ؽین یقبؾاى خبهؼَ ؼا ًبظیعٍ ثگ
قْاظی ّ کن قْاظی ، ًجْظى اهکبًبت هثالً اضتالفبت خبهؼَ، ثی. ضْاُین نع

 ُوَ ههکالت اّالً خلْ آهْؾنی هٌبقت، کوجْظهؼلویي ّاقبتیع ثب ثؽّؾکؽظى ایي

پف . اقتؼعاظ ُب ی خْاًبى ّثؼعاً هٌطمَ ّخبهؼَ ؼا ثكْی ػمت هبًی قْق هیعُع
ايلی هٌطمَ  ، ُوعؼظی توبم خْاًبى هؽاکؿ ّپبیگبٍاتسبظ ّّزعت، ُوعلی

هي ثَ توبم پف پیبم  . گیؽی خْاًبى ثْظٍ ّضْاُع ثْظّخبهؼَ ظؼ ؼًّع نکل

ات  بًی ؼاقص ثَ غپكؽ ایي اقت کَ هب ثبیع ّخیجَ ایو خْاًبى چی ظضتؽ ّچی 
ثبُن کوؽ ُوت ثكتَ ّثب ، ن یئا ًوبثَ ضْظ ؼا اَظ پبکّ ّخعاى « ج»ضعاًّع 

، بهؼَ هبى ؼا فؽیت ظاظًع ّهیعٌُعغیي ضْظ هؽظم ّخُّبی ظؼافؽاظیکَ ثب ّػعٍ

ّهفکْؼٍ ُبی ضؽفبتی،  ین ّ ُؽ گًَْ اًعیهَئّیؽقگًَْ زؽکت ًوب ضع ُوچْ
ًفبق ثؽاًعاؾ، ضع ّزعت ّ ُوجكتگی ّ کهٌعٍ ؼا نٌبقبئی ًوْظٍ ثعّى ّلفَ آى 

ضْنجطتی  خْاًبى ُویهَ یگبًَ ُعف کٌین.  تسؽک ّ لؽًتیيُب ؼا يلت ؼنع، 

                 .هیجبنعْفبیی هٌطمَ ّخبهؼَ نبى هؽظم ّنگ
    

 ًَیسٌذُ:    لؼل هیز داًطَرهزادی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
هٌطمَ اؾنوبل ثَ لؽیَ ُبی  ایي .ظاؼظ نوبل غؽة هؽکؿ چغچؽاى ّالیت غْؼ هْلؼیت کیلْهتؽی 55 یبؼ هٌطمَ ایكت کَ ثفبيلۀهللا  

ّلكْالی چغچؽاى ّالیت  اؾنؽق ثَ لؽاء هطتلف هٌطمۀ ؾاظ ؼضب ی ّخًْع، اؾ خٌْة ثَ ضبک ثبظک ّظؼیبی ُؽیؽّظ، هطتلف چِبؼقعٍ

 خًْع هسبط هیجبنع ظؼضب ی چغچؽاى ّلؽیَ هؽغؿاؼ ّلكْالیؾا لؽاء ًبٍّ خلگَ هؿاؼ ّلكْالی نِؽک ، لؽاء غْؼ ّاؾ غؽة ثَ

قبزَ ؼا  کیلْهتؽ 40 ّاؾ نؽق ثَ غؽة ثَ ػؽٌ تطویٌی کیلْهتؽ 100 نوبل ثَ اقتمبهت خٌْة ثطْل تمؽیجب اؾ -مساحت هللا یار:

کَ  اؾ ظّ ًبٍّ یب ّاظی هتهکل هیجبنعهٌطمَ  ایي .هؽثغ هیؽقع کیلْهتؽ 4000 ػوْهی هٌطمۀ هللا یبؼ ثَ ازتْا هیٌوبیع کَ ثعیٌسكبة هكبزت

 خٌْة ثٌبم ًبّۀ غبؼهللا یبؼ ّّاظی نوبل ّاظی .کٍْ ثبثب ّظیگؽی ظؼنوبل آى هْلؼیت ظاؼظ یکی ثطؽف خٌْة قلكلَ کٍْ قفیع کٍْ نبضۀ

َ ظّ ظؼۀ ػویك هٌتِی هیگؽظًع ظّ ًبٍّ ث ایي .اهتعاظ یبفتَ اقت ًبٍّ ثوْاؾات یکعیگؽ اؾ خٌْة ثَ نوبل ُؽظّ .ثٌبم ًبّۀ کْظیبى یبظ هیگؽظظ
 ظّ ظؼٍ ظؼزًۀ ظّ آة ظؼٍ خًْع ثبُن یکدب ػوك ظؼٍ ُب ؾیبظتؽ هیگؽظظ تب ثباآلضؽٍ ُؽ ُؽلعؼ اؾخٌْة ثَ نوبل اهتعاظ هی یبثٌع، کَ

 .ظؼیبی هؽغبة هیؽیؿظ ّظؼلكوت چبؼتبق هؽکؿ ّلكْالی خًْع ثب

 – N ) تؽیي هسل نک هیعاى ثلٌع .هیجبنع هتؽ 1873 ّ 3000 زع اّقظ ثیيهٌطمَ اؾ قطر ثسؽ  اؼتفبع  -موقیعت جغرافیوی هللا یار:
34,32,02.90 E – 64,28,00.46 Alt. 2930 m) ، َپبئیي تؽیي هسل آثگؽم ّ ( ) کتَ چهو (N-34, 50, 18.86 E-64, 23, 13.03 

Alt.-1873m) هیجبنع. 

