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 سرمقاله
 لعل هیش داًطَس هشادی

فصل زمستان را به تمام مــردم شریؾ و با شهامت  یارنهاد فرهنگی واجتماعی جوانان هللا 
از بارگـــــاه ایزد منان خواهانیم تاسال آینـده سال پر بركت و ؼورتـــــــــبریك عرض  میدارد و 

دهاقین زحمتکش ما باشد سرفرازي شــما را در تمام عرصه های زندگی  سال نوید دهنده براي
اولین فصل تقویم میالدی تقویم خورشیدی و زمستان چهارمین فصل از فصلهای تان خواهانیم. 

است. زمستان در نیم کره شمالی بر اساس تقویم خورشیدی  سال است. این فصل سردترین فصل 
 ها ی سرطان ، اسد و باشد این در حالیست که در نیم کره جنوبی ماهمی جدی،دلو و حوتماههای 

  1390زمستان معموالً سردترین فصل سال است سردی هوا در زمستان  باشد.سنبله زمستان می
( درجه سانتیگراد هم رسیده است، در -38ولسوالی های بامیان و شهرک( به زیر) (والیت ؼور

روند و رسد. در زمستان بعضی حیوانات به خواب زمستانی می(هم می-50کشور روسیه حتی تا )
گیرند. زمستان دارای روز های کوتاه وشب های سر می دوباره زندگی را ازبهار در فصل 

طوالنی و سرد میباشد. علت سرد شدن زمین در زمستان،دوری آن از خورشید نیست و نه کمتر 
شدن فعالیت خورشید. بلکه زاویٔه محور چرخش خورشید نسبت به صفحٔه مدار زمین دارای 

تؽییرات آب و هوای زمین دارد. به  است و همین انحراؾ نقش مهمی در درجه ۲۳٫۴۴انحراؾ 
کمتر نور وگرمی خورشید شود که در نتیجه تر میعلت کروی بودن زمین، سطح بیضوی کشیده

اش با رسد.درین حال تؽییرات آب و هوا در زیاد شدن فاصلٔه زمین در مدار بیضویبه زمین می
 خورشید کمتر است. 

، گردش زمین به دور خورشید و مایل وهوا است آب بر اساس تؽییرسال یکی از تقسیمات  فصل 

  شود.بودن محور زمین سبب کوتا هی روزها وسردی هوا در فصل زمستان  می
واژه کنونی  گردد.های آسمانی و نیز نام پوششی است که بر زمین تشکیل مییکی از ریزش َبرف

در زبان انگلیسی و  snowاست. با واژه یا وفره گرفته شده wafrبرؾ از واژه پهلوی وفَر 
Schnee اند.در آلمانی همریشه 

 نظریات یونانیان باستان در مورد برف  
، فیلسوؾ مشهور یونانی گمان داشت که هرگاه باران یخ بزند، تالسیکی از شاگردان آناکسیمن 

ت زده دارای علتی مشابه هستند و تنها تفاوآید .به نظر ارسطو برؾ و شبنم یخبرؾ بوجود می
میان آنها در درجه و مقدار ماده ) تفاوت کمی ( است، زیرا برؾ بر اثر یخ زدن ابر ) سردی  

  شود.زده بر اثر یخ زدن سردی ) سردی کم (، تولید میبسیار ( و شبنم یخ
آب شود، منبع بسیار مهمی برای تأمین که آب جامد محسوب میجهت اینبرؾ به: اهمیت برف 

شود، اهمیت بیشتری رفته به آب تبدیل میرود. برؾ به خاطر اینکه رفتهیشمار مبهآشامیدنی 
دارد. چون برؾ محتوی مقدار زیادی هواست، هادی ضعیفی برای گرما شناخته باران نسبت به 

های در حال خواب مزارع را محافظت کند تواند سبزیهمین علت پوششی از برؾ میشود. بهمی
های برفی سرمای بیش از حد نگهداری کند و ریشه سبزه ها را در کلبهو یا از درختان در مقابل 

ترین پشتوانه بر زندگی بشر در زمینٔه آبیاری و از سردی هوا امان دهد. در حقیقت برؾ بزرگ
 کشاورزی میباشد.

 "اوجشیبى "فشٍضگبُ ٍ تشهین گبُ هجبیل
سخن رمضان "اکبری" فرزند محمد اکبر در قریه آقا از قدیم گفته اند که  " گنج در ویرانه است " در ضمن این 

 نواده مسلمان و متدین متولد شده،در سن هفت سالگی پدرش شهید شد.گنبد هللا یار )دوالک ملیک( در یک خوا
آقای اکبری به عمر ده سا لگی نسبت به استعداد های الهی که داشت بدون استاد و مربی به ترمیم تیپ ها و 

وع کرد و به تیپ ها و ساعت های کهنه تمرین میکرد. از این طریق نان آور هشت نفر ساعت های کهنه شر
وی  تیپ ساز وساعت ساز مشهور قریه ، خوانواده خود بود و در نیم روز به مکتب میرفت درس میخواند

کوه  ساله با استعداد عالی که دارد فعالً در مرکز شهرفیروز 19آقای اکبری جوان  ومنطقه خود بود است.
"چؽچران"پرزه و و سایل هرنوع مبایل چینایی وکوریایی، تلویزیون و سی دی ، دی وی دی وؼیره وسایل 

وی تخنیکی را ترمیم میکند. بیش از شصت فیصد مردم به نزد وی مراجع میکنند و هشتاد فیصد مردم شهر از 
نیز کار کردم و چیز های را آموختم کامالً راضی هستند، آقای اکبری میگوید: من با برق های آبی  و سولری 

چهار یا که تا حال استفاده نشده است. وی افزود: من بودجه ندارم که بخاطر سهولت کار وسایل بگیرم و به سه 
توانم چیز های جدید را بیاموزم و بیا موزانم ، یآچار وپیچ کش کار میکنم اگر کدام مرجع مالی مرا کمک کند م

 .کمک کرده باشم از این طریق و مردم خود تا شود روزیکه به دولت 
  0796661124تماس: شماره            بل بانگ، کوچه اولی شهر فیروزکوه: عقب کاترمیم گاه آدرس 

 هحوذ سسَلی 

 

پیبم تجشیىی ثِ هٌبسجت ضىست 

 سٍس ّب اص افغبًستبى!
بنام خداوند توانا، نهاد فرهنگی و اجتماعی جوانان هللا یار، بیست و سومین سال روز خروج 

کشورعزیز مان و مخصوصاً به ملت غیور و باشهامت غور مبارک باد  ۀهارا به کافروس 
 میگوید!!!

سه جنگ، افؽانستان را  ازطریق براه اندازیتالش کرد تا  1919تا  1839انگلیس در سالهای 
 هزار انگلیس کشته شدند. 28اشؽال کند که با شکست مواجه شد و در این راستا تنها 

از راه پل حیرتان وارد خاک افؽانستان شد و  1358جدی  6همچنان قشون سرخ شوروی به تاریخ 
ؽانستان این خاک را اشؽال کردند. شوروی  سابق به تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست، در اف

 .حضور پیدا کرد و بعد از حضور در این جا، مورد تقبیح و محکومیت همه دنیا قرار گرفت
، تلفات زیادی دوام کرد مقاومت مردم افؽانستان که حدود یک دهه در برابر اتحاد جماهیر شوروی 

اجر ، پناه بیش از یک میلیون افؽان شهید و هزار ها افؽان را به سایر کشورها مهبه بار آورد. را 
  بودن در مصروؾ را براثرهنده و در بدر کردند. جوانان ، نو نهاالن ، افراد و اشخاص با استعداد 

مردم افؽانستان ما را بی ثبات کردند. ولی با همه این مسائل،  ۀجامعو جنگ ها بی سواد ساختند
حاد جماهیر شوروی، ات ۀروس ها نشده و توپ و تانک و طیاره های پیشرفت ۀتسلیم خواست و اراد

را نتوانست تسخیر کند بلکه حضور مستقیم و بعد هم برخوردهای خشن  این کشوراراده مردم 
باال خره مردم  روس ها، مردم را مصمم تر کرد و در این مسیر مردم جدی تر ایستادگی نمودند.

