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نوي عزیزي مطبعه:  چاپ   

مسولیت جوانان 

 درقبال جامعه شان

آنچهها ام منههاسال اسههالمس سهها دسههت مههس آیهه   آ  اسههت  هها    

سههدادو و . جههوانس یههر دور  سهها ارمن در منهه  س اسههت 

شقاوو هر  س در این دور  شکل مهس  یهرد   دوآ آنکها    

استفاد  ام نیروی جوانس تالن و  وشش ه فمن   رمز 

فرمهود در  ( ص)سا این جههت رسهوا ا هرآ    . موفقیت است

قیامت هیچ سن   ای ق آ ام ق آ سر نمهس دارد  مرهر آنکها    

 .سا این سواالو پاسخ ده 

 جوانس را چرونا و در چا راهس  ذران   است؟

 :ام مهمترین آفاو جوانس مس توا  ام دو چیز ناآ سرد

استفاد  ناسجا و غیر درست ام جوانس و هه ر داد  آ  در  

 . ارها و لذتهای مود  ذر

سیسههههت ویکهههها قههههر  جوانههها  اسههههت  هههها ا  ریههههت  قهههر   

قشهههرجامدا هر شهههورا را تشهههکیل می ه وامرومشهههما   

جوانههههها  عزیزسهههههتو  ادهههههکس  شهههههور ودرا تشهههههکیل 

می هی    انکرد  ا رشما سا سستس نهاسودی ویها  ه اآ    

شهههورسا فال هههت  مهههرر  رفتارشهههوی  سههه ا   ههها همههها    

سیایه  سهتو  ممککهت  هویش را     اً شانی    واه  ش  سن

ریا وامهرنههوف فال ههت وسهه سدتس  ههودرا  ههه ارمحکهها ن

نجاو دهیا تا یر جامدها و شهورآساد وسهرسکن  داشهتا     

جهت این  ون سدتهس مسهولیت شهما جوانها       اًساشیا سن

 عزیز می انی  چیست ؟

 هم یررپزیری  :  1

 وح و پزیری:  2

 استقامت درسراسرنهایت مشکالو :  3

 ظرفیت سامی درهرسدش  ا قرارداری :  4

 ع التس ها د  د ا درسراسرسس رسکن  :  5

 یهر شه   و جامدها      در این مما   ا  یانت و جنایت همها 

مهها را سهها سههوی نههاسودی  تیههاهس و سههیا  رومی  شههان       

اسهههت  ا هههر در مقاسهههل ایهههن همههها سهههس عههه التس  اسهههالآ   

سههتیزی   شههونت  رشههو  سههتانس  ا تنهها   ا ههتال    

ا ی اسهالمس مه   ا تطاف و غیر  اعماا ناپسن   ا جامدا

را سهها نههاسودی مههس  شههان   جوانهها   سههس  یههر و  ههامون  

ساشههن   همهها جهها را  اموشههس فههرا مههس  یههرد و جامدهها سهها  

. یههر قیرسههتا   ههامون و ترسههد سههار تیهه یل مههس  ههردد   

آنانس  ا آب را  ِل  رد  ان  سا  هاطر آراآ ام آب  ِهل آلهود    

مههاهس  واهنهه   رفههت  امهها سههرعکس ا ههر جوانهها  دهه ا    

ی سر پا  واه  ش  و اینجاست  ها   سکن   نن   چا همهما

دمدا  نشستا در  مهین  ایهن  فاشها  ترسهو را  هوف و      

 .وحشت فرا مس  یرد و فرار را سر قرار ترجیح مس دهن 

مس سینیا  ها جوانها  چها مسهوولیت عوهیا و  طیهری را       

سههر دون دارنهه  و سایهه  سههاعزآ متههین و ت ههمیا قههاطال  سهها  

نرین و چهر ین  ج یت تماآ سا فکر سر چی   ایهن  کهیا سه   

ههههای آلهههود  و  هههها شههه   و چههههر   اسهههتی اد و ناسسهههامانس

ع هههیا  مد  ایهههن پیهههروا  شهههیاطین را رسهههوا نمهههود  و     

وضهههدیت ناسسهههاما  مکهههت را سروسهههاما  داد   آینههه       

 .در شا   و سامن   یس را رقا سزنن 

 »فیض اکبری«نقیب احمد : ترتیب کننده 

 