ُبی  پعؼضْیم هللا یبؼ ثْخْظ آهعٍ اًع کَ ًبم هللا یبؼ اؾ چِبؼفؽؾًعهؼلْهبت هؽظم قبکٌیي  ؽاقبـث -تعذاد قریو جات ونفوس هللا یار:
 :ایهبى لؽاؼغیل اًع

قؽش پبئیي، ظُي آة  ظٍ :لؽیَ ُبی هؽثْط ایي اّالظٍ هللا یبؼثٌبم ؾاظ هؽاظهؼؽّف هیجبنٌع کكبًی کَ اؾًكل ّی اًع اهؽّؾ ظؼهٌطمۀ – هؽاظ

هْنک ُب،  هالى، هِدؽکٌعٍ، ظُي خؽضهک، تیلک، تٌگیبى، پَ قٌگ، نبشکهکک، چهوَ قکیٌَ، نِؽًْ، اق کالى،گبنک، ظیْالک،
 .تیل لعم، ظؼثٌع قفیع ّخْلمک

ظؼٍ آقیبة، قؽهغل، چْثک،  ظُي :ُبی ؾیؽ هؽثْط ایي اّالظٍ اًع ایي نطى هؼؽّف ثَ ؾاظ ًیبؾ هیجبنٌع ّ لؽیَ ثبلیوبًعگبى - ًیبؾ

 .چهوَ چبؼ
آقیبة ثبال، قؽتٌگی  ظؼٍ :آًبى ػجبؼتٌع اؾ لیًؽی ُب نِؽت ظاؼًع ّلؽیَ ُبی هتهکلۀ اًع ثَآًبًی کَ اؾ ایي نطى ثْخْظ آهعٍ  – لیًؽ

 .ضبکكتؽک، قیبة، تؽهی، ضیؽضبًَ، کبؼیؿ چٌجؽ، ظیْالک اّالظ ازوع، غبؼگؽظک، غبؼ، ؼضٌَ، کوؽک،

اهبى ّهول  اهؽّؾ ظؼهٌطمۀ هللا یبؼ ثٌبم ُبی اّالظ ّػجعهللا ّخْظ ظانتَ ثْظًع کَ ازفبظ آًِب اؾایي نطى ظّپكؽ ثٌبم ُبی اهبى هللا – پبیٌعٍ
کؽتطبًَ، قیبٍ کُْک،  هطتلف غبؼ ّهؽثْطبت آًِب، خؽچمْؼ، لؽاء :کَ اؾآًِب تهکیل گؽظیعٍ اًع ػجبؼتٌع اؾ لؽیدبتی .ُب هؼؽّف اًع

ضهکک، پبی چٌگ، تَ  ٍثیع، ظّنبضی، کؽثبنَ غبؼک، اقپغ، ظؼ ؼثبطک، ضیؽثیع، آٌُکهبى، آثگؽم، چهوَ غبؼهْنک ّهؽثْطبتم،

 ضبًْاظٍ 4402 کْچک ّثؿؼگ ، لؽیَ 147 یبؼ ثَ تؼعاظ اؾًكل ایي چِبؼثؽاظؼ خوؼب ظؼهٌطمَ هللا اهؽّؾ .خؽقؽش ضكپی ّلؽاء قَ گبًَ
 .هیهًْع کَ ُوَ ثٌبم پعؼکالى ضْیم هللا یبؼ یبظ ثعاضل ایي ظّ ًبٍّ هللا یبؼ ؾًعگی هیٌوبیٌع ًفؽ 24574 ّ ًفْـ تطویٌی

ُدؽی نوكی یک تین کبؼی هؼبؼف غْؼ هطلْطی اؾ هفتهیي  1343ثؽای اّلیي ثبؼ ظؼهبٍ خْؾای قبل  -:درمنطقۀ هللا یارمعارف 
چغچؽاى ّنِؽک ثطبطؽ تبقیف یک ثبة هکتت ظُبتی ّاؼظ هٌطمَ نعًع ّاؾلؽاء ُودْاؼ هؽثْط ُؽظّّلكْالی ایي هکتت ؼا ظؼلؽیَ 

طفل ضْؼظقي ّاخع نؽایظ ؼا نبهل ایي هکتت قبضتٌع. ایي ًفؽ  30خْلمک ظؼهؽؾ چغچؽاى ّنِؽک تبقیف کؽظًع ّخوؼب ثَ تؼعاظ 
هکتت ظؼؾیؽ قبیۀ قَ ايلَ ظؼضت ثیع ظؼکٌبؼ ؼّظثبؼ ًبٍّ غبؼ نؽّع ثَ کبؼکؽظ کَ تبزبل ثِوبى قبزۀ قؽثبؾ ّظؼؾیؽ ُوبى قَ ايلَ 

 یبؼ یبظ هیهْظ. اؾ قَ قبل پیم ثعیٌكْ قبل پیم ایي هکتت ثَ لیكَ اؼتمبء یبفت کَ اکٌْى ثٌبم لیكۀ هللا 7ظؼضت ثیع اظاهَ ظاؼظ. ثبآًکَ 

اتبلَ ؼا ثطبطؽ ایي لیكَ هٌظْؼ ّیک همعاؼ پْل ثعقتؽـ اظاؼٍ هکتت لؽاؼظاظ تب تؼویؽل قبضتَ  6ؼیبقت هؼبؼف غْؼ اػوبؼ یک تؼویؽ 
 .ثَ پبیَ اکوبل ًؽقیعٍ اقتنْظ ّلی تبکٌْى 

ت ظُبتی ثبظلكْؾی ّپهت کبؼ گؽاهی المعؼ آلبی ػجعالؽزوي یک تؼعاظ نبگؽظاى هوتبؾ ایي هکت 1348ّ 1347، 1346ظؼقبل ُبی 

قیكتبًی هعیؽ هؼبؼف آًْلت خجؽآ ثَ چغچؽاى ضْاقتَ نعٍ ّنبهل هکتت هتْقطۀ آًْلت قلطبى ػالّالعیي کَ زبال ثٌبم لیكَ ػبلی قلطبى 

یجبنٌع اؾآًدولَ ضعهت ثَ ّطي ّهؽظم ه ػالّالعیي غْؼی یبظ هیهْظ، گؽظیعًع کَ اکٌْى نطًیت ُبی ضْثی اؾآًِب ثَ ثبؼ آهعٍ ّهًؽّف

اهبى هللا فیؽّؾکُْی اقتبظ پٌُْسی اظثیبت  هسوع ظؽیف اظِؽ اقتبظ پٌُْسی زمْق ّػلْم قیبقی پٌُْتْى کبثل. اًع آلبیْى ُؽیک

ی کًٌْی ّالیت هسوع یْقف ظاًیبؼ هكتْف ضْظؼا ًبهؿظ کبًعیع ّلكی خؽگَ افغبًكتبى ظؼغْؼ ًوْظ(. 1389پٌُْتْى ُؽات) ًبهجؽظٍ قبل 
ؾهبى العیي ػجبقی  غالم ؼقْل هٌم هؼلن لیكَ ػبلی قلطبى ػالّالعیي غْؼی. لؼل هسوع هؼلن لیكَ قلطبى نِبة العیي غْؼی.  غْؼ. 

