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 سرمقاله
د که دارایی حس تعلق به جامعه ی انسانی متشکل از افراد می باش

قا و پیرامون خود دارد. افراد برای ب خود، محیط و اشیای همنوع

 موارد از سطحامور دارند. این  اسمترار حیات، نیاز به نظم  و مدیریت

و محل کار، جامعه، دولت و دفتر  کوچک آن، خانواده شروع و الی

 سطح عالی و جهانی آن ارتباط می گیرد. و

عرضه  و دوباره از طریق ت را از مردم گرفتهدولت ها عموماَ قدر

های زندگی برای افراد، آن را به نمایش می خدمات و سهولت 

. دولت از نظر داخلی، مسوول نگهبان نظم داخلی و از نگاه گزارند

خارجی پاسدار تمامیت ارضی و منافع ملت و یکا یک شهروندان 

 خویش می باشد.

و  ایفیک سلسله وظو ارایه ی همانگونه که دولت مسوول تنظیم 

ست، هر شهروند نیز اش ادر قبال ملت و شهروندان  مکلفیت هاو

ویژگی های مانند حس مسوولیت مسوولیت و مکلف به داشتن 

پذیری، قانون گرایی، بردباری، درک و فهم سیاسی و اجتماعی، 

مشارکت سیاسی و اجتماعی، صلح جویی، وفاق و همدلی، مهارت 

از آن ها آگاهی داشته  ستند که نخباش یزندگی و تنوع پذیری م

و انجام دهد. به صورت عموم، تمام مسوولیت های یک شهروند 

خوب در یک چوکات اساسی تربیت شهروندی که همانا )آگاهی 

و منش و فضیلت شهروندی(  یشهروندی، مهارت های شهروند

 خالصه می گردد.

از تمام قوانین و باید  ان یک جامعه،شهروندتمام افراد به حیث 

ررات اجتماعی، حقوق شخصی، عقاید و دیدگاه های احزاب مق

سیاسی عمده کشور، از ضرورت و اهمیت حکومت، از مکاتب 

عقیدتی و ایدئولوژی جامعه، از عوامل آسیب رسان محیط زیست، از 

کامل حاصل نموده تنوع اقوام، زبان ها و ملیت های کشور آگاهی 

ی فهم، درک، مقایسه و د. بعداَ توانایندرست به دست آورو شناخت 

ارزیابی اصول و اعمال حکومت را را کسب نماید تا بتواند مهارت 

تصمیم گیری منطقی و عادالنه، تفکر انتقادی، توانایی درک متقابل، 

مسوولیت پذیری، احترام به حقوق دیگران، توانایی نقد و ارزیابی، 

ا ب پذیرش تنوع و تکثر در جامعه و احترام به آن ها و مشارکت

 ناشهروند ند تا به حیثگروه ها و توده های اجتماعی را کسب نمای

 د.نمفید جامعه واقع گرد و اعضایتوانا، مستقل 

وطن دوستی، قانون مداری، داشتن روحیه بردباری  داشتن روحیه ی

و تحمل، احترام به ارزش ها و کرامت انسانی، هویت ملی و مذهبی، 

عالقه مندی به خدمات عامه و داوطلبانه، توجه به محیط زیست و 

پاک نگهداشتن شهر و ماحول از مهم ترین ویژگی های داشتن منش 

شهروندی، هر فرد است. در منش و فضیلت  و فضیلت شهروندی

، به آگاهی و مهارت های کسب شده خویش جامعه با استفاده از

حیث عضو فعال در انجام مسوولیت های محوله خود در قبال دولت 

 نماید.مفید و مشارکت  و جامعه عمل کرده

شهروندان این کشور، از  اء الزم است تا همه ی ما به عنوانبن

جامعه، دولت و نواده، خود در برابر خامسوولیت های اساسی 

ال آگاه، توانا و فعباخبر شده تا به حیث انسان های  حکومت خویش

 شگوفایی کشور و جامعه ی خود سهیم باشیم.و در پیشرفت 
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 نقش جوان در رفاه جامعه

"صدیقی"محمد صدیق  ۱برگ     

ساختمان چشمه  ، اعمارپلچکها ، دیوارهای محافظویختمان ، سا احداث سرکهای روستایی این پروژه ها، شامل

اه چحفاری آبرسانی، ترناب ها ، ذخایرآب زراعتی،  ها ،کانالهای آبیاری ، سربند های آبگردان ، شبکه های آبیاری و

ولسوالی های تولک،  ساختمان برق های آبی کوچک می باشد که اخیرآ در اعمارهای نیمه عمیق ، اعمارمبرزها و 

 مردم قرارگرفت. مورد استفادۀ  یار تکمیل ودولت ، چهارسده ودولینه ساغر،

( یکصد وچهل ۰۰۲۰۱۵۱۱، پروژه های یادشده به هزینه)انجنیرتاج محمد زالل رئیس احیاوانکشاف دهات به گفتۀ 

لنوع ( پروژه مختلف ا۰۵۰گی ملی تمویل گردیده که )تبودجه برنامه همبس پنج ملیون چهارصد ودوهزارافغانی از

سطع ارتقای اقتصادی مردم موثرومفید بوده است که ازمزایای  به پایه اکمال رسید که درانکشاف ورشد روستاها و

زمان نائب مسوول برنامه همبستگی ملی در والیت غور می  ( فامیل مستفیدگردیده اند. گل۰۰۰۱۱این پروژه ها)

که شامل  ( پروژه  عام المنفعه ۰۱۲۱اکنون ) تا الیت غورآغازین روزهای کاری برنامه همبستگی ملی درو افزاید: از

 به ارزش که مجموعآتطبیق شده  سکتورهای ترانسپورت ، آبرسانی ، آبیاری، برق ، معیشت وتوسعه روستاها

( دوملیارد دوصد شصت هفت ملیون هفت صدوسی دوهزار هشت صدوبست چهار افغانی هزینه ۵۵۰۳۳۰۵۱۵۰)

 گزارشگر : نصیب اهلل نیکزاد                               دوستاها نقش ارزنده داشته است .برداشته که درشگوفای 

توسط برنامه  ،عام المنفعه پروژۀبهره برداری بیش ازصد 

 همبستگی ملی درمربوطات والیت غور

 تن از استادان تربیه معلم به سویه ماستری ۲فراغت 

  

آموزش و از رشته ی را خود ) ماستری(  تادان موسسه عالی تربیه معلم غور، مدرک کارشناسی ارشدتن از اس  ۲به تعداد 

  .به دست آوردنداز دانشگاه امریکایی افغانستان بخش های علوم اجتماعی و  علوم ساینسی در  (،M.E.D)پرورش 

 اسامی استادان قرار ذیل است:

 ستاد نبی ساقی ا -１

 استاد عبدالغنی جامع -２

 استاد غالم ربانی دهزاد -３

 استاد عبدالستار سروش -４

       استاد راحله رحمانزاده -５

ان اعضای فامیل شیه افتخار دانسته و فراغت شان را اوال به خود و مابزرگ را رد رهبری نشریه طلوع فیروزکوه این دست آو