کردند که بر علیه رژیم و نیروهای اشؽال گر شوروی قیام ش -ه 1367دلو  26افؽانستان در 
بر اساس باور های دینی و این جنبش نوکران حزب کمونیست را از این خاک بیرون نمودند. 

ان  افؽانستبعد از بیرون کردن نیروهای اشؽال گر شوروی  تااینکهوطن دوستی شکل گرفت  ۀروحی
قدرت  سیاسی خود را بدست گرفت امید است که ملت  ،مجاهد ،متحد، برادر پرور اسالمی،کشور

مسلمان قهرمان افؽانستان در حال و آینده نیز دشمنان خویش را شناخته متوجه اعمال شُوم دشمانان 
 دیرنه خود باشد .     من هللا توفق

 لیغَ علطاى ؽِاب الذیي غْسی "نعمانی"  متعلم صنف دوازدهملرحمنمحب ا
 

 ضوبسُ دٍم

 محمود بی پروا
ل ازآنرا درطفلی از کالنها شنیدم. به بعد از طرز زندگی مردم هللا یار خوب بیاد دارم وقب 1335من از سال 

هجری شمسی میباشد چهار دوره تؽییر اساسی وبنیادی را درزندگی  1390ازآن وقت به بعد تاالحال که سال 
 مردم    هللا یار مشاهده نموده ام که ذیال توضیح میدهم:

تدائی داشتند. آنها از : مردم هللا یار پیش ازآن زندگی خیلی ساده وابهجری شمسی 1337زندگی قبل از سال 
همه چیز محروم بودند. فقط خوراک ایشان یک لقمه نان گندم همراه آب روان جوی ویا دریا وچشمه بودوبس. 
اتاق بنائی منظم تری راکس نمی شناخت. از بخاری آتشی وچراغ الکین  سراؼی نبود. هرفردی ازمردم فقط 

یه ها وجود نداشت. از شهرها وزندگی شهری خبری داخل قریۀ خودرا می شناخت  . رفت وآمد دردیگر قر
نبود.ازکچالو وسبزی وامثال آن کس چیزی نمیدانست. بسیاری از مردم  گوشت را درروزهای خیرات 
وعروسی می یافتند وبس. خوراکهای محلی مردم را قروتی، خالوک ، آش ، کاچی ، پیشُبر واشکنه تشکیل 

نمی شناخت. هرخانواده صرؾ یک اتاق خیلی معمولی وناموزون  میداد. چای، بوره ، قند ودشلمه را کس
داشت و دروسط آن دیکدان درست میکردند تادرآن آتش کرده وآب طهارت وخوراک محلی ونان کمبه به پزند. 
بعد ازشام آتشی وجود نداشت چون دود چشم هارا به سوزش واشک ریزی می انداخت.ظروؾ آنهارا دیک 

دول ودیکدولچه وکاسه مسی ، آفتابۀ طالی با نولۀ بسته تشکیل میداد. لباس آنان مشو های چدنی ، بادیه، دیک
وبرک یعنی تکه های که از پشم گوسفند درست میکردند، تشکیل میداد. بعضی ها که توان خرید داشتند ، 

سر خود چه می ازهرات پخته میخواستند وازآن کرباس می بافتند تا بخود کاال بدوزند. اما بیادم نیست که به 
بستند. جراب وپاپوشی درکار نبود. مرد وزن وطفل همه پای لوچ راه میرفتند . ازگوگرد سراؼی نبود وبرای 
آتش افروزی از آتش برق کارمیگرفتند  یااینکه خروجی را درزیر خاکستر برای باردیگر ویا روز بعد نگاه 

د. درزمستان وایام سردی پاپوش آنها چارق بود مینمودند.اسپ سواری وداشتن اسپ خاصۀ اربابان واؼنیا بو
که از پوست حیوانات وخا صتا پایچک گاومیساختندو بجای جراب از پیتاوه استفاده میکردند. خانه های مواسم 
گرم آنها چپر وخرگه بود. یکی از شاعران محل طرز زندگی آنوقت مردم هللا یاررا از طریق شعر بسیار 

ست که ذیال آورده میشود. یقین دارم که این شعررا صرؾ کسانی میفهمند که موزونی به سرایش گرفته ا
 ...ازوالیت ؼور باشند خاصتا از هللا یار

2بقیه در صفحه   
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 صًذگی هشدم اهلل یبس دس... طشص

 سحش پتیش اضــخــبسی ثِ دٍ ثـــَد               َ ثَدـی جلــب عجت سسوـــثشادسّ

 ًـذیـن ًـبى ضـبى یـه طـبس اٍ ثـَد               بی ثَدٍ ًِ لٌذ ثَد ًٍِ ضىشـــًِ چ

 ضـَ ثــَد صدٍد چلوِ خـبًــِ هـثـل               ٌبختطتیل خبن ٍثخبسی سا وِ ؟ هی 

 چــَة اسچــِ ثـوـثــل گیس ًَ ثَد                لپِ چـــشاغ ضـبُ ٍ گذاـچــَة وً

 َدـصـبحجخبًـِ هْـوبى یىجب ثِ خَ ث               بق ثٌبئی آًـجب وــِ؟ هـیذاضــتـات

 چـپـشی خـشگـِ دسدٍسش تـٌـَ ثـَد                 بًی ثبثص چَ ون ونـپــــالس اٍغ

 لحــبف خــَاطــشی جبجیي هطَ ثَد                 بسـهـتـبع لـیـوتی ضبى سبى ٍوشث

 ًـوی ضٌبخـتٌذ وِ ایي دٍ تب چطَ ثـَد                َش پـالسـتـیـهوـجـشاة لیلًَی 

 وـلَش دٍضـیـشُ پـبیـچــه گـَ ثَد                  بسقـچــَ ضلَاس پیـتبٍُ ّوشاُ چ

 دُ هــي گـٌذم آرٍلـی سـبل ًـَ ثـَد                 بضتىٌِ وِ؟ هیذ هصسفیمبى وطت 

 خـالٍن الیــه ٍ وـبچـــی جـَ ثَد                 شحذـزت سـب لـَة ثــَسان خــخ

 تـشا وـسـت پـــذس داس ٍ دسٍ ثـــَد               ذالعضیـض وي ضىش ًعوتــــثـیب عج

 
 

 چای سبز بیک فرهنگ عامیانه تبدیل شده است، آنرا اینطور انعکاس میدهد:این شاعر درزمان حال که نوشیدن 
 

 ضـعـبع ًـَسهـژگـبى چـبی سجض است             عـضیـضاى لَت جبى آى چبی سجضاست

 پزیشفتِ ثِ هْـوـبى چـبی سجض اسـت             ثخبًِ گـشچِ ثـــبضذ گَضــت پخـتِ

 ضـفـبی دسدهـٌذاى ای سجــــض است             ســشثـبلـیـي ثـیـوــبساى گــزس وي

 ٌذاى چـبی سجض استـخَسان هسـتـو             ًـظــبسُ وـــي ثـِ ثـبصاس فـمـیشاى

 بی سجض اسـتـن ّـبی خـَثـبى چجست               اگش خـَاّـی وِ ثـیـٌی خـَثشٍیبى

 پـٌـْـبى چـبی سجض اسـتدٍای صخـن              ثـْـشجـب لـلـت خـــَى آلـَد ثبضذ

 ثِ هـحـفـل ثـــضسگبى چـبی سجض است            ثـذًـیب لـزت اضــعـــبس ضــبعــــش
الثتَ ؽاعشی کَ ایي اتیات سا عشّدٍ حاری ًْس هحوذ ًام داسد ّدسلشیَ غاسگشدک هللا یاس صًذگی 