. ظًّفؽ ظیگؽ ُؽیک هؽزْم هسوع ُبنن افغبى ایعالعیي هبیل کبؼهٌع هْقكَ ػضْ هعیؽیت ًظبؼت ؼیبقت ػوْهی هؼبؼف غْؼ. اهؽ

ُدؽی نوكی ظؼّلكْالی ظّلت آثبظ هؿاؼ نؽیف ثَ لتل ؼقیع .هسوْظ ثی پؽّا اقتبظ پٌُْسی ؾؼاػت  1359ؼقبل کبؼهٌع ضبظ کَ ظ
پٌُْتْى ًٌگؽُبؼ کَ ثؼع اؾآًدب ثَ پٌُْتْى ُؽات تجعیل ّقپف ظؼاثؽ ًبهالیوبت ؼّؾگبؼ اؾکبؼکؽظى ثَ ظّلت کبهال ظقت ثؽظاؼنع ّفؼال 

 ظؼهْقكبت هًؽّف کبؼ هیجبنع.

ثَ لیكَ اؼتمبء یبفت کَ ایي کبؼ خفبئی ثْظ ثسك اّالظ هسؽّم ّفمیؽ هللا  1384ُدؽی نوكی ایي هکتت ثَ اثتعائی ّ ظؼقبل  1357ظؼقبل 
 1358یبؼ ؾیؽا چبًف نبهل نعى َنبگؽظاى هوتبؾؼا طْؼ لیلیَ ظؼهؽکؿ چغچؽاى اؾظقت ظاظ. ظؼپِلْی آى هکتت اثتعائی ظیگؽی ظؼقبل 

ظؼچهوَ قکیٌَ تبقیف  1373ُؽظّ هکتت یبظنعٍ ثَ آتم کهیعٍ نعًع. هکتت قْهی ظؼقبل  1358قبل ظؼلؽیَ ؼضٌَ تبقیف نع. ظؼثِبؼ 

ػجبؼت اًع اؾ هکتت اثتعائی ظُي ظٍ کَ  ؼ تبقف گؽظیع ثعیٌكْ چٌعیي هکتت ظیگؽ اؾ طؽیك چغچؽاى ثَ هٌطمۀ هللا یب 1380گؽظیع. اؾقبل 
هکتت  هکتت اثتعائی اقپَ قٌگ. هؽظم لؽاء کؽتطبًَ ّقؽهغل ّاگػاؼ گؽظیع. هکتت اثتعائی غبؼگؽظک کَ ظؼقبل ثؼع اؾتبقیف ثَ قؽش.

ّلی اؾقْی ّالیت ثبظغیف هؼلْم ًیكت کَ ثَ چی تؼعاظ هکتت ثَ  ُدؽی نوكی(. 1386هکتت ًكْاى هللا یبؼ) زول   ًكْاى غبؼهللا یبؼ.

هسؽّم ّظؼفضبی ثبؾؾیؽ آفتبة قْؾاى ّقؽهبی ًبٌُدبؼ توبم هکبتت فْق اؾظانتي تؼویؽ ّقؽپٌبٍ  هؽظم هللا یبؼ هٌظْؼ نعٍ اقت .
ُدؽی نوكی یک ثبة کلیٌیک  1387ظؼقبل  اتبلَ ثؽای ًكْاى غبؼ اػوبؼگؽظیع ّثف. 6لؽاؼظاؼًع. يؽف قَ قبل لجل یک تؼویؽ 

 1388ظؼثِبؼ قبل ًتْاًیكت ثکبؼ آغبؾ ًوبیع تب آًکَ  1388زوبیۀ طفل ّهبظؼ اؾ طؽیك نِؽک هٌظْؼ ّلی ثؼلت ؾّؼقبالؼی تب زول 

ظؼلؽیۀ ًْآثبظ غبؼ ایي کلیٌیک ؼقوب ثکبؼآغبؾ ًوْظ ّفؼال هًؽّف پیهجؽظ ضعهبت نبیكتَ ثَ هؽظم هیجبنع. افؿّى ثؽایٌِب ، ظیگؽ ًهبًی 

 .اؾضعهبت اًکهبفی ُوچْى کلیٌیک، چبٍ آة آنبهیعًی ّتبقیكبت ؾیؽ ثٌبئی ثچهن ًویطْؼظ

ثطم ؼا ثیکی اؾ اؼگبًِبی  ظّلت ّلت آًؽا ثَ قَ لكوت خعا ُّؽ نوكی ُدؽی 1343 ظؼقبل تقسیمات اداری منطقو هللا یار:

 لؽیَ 50 هعغن قبضت کَ فؼال زعّظ خٌْة هٌطمَ ؼا ثَ ّلكْالی نِؽک ّالیت غْؼ لكوت :گؽظاًیع طْؼیکَ هسلی هؽثْطَ هلسك
ؼا نبهل  ضبًْاظٍ 1729ّ لؽیَ 57 گؽظاًیع کَ تمؽیجب هٌطمَ ؼا ثب چغچؽاى اهؽّؾی ضویوَ ّقظ لكوت .ّیکِؿاؼ ضبًْاظٍ ؼا نبهل هیجبنع