و سرمایه  وجود این کادر های علمیبا غور تهنیت باد می گوید و امید می رود والیت و فرهنگی  علمی جامعۀبه  ثانیأو 

 رونما گردد. تحول مثبت علمی و فرهنگی در این والیت های معنوی،
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، غیر از وقت که چون یکبار از دست رفت دنیا قابل جبران است در هرچیز

دامن  شان تا جوانان عموما تصور میکنند عمر .یده دست نمی آب دوباره

یایند م نمی دانند وقتی بخود قدر وقت  را برای همین ابدیت گسترده است و

. شان قطع میگردد یا ناگهان عمر چهره خود را نشان میدهد وکه پیری 

 متراینکه ک وقت را میدانست با قدر نویسنده، انتوان چخوف کسی بود که

خود به  چندین کتاب از ستان کوتاه ودا پنجاه سال عمرکرده هزار از

ز نکه یک رو؛ وحال آنظرمیرسده ت بییادگارگذاشت یک روز خیلی بی اهم

حیث گویا اینکه از .ابدیت برابر است کیفیت با یک سال بلکه بااز لحاظ 

همچنانکه ارقام  یک ساعت قرار دارد کمیت ابدا قابل مقایسه نیست زیرا

زارعی  ما در: مینویسدی دانشمند .بزرگ ازاعداد کوچک سرچشمه میگرند

 گ خود راروزگذشته کشتزارهای مر از بیشتر گذردیهستم که هرروز که م

ت یعنی وق. السیف اذالم قطعه، قطعککالوقت ایم. عرب میگوید:  شخم زده

ف ایا حی .قطعه قطعه ات میکند ،قطعش نکردی چون شمشیر است که اگر

م بگذاری ،وقت تشکیل میدهد نیست درچنین دنیای که سرمایه عمرما را

 بیابان سوزان و لم بی دراید که دربصورت آ و بیهوده تلف شود ساعات عمر

 میدانید که چنین عملی درست نیست. ، در حالیکهشده باشد اهیزرعی ر

 گرگوهری ازکف بیرون تافت            درسایه ی وقت می توان یافت 

 "ایرج میرزا"  گر وقت رود زدست انسان              با هیچ گهر خرید نتوان

 ساعاتی که در مر خود را نگاه کنید، بدین معنی که جلویساعات عحساب 

ه جلوی ساعاتی ک وکنید یک عالمت منفی بگذارید  میتلف،  خودزندگی 

ساعاتی که صرف  .یک عالمت مثبت بگذاریدغافالنه استفاده نموده اید، 

تاب یا ک کنید مثال قسمت ازخانه را تعمیرمیکنید و وردن چیزی میوجود آب

 تسجمله ساعت های ه از ،مایدیا به کسی کمک می ن می خوانید و ییدمف

. آن اوقات را که تلف نموده اید ساعاتی ن استفاده نموده ایدزندگی از آ که در

 هنگامیکه وقت را به بی مثال مفید انجام نداده اید ن هیچ کارهست که در آ

برای اینکه بتوانیم از فرصت ها درست استفاده بیهودگی گذرانده اید.  و کاری

یت بتوانیم زمان خود را مدیر نماییم باید فکر خالق و مبتکر داشته باشیم و

اقت که درباره لیتصورات پوچ  باید توهمات و ،عالوه برتقویت افکار نماییم.

 نتجربه و تحلیل آن چنا خود را باروش ازمیان برداریم و داریم پنداری خود

با جدیت تمام سعی نمایم نواقص را برطرف  که هستیم تماشا کنیم و 

پیروزی درونی  .است خر، موفقیت درقدم آاول دمنمائیم زیرا موفقیت در ق

ینجا هم مثل همه جا درا .به پیروزی واقعی میگردد خواه ناخواه منجر

او خشم را بدزدد بر  اگرکسی ساعت ما .تابعیت میکندمعلول از علت 

و ا نه تنها بر ،کندمارا تلف  عمر میگریم ولی اگرهمان شخص ساعتی از

دست ماداده اند را به  میشویم جام عمر بلکه خوشنود همخشم نمیگریم؛ 

اختیار در دست ماست ما میتوانیم جام آنرا مطابق میل خود پرکنیم،  تا

 را در ربتهاکنیم و همچنین قادریم گوارا ترین شزهر لبریز از عمرخود را

ا جام عمر مشرارت بگذرانیم،  را به بطالت و اوقات خود اگر .درونش بریزیم

وگفتار نیک  با کردار وپندار را ولی اگر حیات خود زهر لبریز میشود از

. پس همانطوری که میگردد پر ما از شربت گوارا رایش بدهیم جام عمرآ

سود مند استفاده  خوشبو و یگلها عصیر خود فقط از عمر از زنبور عسل

 هم باید فقط با نیکان ما .گین نمی شیندهرگیز روی گلها زهر آ می کند و

ازشهد ناب  جام عمر ما النه صرف نشود واوقات ما غاف میزیش کنیم تاآ

 لبریز گردد.

داشته باشیم که بهترین دوران عمر برای کسب فضایل  باید همیشه به یاد 

 بگذرانیم و یهوسی است هرگاه دوران جوانی را به بوالاخالقی دوران جوان

 ددیگر هرگز قادر نخواهیم ش ،خود نیفشانیموجود سرزمین تخم نیکی در 

یا ، اگر زندگی به یک شب ودانشمندیک  . به گفتهبه پردازیمآن ترمیم ه ب

خویش  زندگی بیفروزیم و باید چراغ خود را بدست خود دمی می ماند ما

همه  قبل از ؟زنده گی را روشن کرد توان طور میحاال چه . روشن کنیم را

به صرف اوقات خود اقل هر ماه بودجه ای برای  یا ال باید هرسال و

رای بو یا تقسیم اوقاتِ  روشی عبارت دیگر بایده ب .وریمطرزصحیح فراهم آ

یم شد به این طریق قادر خواه طرح نماییم. استفاده از فرصت ها را طرز

ثمربخش  و یبا انجام کارهای اخالق وقت خود داری کرده و که از تلف شدن

جام رای انناپلیون کبیر که کامیاب ترین فرد عصرخود بود ببپردازیم. 

النه ات وتهیه بودجه ای عاقهرکاری وقتی تعین کرده بود وفقط با تقسیم اوق

 شگفت انگیز دست اعمال بزرگ و مدتی بس کوتاه با توانست در برای آن

                   حیرت اندازد.در ا اعمال خود را ب دنیایی زد ویا
 
 

 دل یک جوان دردِ
! قسمیکه برای همه شما و الیت غور همشهریان محترم و متدین

آبادی وسربلندی یک جامعه وابسته به نیروی جوان آن جامعه  ست،هویدا

است وهمین جوانان هستند که خالقیت به وجود میاورند و افتخار می 

آفرینند. امروز در اکثر بحث ها در حالیکه محوری آن را نیروی جوان و 

استفاده از افکار جوانان میباشد؛ ولی در عمل کمتر توجه صورت میگیرد. 