د اطالعاتو او فرهنګ ریاست د لنکن  

تنه زده کوونکو  ۰۳ښوونیز مرکز څخه 

 رالسه کړلد فراغت سندونه ت

پهها همهه ا مناسههیت د لههوګر داطالعههاتو او فرهنههګ        مهها ۴دلهه آ

ریاسههت د لههنکن يههوونیز مر ههز لدههوا فههارن شههو مد   وونکههو تهها د 

 . فراغت غونډ  د یاد ریاست پا انګ   ې جوړ    ا و 

پا دا جشنیز  غونهډ   هې د لهوګر د اطالعهاتو او فرهنهګ ریهیس       

ی الفتاح مفکهح  د  عی الرحمن تسل  د لنکن يوونیز مر ز مشرع

اطالعههاتو آمههر امههین ا  دههفا  د اطالعههاتو او فرهنههګ ریاسههت     

 ههار وونکو  د لههنکن يههوونیز مر ههز اسههتادانو او فههارن شههو مد     

 .و  وونکو سر ا ا یستې 

د لوګر د اطالعاتو او فرهنګ رییس عی الرحمن تسل فارن شوي 

ی دومد   وونکي د نیکمرغا لوګر رويانا ډیوا پا ګوتا   ا او 

 . یې  پکو راتکوونکو فردتونو تا متوجې   ا

  د تسل پا وینها او  مههاا لها روا  نهاورین ددها د  الدهو  الر      

دغهها رام  .يیههواما او یههواما مد   هه ا او پهها تدکههیا سمیال ههت د   

چې ځوانها  ددا هیهواد    نوموړي د  پکو  یرو پا تهر   هې وویهل   

سایه  سهر لها     او پا ځانګ ا توګا د لهوګر رويهانا راتکهونکس دي او   

 . اوسا د تدکیا او پوهې لا اړ ا دا فردتونو تا ځا  چمتو   ي

د لوګر د اطالعاتو او فرهنګ ریاست اړون  د لنکن يوونیز مر ز 

مشر عی الفتاح مفکح ها ارميتمنې  یرا و  ا او میاتا یې      

تنهها مد   ههوونکي د انګکیسههي او   ۳۰د لههنکن يههوونیز مر ههز ددهها   

ددکورومیاشهههتو مد   ههه و د ترالسههها  ولهههو     مپیهههولر لههها دهههانګو 

 .  وروستا فارن شوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهههې د لهههوګر والیهههت د اطالعهههاتو او فرهنهههګ      د یهههادونې وړ دی

ریاسههت اړونهه  د لههنکن يههوونیز مر ههز پهها وړیهها ډوا لوګروالههو تهها     

یې شها او هوا    دا مهالا يوونیزا چوپ تیاوا وړان ا  وي او تر

سي   مپیهولر او نهورو   کیا انګفارن   ي چې پ مد   وونکي  ۶۰۲۲

 . ي دييوونیزو سر و  ې یې مد    ا تر السا   

 

 