کَ تَ طثع سعیذٍ اعت. داؽتَ تافعال صًذٍ هیثاؽذ. ّی ؽاعش هحلی ّداسای کلیات تضسگی هیثاؽذ 

 خْد اصایي ؽاعش یادی ًوْدٍ اعت. تزکشج الؾعشای غْس 311هحتشم هْحذ صاحة دسصفحَ 

ُزشی ؽوغی: دسایي دّسٍ هشدم تذسیافت تخاسی آتؾی، چشاغ  1351الی  1335صًذگی تیي عالِای 

عاخت ُشات  تیلی الکیي ّتکَ ُای پختَ گی چْى، عاى، گل تِاس، رین ، خْاعَ ّ چثلی ُای هْتشی 

هْفك گشدیذًذ. چای عیاٍ ّعثض سّاد پیذا ًوْد، رشاب ُای پؾوی تافت صًِای هحل ّتافت چپک، 

گلین، رْال، لٌذ ) عْسی( ، دیک ُای الوًْیوی ّچایزْػ ُای آى، کشتی ُای لیالهی، ؽلْاسُای 

ایٌک ُایؼ سا لیالهی ّتاالپْػ ُای لیالهی ّچپي کن کن دستیي هشدم سّاد یافت.پیالَ ُای چیٌی ّچ

خْاًاى ّاستاتاى تذعتشط داؽتٌذ. گْگشد سّعی هشّد گشدیذ .تکَ خاعَ تخاطش تغتي تغش هٌحیج 

لٌگی کن کن هعوْل ؽذ. عذۀ اًگؾت ؽواس هشدم فمظ یک اتاق ًغثتا تٌائی تخْد اعواس ًوْدًذ. رلة 

ّعالن  ّرزب تَ عغکشی ّخذهت دسصیش تیشق عوْهی گشدیذ ّکغاًی کَ اص عغکشی هشخص ّصحت

تخاًَ تش هیگؾتٌذ، اص صًذگی ؽِشی ّخْسدى عثضی ّکچالْ لصَ ُا هیکشدًذ کَ ایي حالت تاعج 

گشدیذ تا هشدم تاالٌغثَ هتْرَ صًذگی تِتش ؽًْذ .کن کن تعضی ُا تَ کؾت کچالْ سّ آّسدًذ.کاساعتفادٍ 

تاًِا ؽکاس اصًغْاسّکاؽت تٌثاکْعام گشدیذ. کاسگشفتي اصصسد چْتَ دسدیک سّاد یافت. دسصهغ

خشگْػ هعوْلی ؽذ. خیلی کن عاعت ّسادیْ سّاد یافت . هغافشت ُائی دسلشیَ ُای دّسدعت ّدیگش 

راُا تعول آهذ. اها دسُشرا تاپای پیادٍ صْست هیگیشفت . یک هکتة دُاتی دسهٌطمَ اص طشف چغچشاى 

 تاعیظ ؽذ. یک تعذاد ؽاگشد اص هٌطمَ تَ هتْعطۀ آًْلت چغچشاى رزب گشدیذ.

هشدم تغْی ایشاى تشای  1351ُزشی ؽوغی: تعذ اص عال  1380الی  1352گی تیي عالِای صًذ

کاسگشی سّ آّسدًذ. چْى ایشاى کؾْس پیؾشفتَ ًّغثتا هتوذى تْد، ایي ّضع تاالی کغاًی کَ تَ ایشاى 

سفتٌذ ّدّتاسٍ تا یک همذاس پْل تْطي تشگؾتٌذ تاحیش خْتی تزاگزاؽت. هشدم تا خْد اص ایشاى دیک 

تخاس، دّؽک اعفٌذ، کوپل ، سادیْ ّعاعت آّسدًذ. کاعَ ُای چیٌی ًّکلی عشض حضْس یافتٌذ. 

رشاب ًیلًْی پیذاؽذ. تکَ ُای هشغْب ایشاًی تٌام ؽِشی سًّك پیذا کشد.تَ عاختي اتاق ُای تٌائی 

عاعت تْرَ تعول آهذ.تعذادی اصرْاًاى تعضی پیؾَ ُائی اص ایشاى تا خْد آّسدًذ هخل تٌائی. تشهین 

  ّسادیْ سّاد یافت. تْرَ تَ ًظافت رْاًاى سا تخْد .رلة ًوْد.

: اصآًضهاى تَ تعذ هشدم تعْض اعپ اص عایکل دسحول ًّمل کاس هیگیشًذ، 1380صًذگی تعذ اص عال 

عذۀ صیادی دسیْس ؽذٍ ّداسای هْتشُای فلي کْچ، عشف ، تًْظ، عشایچَ ّکشّال ؽذٍ اًذ. عشک 

ذ تا هْتشُا صْست هیگیشد. دسعاختي اتاق ُای هٌظن تٌائی کْؽؼ تِش لشیَ احذاث ّسفت ّآه

فشاّاى تعول آهذٍ ُّشکظ داسای اتاق ُای لؾٌگ ّصیثا ؽذٍ اًذ.فشػ ُای هْکت ایشاًی صیٌت 

تة عام ؽذ. ُشاتاق گشدیذٍ اعت.کاسگشی ّسفتي تَ ایشاى دسایي تاسٍ تاهشدم کوک صیاد ًوْد. هکا

تشهین هْتش ّعایکل عوْهیت پیذا کشدٍ اعت. عفش تخاسد ّداخل  . ؽغل ُایکلیٌیک ُا ایزاد گشدی

عام ؽذٍ ّسفتي تَ پاکغتاى ّایشاى هؾکلی ًوی تاؽذ. تکَ ُای هشغْب ًّفیظ عاخت پاکغتاى 

ّالثغَ گشم چیي تشای ُوَ سّاد یافتَ اعت. فاد راپاًی ّلٌگی ُای اعپیؾل پاکغتاًی سا تغیاسی 

ؾی عادی هیثاؽذ. چْس ّچپاّل اصطشیك صّسهٌذاى عام هیثاؽذ. تغش هی تٌذًذ. داؽتي عالس ّآدم ک

هغارذ راهع دسهحالت الصم اعواس ّهشدم ًواصُای عیذیي ّروعَ سا تا ایي هغارذ هیخْاًٌذ. 

لْدعپیکشُا دسهغارذ ًصة ّصذای آراى تگْػ ُوَ طٌیي هی اًذاصد. حذ سفتي تزّق ُشکظ تثذیل 

ذ. دسصساعت تشاکتْسُا پذیذ اهذٍ اًذ . خشهي ُا تا هاؽیي ؽذٍ اعت کَ ّاتغتَ تَ طالع ّتخت هیثاؽ

هیذٍ هیؾًْذ.عثضیکاسی ّتاغذاسی کن کن سّاد یافتَ اعت.اعتفادٍ اص تشًذ رای خْساک ُای هحلی 

سا گشفتَ اعت. تااآلخشٍ خْسدى ّکؾیذى تشیاک رای ًغْاسسا گشفتَ اعت کَ یک عول تذ ًّا 

غا ًاعاصگاسی ُای ارتواعی ؽذٍ اعت اصیٌزاعت کَ کؾت، تخؾْدًی داًغتَ هیؾْد صیشا کَ تاعج ت

ُای لْهی ّکؾتاس تزاست ّاعتعوال هْاد هخذس تاعج تشّص ُوَ ؽماّتِا ، دصدیِا، ساُضًی ُا، ًفاق 

 دیذٍ ؽْد کَ تعذ اصایي چَ اتفاق هی افتذ. ،هشدم گشدیذٍ اعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجسوِ تشاش هحلی 
 محمد دین انوری

 
سال عمر دارد  20نجیب هللا مسکونه قریه دره آسیاب سفلی منطقه هللا یارچؽچران میباشد که  عثمان ولد