 .ؼا ظؼثؽ هیگیؽظ ضبًْاظٍ 1673ّ لؽیَ 40 ثبظغیف گؽظاًیع کَ اکٌْى لؽیت نوبل هٌطمَ ؼا هؽثْط ّلكْالی خًْع ّالیت لكوت .هیگؽظظ

هتْقطَ ّ ظّ  هکتت 6 ظضتؽاًَ، هللا یبؼ اکٌْى ظّلیكَ پكؽاًَ ، یک لیكَ ظؼ تعذاد مکاتب موجود در منطقو هللا یار:

طؽیك نِؽک ًیؿ ثکبؼ آغبؾ  نوكی یک ثبة کلیٌیک زوبیۀ طفل ّهبظؼ اؾ ُدؽی 1387 ظؼقبل .ظاؼظ هکتت اثتعائی ظضتؽاًَ ّخْظ
 طؽیك نْؼای ػلوبی ظیي ثْخْظ آهعٍ اقت اؾ "ظاظگبٍ " یک اتسبظیۀ ثؿؼگ تست ًبم ُکػا .ًوْظ

هٌبؼخبم کَ  –ػوْهی چغچؽاى  قؽک :لؽاؼاًع ؼاٍ ُبی ؼفت ّآهع هٌطمَ اؾیي هِوتؽیيراه ىای رفت وآمذ در منطقو هللا یار: 

هبلعاؼاى کْچی هیجبنٌع کَ  هبلعاؼی آٌُکهبى ّخلگَ هؿاؼ ثؽای نبُؽاٍ ظّ .هیجبنع اؼتجبطی هٌطمَ ثب ُؽات ّهؽکؿ چغچؽاى یگبًَ ؼاٍ

ّلكْالی تب چغچؽاى  کَ ایي قؽک اؾ چبؼتبق هؽکؿ تیغ خالئی قؽک .اًع ّضؿاى ثیي غْؼ، ثبظغیف ُّؽات ظؼؼفت ّآهع ظؼفًْل ثِبؼ
 .ؼفت ّآهع ظاؼًع هؽثْطبت خًْع اؾطؽیك ُویي ؼاٍ ثب چغچؽاى ًبّۀ کْظ یبى ّالْام خالئی ّپیؽاخی قبکٌیي.اهتعاظ ظاؼظ

فبيلَ ظاؼظ ّثَ اؾ چغچؽاى  کیلْهتؽ 110کَ .هیجبنع کَ ظؼًمطَ هؽکؿی هٌطمَ هللا یبؼ ّالغ آٌُکهبى معادن در منطقو هللا یار:

هللا  هؼعى غغبل قٌگ ظؼلؽیَ ُبی اقپَ قٌگ ّغبؼ ظّ .هؼعى هف، آُي ّطال نٌبقبئی نعٍ اقت ظؼایٌدب ّالغ اقت طؽف نوبل غؽة
لؽاؼ گؽفتَ  قٌگ اقپَ قٌگ هْؼظ ثِؽٍ ثؽاظاؼی ًكجی لؽیَ غغبل  .هیجبنع هؼعى قؽة ًیؿ ظؼهٌطمَ هللا یبؼ هْخْظ ّ .یبؼ نٌبقبئی نعٍ
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 اًجیٌز هحوذ ًظز حشیي یار

ثلٌع تؽیي نت ؾهبًَ اقت ثَ نت یلعا هكوی اقت ، ظؼ ایي نت آضؽیي ؼّؾ هب لْـ ّ نت اّل هبٍ خعی کَ ثَ ػمیعٍ ثؼضی ُب 

اػضبی چٌع فبهیل ًؿظیک گؽظُن خوغ نعٍ ؾیؽ یک يٌعلی ) کؽقی( هی ًهیٌٌع ّ اؾ ظیْاى زبفع ثؽای ضْظ فبل اًتطبة هی کٌٌع 

ثب ثب ثب ًؿاکت غؿلیبت زبفع  آًبًیکَ ضْؼظ تؽاًع ًیت کؽظٍ ّ ثَ ثؿؼگی کَ کتبة زبفع ثعقت آًكت هی گْیٌع فبل هؽا ثطْاى ّ ایي

ؼا هی ضْاًع ّ ظیگؽاى ثؽقن تؤئیع قؽُبی نبًؽا هی خٌجبًٌع ّ ثؽای ًیت کٌٌعٍ ظؼ يْؼتیکَ نؼؽ هْؾّى ّ ؼّاى ثبنع ظقت ضْنی 

 یب هجبؼکی هی گْیٌع .

ظؼ کهْؼهب ّ ثطًْو ظؼ اکثؽ ایي هسبفل ظؼ کهْؼ ایؽاى ؼّاج ثیهتؽ ظانتَ ّ ثَ تؼجیؽ ُبی هطتلف آًؽا ثؽگؿاؼ هی کٌٌع ، اهب 

ُؽات ثبقتبى کَ ًؿظیکی ُبی فؽٌُگی ثب آقتبى ضؽاقبى یب ههِع ظاؼظ ًیؿ ایي نت هملعاًَ تدلیل هیگؽظظ ، ظؼ ایي نت ػالٍّ اؾ غػا 

ُبی هؼوْلی ) کچؽی گْنت لٌع( هیٍْ خبت چْى تؽثْؼ ، اًبؼ ، قیت ، هبلتَ ّ هیٍْ ُبی ضهک چْى پكتَ ، ضكتَ ، چِبؼ هغؿ ّ 

ُب هبًٌع ضكتَ کعّ، تؽثْؾ.... ًیؽ ظؼ قفؽٍ یلعا چیعٍ نعٍ ّ ثب همبثلَ ًوْظى خْک ُب ، ضْاًعى انؼبؼ ، ظلمک ثبؾی ُب ّ  آخیل

 ًوبیهبت کْتبٍ نت طْالًی ؼا ثَ آضؽ هی ؼقبًٌع.