 پیامبر رحمت به عنوان رئیس

 خانواده، بهترین الگو برای انسانها

پیامبر بزرگوار اسالم همان گونه که اخالق عظیی  و ریر ن   

مکتب پر نور نبوت چنیان   گونه داشت، خانواده اش را نیز در

، تربیه درخشان نموده بود که درعقیده وعبادت، عل  وعمیل 

 .پرهیزگاری، بی مثل و مانند بودندوتقوا 

نورجاویدان میگوید شکی نیست که خانواده رسیول   مؤلف

خوشیبتت تیرین و    ،در تاریخ کره زمین بهترین( ص)اکرم 

 .مبارک ترین خانواده ها بود

به مشیام  میشه بوی سعادت وخوشبتتی در خانواده ایشان ه

ه مبارک از نظر امکانات مادی دمی رسید هرچند این خانوا

یکی از فقیر ترین خانه های دنیا بود چون ماه ها سپری میی  

 .شد و در این خانه دیگی نمی جوشید

: روایت می کنید کیه گفیت   ( رض)عروه بن الزبیرازعایشه 

کان یمربنا هالل وهالل وهالل مایؤرد فی بیت مین بییوت   «

علی ای شیی  کنیت    !فقلت یا خالتهرمن نا( ص)رسول اهلل 

شیعب االیمیان   "التمروالما :تعیشون؟ رالت علی األسودین

 »16542ومسنداحمد، حدیث  9999 للبیهقی حدیث

إالأنه "روایت بتاری و مسل  به  ن افزوده شده است که  در

جیران من األنصارکانت له  منائح ( ص)ل اهلل رد کان لرسو

صیحیح   "من البائه  فیسقینا( ص)و کانوا یمنحون رسول اهلل 

همسیایه  ( ص)مگراینکیه رسیول اهلل    1542بتاری حدیث 

و نها از شیر ن  ،دارای بزهای شیری ،هایی از انصار داشت

رامی بتشییدند، وی میارا میی    ( ص)حیوانات رسول اهلل 

 .نوشانید

مبارک پیامبر بزرگوار حالت مدرسه ای را داشیت کیه   خانه 

به زنان در  نجا تعلی  داده می شد اوضیا  و    مسائل مربوط

احوال خصوصی ایشان در چهار چوب همین دایره شتصیی  

 99%یاد گرفته می شد و سپس به امت منتقیل میی گردیید    

رسیده  ام مربوط به خانواده توسط ازواج مطهرات به ماکاح

 .است

را در مسیر عال  سرخود  عرض میرسان  که زنان اطیت بهر اب

کنند، باز ه  نمی توانند حق  نیان   راه ازواج مطهرات فرش

در خانواده ایشان همیشیه بیوی سیعادت و    ... را ادا  کنند

بیا  نیان بیا    ( ص)خوشبتتی به مشام می رسید رسول اهلل 

عدالت رفتار می کرد وحقوق شانرا مد نظر می گرفیت و در  

ته فقط یکبار می توانست به هرکدام  نان سر بزند باز ه  هف

سیول  رهنگام ستن گفتن از ایشان میی گفتنید    جهمه ازوا

خدامتبس  ترین انسانها بود و بیش ازهیر کسیی دیگیر بیا     

 .همسرانش لطافت داشت

همسران پاک طینت پیامبر اسالم با وجود تقرب شان به ! ری 

یار نموده بودند یک ساعت زندگی فقیرانه ای را اخت( ج)اهلل 

رابرتمام امتعه و لیتت هیای    (ص)همزیستی با رسول اکرم

 .دنیا ترجیح می دادند

در مریت ارشاد ومدیریت ارشاد  : ترتیب شده

 ودعوت ریاست حج واوراف لوگر

 

 چهل وچهار تن محصل از مکتب قابلگی ونرسنگ والیت لوگر فارغ شدند

 
لهو ر   تیه ونرسهن  وال  سوچههار تهن مح هل ام مکتهب قهاسکر      چهل

 .سن  فراغت س ست آوردن 

اشهترا  تهور     سا سمناسیت در تاالر قانو  اساس نی ا سا هم محفل

سهمونواا رحها  ه ا     ت یه مداو  مقاآ وال یاحم م سجنراا محم  نی

مدههاو   واای وشهه ایمحمهه  قسهه  سا حاجیههمدکههق قومانهه ا  امن 

 یشهههههههورا سمنشههههههه یمزیعیههههههه الرح  عههههههه التستیوال یشهههههههورا

 حمه  دا ترم ت یه دفتهر مقهاآ وال   سیهی ر س ال  داف  احم ستیوال

 ههل رمههر  موسسهها  ههد دا تر رسههوا سا عمههومواشههرف الهههاآ مسههو

 ریتههه و نیفهههارغ نیدهههحت عامههها دا ترا  فارغا  ووالههه  سیهههیر

 .سود افتای

 ایههضههمن ارا شیدههحت عامهها لههو ر دردههحیت ههها    سیههیر ندسههت

 سعرضها  ه ماو دهح    سدستآورد ها وچرونر رامو یمدکوماو پ

تههن نههر  ههها وقاسکهها ههها ام مکتههب نرسههن      66در دور پههنجا  : فههت

 هرد    ای   ها ساتقه   سهن فراغت س سهت آوردنه    تیه وال نیا سوقاسکر

 .آم  واه   ریمادرا   اهش چشمر رینا  سا جامدا در مرگ ومآ

در  زیهههن تیهههمدهههاو  مقهههاآ وال  یاحمههه م سجنهههراا محمههه  نیههه  تهههور 

ونرسن   سفراغت دور پنجا مکتب قاسکر سکیسدنانش ضمن تیر

نمود   یمادرا  ونومادا  توجا ج  سمن     ینا   واست تا سراآام 

 س هاه آدر سدهش   شیمحولها  هو   دیهها در وظها   قاسکا ها ونهر   زیون

 .ن یماتوجا ن زیها ن لیمادرا  وفام یسرا سده

موسسها  هد دهحیت     سا عمهوم ومحم  اشرف الهاآ مسهو  همچنا 

هزارتن نر  هها وقاسکها    ساام  شیتا حاا س 1991ام ساا : نمود   فت

سهار در   نیاوله  ی ها سهرا   ایه نمهود  ا  ایها را جهت   مت سا مهردآ تقه   

 ها سهرعالو     ایرا در لو ر آغام نمود شی و یها تیفدال1929ساا 

عرضها سهتهر    یقاسکا ها ونر  هها سهرا   یادیتد اد م سمال ی مر ها

در  ایدر  ه مت مهردآ لهو ر قهرار داد  تاساشه  ستهوان       س  ماو دح

 .ای ودرا در قیاا مردآ انجاآ ده یایراستا وج نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال  ولههو ر ام مسههو ستههیوال یمدههاو  شههورا واای وشهه ایقسهه سحههاج