است! درد من به عنوان یک جوان این است که چرا نیرو و جای تاسف 

افکار جوانان که سر شار از احساسات اسالمی  و میهن دوستی که همانا 

خدمت به جامعه است، به انزوا کشیده شده و قربانی منافع اشخاص بی 

تجربه میشود. جوان که تمام توان خود را در راستای تعلیم سپری کرده 

ن خدمت بر جامعه است، چرا نادیده گرفته میشود؟ و این و صادقانه خواها

بزرگترین جفا و ضربه بر پیکر و روح و روان جوانان خواهد بود. عدم توجه 

بر افکار جوانان و نادیده گرفتن نیروی فکری این طبقه، باعث شده که 

جامعه به انحراف کشیده شود و پدیده های ویران گر و مخریب، همانند 

ارات، بی نظمی در جامعه و رشوه ستانی در داخل نظام دولت فساد در اد

به وجود آید. من این پدیده های مهلک را که اکثر جوامع از آن رنج میبرند 

به عنوان امراض کشنده معرفی کرده و دوای برای نابودی این امراض را 

بکار گرفتن نیرو و افکار مثبت و مطابق با رهنمود های اسالمی جوانان 

نم، امروز اگر به کشورهای پیشرفته و مترفی جهان نظر اندازی کنیم، میدا

می بینیم که جامعه شان مرفع، امن و زندگی شان آرام است. همه نتیجه 

استفاده ازافکار جوانان و نیروی فکری و جسمی جوانان شان میباشد که 

بزرگان شان بدون تعصب نژادی، لسانی، قومی و سمتی به افکار جوانان 

ن ارج گذاشتند و در نتیجه به رفاه همه گانی دست یافتند و همچنان شا

اگر به کشورهای عقب مانده در عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی 

شان چشم اندازی کنیم، خواهیم دید که مشکل شان در نظر نگرفتن 

افکاری جوانان شان بوده که سرانجام سبب فقر، بی ثباتی، و ناکامی دولت 

آن ها گردیده است. در اخیر از عموم بزرگان خود خواهان حمایت داری 

و پشتبانی شان از نیروی جوان هستم. بزرگان محترم خود میدانید که 

استعداد کشی بی نهایت یک موضوع خطر ناک و نا امید کننده است که 

حتی جامعه را به انحراف کشیده و یک حالت ذلت بار را حاکم میگرداند. 

این مدعا اوضاع کنونی افغانستان و به خصوص والیت غور خود برای ثبوت 

را میتوانم مثال بزنم که عموم مردم از این راستا رنج میبرند، امید وار 

هستم که بزرگان مان بر این موضوع ارج گذاشته توجه خود را در این 

رابطه مبذول بدارند و از جوانان عزیز هم امیدوارم جایگاه خود را به خوبی 

رک نموده و با توانایی های جسمی و فکری خود مهیاء سازند تا بتوانند د

 برای رفاه و شگوفایی کشور خود سهم فعال و مثبت داشته باشند.  

 

                    

ای انسانها قبر را بسیار یاد کنید که آخر خانه شما است. کفن را زیاد یاد نمائید که آخرین 
کردن باهمه افراد وفامل بامرگ برابر نیست لذت همه جامه شماست. لذت زنده گی 

لباسهای نیکورا کفن ازبین میبرد لذت همه سواریها باتابوت ازمیان میرود پس ای انسان 
 بیچاره ازخواب غفلت بیدار شو تاچشم بازکنی خودرا درگورخواهی دید.

 د رناگاه بود گزین جهانت ببرند                  ازحلقه جمع دوستانت بب

  غافل منشین زمان زمانت ببرند              گرتونروی کشان کشانت ببرند

قانون این نیست که توهمیشه به تشیع جنازه دیگران اشتراک ورزی، روزی خواهد رسید 
که دیگران به تشیع جنازه توحاضر شوند. یاد کن روزی که به دنبال جنازه ات صلوات 

زی بگذاری وبه تاریکی قبر گذاشته شوی ، یادکن رو بفرستند یاد کن روزی که بوستان را
 را که تورا به خاک بیره بسپارند ،یادکن روزی را که فریاد مصیبت از خانواده تو برآید.

 روزی بود که آه برآید زکوی ما         گیرد غبارخاک لحد گرد روی ما 

  ازمرگ ما چومدت سه روز بگذرد      درهیج کوی کس نکند جستجوی ما

حضرت عثمان )رض( هنگامی که برسرگوری می رفت چنان گریه میکرد که محاسن 
مبارکش خیس میشد ، سوال کردند ای امیر المومین شما قیامت را یاد میکنید چنان گریه 
نمیکنید ولی گورِ را می بینی چنین گریه می نمائی؟ فرمود: قیامت همه خالیق جمع اند 

 بر نیست که اینجا جایگاه تنهایی است.هیج جای سخت تر وحشتناک تر از ق
پس ای انسان! همیشه به یاد خدا باش و برای حاضر شدن در نزد آن ذات باری تعالی 

 در صحرای قیامت، توشه و دستاوردی را آماده کن تا را شرم سار نشوید!

 

 را غنیمت شمارید! وقت
 

ای تفرررریح برررر آن کررره ابرررزاری برررر         

بررررای  انرررد، وسررریله یوسررررگرمی مرررردم 

واندیشرررره، تحررررول  تعلرررریم وتربیرررره،فکر  

وتکامررل جامعرره انررد وازیررن جهررت اسررت     

ت مرری باشررند کرره نقررش   حررایز اهمیرر کرره 

مررررری در تعلررررریم وتربیرررررت روحررررری مه

نسرررل حاضرررر بررره خصررروص نرررو   وفکرررری

وسررایل  کننررد.این ابررزار و جرروان ایفررا مرری  

همچررررون رادیررررو وتلویزیررررون از لرررروازم   

 روری زنررردگی اجتمررراعی شرررده اسرررت ضررر

ی زنررردگی مرررردم را برررا رویرررداد هرررا کررره 

مرررره پیونرررد میدهنرررد کررره در زنررردگی روز 

اشررند. رسررانه هررا  ب حررایز اهمیررت زیرراد مرری 

برررای مررردم میرردانر را فررراهم میکنندکرره     

ار و دیررردگاه  در آن افکررر د بتواننررر  آن هرررا 

ه بررر ل کررهررای شرران را در زمینرره مسررای   

زنرردگی روزانرره شرران ترراثیر میگررذارد ابررراز    

ترررر از ک عمیرررق  ترررا مرررردم در  نمررروده

 .کنندخود،محیط ونهادی شان پیدا 

 
 

تعلرریم دهنررده گرران انررد کرره    ه هررا، رسرران

رادیرررو دیگرررر از  .ادعرررای معلمررری ندارنرررد 

د کررره دو نررردارمخاطبررران خرررود انتظرررار  

مقررابلش زانررو زده وبرره او   زانررو مررودب در  

گرروش فرررا دهنررد تررا مطلبرری را از چهررار     

سررمت جهرران فرررا گیرنررد، بلکرره در تمررام    

بررررای همررره  شررربانه روز ودر هرررر مکررران و

اقشرررار بخصررروص جوانررران ونرررو جوانررران   

مطالررب بسرریار مفیررد و جالررب  و جررذاب     

   را  ارایه میدهد.