کلْؼیک گؽیؿ اؾ ُوآًطْؼیکَ گفتَ نع ایي نت ثَ ػمبیع ّ هفکْؼٍ ُبی گًْبگْى ثؽ گػاؼ هیگؽظظ، یکی اؾ ایي ثؽظانت ُب ی فْل

ًسكیبت ّ یبنت ّ ؼّؾ ُبی قطت ّ قؽظ ؾهكتبًی اقت کَ آًؽا ثَ فبل ًیک گؽفتَ ّ اؾضعاًّع فًل هیوْى ّ هًئًْی ؼا 

هیطْاٌُع کَ اؾ آضؽیي قبػبت ایي نت ثَ آغبؾ گؽفتَ اًع ّ ظػب هی کٌٌع کَ ضعاًّع ُیچ گؿًعی ثَ ایهبى ظؼ ایي ؾهكتبى ًًیت 

 ًگؽظاًع.

نت ُبی هالین ضؿاًی ؼا کَ ثَ ؼًگِبی گًْبگْى آغبؾ گؽظیعٍ ثْظ ّ ثَ لْچ نعى ظؼضتبى ّ ضهکیعى قجؿٍ ُب ثؽضی ُب ؼّؾ ّ 

 اًدبهیعٍ خهي هیگیؽًع ّآًؽا گؽاهی هیعاؼًع .

ػمبیع هػُجی ظیگؽی ؼا اؾ ؾؼظنت ّ ثؼضی اظیبى آتم پؽقت ًیؿ ظؼ ایي نت ثَ اقتمجبل هی کهٌع کَ اکثؽأ زبلت اقتْؼٍ ای ّ گبُؤ 

ؽافی ظانتَ اقت ، ؾیؽا ضعاًّع ػبلن ؾهبى ؼا آفؽیع ّ ثَ ؾهبى لكن یبظ کؽظ کَ اًكبى ظؼ ؾیبى اقت ثدؿ کكبًیکَ ایوبى ثطعاآّؼظٍ ض

 ّ ػول ًیک اًدبم ظاظٍ ّ ظؼ ایي ّلت قبل ثَ ثیٌْایبى هكبػعت اًكبًی کٌٌع اؾ ؾیبى ظؼ اهبى ضْاٌُع ثْظ .

گؽیؿ اؾ یک ؾهبى ثَ ؾهبى ظیگؽ یكت کَ هب ثطْظ لٌبػت هیعُین کَ ثبیع چٌیي هی  ثَ ُؽ يْؼت ایي گًَْ خهي ُب ّ ثؽگػاؼی ُب

 ثْظ ّ نبیع چٌبى هی نع...

ظؼ زبل ّ ُْای کًٌْی ثؽگؿاؼی چٌیي نت ُب فمظ قپؽی کؽظى لسظبتی اقت کَ آظم ُب آالم ،ؼًح ُب ّ ًب ٌُدبؼی ُبی ؾهبى ؼا 

ت ُبی کًٌْی کهْؼ نبى ضْظ ؼا ظّؼ قبضتَ ّ ظم ؼا غٌیوت هی ظاًٌع يؽف ثَ ّؼطَ ای فؽاهْنی قپؽظٍ ، اؾ لدجبؾی ّقیبق

ؾیؽا ُیچ فؽظی ؼا اطویٌبى ثَ آیٌعٍ ظؼ نؽایظ کًٌْی ًیكت ، خؿ ُْقجبؾاى ّ لعؼت هٌعاًیکَ ضْظ ؼا هبلک قبیؽ آظم ُبی ایي هؽؾ 

 بزگزفتِ ضذُ اس جام غَر   لَ ؾاؼ.ّثْم هی نوبؼًع ّ ثؽ تمعیؽ ظیگؽاى هكلظ اًع . ُوَ نت ُب یلعا ّ ُوَ ؼّؾ ُب ثِبؼ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جَاًاى اهلل یار ًْاد فزٌّگی ٍاجتواػی پالى استزاتیژیکی
ؼا ظؼ ًظؽ ظاؼظ غیل   اُعاف اقتؽاتیژیکی ًِبظ فؽٌُگی ّاختوبػی خْاًبى هللا یبؼ

ّ  اُعاف اقتؽاتیژیکی ،ثعُعتب هبهْؼیتم ؼا ظؼ ؼاقتبی تسمك ظیعگبُم اًدبم  کَ 

آؼهبى ُبی ًِبظ فؽٌُگی ّاختوبػی خْاًبى هللا یبؼ ثؽ هجٌبی ػعم ّاثكتگی ثَ اؼگبى 

, بدون در وظز داشت تعصبات قىمی , مىطقه ای و مذهبی تحت ُبی قیبقی 

ُب هوکي  اُعاف سعامت قىاویه وافذ کشىری و ساسماوی استىار است. تحقق ایه

, مبثل ثَ یکعیگؽ ّ هًْثبت ًیكت هگؽ ثب اًكدبم ظؼ کبؼ گؽُّی ّ ازتؽام هت

لیت پػیؽی خِت تسمك اُعاف سؤی های وهاد در یک فضای سالم با متصمیم گیز

ًظؽ ظاؼظ کَ ًِبظ فؽٌُگی ّاختوبػی خْاًبى هللا یبؼ ظؼ زبل زبضؽ ظؼ  .ًِبظ

 هؽکؿ ّالیت غْؼ ّ ُویي طْؼ ظؼ هٌطمَ غبؼظؼ کْؼـ ُبی آهْؾنی ضْیم ؼا 

ّ ُوچٌبى ثیكت ًفؽ اؾ هسًلیي ّ  آغبؾ ًوبیع،فؼبل ثَ ثبفیف ّیژٍ تطفیف  هللا یبؼ

نبگؽظ ؼا اؾ  055هدؽة هللا یبؼ ظّطلت زبضؽ اًع کَ ثیم اؾ ّ اقتبظاى ّؼؾیعٍ 

ؼیبضی، ٌُعقَ،  يٌف  پٌدن الی يٌف ظّاؾظُن  هضبهیي هکتت ) فؿیک،

 ایي( ؼا تعؼیف ًوبیٌع.،اًگلیكی ّکوپیْتؽػلْم ظیٌی ،  یهثلثبت، پهتْ، ظؼ

ظاًم آهْؾ  055ظؼزبلیكت کَ  ظؼ ؾهكتبى گػنتَ ُویي هسًلیي ّاقتبظاى ثیم اؾ 

 تعؼیف ًوْظًع ثؽای قَ ثؽج ؼایگبى ؼا ظؼ يٌْف هطتلف

 