سالگی به آموزش مضامین دینی پرداخته تا کتاب های  6ومکتب نخوانده اما نزد مال محلش از سن 
ه قدری وشروط الصالت درس خوانده است وفعال مصروؾ کار دهقانی ومالداری بوده تازه ازدواج کرد

 وتاهنوز صاحب فرزند نشده است.
 2مجسمه حیوانات و 9سالگی به تراشیدن مجسمه ها شروع کرده است وتقریبآ به تعداد  16از سن 

پیکرانسان را ساخته است او از نوع سنگ بنام رشته که دارای رنگ سرخ وسفیدلوش میباشد مجسمه 
واکثرآ مجسمه هایش را برای دوستانش  ساخته است وی مجسمه هایش رابا وسایل ابتدائی محلی میسازد

تحفه میدهد وهرکسی که ازوی تقاضا کند برایش یک مجسمه می تراشد وبطور رایگان بخشش میکند. 
سنگ های را که برای ساختن مجسمه استفاده میکند ازساحه آب کمرک نزدیک قریه اش میآورد وی 

جریان کار باالی مجسمه سنگی آب ونم میگوید برای اینکه مجسمه هایش خراب نشود کوشش میکند در
نرسد قسمیکه او تجربه دارد آب و نم برای سنگ های مخصوص مجسمه سازی ضررمیرساند وآنرا 
بی کیفیت میکند وبرعالوه او دردرساختن مجسمه از روؼن استفاده میکند ومیگوید سنگ وقتی به 

 مجسمه تبدیل شد جالداده شده مقبول ومحکم میشود.
کارمیکند دیگر کسی به هنر مجسمه سازی بلدیت ندارد وخود او هم تاهنوز بکسی  درجایکه او

هنرخودرا نه آموختانده است وی میگوید اگر کسی عالقه داشته باشد مجسمه سازی رایاد بگیرد من 
حاضرم برایش آموزش بدهم عثمان از کودکی عالقه داشته تا ازگل حیوانات واشیامورد پسندش را 

 به یکباره گی شروع کرد به تراشیدن مجسمه. بسازد وبعدها
او اوقات تنهای وفراؼت خودرا به اندیشه درمورد مسایل امور زنده گی وساختن مجسمه هایش سپری 
میکند.وقتی خسته ودیق میشود به گردش وسیاحت مناطق جالب ودیدنی اطراؾ قریه خود بادوستان 

عالقه دارد وهمچنان پدرومادرش مانع هنرش  وهمساالنش میرود از خوردنی هابه میوه جات زیاد
نمیشوند. اودرآینده میخواهد به تراشیدن وساختن مجسمه ادامه دهد وآرزو دارد سامان ووسایل مدرن را 
بدست آورد ودرکارش تاهنوز از کسی کمک نخواسته ولی میخواهد نزد استادبا تجربه مسلکی به 

 کارکند. آموزش هنرمجسمه سازی بنشیند وازین هم بهتر
وی تاهنوز شهرهای کابل هرات وؼزنی را دیده است وعالقه فراوان برای دیدن سایرمناطق افؽانستان 

 دارد.
عثمان در جریان گفتگوی خویش از ریاست اطالعات و فرهنگ ؼورگله گذاری میکند ومیگوید هیچ 

 ب هنرها وظیفه دارد.امیدی ازین ریاست ندارم ولی شنیده ام که این ریاست درراستای تشویق وترؼی
درنهایت امیدوارم بعدازین این جوان مجسمه تراش را ریاست اطالعات وفرهنگ وهمچنان سایر 
نهادهای هنردوست کمک نموده وزمینه بیشتر کار را برایش مساعد سازند شاید مانند و ی اشخاص 

بلندی ماشود ازوجود دیگری نیز دربعضی ازوقرآ وقصبات ؼور وجود داشته باشد که مایه افتخار وسر
 همچو اشخاص ورزیده استفاده سالم نموده وهنرشانرادرسطح والیت وکشور رونق داد. 

 

 !یبس ٍ ثِ عوَم جَاًبى افغبًستبى ّذأیِ ثِ ًْبد فشٌّگی ٍ اجتوبعی جَاًبى اهلل ا

 ستگی چیست؟جٍّو هعٌی عْذ ٍفب
استوار نگهداشتن رشتهء دوستی و محبت را نسبت بکسی و یا چیزیکه دوستش داری و 
میخواهی اورا بدست بیاوری و تصمیم قاطعانه میگری تا به مقصد برسی و برای رسیدن به 

 هدؾ همکاری دیگران را میخواهی، این را عهد ، وفا و همبستگی گویند.
رشتهء دوستی گردیده و جفا نام دارد. وفا کلمهء مقدس است که  شکستن عهد، وفا باعث کندن

میتوان آنرا بنور و روشنی، پاکی، صفایی، نیکی و نیکوکاری ، گذشت و از خود گذری، 
احسان و عدالت و در مجموع همه خوبیها را در آن سراغ نمود وبه وجود افراد وفادار، 

ی به قدر شرین ولذت مند است که از روز وفا دار افتخار کرد، با خود بالید و لذت برد.
پیدایش انسان بروی کره زمین و هم زمان به عمر آدمی خلق شده و در روابط بین انسان ها 
چی مرد و چی زن وجود داشته و کسانیکه نسبت بیگدیگر وفا دار بوده اند. از زندگی خویش 

ی زیادی وجود دارد. که درین موارد داستان هالذت برده و به خوشی عمر بسر برده اند. 
میتوان از طریق ، مطالعه کُتب مشاهدهء فلم های سینمایی و حتی افسانه هائیکه سینه به سینه 

خوانده ، دیده و شنیده شود. امروز بیشتر انسانها، سلایر ها و فلم های سینمایی را  نقل شده اند.
مانان، خود را در نقش قهر جهت تکمیل شخصیت خویش تماشا میکنند و از طریق اجرای نقش

قهرمان کارهای خوب قرار داده و میخواهند نسبت به پدر ، مادر ، اقارب و هم وطنان خدمات 
جنبه های مثبت  در شرط آنکه کاری بدی نیست .نشان بدهند ارزنده انجام داده و وفا داری

خود  باشد. خویش و وطن عادت و فرهنگ جامعه نی منفی را که به ضرر عرؾ تمثیل کنند
سهم ارزنده گرفته جوانان را با خود هم پیمان ساخته از طریق همبستگی در ریشه کَن ساختن 
جهل و عرؾ وعادات ناپسند کمر همت بسته محیط و منطقه خویش را ازبدبختی ها نجات 

أمین صلح و امنیت است. جوانان باید بدانند که درین بدهند. ضرورت مبر در شرایط کنونی ت
سهم خویش را ادانموده و در تشخیص دوست و دشمن وطن سهم بارز گرفته  پروسه چگونه

چهره های پس پرده را که در تخریب وطن ما سهم دارند افشا نموده و اضرار جنگ را بزبان 
ساده و محیطی به اطرافیان خود تبلیػ نمایند. بطور مثال : یگانه کشوریکه دشمنی های علنی 

ستان است. بگروه های وابسته خود دستور میدهد تا دهشت افگنی و بیجا به کشور ما میکند پاک
کنند. مکاتب مار را بسوزانند، پل ،پلچک ، سرک و دیگر عمرانات وطن ما را تخریب کنند و 
آن هم تحت نام چهاد اسالم در حالیکه اهداؾ تخریبی آنها ضعیؾ ساختن کشورما میباشد و 

ند تا نسل های آیندهء وطن ما جاهل بیسواد مانده میکوشند در وازه های مکاتب ما بسته بما
م خویش را به آسانی تطبیق نمایند و کشور ما را اشؽال کنند.جوانان متعهد، وفا دار اهداؾ شوُ 

 .                                             و آگاه از طریق همبستگی خویش میتوانند خدمات ارزنده را به انجام برسانند
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 اصطالحبت هحبسجَی
: عبارت از مواد معرفی وؼیر معرفی جنس