لرررویزون ایررررن جعبررره جررررادوی قرررررن   ت

ی هرررا بیتبیسرررت و یکرررم از جهرررت جرررذا

ظرررررررراهری وسرررررررررگرم کررررررررردن   

سرررربقت را از دیگررررر   یتماشرررراچیان،گوی

رسررانه هررا ربرروده اسررت، برره حرردی کمتررر    

 بیننرررده از میررران برنامررره هرررای تلرررویزون 

انتخرررراب میکنند،بلکرررره ایررررن تلویزیررررون 

اب خررودرا بررر امرره هررای جررذ اسررت کرره برن

 جمررع نمایررد. بیننررده گرران تحمیررل مرری   

و وبصرررررری  یشررررردن عناصرررررر سرررررمع

جرررذابیت رویرررداد   حرکتررری در تلویزیرررون 

خرررود  و کررررده اسرررت  چنرررد هرررا را  دو

اسرررت ترررا کودکررران  انگیرررزه نیررررو منررردی

ونرررو جوانررران وقرررت زیرررادی را صررررف     

 نشستن در پای آن کنند.

البتررره نررره برنامررره هرررا ی انحرافررری ماننرررد  

سرررریال هرررای بررری سررررو پرررا.روز نامررره     

پ هرررا،مجالت، وحتررری کتررراب ها،برررا چرررا   

مطالررررب متنرررروع ورنرررر  آمیررررزی هررررای 

ی شرررگفت انگیرررز  داسرررتان هرررا  ب وجرررذا

 وب میکننررررد.مخرررراطبین را بخررررود مجررررذ

رسررانه هررا در بسرریاری از مواقررع بررر پرردر       

مکتررررب در تربیررررت  معلررررم و ها،مادرهررررا،

نوجوانررران پیشررری میگیرنرررد.مطابق ارقرررام    

فیصررررد از شرررربکه  ۰۱انترنیترررری حرررردود 

هرررای انترنیتررری وتلرررویزون متعلرررق بررره     

 ۰۱مراکررررز فسرررراد اخالقرررری ودرحرررردود   

آنهررا مربررو  برره دایرررت     فیصررد دیگررری از 

،علمی، اخالقرررری وتربیترررری مرررری المعررررارف

 باشند.

بنرراء از تمررام گرداننررده هررای رسررانه هررای     

صررررروتی و تصرررررویری و چررررراپی دیرررررار  

فیروزکررروه توقرررع میررررود ترررا از مسررروولیت  

اصرررلی و اساسررری خرررود آگررراه بررروده و در   

پهلررروی خبرررر رسرررانی هرررای دقیرررق و بررره  

موقررررع خررررویش، جنبرررره ی تعلیمرررری و    

یررز در نظررر بگیرنررد تررا جامعرره    تربیترری را ن

ی مررررا از مسررررایل مهررررم حیرررراتی آگرررراه  

 گردند.

 عبد الروف  سائیس

 
 

 نقش رسانه ها در تربیت نو جوانان 

 

 

 

 عبدالوارث غرچستانی

 

امروز دیگر برای 

همه دست اندر 

کاران رسانه ها 

این امر ثابت 

که رسانه  شده

های جمعی 

 عالوه

 حبیب الرحمن وحدت

 ای انسان !
 

  نظر محمد ازهر



  

  ۱برگ                                                                                                                                ۵۱۳۲مطابق با مارچ  ۳۱۳۱ حوت                                                                            دوم ۀشمار                    سال اول                

 

ت صلح در جوامع یاهم

 یبشر
 فرهنرر  و شررنونات تمررام در تیررصررلح و امن

 .  دارد یبسزا و زنده سا نقش یبشر جامعه

 ریپررذ امکرران تیررامن و  صررلح برردون یزنررده گرر

برردون صررلح   یقطعرر بطررور معرره وجررا سررتین

 شرررده لیرررنا یوترقررر شررررفتیپ بررره  تیررروامن

 خلقررت وآغرراز اتیررح مبرردا از انسرران .توانرردینم

 ازیر ن سرالم  طیومحر  تیر امن نیمر  ترا   بره  شیخو

 معقررول و درسررت سررازش وبررا اسررت برروده  منررد

و  اسرت  داختره  پرر  ودانرش  علرم  کسب به شیخو

طرررز ت، یررازهمرران زمرران برره درک صررلح وامن  

 یتر یوترب یمر یلتع یهرا  وهیوشر  یگر  زند شتیمع

 یفرهنگرر و یاقتصرراد،یاجتماع یزنرردگ اصررول

 دیررواسرراک کررار عمررل مف  نمرروده  یزیررر یراپرر

 اسررت. سرراخته شیو وطررن خررو  خررود یبرررا

  واصررالح ه رفررا یبرررا تیررضرررورت برره صررلح وامن

  انسرران یمرردار وقررانون یریپررذ قررانون از جامعرره

 و حقرروق نیتعرر تیررصررلح و امن اسررت. برروده

 یز اسررارت ، ظلمررت و بررد بخترر  ا انسرران یآزاد

 برره تیرروانسررانها برردون صررلح و امن   باشررد.یم

 ینمرر دهیرسرر شیخررو یمعنررو و یمرراد حقرروق

فتراده  غرور باسرتان    ا عقرب  و ریر توانند. جامعه فق

وطرن دوسرت آن    و  نردار ید، ومردم زحمرت کرش  

  صررلح نعمررت  از کرره  نسررویبد نیاز مرردت چنررد

 جنگسرررا توسررط  هیرر ترب و  میتعلرر   و تیرر امن و

برردور مانررده واز حقرروق    افررروزان وجنرر  الران

 انرد.  ه دیر گرد محرروم  شیخرو  فرهنر   و  میتعل

 خطره  نیر ا یهرا  نسرل  و رانیر مکاتب و معرارف و 

 یسرروادیب ادیرراعت  و خرافررات جهررل در باسررتان

 و مررردان از % ۱۱  از شیبرر کرره انررد گرفترره قرررار

 یسررروادیب مظرررالم و یکیترررار در اززنررران  % ۰۱

فا خانرره شرر ، مکتررب. برنرردیم سررر برره اتیررح

 یشررتریاز ب ا و،غررذ وبرررق آب ، یصررح کیرر،کلن

 یقحطر  و فقرر  در و محرروم  یگر  زنرد  ینعمت ها

  برنررردیم بسرررر اتیرررح ادیررراعت و یمررراریب در و

 دوام یهرا  جنر   اثرر  بره  مرردم  یگر  زنرد   سطح

 ، ینررابرابر  و فقررر.   دارد قرررار صررفر ریررز برره دار

 ، یاجتمررراع خررردمات تیرررنبرررود صرررلح و  امن

رت در غررور قررد یایررف مررا و یاقتصرراد ، یفرهنگرر

 اسرت  دهیر گرد مرردم  نیر ا یعامل عقب افتراد گر  

 را یگرر زنررد دشرروار و فرسررا قررت طررا طیشرررا و

 حقرروق.  کنرردیم دادیرربو مظررالم  آورده بوجررود

 سراالران  جنر   یپرا  ریر ز زنران  و اطفرال  ، مردم

 مررواد دیررتول و کشررت. گرررددیم افررروزان جنرر  و

 روز یادرا یو فسرراد ییزور گررو قاچرراق، ، مخرردر

 چنردان  دیر ام و ابرد ی یروز در غرور توسرعه مر   به 

 حکومرت  و غرور  افرق  در تیر امن و صرلح  نیتام و

 سرا  جنر   ریترا  ریر ز کره  ستین  آن نیمسنول  و

             لینا نیروض الد          .اند گرفته قرار الران

 