 پُل هَتز رٍ قزیِ کوٌج ٍلسَالی ضْزک

( افغانی از بودجه )والیات غریب نشین( برنامه 12031135ُپل موتر رو قریه کمنج والیت غور به ارزش )  
مورد بهره برداری قرار ( افتتاح و 90جدی  3انکشافی ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات امروز )شنبه 

متر بشکل پخته و اساسی آن توسط شرکت ساختمانی جام  8و عرض  40ُپل موتر رو قریه کمنج بطول  گرفت.
فامیل بطور مستقیم  140غور ساخته شده است، به اساس معلومات ریاست احیا و انکشاف دهات والیت غور 

فیصد سهم مردم باالی دریای  10این پل بدون  وند.فامیل بشکل غیر مستقیم از این پول مستفید میش 5000و 
امین هللا سعیدی یکتن از مالکین موتر  هریرود اعمار گردیده که والیت غور را با والیت هرات وصل میسازد.

هرات -های الری باربری و انتقال دهنده مواد امدادی موسسات غیر دولتی واموال تجاری که در شاهراه غور
با اعمار این ُپل ما میتوانیم در تمام فصول سال بخصوص » سایت جام غور چنین گفت:مصروف کار است به 

در زمستان که اکثر راه های ورودی به مرکز این والیت مسدود میگردد، مواد امدادی موسسات و تجار غور 
نسبت به راه هرات که از کمنج میگذرد -وی اضافه کرد، شاهراه غور « را از هرات به این والیت منتقل نمایم

بندباین نزدیک و از امنیت خوب برخوردار است، همچنان وی در مورد اقلیم مناسبت این راه میگوید که این 
قابل ذکر است که ریاست احیا و راه در زمستان برف گیر ندارد و همیشه وقت بروی ترافیک باز است.

انکشافی را در این والیت به پایه اکمال انکشاف دهات والیت غور در این اواخر تعداد زیاد از پروژه های 
رسانیده است و قرار است که پل موتر رو ولسوالی دولتیار که از بودجه این ریاست ساخته شده است در آینده 

 نزدیک مورد بهره برداری قرار گیرد.

 ...هؼزفی هٌطقِ اهلل یار
هؼؽّف ثَ للؼۀ ؼزین ّالغ ظؼؾیؽ  یکی : ثكیبؼ هكتسکن ّخٌگی هللا یبؼ ّللؼۀ: آثار تاریخی هللا یار

 قفلی ثبالی یک تپَ ّالغ اقت ّلی اکٌْى ظؼٍ آقیبة ّظیگؽی للؼَ قؽقٌگ غبؼ کَ ظؼغبؼ تٌگی ظُي
 ُؽظّ للؼَ ثَ فْايل هطتلف کهک ُبی تبؼیطی ظؼاطؽاف.ثبنع ًویاؾیٌِب خؿّیؽاًَ ئی چیؿ ظیگؽی 

  .کهک ُب تب تٌگی کهٌل ظیعٍ هیهًْع ایي .ّخْظ ظاؼًع

 .ظاؼظ قٌگ ثؿؼگی ّالغ ظُي ظؼٍ آقیبة هْلؼیت ظضتؽاى اثؽ ظیگؽ تبؼیطی هیجبنع کَ ظؼ ؼّی چِل
 .تبؼیطی ثسكبة هی آیعظیْالک اؾظیگؽ آثبؼ  ظیْاؼُبی تبؼیطی ظؼؼّی قٌگ ُبی ثؿؼگ ظؼٍ ّخْظ

 :وتوقعات مردم هللا یار خواست
اؾ  ًفؽ 500 نوكی ثَ تؼعاظ ُدؽی 1389 ثْؼ قبل ظؼًظؽ ظانت ضًْيیبت هٌطمَ ثتبؼیص اّل هبٍ ثب

ظؼًظؽظانت  هسًلیي ّنبگؽظاى هکبتت گؽظ ُن آهعٍ ثعّى ػلوبی ظیي، هسبقي قفیعاى، ثؿؼگبى لْم،

تؼلین ّتؽثیَ، ؾؼاػت  تهکیل ایي ًِبظ کؽظًع تب ظؼؼاقتبی العام ثَ تؼًجبت لْهی، لكبًی ّهػُجی

ضْاقتَ ُبی هؽظم هللا یبؼؼا ثَ  ًوبیٌع ًّیؿ ثومًع ایٌکَ طْؼآؾاظ ّ هكتمل ّهبلعاؼی ثوؽظم کوک
کؽام، هسبقي  ػلوبی .هٌطمَ ّهؽظم ایٌدب ظفبع کٌع اؼگبًِبی ظّلتی ّ ظیگؽاى ثؽقبًع ّاؾ ُْیت اقتوبع

اهٌیتی، کوک هبلی ّخبًی  اؾ قبیؽ هؽظم پهتیجبًی ضْظُبؼا اؾ لسبظ ٌوبیٌعگیقفیعاى ّثؿؼگبى لْم ث

 تبایي ًِبظؼا ظؼخِت ضعهت ّالؼی ثوؽظم، اػالى کؽظًع ّاؾ ضعاًّع الیؿال ضْاقتٌع ثطبطؽ ایي ًِبظ
 .هٌطمَ پبیعاؼ ّهْفك ظانتَ ثبنع گكتؽل تؼلین ّتؽثیۀ اّالظ ایي ظیبؼ ّقؽقجؿی

 

 

 هسٍَلیت اهٌیتی ٍالیت غَربِ ًیزٍ ّای افغاى اًتقال یافت
دراین مراسم که در سالون جلسات مقام والیت دایر شده بود؛ داکتر اشرف غنی احمد زی مسوول کمیسیون انتقال  چغچران، طی مراسمی از نیرو های خارجی، به نیرو های افغان سپرده شد.انتقال مسوولیت امنیتی 

دراین مراسم والی   هیواد والی غور، اعیای شورای والیتی و تعدادی از متنیذین این والیت شرکت ورزیده بودند.، داکتر عبدهللا، معاون قوتهای آیساف در زون غربجنراالن وزارتهای دفاع و داخلهمسوولیتهای امنیتی، 
اری مردم این والیت ،حایراست که در داکتر هیواد افزود که پولیس به همک غور گیت که در گذشته نیرو های خارجی صرف در مرکز این والیت حیور داشتند وامنیت سراسری این والیت را پولیس تأمین نموده بود.