 وتجهیزات میباشد.
: کاری است که شخص حقیقی وحکیمی آنرا خدمت

 انجام میدهد.در بدل اجرت 
تادیه کاری است که در برابر انجام  ی: مزداجرت

 میشود.
 : پول رایج کشورهای خارجی.اسعار
 : عمل خرید وفروش را معامله گویند.معامله

است که بمنظورانجام معامله از طرؾ ی : پشنهادآفر
 ،مقدار ،فروشنده ارایه شده و در آن تعداد

قیمت فی واحد با قیمت مجموع و دیگر  ،مشخصات
 میگردد. درجشرایط ضروری 

اجناس وتدارکات  ۀموظؾ به تهی ۀ: شعبخدمات ۀشعب
 خدمات است.
است که کمیت وکیفیت و  ی: سندشرط نامه

واضح  خصوصیات معامله را قبل از عمل خرید
 .میسازد
 .راگویند : کم کردن قیمت یا اجرت خدماتمناقصه

قیقی یا حکمی است که مطابق : شخص ح وطلباد
 ۀقانونی اش در جلس ۀمواد شر طنامه شخصاً یا نمایند

مناقصه اشتراک نموده ویا پشنهاد "آفـر" وی قبل از 
 مواصلت نموده باشد.، مناقصه  ۀآؼاز جلس
: توافق ادراه طرفین بوده در مورد خریداری قرار داد

جنس و عده )بیع( در مورد انجام خدمت و عقد 
 د که به اساس آن حقوق متعادین تعین میگردد.میباش

مین بانکی است که به ضپول یا ت تامینات:
ایفای  ۀوطلب در مناقصامنظورتامین اعتبار مالی د

اداره در آن حق ووطلب ارایه میشود اتعد از طرؾ د
 تملک ندارد.

است که متشکل از روسای  یهیئت هیئت خریداری:
مسؤل که جهت تنظیم و پیش برد امور خریداری 

 توسط آمر اعطای درجه اول تعین میشود.
که در آن تجهیزات و  یعبارت از محل تحویل خانه:

 ذخیره وحفاظت میشود. ،مواد
عبارت از واحد اداری است که دارای  نماینده گی:

تخصیص بودجوی علیحده بوده وصالحیت 
 مربوط را حایزباشد. تخصیصات

که قیمت آن  ندا یعبارت از اجناس اجناس مصرفی:
از یکصد افؽانی کمتر باشد وایجاب قید وجمع را در 

در خواست جنس نماید از قبیل کاؼذ،  ۀمقابل حوال
 قلم، پنسیل، رنگ وؼیره...

: عبارت از اجناسی است که اجناس غیر مصرفی 
و قابلیت قیدو قیمت آن بیشتر از یکصد افؽانی باشد 

 جمع را داشته باشد.
که در  ندعبارت از اجناس ؼیر مصرفی ا تجهیزات:

از قبیل میز،  میگیرنددوایر دولتی مورد استفاده قرار
 ماشین آالت و ؼیره.  ،مفروشات ،چوکی 
ست که در داخل ئیره یا اداعبارت از شعبه و  اداره:

 تشکل یک نماینده گی داشته باشد. 
ت از بین رفتن یک جنس در اثر عبار استهالک:

 . میباشد استفاده و استعمال عادی آن به مرور زمان
عبارت است از تثبیت موجودیت کلیه  حساب جنسی:

اجناس  زیعتو،تهیه  ،اجناس مربوط به خریداری
 واموال وملکیت ها. 

ثبیت موجودیت کلیه تاز است عبارت  موجودی:
 اجناس مربوطه وتطبیق گیری. 

ست که در پهلوی ئیعبارت از ذخیره  فرعی: ۀذخیر
عمومی وبعضی شعبات ودوایر یک  ۀتحویل خان
 شود. نظر به ضرورت احساس  ،نماینده گی

عبارت از اجناسی است که تماماً سالم  امور افشاره: 
بوده اما به مرور زمان و انکشاؾ و تجهیزات فنی و 

 تخنیکی قابل استعمال نباشد.
است  یعبارت از اجناس و اموال کهنه و فرسوده:

که در اثر استعمال زیاد قابلیت استفاده را از دست 
 داده باشد. 
است که معیار و  یعبارت از اجناس وسامان معیوب:

 دوام آن به اثر صدمه از بین رفته باشد. 
که از محل معینه  یعبارت از اموال و اجناس مفقود:

سرقت موجود خود ناپدید گردیده اما احتمال دزدی و 
 باشد. 

است که قرار سرقت  یعبارت از اجناس مسروق:
 آن موجود باشد.

 ًَیسٌذُ: هحوذ یَسف داًیبس

 هستَفی ٍالیت غَس
 

 سیفَسخلیفِ شفی ـهع
میباشد. بنا به تحریر سیفور شاعر محلی ولسوالی جوند والیت بادغیس وجای اصلی اش قریه پتن بوده است. این قریه به استقامت جنوب شرق مرکز چارتاق واقع 

هجری شمسی میزیسته . مقبره وی درزادگاهش یعنی قریه پتن میباشد. سیفور منبع عشق را   1280تا  1210بین سالهای "تذکرة الشعرای غور" آقای موحد در
میگیردکه درقریه پای زیارت منارجام امروزی میزیسته است. این دختر سواد داشته وکتب فارسی را بخوبی میخوانده است وپدرش بنام  زمرداز دختری بنام 

 جام وبه ساحلمالبستان خدمت گار زیارت خواجه سید حسن مشهور به زیارت پای منار جام بوده است. این زیارت حاال به فاصله یکنیم کیلو متری غرب منار 
کمینج از پهلوی شمالی زیارت میگذرد . مسافرین حین عبور از اینجا توقف مختصری نموده وبااتحاف  –شمالی دریای هریرود واقع است. سرک جدید دره بیدان 

یان میشود که سیفور نزد مال دعا به روح این زیارت ، عازم منزلگاه خود میشوند. سیفور بعدا به خلیفه سیفور شهرت می یابد . داستان عاشق شدن سیفورطوری ب
ده وبه تمام امام قریه شروع بدرس خواندن میکند. روزی درحال خواندن درس بخواب میرود ودرخواب دختر زیبا روی ونازک بدن وموزون اندامی را بخواب دی

ته و به قصۀ درس خواندن نیست. مال باالیش قهر شده رشته وتارو پود خویش عاشق وی میگردد. همینکه ازخواب بیدار میشود، ناگاه مال می بیند که وضعش آشف
الی میشود، دیگر وویرا سلی میزند که چرا درس نمیخواند واورا به خواندن درس وسبق متوجه میگرداند ولی سیفور که عنان ازکف داده ودل باختۀ عشق دختر خی

وقۀ خیالی غرق میباشد. باگذشت زمان زردی درچهره اش پدیدار وآشفتگی و هواسش رادرس خواندن بخود جلب نمیکند . بعد ازآن همیشه به چرت وفکر معش
هاران مادرش اورا چرت باوی مسلط میشود. مادرش این وضع را دیده وازاو پرسان حال میکند ولی او چیزی نمی گوید. آخراالمر کار بجائی میرسد که دریکی از ب

رهنمون میشود تااگر خدابخواهد ازاین پریشانی نجات یابد. سیفورهمینکه به قریه پای زیارت می آید ،  بقصد زیارت خواجه سید حسن روانۀ پای زیارت منارجام
میشود وهمینکه  درخانۀ مالبستان توقف کرده ودراصطالح لحظه ئی دم میگیرد، دراین موقع می بیند که دختر ماهرو وسیمین اندامی از خانه بقصد صحرا بیرون