 جامعهرفاه  نقش جوانان در
  محمدصدیق صدیقی
جوانان نخستین نیروی ایمانی هستند که پرچم دعوت بسوی 

پیروزی بزرگی خداوند  افراشتند و بر را راه او در جهادج و خداوند 
بودند که اسالم تاکنون جوانان  درص ز. انمود نصیب ایشان را

 شریبوامع درج بزرگی را تماغی تحوالد باداشتن نیروی فزیکی و
جان های شیرین خویش حکومت  فداکاریایثار و  . بابوجود آوردند

 شان جهاد راه، شان اهلل اکبر شعار .اساس گذاشتند اسالم را بنیاد نو
طوری عمل  آنها بود. راه خدا شان شهادت در آخرین آرزوی و

 و اندیشمندان جهان قرارگرفتند الگوی همه متفکرین و کردندکه
 تیده اسگرد اوراق تاریخ ثبت صدر خط زرین در های ایشان با نام

 جوانان امروز گیتی دوام خواهد داشت. نظام این آخرین روز تاو 
همه جانبه  اتحاد بلندی امت و سرو خواهان پیروزی دین  اگر

جوانان زمانی نمایند. ب یعقت را راه آنها باید، مسلمین جهان هستند
ه احسن انجام به وج لیت های خویش راوومس نقش و میتوانند

دعوت گری  فرهنگی و، علمی نظر از هشان چدهندکه شخصیت 
 د.ندرخشب خورشید اجتماعی مانند و ه از نظر مزایای اخالقیچ و

 فاهو در ر سازند شگوفا دینه ب تمسک و توصل اب را خود زندگی
ت معلوم اس طوریکه به شمانمایند. جامعه خویش تالش بی دریغ 

می اصیل اسالوابستگی به فرهنگ  موجودیت آنها و بقای ملت ها
 بست جوامع و آنهارخت بر ایای اخالقی اززاگرم و آنهاریشه دارد

 ساخت. خواهد ونابود آهسته آهسته محوملل مختلف ایشان را 
نابودی فرهنگ ، محو و حاضر مبارزه غربیان درعصربزرگ ترین 
ایای زم ی اسالم می خواهنده دشمنان قسم خوردت. اسالمی اس
ه ب ارتجاعی و افکار ،گراییط افرا ،عقب گراییبه نام  را اخالقی ما

ب وفری اسمای مرموز باصدها وتمدن نوین وغربی ازدموکراسی  دور
ان وبه عن را رویش بی دینی خود و برندبین ب از دیگره ی دهند

 از یج سازند که عبارت استجوامع اسالمی ترو در های مختلف
 و بدون قید آزادی حقوق زنان و ،آزادی بیان ،دموکراسی غربی

 اباری ر بی بندو ایل وذر، فحشا ،اخالقی وغیره که بد شرط آنها
متاٌسفانه مطالعه اوضاع کنونی  .جاگزین فرهنگ اسالمی کنند

واقعیت های عینی بیان گری آنست که این محاربه  جامعه و
 بد ه وک افتاده است و موثر کارگره ی انداز تا وتکنیک جنگی آنها
رد ف پس این اساس فرد. رسیده است اوج خود اخالقی درجامعه به

امانی که علیه این نابس جوانان  مسولیت دارند خصوصاو این کشور 
 ره ایمانی، اسالمی، های دینی، وجیبه یکی از .مبارزه نمایندها

ای پ زمین است که به خاطر مبارزه علیه فساد تا مسلمان این سر
ه ب خویش اصالحات راجامعه  زمانی میتوانیم بر . ماجان برزمند

 گذشته گان خود به میراث برده ایم که از آنچه رامیان آوریم که 

 چِیتَر شدم
 خبر شدم خود بی شود که ز می یک عمر

 شر شدم منحوک و بی سخاوت و بی خیر و

 ن رَلتَبی خیال ، دلوباز  وجَ ن  ولدَاَ

 سر شدم بی پا و وشه  ورَتَ ودیوانه 

 لند، کج اندیش وکج مرضکج خُلق وکجقَ

 شدم نردمن ، گاو  جفتک زنان به کوه و

 همدست چاپلوک مجرم و دزد و همکار

 مصداق عامیانه ای یوم البتر شدم

 حیرت اند خلق، زدستم که چون ملخ در

 درکشتزارحق وعدالت حشر شدم

 ازدیدن حقیقت واز استماع حق

 دیروز کور بودم و امروز کرشدم

 ازغیرتم مپرک که هیچ ام نه مانده است

 تا آشنای کورزین و فورنر شدم

 وامان وصلح وصفا نیست کارمنامن 

 درشاهراه خدمت میهن خطر شدم

 یک قصه از کالم سپید اندرون کنم

 زیرا به بزم قافله اش همسفر شدم

 روی شوق اره ای شاخ حیاستم از

 شدم ادب را تبر بیخ درخت علم و

 همه طرف اکنون چه انتظار زمن کز

 عاق پدر شدم و آه مادر نفرینر

 نداشتمگرچه هنوز جرات قابل 

 شدم رشته ای جنایت نوع بشر سر

 هنرها که گفتم فضل و با این  کمال و

 شدم عیبم مکن یگانه ی دوران اگر

 شدم نشانه ای فریاد نیمه شب گویا

 شدم هم نشان تیر دعای سحر یا

 پیری که این چنین هیچ ام مگو زغایتِ

 رشدملَن  وکَرَوک وگَله پُلکات وکَکَ

 که تا کنون نداند "حریق"با این همه 

 شدم ریتَدر اصطالح مردم مرغاب چر

 سارق گروهی
 مرا به جرم راست گفتن، ز شهر بیرون همی رانند

 بیا ای دوست با من باش، کدام شان مسلمانند
 رسو گرفت سنگر، یکی اینجا نشست در بیکی آن 

 یکی در بین شده کافر، همه ملت پریشانند
 یکی دبِ جهاد دارد، یکی طبل جهاد کوبد
 فغان و ناله را بنگر،کمی شاید که پنهانند

 زمان الف اتوم است، صدایی حق محکوم است
 کسی را رهنمایی نیست، همه حاکم و سلطانند

 به یک دیک جای شده دوسربه یک کشور دو تا رهبر،
 ندارد هیچ کسی باور، همه در شک و گمانند

 از این بازی روز افزون، درین بحر شگفت خودن
 ی مجنون، برایت نوحه می خوانند دال بگرفته

 به بامیان، کوه ها در غور و بدخشان بودا همین
 هریرود و کوچه شد حیران، از این حالت به گریانند

 گروهی سارق و رهزن، شدند موال در این میهن
 معدن، هنوزم در پی ئی جانندببردند تاریخ 

 ز استکبار و استبداد، سران رفت جمله پایی دار
 دانندمی همین بازار، همه دالکِنمی ارزد 