 نبود نیرو های خارجی نیز امنیت غور را تأمین نمایند.
ت موجود در های بزرگ عامه المنیعه خارج از والیت را از مشکالوالی غور، بیکاری، عدم دست رسی مردم را به خدمات صحی، معارف و برق، نبود راه های مواصالتی میان مرکز وولسوالیها، و قرارداد پروژه 

دارات ملکی کشورکه مردم افغانستان باالی آنها اعتماد سپس اشرف غنی احمد زی مسوول کمیسیون انتقال مسوولیتهای امنیتی با قدردانی از کارکرد های نیرو های امنیتی والیت غور گیت که برعکس ا غور خواند.
 درصد مردم باالی نیرو های افغان اعتماد دارند.٩٩ندارند،

اشرف غنی با اشاره به انتقاد داکتر عبدهللا هیواد که دولت را به بی توجهی به این والیت مورد انتقاد قرار داد، گیت:  افزود : اگر ما نان برای خوردن هم نداشته باشیم؛ نیرو های خودرا تجهیز وتمویل خواهیم کرد.وی 
معاون  وی افزود که سیستم آب باید تنظیم شود. غنی گیت:" آب داریم،اما بدون آب زنده گی میکنیم." یرا نتوانستیم به وعده های خود عمل کنیم.مشکالت موجود درغور، نتیجه ناکامی ها در عرصه اقتصادی است؛ ز

زمانیکه نیرو های افغان، خواستار کمک شوند، نیرو های ما آماده همکاری قوتهای نظامی آیساف در زون غرب نیز در این مراسم صحبت نموده واظهار داشت که با انتقال مسوولیتهای امنیتی کمکهای آنان ختم نشده وهر
ی افغان، قرار بود در مراسم انتقال قدرت از نیروهای خارجی به نیروها .مراسم انتقال مسؤولیت امنیتی غور، باسپردن بیرق افغانستان توسط اشرف غنی احمد زی به خدایار قدسی قوماندان امنیه غور به پایان رسید اند .

در یک این درحالی بود که چندی قبل اعیای شورای والیتی غور  ایان رسید.وزرای داخله، معارف، عدلیه و صحت عامه نیز به این والیت آیند، اما بعد از انتظار زیاد این مراسم بدون حیورداشت وزرای یاد شده به پ

 جام غَر                                                       جابجایى یک کندک اردوی ملی و تطبیق پروژه های بازسازی دراین والیت گردیده بودند.گردهمایی خواستار افزایش هرچه زودتر نیروهاى پولیس، 
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 ػـطـق تـلسـی

 اهلل پیواى رحین                            

 تلسی جاى یک خاًن با ػفت است

 داًا، سحوت کـص ٍ با ػــشت است

 اًـج ٍ گاتـن ّـست فــزسًــذاى اٍ

 حزف بسیار سَیتا را خصلت است

 پایــل ٍ ضَبـا ّوـیطِ در ســتـیـش

 ا پـیـز سى بـا قــذرت استؼآ بٍاقـ

 کیی فزاهَش اس سزیال ّـا ضـَد

 استپزیٌا جاى را دٍ ضَّـز ػادت 

 طفل افغاى راّی خَد گن کزدُ ای

 ای ػــشیش بز خلق ها خجـالت است

 دیـي ٍ فـزٌّگ السم یک دیگـزُ

 الم بْتزیٌی ًؼـوـت استًـشد اســ

 پــَضــص لبـاس دکـطاُ در ٍطــي

 بـز خـالف سٌـت ٍ ضــزػیـت است

 درس هکتب قصِ ای تـلـسی ضذُ

 ت استَع چـیـٌل هٌـبـغ جـٌایـطل

 ٍطـي اس حـذ گـذضـتاخـتطافـات 

 تقلیذ اس صبزٍ تَی بی غیزت است

 ٌَیـذ فــزیــاد هــيتـاًـن بطـدٍس

 ق ػـبــادت استالیـ اق هخـالـ

 معرفی کنید؟ نشریه: داکتر صاحب لطف نموده خودتان را

غار هللا یار درجهت خدمت به  کلینیکبه صفت داکتر  بنام خداوند، این جانب محمد نبی "مجاهد"کترمجاهد: دا

 فای وظیفه مینمایم .یبدینسو ا 1390از تاریخ  اول حمل مردم منطقه 

 نشریه : داکتر صاحب در رابط به این سب سنتر صحی معلومات ارایه نمائید ؟

توسط مردم غار هللا یار تاسیس گردیده   1387حمل 1درتاریخ  (Sub centerمرکزفرعی)این  داکترمجاهد:

. این سب سنتر از ایه یمیگردیدصحت عامه حمریاست تحت نظر   C.H.Aو دردو سال گذشته از طریق دفتر 

فعالً توسط دفتر "سحابی" اکمال میشود. تعداد داکتران که ده است گردیبه کلینیک تبدیل  1/1/1390تاریخ 

در دوسال گذشته یک قابله ویک داکتر دیگر همراه یگ گارد بودند؛ البته در آغاز سال جاری من بحیث داکتر 