. درینجاست که همان چهرۀ خواب دیدۀ خودرا می  یابد وعاشق او میشود به زمردکسی می پرسد که این دختر چه نام دارد ؟ میگوید  نظرش به وی می افتد، از
قه به تحرک اینترتیب خیال ورویای خواب بعشق حقیقی مبدل میشود. سیفور بعد ازآن عاشق خویش را درعمل بدست می آورد وپیوسته به تالش رسیدن به معشو

" ام خلیفه سیفور عاشق روی زمرد دختر مالبستان خادم زیارت خواجه سید حسن ساالنه  چندین بار به دیدن معشوقۀ خود از قریۀ اصلی خویش که بن افتد.می 
شود واشعار سیفور به یاد میشود ومربوط ولسوالی جوند والیت بادغیس است ، می   آ ید. رفته رفته شهرت عشق سیفور با زمرد درتمام منطقه فراگیر می پتن"

فور رو می آورند. دهن ها ونوک قلم ها راه می یابد. اشعار سیفور جانشین دیگر اشعار وقصه ها میشود وهمه قلم بدستان وآواز خوانان محلی به سروده های سی
ی که اورا می بینند، میدانند که به دیدار زمرد به پای مردم هللا یار همه مطلع میشوند که سیفور به زمرد بنت مالبستان عاشق وگرفتار آمده است ازینروهر وقت

 ا پیر وبیگانه گفته اززیارت میرود. سیفور زمانی به عشق زمرد راه می یابد که سن وی باال میرود ازینرو هروقتی که بخواستگاری زمرد اقدام مینماید، زمرد اور
د ورفت وآمدها بخاطر خواستگاری ودیدار معشوقه، به عاشق دیگری بنام مال اقبال آشنا میشود سیفور درگیرودار عشق با زمر قبولی خواست وی امتناء می ورزد.

وحتی از او میخواسته . مال اقبال درقریۀ کنونی غار سفلی میزیسته وسیفور هرزمانی که بدیدار زمرد وخواستگاری وی میرفته، شب را بخانۀ مالاقبال میگذرانده 
را یاری نماید اما مالاقبال که همراه خانواده زمرد ارتباط پیوندی داشت، میدانـست که پیری وبیگانگی سیفور دالیل اصلی رد زمرد که بخاطر خواستگاری زمرد او

از او خواسته  می آمد ، شب اول را بخانۀ مال اقبال میگذراند. چندین بار زمردهروقتیکه خلیفه سیفور بقصد دیدن  عالقمندی نشان داده نمیتوانیست. میباشند، چندان
او برای را برایش خواستگاری نماید مگر خواستگاریهای مالاقبال نیز موثر نبود. آخرین باری خواستگاری خلیفه بود وشب نزد مالاقبال تیرکرد واز  زمردبود تا 

راند فردا او نیز اورا صالح دید تا تنها برود وشب را بگذ آخرین بار خواست تا همرایش بخواستگاری برود ولی ازاینکه مال اقبال آگاه بود که این کارامکان ندارد ، 
فه خلیفه سیفور تنها رفت وشب موضوع را درمیان نهاد ولی جواب رد قاطع شنید. خانوادۀ مالبستان حاضر نگردیدند تا دختر خودرا به نکاح خلی خودرا میرساند.

کوشش نمود تا دختر خودرا قانع سازد ولی زمرد نپذیرفت بااآلخره مایوس شده وبرای آخرین صبح درآورند. مال اقبال از زبان مادر زمرد می سراید که مادرزمرد 
و غمگین با پشت با دنیائی از جگرخونی ونا امیدی باسواراسپ خود بسوی زادگاه اصلی اش برمیگردد. دراین هنگام  بسیار جگرخون وخفه بود وبا سری افتاده 

روان بود ودر میان دره دید که آدمی با بسیار پریشانی و ناامیدی درحالیکه سوارۀ اسپ  زمرد ال اقبال از خانه بسوی قریۀ پدراسپ درۀ بیدان را می پیمود که م
نکه است. بناء ازای میباشد، از جانب مقابل وی می آید فورا شناخت که خلیفه است. وقتیکه بااو احوال پرسی کرد، معلوم شـد که جواب رد ابدی را نصیب گردیده

 بهیچوجه حاضر نبوده تاباخلیفه ازدواج نماید ازینرو به سیفور صبر وشکیبائی تمنا نمود وخودرا با اندوه وناامیدی اش شریک ساخت.  زمردآگاه بود که 
ن شود. متباقی دورۀ حیات را ازآن به بعد سیفور دست حاجات واستدعا بسوی پروردگار خویش بلند نموده واز ذات کبریا میخواهد تا ویرا به راه عرفان رهنمو

 سیفور دارای سه نوع سرودۀ شعری میباشد: غزل، مخمس و دوبیتی. درراه رسیدن بعرفان سپری میکند.
شدن  ی که جریان عاشقسروده های سیفور بسیار جذاب ودلنشین اند واز دهن هرنویسنده وخوانندۀ منطقۀ هللا یاردوبیتی ویا غزلی را میتوان از سیفورشنید. دوغزل

 خودرا سیفور درانها سروده است انشاء هللا درشماره های آینده به نشر خواهد رسید.

 لیسِ عبلی سلطبى سضیِ 12عبطفِ ضشیفی فبسغ صٌف 
 

   حمَق صًبى دس اجتوبع ٍ خبًَادُ
 

مرد و زن دزد دست های " السارق والسارقة فاقطعوایدهیاممیفرماید" در برخی موارد احکام خداوند"ج" زن ها  مساوی به مرد ها قرار داده شده است. چنانچه خداوند ج

" الزاهیتُه والزاین فاجدلولکَّ واِحدمنها هردو را قطع کنید. درین مسئله فرق بین مرد و زن نشده است هر دوی شان بجرم سرقت قطع دست میشوند ونیز خداوند میفرماید 

نا کار را که محصن نباشند صد تازیانه بزنید. خداوند با فرق بین مرد وزن در مسئله مجازات نکرده هر دوی شان یکسان هر کدام از زن زناکار و مرد ز "مائته جدلة  

ی پیغمبر بمردان بگو که چشم های خود را از " اقَل لِلمؤمننی یغّضوا ِمن َابصاِرهمی و ََیفظُوا فَروهُجم و قُل لِلمُؤِمینَاِت یَفغضَن من ابصارّهن وَیفطَن فروهجن میباشند و همچنان خداوند میفرماید"

ن فروگیرند نگاه کردن به نا محرم فرو گیرند و عورت های خویش را از عمل نا مشروع محفوظ نگاه بدارند وبرای زن ها بگو چشم های خود را از نامحرما
زن ها هر دوی شان شده که حجاب شرعی را مراعات نمایند، از نگاه وعورت های خویش را بدوری از نامشروع محفوظ نگاه دارند. درین آیه خطاب به مرد ها و 

گنا هان و پا داش اجر عظیم را خداوند در ّن املسلمنی و املسلامت واملؤمننی واملؤمنات" کردن بطرف نا محرمان و انجام دادن کار نا مشروع اجتناب ورزند و همچنان  در آیه " ا  

خداوند  فَا س تجاب لُهم رهبم ایّنِ الُاضیع ََعَّل عَاِمُل ِمنََکُ"نموده است و نیز در آیه "ا داده است و   فرق بین شان نکرده هردو را  در آیه ذکر جنت برای هر کدام از مرد ها و زن ه

" ای  الیَک مجیعًا * وما ارسلناک الا اکفتًه للناس بشریاً و هذیراً  قُل ای الیهاالناس ِاین رسوالهللمیفرماید عمل هیچ کس را چه مرد و چه زن باشد من ضایع نمیسازم و همچنان خداوند در آیه "

برای کافرین. پیغمبر بگو ای مردم ! من فرستاده شدۀ خدا هستم بسوی شما و ما نفرستادیم مگر از برای همه بشر بشارت دهنده برای مؤمنین و ترس دهنده 
آیات و احادث که صیغهء مذکر وارد شده دلیل بر آن  نیست که مرد ها تنها اراده شوند بلکه  رسالت پیغمبر منحصر و مخصوص برای مرد ها نیست. در بعضی

ضرر زبان و دست آن  عموم زن ها نیز دخیل میباشند مثالً پیغمبر گفته است " المسلم من المسلمون من السانه ویده" مسلمان کامل کسی است که همه مسلمانان از
در بارۀ زنان یگدیگر را به  اس توُصا ابالنساء خریاً گر عام نباشد باید ضرر رساندن به زن ها جواز داشته باشد نه خیر بلکه پیغمبر میفرماید که سالمت بمانند. حدیث پیغمبر ا

جه وضرب بیجا کار نگیرید. گفتار بازنان به نرمی و مدارا رفتار نمائید مثل شیشه که جسم هالل و زود شکن است. از ظلم، تعدی، شکن رفقاً ابالقواریرنیکی سفارش کنید.