 کوهین در بین این ملت، شده محزون از این حالت
 به غم ها کرده است عادت، همه در سوگ دوستانند

 ۳۹حوت  ۴۲فیروزکوه، نثار احمد کوهین،  
 

 

 

هیچ چیز نمی تواند برای شما لذت  :بشناسیدهدف خود را  -۰

خواهید. بخش تر ازین باشد که بدانید در این دنیا چه می 

ندانستن برای شما ناراحتی ، شگفتی ، ترک ، و سهل انگاری و 

کوتاهی در کارها به همراه دارد و با همۀ اینها هدف بی همتای 

 اخود را درین دنیا پیدا کنید ، سپس آنرا به اجرا در آورید و ب

 . انجام دادن آن لذت را تجربه کنید

این در ادامۀ کلید اول است ، اینکه  :کنیدهدفمند زندگی  - ۵

ولی در مرحله بعدی . دف خود را بشناسید مرحلۀ اول استشما ه

 این موضوع در. شما نیازمندید که مطابق هدف خود زندگی کنید

اولویت است نگذارید فعالیت ها و برنامه های شما منعکس کنندۀ 

اهدافتان باشند . به شرایط محیطی پاسخ ندهید و نگذارید باعث 

 زندگی کردن بدون هدف. بدون هدف زندگی کنیدشوند شما 

 باعث

به طور قطع به دست آوردن اوتمبیلی که برای آن سخت زحمت کشیدید برای شما حس رضایتمندی و خوشنودی 

می آورد ، اما لذتی برای شما ندارد . در عوض بخشیدن چیزی به کسی که نیازمند است لذتی عمیق و پایدار 

 . خواهد داشت

گاهی کلمه ها می توانند چنان .کلمه ها بسیار جالب و شگفت آورند: کنید خودتان و دیگران را شگفت زده -۲

این کلمه های مثبت به . که حتی تصور آن نیز غیر ممکن استتغییری در ذهن یا رفتار افراد به وجود آورند 

 .همراه نیروی شگفت انگیز خود لذت و شادمانی را برای شما به ارمغان می آورند

به خرید ، مهمانی و . که خوشنودی بیشتری به دست آورید رها کردم باعث میشود د:کنیگاهی خود را رها  -۰

برای اینکه برایتان خوشنودی می آورد . شما باید گاهی برای انجام یک کار . ریحات مورد عالقه توجه کنیدتف

 .درا تجربه کنیشما باید ممنون این بخشش باشید و لذت آن. خوب با یک زندگی خوب به خودتان پاداش دهید

 "سخا"کرام الدین 

  خاس کرام الدین : ارسالی           زندگی بخشلذت  کلید های 

 

 

راستی به نسل های آینده خویش انتقال دهیم  صداقت و، با امانت داری
 بدوش باشد تا این امانت بزرگ راگی داشته نسل جوان باید آماد و

یت ماه اگر به اصل و. انتقال دهد به دیگران نیز زمان خود و گرفته در
بدون ، تفحص نمایم تجزیه و حلیل وت تعمق،و وجه ت وجودی جوان

 ست حاوییشک به این نتیجه خواهیم رسید کلمه جوان خود مفهوم
 ۀشاندی ،انرژی ،حوصله شادابی،، طراوت، مستی، اشتیاق، شور، هیجان

 بدون شک به این دسته .وغیره می باشد وسیع دید ،ر آزادتفک، باز
 گفتاری که برای تعریف و هر شیوه ساختاری و با کلماتو  جمالت

براین  ناب  .آنهاست ه ی رازندب سازنده و ،تمجید جوانان به کار بسته شود
 ها و این ویژه گی با قش جوانان راد ننمیتوان ۀجلو هیچ گرایش و
 در توانایی های زیادی بدون شک استعداد و .دیده بگیرد خصوصیات نا

، اییها باعث شگوف جوانان نهفته است به کار انداختن این استعداد نهاد
ندگی ن زئوتمام ش سهم دهی جوانان در .پیشرفت جامعه میگردد و ترقی

جوانی کمک  مند شدن مفهوم جوان ورهنمای آنها برای توان کمک و
مده آ گرگونی درجوامع بشری که بوجودد در طول تاریخ تحول و. کندمی

 .تالش جوانان است همه از اثر سعی و
 حرکت کنند انقالب اگر .جواهر لعل  نهرو میگوید: جوانان مانند آب اند

 )ص(کرمزمانیکه رسول ا .گندیده میشوند، ستندایب اگر میکنند و بر پا
ن لحظات آخری تا و  به سن جوانی قرارداشتند ،به پیغمبری مبعوث گردید

لحظه از وظیفه خود  عمر خویش برای رسانیدن کالم  حق کوشیدند و
قابله م دین و اصحاب کرام برای دفاع از تن از وو د هفتاد .تغافل نکردند

همه جوانان  .نوشیدند با مشرکین قریش در کوه احد جام  شهادت را
تن ازقاریان قرآن کریم که درجنگ  ده صددواز .نصار بودندا مهاجرین و

 ی شهادت نایلبه درجه اعل و ه علیه منکرین زکات مبارزه کردندیمام
 و شمارسیده در نشر دین امروز برای ما و ودند.ن بهمه جواناند، گردیدن

طابعین ریختانده  ، وصحابه کرام پخش آن خون پاک هزاران تن از
و  زور که با همه جوانان بودند ،آزادیو راه حق  این ایثار گران .شده

ین سرزم ،تیان راشکستندوطاغ شمشیر خویش گردن طاغت و بازو  و
 بنور عالم تا رفته بود با نادانی فرو های که سالها درتاریکی جهل و

 نفوس کشور درصد ۵۶ امروزتقریبا. گردانیدند اسالم منور دین مقدس
دریک  و عظیم بسیج شوند ی این کتله اگرد. جوانان تشکیل می دهن را

 به قله های افغانستان را، دنبال کنند یک هدف راو  جمع گردند محور
یم عظ قدرت و به این توده پر اگر ساخت و رفیع سعادت نایل خواهند

ه ب و توجه صورت نگیرد ،است جسمی و فکرینیروی  با که مجهز
 غانستان خطربرای آینده اف، شان گوش داده نشود اراده های و هاخواست

و  دباشن رای وحدت ملی همیشه کوشا جوانان بایدب بود. آفرین خواهد
 شمنی های گذشته گان راود و کینه توزی ها، تمام استخوان شکنی ها

تن پرچم نگهداش باالو اهلل ۀ اعالی کلمرای بو  فراموشی بسپارند به باد
ست دویش افغانستان دست به خ وطن عزیز یشگوفای اسالم آبادی و

ت استقام ،با تعهدو بشتابند  همکاری یکدیگربه  همیشه دهند. هم
 ند.باش خود مردانگی کشتی نجات برای امت اسالم وکشور پایداری و

 

 

 

 