 میباشدفعالً در یک تعمیر کرایه  کلینیکهمچنان قابل یاد اوری است که این فای خدمت مینمایم ایاین کلنیک  

 ازطرف مردم جاپان منظور گردیده که انشاهلل در آینده نزدیک اعمار میگردد.  کلینیکصلی این وتعمیر ا

 رسیده میتوانند لطف نموده معلومات ارایه نمایید؟ کلینیکنشریه : داکتر صاحب تعداد قریه جات که درین 

 147وزی فراموش شده و منطقه هللا یار یک منطقه است که نسبتاً  از یاد دولت و حکومت امرداکترمجاهد: 

به این  قریه در زود ترین وقت 61بیش از  از جمله  ب العبور در این منطقه میباشدعقریه با راه های ص

 .یدگی خواهند توانستکلینیک رس

 مربوطات غار هللا یار چگونه است؟قریه جات ت صحی در عینشریه: وض

ً اکثریت خوانواده ها از پیام های داکترمجاهد:  صحی وحفظ الصحه  معلومات کافی ندارند، وبیشترین طبعا

 .اسهاالت و سینه بغل اطفال  مریضی های که دربین مردم مالحظ میگردد عبارت اند از معده، کلیه،

نشریه: داکتر صاحب از شروع تقرری تان تا حال چقدر مریض را راجستر نموده اید و معاینات، تداوی و 

 چگونه است؟ادویه این کلینیک برای مریضان 

ده هزار مریض را راجستر نموده ام،  10000از آغاز سال جاری تا حال تقریباً به حدود داکترمجاهد: 

 برای تمام مراجعین کامالً رایگان میباشد.   کلینیکمعاینه، تداوی و ادویه این 

 ت؟نشریه : داکتر صاحب برخورد مردم  با شما و مراجعین قریه جات دور افتاده چگونه اس  

برخورد ورفتار مردم با من و مریضان تا فعالً کامالً خوب بوده و من از مردم راضی هستم و داکترمجاهد: 

 اشد.بری میهای صحی در منطقه بسیار ضرو کلینیکموجودیت 

 نشریه: پیام شما بحیث داکتر به فامیل ها وخوانواده های شان چیست؟ 

و یک پدر مهربان به تمام فامیل های محترم این است که پیام من منحیث یک داکتر دلسوز داکترمجاهد: 

منطقه هللا یار یک منطقه سرد سیرو خنک  در فصل خزان وزمستان بوده. نظافت جز از ایمان است ؛ پس 

متوجه حفظ الصحه ونظافت خود و خوانواده های خویش باشند تا خداناخواسته به امراض گوناگون دچار 

این است که فامیل های عزیز اطفال نازنین ودوست داشتنی خود را از سردی هوا کید من انشوند. وباز هم ت

فظت کرده و آنها را خوب گرم نگاه بدارند تا از امراض مختلف از قبیل اسهاالت، سینه بغل، گوش دردی امح

 لؼل هیز داًطَر هزادیو غیره جلوگیری گردد.

  :            نهاد فرهنگی واجتماعی جوانان هللا یار صاحب امتیاز
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   "تنها":          احمدطاهر معاون سردبیر
 وگروه نویسنده گان"بی پروا"محمود               هیئت تحریر

 "پویا"  نصیب هللامحمد نادر "مشفق"و    :            ویراستار 
 ،"حسن زاده"، غالم نبی "صابری":             امیرجان گزارشگران

 "احدی"عبدالستار ،"شایق"شاه محمود                            
   :              چاپمحل 
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 اػالى
 : کاکا قلندر               اسم
  : هشتاد و پنج ساله               سن

 کیلو خالص 35اثر مرییی های مختلف، : بر               وزن
 : شش وجب                 قد

 : کامال" سیید         مو رنگ
 : ابلق    رنگ چشمان

 کاره : اگر خدا بخواهد، همه              شغل
 : پرگپ، تند خو و کم حوصله            اخالق

خصوصیات و مشخصات فوق الذکر،  قابل ذکر است که بنده با
پائین و از چهارده به  که از هیده بهه دختری اذدواج میکنم بتنها 

زیرا  لطیاً در انتخاب خود یک گام سریعتر بردارید.باال باشند

خدای ناکرده اجل معلق برای بنده، این جوان رشید و توانا 
ابد افسوس و پشیمانی در قلب تان رخنه  فرصت نداده و آنگاه تا

 .خواهد کرد

 طیاره
طیاره در حال سقوط بود و همه جیغ میزدند به جز مال نصرالدین کسی 

 نیست بگذار سقوط کنه. وپرسید چرا خاموشی گیت مال پدرم ک

 اعدام
 یاعدام صادر شد روزی اعدام به اولدوتا آدم ها سرشان حکم 

 ومیمیخواهم مادر خود را ببینم. دگیتن تو چی میخواهی؟ گیت 
گیت میخواهم کی این مادر خود را را گیتن تو چی میخواهی؟ 

 .نبینه

 کاله
کالٍ هي كدبقت؟ ؾى هیگَ: نُْؽ ثب ػدلَ ثَ ؾى ضْظ هیگَ : اّ ؾى 

نُْؽهیگَ : ضْة نع كَ گفتی ّگؽًَ قؽ لُچ ثیؽّى هی  ثؽ قؽت.

 ؼفتن.

 پاکستانی
کسی از پاکستانی پرسان کرد: امروز در مبایلت بسیار مسج های 

پاکستانی با لبخند افتخار آمیز میگه امروز مبایل  دوستت دارم میایه،

 .خانم خوده آوردم

 کلید
انده بود داکتر پرسید چرا شخصی نزد داکتر امد که گردنش کج م

لید گوش خوده پاک دیروز همرای ک گیت نمی فهممشخص اینطورشد؟ 
 .گردنم قلف شد میکردم که دفتأ

 گرگ
برایش گیت که  گرگ از سگ پرسید که چرا استخوان میخوری سگ

سگ بودی حاال داکتر هم  مچیبگرگ گیت برو ،تخوان کلسیم دارداس
 .شدی
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