قَدمسیع هللُا قوَل الیت جتاِدلُک یف د"پیغمبر دلیل است که زن در جامعه و در داخل خانه بر علیه مرد حق مسلم دارد و نیز  زن حق ابراز رای ونظر دارد چنانجه خداوند میفرمای

را اظهار نمود. زن پیش حضرت محمد ص از شوهر خود شکایت کرد که" یا رسول هللا شوهرم " زنی بنام خوله دختر ثعلبه به نکاح اوس بن صامت بود و او زوجیها

آوردن را نداشتم مرا اظهار  همه مال وثروتم را نا بود کرده و جوانی ام را بر باد داده است. برای آن من پسری بدنیا آوردم تا اینکه پیر شدم دیگر توانایی او الد
اطع و آشکار بر حق زن مسلمان در بیان رای ونظرش در دفاع از چیزی است که به او مربوط میشود، نیززنی دیگری  بنام خنسا دختر نموده . این رویداد نشان ق

و هم چنانچه  خذرم  انصاریه پدرش او را بدون مشورت به شوهر داد از شوهر خود خوشش نمی آمد به نزد پیغمبر خدا آمد وآن حضرت ازدواج آن را رد نمود 
بعد از آزاد شدن تاب بخاری روایت میکند که حضرت عایشه کنیزی را بنام بریره خریدار نمود و آزادش کرد. شوهر کنیز مغیث نام داشت. غالم سیا پوست بود. ک

به آن داشت و اما بریره نفرت بریره حق انتخاب کردن و جدایی هر دو را داشت اما جدایی را اختیار کرد. مغیث از پی آن بسیار گریان میکرد بنا به محبت که 
من تنها وساطت میکرد. حضرت محمد ص به بریره گفت کاشکی به آن رجوع میکردی اما بریره گفت یا رسو هللا آیا بمن امر میکنی؟ جناب حضرت فرمود نی بلکه 

ی از همسرش اظهار نمود وپیامبر آن را انکار نکرد و به ادامۀ میکنم، بریره گفت من به آن نیاز ندارم. پس از این حدیث معلوم میشود که بریره نظرش را به جدای
زن حق دارد که سخن مرد را رد نماید در صورتیکه در آن مطابق شرعی باشد، چنانچه حضرت عمر"رض" یک روز تبلیغ وخطبه  زندگی به مغیث دستور نداد.

وی نکنید اگر مهریۀ زیاد نشانۀ بزرگواری در دنیا و تقوا نزد خداوندبودی پیامبر در انجام آن تان غلو و زیاده ر زنانایرادنمودند که ای مردم آگاه باشید در مهریۀ 
وًء اتیمت ِاحدا هن فنطاًر افالتأ  از شما شایستگی بیشتری میداشت وآن را اختیار مینمود. زنی در آن مجلس باال شد و گفت : ای عمر آیا نشنیدهء که خداوند فر موده است " 

اختیار  " حضرت عمر قول آن زن را قبول کرد و گفت تا حاال زن ها را بیش از چهار صد درهم نهی میکردم؛ پس از این هر چه مهریه میگیرید خود تانیأ  خذو امنه ش  

را در حضور حاکم وقت اعالم  دارید ) نی پدر، مادر و برادر(تان . این واقعه نشان و دلیل قاطع بر این است که زن مسلمان آزادی رای و نظر دارد و میتواند رأیش

 "ثشّبًی"هَلَی عجذالىشین                                                   را پیش چشم مردم بیان نماید.   خطایشنماید و گفتارش را رد و 
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 ثشي سجض تحفِ دسٍیص
شاگرد در امتحان چونکه هیچ درس نخوانده بود در پارچه 

 شامتحان خود به استاد نوشت برگ سبز تحفه دروی
وقتی استاد پارچه را دید در پارچه شاگرد صفر نوشت وگفت 

 .کم ما وکرم شما

 ذّب تصَسوٌ ثذٍى خبًن دًیب سا
-۴ اعصاب ها آرام -۳ پول ها محفوظ -۲ بازارهاخلوت -۱

 .همه میروند بهشت - ۶  شیطان بیکار  -۵ روبه سقوط تلفونها

 صهستبى
به مال نصرالدین گفتند: امسال زمستان بسیار سرد است برای 

 سردی چه وسایل تهیه کرده اید؟ مال گفت:  فقط لرزیدن... 

 هبس صّش

د براي یپرس خود خانماز  آمدخود  خانه مردي به یک چاشت
د زن با عصبانیت مي گوید زهر مار مر پخته میکنیچه چاشت 

 .مهمان هستم کاکایم مي گوید نوش جانت من خانه

 اتفبق
زندگی برایت سوال کردن بزرگترین اتفاق که در از یک آدم

جواب داد چی است؟ شه بگیافتاده که هیچوقت فراموش نمی
سرک باآ نکه اسهال بودم فکرم نشد گوز وقت در یک راستش

 .زدم

 ٍسصش
كردند كه شماورزش  رسانپاز رییس فدراسیون ورزش قندهار 

 .منمیكنیم ولي ورزش كاران را میكن میكنید ؟ گفت نخیر ورزش

 !وپسَل خٌذُ
میگویند که تجربه نشان داده که در بین فامیل های افؽان یک 

 گوز مساویست با بیست تا کپسول خنده
 گَسفٌذ چِیپب ٍ ولِ

 .ام  میره پیش داکتر ومیگه که بسیار ضعیؾ شده مردی
بعد از ماینه کدم هیچ تکلیؾ نداری فقط باید ا ر داکترمیگه:مه تو

 که یک زره قویگوسفند بخوری چه و مؽز یپا، ، کله امروز 
عد که گفتی ، ب اب ، ای چیزا رحمیگه:داکترصا مرد.یشو

 ازنان بخورم یا پیش از نان؟؟؟؟؟ 

 پس ًبوبم
ش روزی پسری در امتحانات مکتب ناکام شده بود پدر 

و گفت ببین دختر همسایه را که در امتحانات خود  قهرشد
اول نمره شده پسر جواب داد و گفت مه خو همو دختر را 

 میدیدم که ناکام شدم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

هبٌّبهۀ جَاًبى اهلل یبس ثذیٌطشیك اصعوَم هحصلیي، ضبگشداى هىبتت، هالاهبهبى، ضعشا ًٍَیسٌذگبى هشدم اهلل یبس اعن اص  شعار ما!!!