باعث نا امیدی می شود و هدفمندی در زندگی برای شما 

 . خوشنودی و لذتی عمیق به همراه دارد

را در یک وضعیت خود  د:خود را بسط و گسترش دهی -۰

ئی در انجام کارهای شما می اسیر نکنید ، چون باعث نارسا

همیشه به پیشرفت خود توجه کنید . سعی کنید کارها . شود

و فعالیتعای خود را گسترش دهید بسط دادن فعالیتها ، همۀ 

محدودیتهائی که خودتان برای خودتان به وجود آورده اید 

فکری بی از بین می برد و باعث می شود شما در افقهای 

 .انتهای خود لذت ببرید

 اندوختن برای د:از آنچه بدست می آورید ببخشیبیشتر  -۰

 .ورد ، بخشش برای شما لذت می آوردشما خوشنودی می آ
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  ۴برگ                                                                                                                                ۵۱۳۲مطابق با مارچ  ۳۱۳۱ حوت                                                                            دوم ۀشمار                    سال اول                

 

 صاحب امتیاز: نهاد فرهنگی و اجتماعی  پیمان جوانان  

 ۶۴۳۴۴۳۲۹۲۵«             دهزاد»غالم ربانی  مدیر مسوول:

 «      کوهین»نثار احمد  معاون مدیر مسوول:

 «                           پویا»محمدگل  سردبیر:

 «             ژکفر»محمد عارف  معاون سردبیر:

 «طارق»و امان الدین « امینی»نجیب اهلل  ویراستاران:

 «ساحل»و عبداهلل « دنیکزا»نصیب اهلل  : گزارشگرها

 :هیئت تحریر

 ،«شادان»، شمس اهلل «یوسفی»نادر  محمد، «المع»صدیق اهلل 

 ،«کوهدامن»عبداالحمد ،«فرهمند»محمد هاشم ، «ازهر»نظرمحمد 

 «.سائیس»عبدالروف و « سخا»کرام الدین ، « خرسندی»ذبیح اهلل 

 «عرفان»عالوالدین  ء :آرا برگ 

 rabbani.ghori@gmail.com ایمیل:

 ۰۱۱۱تیراژ : 

 طلوع فیروزکوه تنها مسوولیت سرمقاله را به دوش دارد. *

 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد. *

 مقاله های ارسالی شما پذیرفته می شود. *

نام گزاری گردید. در این هفته ادارۀ شهرداری غور یک  ۀ سبزهفتهفته ی نهایی سال جاری از طرف اداره شهرداری فیروزکوه به نام 

مقام والیت، شهرداری، شورای هماهنگی   ین پروسه با. ابه راه انداخترسبزی شهر فیروز سجهت کمپاین گسترده ی مردمی را 

شهروندان شهر لتی و شماری از شهروندان فیروزکوه راه اندازی گردیده بود. در این حشر عمومی، والیتی، شورای شهر، ادارات دو

ک به غر با حضور گسترده ی خود اقدام فیروزکوه، اعضای شورای والیتی، ادارات دولتی و نهاد های امنیتی و شورای شهر فیروزکوه

 نمودند. ه نهالاصلها هزار 

زی شهر و جلوگیری از آلودگی محیط زیست در غور می باشد. از همه شهروندان عزیز شهر فیروزکوه این یک اقدام نیک برای سرسب

دور از هرنوع  شهر سر سبز و مبذول بدارند تا در آینده ها شاهدی  توقع می رود تا در جهت حفظ و مراقبت آن ها سعی و تالش خود

  آلودگی های محیطی باشیم.

 

نام گزاری گردید! "سبز هفتۀ" ،۳۱۳۱سال نهایی هفتۀ  

ها اییروست .بایستد ها خاک روی کردمی سعی آمد،می باال پایش زیر خاک وقتی و یختمیر پایش زیر و تکاندمی را بدنش روی
 در و رسید چاه لبه به که این تا داد ادامه آمدن باال به طور همین هم االغ و دادند همین طور به زنده به گور کردن االغ بیچاره ادامه

 .آمد بیرون چاه از روستائیان و کشاورز حیرت

 ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم: مشکالت، مانند تلی از خاک بر سر ما می :نتیجه اخالقی

 .کنند گور به زنده را ما مشکالت بدهیم اجازه که این اول:
 «شادان»ارسالی: شمس اهلل                                                صعود.دوم: این که از مشکالت سکویی بسازیم برای 

 
 

 !از مشکالت سکویی بسازیم برای صعود

  

  

آیا زن همیشه 

رو و تحت  دنباله

 نظارت مرد است؟
اسالم در ناحیه اقتصادی، استقالل کامل را به زن 

آنچه دارد از طریق بخشیده است پس او در تصرف 

خرید، فروش، بخشش و غیره آزادی مطلق دارد. 

بدون اینکه از مرد اجازه بگیرد مادامیکه اهلیت 

تصرف داشته باشد. برای شوهرش یا هر مردی 

دیگر از خویشانش جایز نیست که در چیزی از 

 مال او بدون اجازه و رضایت او تصرف نمایند.

باشد،  برای مرد جایز نیست حتی اگر پدر 

دخترش را به ازدواج مردی در آورد که دوستش 

نداشته باشد. پس باید ازدواج به رضایت و موافقت 

 زن صورت گیرد.

دختر جوانی پیش پیامبر خدا آمد و شکایت کرد 

اش در زاده از اینکه پدرش او را به ازدواج برادر

ی پدرش را آورده است. حال آنکه او برادرزاده

بر )ص( پدر را احضار کرد و به دوست ندارد. پیام

دختر آزادی انتخاب داد که یا ازدواج را بپذیرد و 

یا رد کند پس با اراده کامل خود ازدواج را 

پذیرفت و گفت: ای رسول خدا! من به این کار 

خواستم به زنان اعالم پدرم راضی بودم ولی می

کنم که پدران شرعاً حق ندارند که دخترانشان را 

 زدواج کنند.مجبور به ا

زن شریک مرد در خانواده و در تربیت کودکان 

است و بدون مشارکت مثبت طرفین، زندگی 

خانواده تداوم نمی یابد در غیر این صورت تعادل 

خورد و اثرات منفی آن بر کودکان خانواده بهم می

و پیامبر )صلى اهلل علیه وسلم(  منعکس می شود.

یک از زن این مسنولیت مشترک را بر عهده هر 

 کلکم»و مرد گذاشته است. آنجا که میفرماید : 
راعٍ و کلکم مسنولٌ عن رعیتِه فاإل مام راعٍ و هو 
مسنولٌ عن رعیتهِ و الرجل راعٍ فی اهله و هو 
مسنولٌ عن رعیته و المرأه راعیهٌ فی بیت زوجها 

 «.و هی مسنولهٌ عن رعیتها
در اینجا نسبت دادن مسنولیت به زن، تهمت 

ت دائمی زن از مرد را منتفی میکند چون تبعی

هیچ مسنولیتی بدون آزادی معنی ندارد و آزادی 

 نیز با تبعیت و دنباله روی سازگار نیست.

برای مرد جایز نیست که زن را از حقوق مشروع  

خود در زندگی و رفت و آمد به مسجد جهت 

ن باره از پیامبر روایت شده عبادت، منع کند. در ای

 .«تمنعوا إماءَ اهللر أن یُصلّینَ فی المسجدال » :است

 زنان را از نماز خواندن در مسجد منع نکنید.