هرچها   تیه دحت عامها  واسهت تها ضهمن تقو     استیموسسا  د ور

در عرضها  ه ماو    زیه توجا نمود  ون سسهتر مکتب نرسن  وقاسکر

 .وسهتر را سردارن  شتریس ی اآ ها تیوال نیمردآ ا یسرا سدح

نامها هها    قیت ه   الیه محفهل سهرعالو  توم   ریه ذ ر است  ها در ا   قاسل

 یت شهورا یمقهاآ وال  یال  ام سهو ومسهو تده اد   ریه  نیفارغ یساال

 .قرار  رفتن  نیوتحس ریدحت عاما مورد تق  استیور ستیوال

 »عدیل« موسی محمد

شاگردان مکاتب  انیفوتبال م یررابت ها 

 افتی انیدرلوگرپا

 یسشها ردا  مکاتهب  ها  سها منوهور شناسها       ا یفوتیاا م یها رقاست

 شهههرپل عکهها درحهه ود سورمشهه وآیا  دراسههت سرترفوتیهها یچهههر  ههها

ا  سها   نیامه  یغام سایل ایت سسود سا قهرمان   یقیل آغام  رد یکما 

 . یرس ا یپا

مدارف لو ر سا آژانس سها تر   استیر یمحم شاپور عرب سدنرو 

وسهپورو   سسه ن  تیه ترس تیریمه   یتورنمنت  ها ام سهو   نی فت  ا  ا

سرتهر فوتیهاا    یههر  هها  هها وچ  ایته  سمدارف سدهاطر شناساسه   استیر

تهن     وهشهت یسود  ها درآ  س    ی رد یرا  ان ام ایچهارد  ت ا یم

 یسشها  سهاها سدهت آممهها    یهها  ایته  سقهرمهان  یشها ردا  مکاتهب سهرا   

  . ردن 

امدوهفتا دواآ نمود  ا  شیها س یسام نیعرب عالو   رد  ا ا یآقا

 لیه ل  مغه  سها یل ایا  سراسهر ته   نیام یغام سایل ایت  ناایف یدرسام

ا  رقها   نیامه  یغام سایل ایدرفرجاآ سا نفال ت یرفت  سام  ا یسا م

عنهوا  نابهب    لیه مغهل    ایآمه  وته   یلدرمقاآ اوا نا ایت نی ورد وا

 .را امآ   ود نمود سقهرمان

 یرقاسهههههت هههههها را  انههههه ام  نیهههههتهههههن ام اشهههههترا   ننههههه   ا  ریههههه

ارمنهه    تیههوال نیهههمچومسههاسقاو را دررشهه  ورمن فوتیههاا درا  

اسهههت  ههها  یهرشههها رد مکتهههب ضهههرور یسهههرا: و فهههت  هههردعنهههوا  

وسههالا سههود  سهه     یدههحتمن  یدرو  شهها  سههرا یریدر نههارفرا 

  .ن ینما زیشا  ورمن ن

 دیزوتحها یدوآ  وسهوآ جوا   اوا یهها  ایاست  ا سا ته  یآور ای قاسل

 »سلطانی«محمدزاهد                  . ی رد الیزتومین

 

ه کچه زون پ ختیځ سویللوګر والیت د 

 مه درجه میډالونه تر السه کړلیلومړى او دو

د ننګرههار تها د لهوګر پها  چها د رییسهانو او       : نهمها   دل آ

لیهلا شهوي لهیا د تجرسهو او پهوهې      دولتي  هار وونکو د 

 دسهویل  تههی  شهریکولو پها عکمهي او مکهي سهیمنار  هې       

مو  پهها  چهها او د پنالههو والیتونههو پهها مههن   ههې د لههوګر      

نمیهر میډالونها تهر السها      ایه او دو والیت لیا لهوم ی نمیهر  

 . ا  

مو  پنالهههو  سهههویل  تهههی پههها دا عکمهههي سهههیمنار  هههې د 

 هې لهوګر   ډلا طرحې وړان ا   ا او پا دا  ۵۱والیتونو 

ا والهو  لیا درا طرحهې داورانهو او د سهیمنار سر ه     توالی

چې د پایکې پها اعهال  سهر  درا غهورو       تا وړان ا   ا

وشیدتانا لهوم ی  چې    طرحو لوړا نمرا ترالسا   ا

ما درجا د لوګر دو  طرحې اعهال  شهوا او میډالونها    یاو دو

 . ها ور  ا شوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پها دا عکمهي   . دریما درجا میډاا  وست والیت تر السا    

مو  او   تهههی مر هههزي مو   ) نفهههرانس  هههې درا مونونهههو  

والیههانو او پهها لسههګونو رییسههانو  د پههو ( مو  سههویل  تههی 

 . م ني فداالنو سر ا لرلاهنتو  استادانو او 

پها یهاد عکمهي     چې د لولو مونونو پا  چها    د یادونې وړ دی

 . طرحې وړان ا شوا ۴۶ سیمینار  ې 
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