هشثَطبت جًَذ، ضْشن ٍچغچشاى صویوبًِ آسصٍهٌذ است تب ًَضتِ ّبی خَیص سا دسهَسد اهلل یبس عٌَاًی ایي هبٌّبهِ جْت ًطش ثفشستٌذ. ّیئت 

یه ضوب ایي اًتظبسسا داسد صیشا ایي هبٌّبهِ خبظ ثشای ضوب ٍثخبطش ضوب هیجبضذ. یه ٍسق خبظ ثِ هال اهبهبى هذًظش گشفتِ سّجشی هبٌّبهِ اص یىب

، اصطشیك ایي ًَضتِ ّب ثذیگشاى ثطٌبسبًین ٍ َّیت خَدسا  فشاهَش ضذُ استگن ًبم ٍ خَیص سا وِ یه هٌطمۀ ضذُ است. ثیبئیذ تب ثبّن یىجب هٌطمۀ 

 ادارٌ مبَىبمٍ اهلل یبر هطبلت اسسبل ضذُ اص ًَیسٌذُ است، هب ثذٍى اص سشهمبلِ ثِ هطبلت دیگش هسؤلیت ًذاسین.ِ اهیذ ٍ اًتظبس ًَضتِ ّبی ضوب. ظبّش سبصین. ث
 

 

 

 

 

 

 

 هنر مندان منطقه هللا یار
موسیقی و خواندن از قبیل سرودن ابیات عامیانه و چهار   

 آالت، نی و طبله وؼیره هارمنی،ندن دوتار ابیتی، نواز
فلکلوریکی مردم این وموسیقی یکی از رسوم و عنعنات اسبق 

سلطنت ؼوری ها تا حال  دوره هایاز که منطقه بشمار میرود
ادامه داشته ودارد. زمانیکه درین منطقه عروسی ویا جشن 

ساالن   گبزر و تمام جوانان ود ،هردو عیدین گرفته می ش
در یک خانه جمع شده و آواز قراء وقصبات نزدیک باهم 

خوان های محلی را گرد هم می آورند تا آن روز وشب را با 
دؾ ودیره وطبله و رقص سپری  ،دوتار نوازی، آواز خوانی

 . کنند
، هنر مندان محبوب این منطقه محترم محمد"رسولی"   

محمد نصیر" ، محمد خان "فرهادی" ، خوشدل "شوقی" 
قاسم "رسولی" میباشند. آقای ل "عبدلی" و یاسرائ ،نصرت"

ش در قریه ده سرخ مربوط والیت -ه 1360رسولی در سال 
که در موسیقی  ۀنسبت به شوق وعالق و ؼور متولد شده است

به دو تار نوازی و آواز خوانی آؼاز نمود.  در سال  ،داشت
 ش در والیات ؼور وبادؼیس شهرت خاص پیداکرد-ه 1376

محلی نقل محفل ها شد که خورد و بحیث هنرمند و آواز خوان 
زیبایش لذت میبرند. مردم  ۀوبزرگ از آواز دلپسند و حنجر

والیات ؼور و بادؼیس در هر عروسی و دیگر جشن ها آقای 
رسولی را دعوت میکردند وصد ها کست های رنگا رنگ 

درکست فروشی های هرات، ؼور  و گردیدهضبط  ازاو محلی
و بادؼیس بفروش میرسد. آقای رسولی شعر میسر آید وآهنگ 

را برای آواز  یزیاد  انشاگرد وی .های محلی میخواند
قابل یاد آوریست  .ندن دوتار تربیه کرده استاخواندن ونواز
الدین" صالح زاده" یکی از بهترین دوتار وکه استاد بها

یه نواز منطقه است. آقای رسولی، نوازان، طبله چین وارمن
سوم بین  ۀش به جشنوار-ه 1354شوقی و صالح زاده درسال 

المللی گل سرخ به مزار شریؾ که از طرؾ بنیاد فرهنگ و 
گل سرخ  ۀودر میل ه بودندجامعه مدنی افؽانستان دعوت شد

تقدیر نامه ها و  ،کنسرت های رنگا رنگ محلی اجرا نمودند 
و همچنان در سال  داز آن خود کردنتصدیق نامه ها را 

در جشن امپراطوری ؼوری ها به کابل دعوت شدندو 1388
 طرؾهنر های محلی خود را مؤفقانه اجرا نمودند که از

بزرگان و حاضرین در محفل تقدیر شدند. آقای رسولی هنر 
مند و آواز خوان محلی و فعال میباشد. اما متآسفانه ارگان 

بود از استعداد های هنری ونیرو  های زیربط طوریکه الزم
. وی به ندهای فکری و جسمی آقای رسولی استفاده نه نموده ا

یگانه آررزو  .هنرمندان وعنعنات منطقوی احترام خاص دارد
وپیؽامش به جوانان در راستای آموختن تعلیم وتربیه )علم 
ودانش( و زنده نگهداشتن موسیقی و خواندن های محلی در 

 میباشد. منطقه و جامعه
 عبدالبصیر" نادرافشار" 

 اهلل یبر  بنوُبد فرَىگی ياجتمبعی جًاو         :              صبحب امتیبز
 غالم وبی سخی زادٌ"صببری"، امیرجبن  "حسه زادٌ":     غالم وبی ارشگرانگس                                 (     0799389847) "مرادی":                       لعل میر داوشًرلمذیرمسؤ

                                                                                                     ."ادَمی" محمذ وعیم فريزاوفر"وًیبپ"وصیب اهلل  ؛"وبدرافشبر"عبذالبصیر   "شبیق"شبٌ محمًد                                                                             "بروجیبن ":          خبن محمذ معبين مذیرمسؤ يل

 "بی پريا":      محمذ وسیم طرح يدیسایه                                (            0796655178:                          سمیع اهلل َمذرد پًر)سر دبیر

 jawananallahyar@gmail.com:   آدرس الکتريوی                                                                                      "تىُب":                احمذ طبَر معبين سردبیر

 :         دفتر وُبد جًاوبن اهلل یبر قریٍ وً آببد غبر آدرس مب                              ي گري وًیسىذٌ گبن                        "بی پريا":                  محمًد َیئت تحریر
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 ضعشی اص هال خلیفِ الجبل ضبعش هحلی اهلل یبس

 که درشان آنحضرت )ص( سروده است:
 احمد نور بی همتـــــــاش داده     به جمله انبیا بـــــــاالش دادهبه 

 یتیمی را بیا بنــــــگر تو اقــــبال     به تارک تاج کّرمنــــاش داده

 بخواب ناز، هجــــــره اّمــــهانی      نوید از عــــــــالم باالش داده

 واش دادهءالماامین وحی زصدر راه رسیــــده      براق از جــنت 

 شب اسراء بعبده را به بـــــردند     امام مسجـــــــــد اقصاش داده

 مالئیک دور آن شه صف کشیدند    میان دیـــــــــدۀ دل جاش داده

 به سرداری همه کردند قـــبولش    زقــــــرآن یس و طاهاش داده

 دهزواللــیل جعد عنبر ساش دا    گل رویش که والشمس وضحی بود

 شکســت جملۀ اعــــداش دادهاّنـا فتحـــنا لشــــــکری او      شـده

 چو تاجی برسر زیبـــاش داده       لعمــــرک خلقت عمر عزیزش

 دونیمه از اشــارت هاش دادهقمر چون دید انگشت مبــــارک      

 همه فوج مــلک همراش دادهزاقصــی عزم سوی آسمان کرد     

 معلق درهوا ســـــــکناش داده       د از جــــدائیحجر طاقت نیاور

 همه دربان مالئیک هاش دادههفـت آسمان بـروی گـشودنــد    درَ 

 رف فرش زیر پـاش داده زرف      به بردند شاه را دست بدستش

 لـــــــقای خالق یک تاش داده      شهی لوالک را درلیل معراج

 شرف از گرد نعلین هاش دادههمان عرش عظیم حق تعـــالــی    

 مشرف ها ز اوادنـــــاش داده      رسیده درمقام قاب قوســین

 که لـّذت با همه اعضاش داده      شنید آنجا کالم حق تعــــــالــی

 ازان تحـفه به امتــــهاش داده      سالم حق ورا گردید تحـــــــفه

 هــــاش داده جواب لن ترانیه گفت موسی رب ارنـــی    اگر چ

 مــقام لی المـــعاّل هـــاش دادهحد گفتن  ازین بیش نیست کس را

 که وعده با شفاعت هاش دادهآن شــب       اقــبالگــــناه اّمــتی 
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