اگر برخی مسلمانان بنابر استناد بر تقالید  

پوسیده و عرف و عادات باطل به این خط مشی 

اسالمی در خصوص زن پایبند نیستند، دلیل بر 

جهل آنان نسبت به اسالم و احکام آن و یا سوء 

 فهم آنان نسبت به تعالیم اسالم است.

 منبع: سایت خانوادۀ خوشبخت
 

 

کشاورزی االغ پیری داشت که یک روز، اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هر چه 
 کشد،ن زجر زیاد بیچاره حیوان که این برای. بیاورد بیرون چاه درون از را االغ نتوانست کرد سعی 

پر کنند تا االغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او  خاک با را چاه گرفتند تصمیم روستا مردم و کشاورز
 باعث عذابش نشود.

 یهاخاک  بار هر االغ اما میریختند خاک االغ سر روی سطل با  و ایستادند دور ای مردم در فاصله

 
که این ویژگی را در خود تقویت کنیم چند اینبرای  .آیدجود می و

 .راه ساده زیر بسیار موثر واقع خواهند شد

ها معموال میان طیفی از داشتن و بیشتر ما انسان: غلط باور 

ت توان به طور مطلق گفنداشتن اعتماد به نفس قرار داریم و نمی
جمله در حقیقت اگر مدام این  .که عاری از اعتماد به نفس هستیم

م کنیرا در ذهن تکرار کنیم، این حس را در وجودمان نهادینه می
توانیم برای بهبود وضع خود اقدام مثبتی انجام دهیم و که نمی

بیش از پیش اعتماد به نفس خود را از دست داده و خود را در 
 م.دهیهای متفاوت قرار میعرض شکستم

یم مشکل توانکه ببرای این: غلبه بر اعتماد به نفس پایین 

های مختلف پایین بودن اعتماد به نفس را از بین ببریم باید جنبه
مان را بررسی کرده تا متوجه شویم در کدام یک از آنها زندگی

 مابا یافتن مشکل اساسی در زندگی .اعتماد به نفس خوبی نداریم
 یرویم.مشود، تقریبا نصف راه را یم که موجب اعتماد به نفس پایین

توانیم با کمک مشاوران زبده مشکل مورد نظر را پس از آن می
 .رفته و از میان برداریمگنشانه 

یک الگوی فکری منفی مدت  وقتی: به الگوهای فکری توجه

ما جا خوش کرده باشد، چنان خود را عضوی از زیادی در ذهن
باید این  .کندکند که ناخودآگاه اوضاع را بدتر میوجودمان می

 .فکری مخرب را شناسایی کرد و جلوی فعالیتش را گرفت الگوی
 :ردتوان به کار برا میزیر  مفیددو روش ، برای رهایی از افکار منفی

که بتوانیم منفی برای این :شخصی نکردن موضوعات -۰

مثال  .فکر نکنیم، باید یاد بگیریم که هر موضوعی را شخصی نکنیم
ه او فورا به این نتیجه نرسیم کاگر دوستی به تلفن مان پاسخ نداد، 

دهد، بلکه ممکن است سرش شلوغ بوده و فرصت به ما اهمیتی نمی
با این روش اعمال و رفتار دیگران روی ما تاثیر منفی  .نداشته است

 .کندمان را کمرنگ نمیگذارد و اعتماد به نفسنمی

که دچار ترس و وحشت برای این ن:ترس از پذیرفته نشد-۲ 

پذیرفته نشدن در جمعی نشویم، بهتر است برای شرایط متفاوت از 
چندین گزینه خوب داشته باشیم تا اگر در موقعیتی ما را به حساب 

وانیم از تهای دیگری داریم که مینیاوردند با خود بگوییم موقعیت
مثال دایره دوستان مان در آن حد باشد که اگر  .آنها بهره ببریم

 .ا را نخواست، بسیار تنها نشویمدوستی دیگر معاشرت م

 

اعتماد به نفس داشتن نوعی احترام به 
خود و ارزشمند دانستن وجود خود 

خواهد است و برای هرکس که می
 ای داشته باشد الزامیزندگی شایسته

پایین بودن اعتماد به نفس در . است
فکری غلط ما به  عادت های نتیجه

 وجو

 ساده برای باال بردن اعتماد به نفسهای روش 

 

سیاست به  معنی و مفهوم

 زبان ساده

 ،هرگونه راهبرد، عبارت از معنای عام بهسیاست 

روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، 

سیاست عبارت از )چه شخصی چه اجتماعی( است. 

فعالیتی اجتماعی است که ضامن نظم جامعه و تامین 

شهروندان است.  یا دانشی است که از روابط نیک 

شهر و شهروندی بحث می کند. سیاست مسوول 

وضع قوانین فائقه جامعه و به پشتوانه قدرت برتری 

که دارد، اجراء می کند. سیاست مداران توسط وضع 

قوانین، برای همه ی افراد مشخص می سازند که 

درقبال خود، خانواده، جامعه و نوع بشر، چه 

ای دارند. سیاست تمام حقوق و وجایت مسوولیت ه

افراد را مشخص و راه های رسیدن به آن ها را مساعد 

 می سازد.

سیاست منافع ملی یک کشور را مشخص و برای 

راه کاری مفیدی عرضه می نماید.  ،حفظ آن ها

برای روابط جهانی ، تعیین کننده ی مداری سیاست 

روابط بین الدولی می باشد. سیاست برای انکشاف 

یک کشور میکانیزم های مفیدی اقتصادی را طرح و 

اجراء می کند. سیاست برای بهبود سطح زندگی 

شهروندان، فرصت های مناسب تعلیمی را پیشکش و 

زمینه تحصیل افراد را مهیاء می سازد که چه گونه آن 

را نسبت به کشور، جامعه و همنوع خود متعهد و  ها

مسوول به بار آورد. سیاست برای حفظ سالمت 

جسمانی ساکنان کشور، توجه الزم به محیط زیست 

 پردازد.و نظافت شهر ها می 

باالخره، سیاست به معنی و مفهوم واقعی اش، ضامن 

بهبودی تمام امور زندگی بشر است و تعیین کننده 

ست که جامعه و کشور را به سوی خط مش های  ا

رفاه و بالندگی اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، فرهنگی 

 سوق می دهد.

بناء آن های که سیاست را به مفهوم فریب کاری، 

دسیسه، دروغ، جعل، تغلب، فساد، خیانت و... امور 

بد تعبیر می کنند، در واقع کنش و عمل سیاست 

نه ماهیئت مداران امروزی را به نمایش می گذارند، 

باره سیاست، طبق کسانیکه  سیاست را. آن ها در

 را به اسالم پیوند یک مسلمان را دیده و آن عمل بدی

 مکتب او یعنیمی دهند و به جای مالمت نمودن فرد، 

؛ قضاوت می کنند –دین اسالم را  زیر سوال می برند 

 که چنان نیست.

 ممن  هم این شعر معروف در باره اسالاز همین سبب 

مورد در این را که نجابت آن را نمایش می گذارد، 

 چنین جعل می نمایم:

 سیاست، به ذات خود ندارد عیبی

 هر عیبی که هست، در سیاسیون ماست

 دهزاد

  فایز"حفیظه" 
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