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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ جوالی ١۴

 »! را بقۀ کورر و ماخوردديگران را مار می «
 ! ..............................................سخنی با چرسی و بنگی ھميشه خمار و

شخصيت  .جامعه متمايز می سازد  ويژگی ھا وصفاتی است که يک فرد را از فرد ديگرۀشخصيت عبارت از مجموع

باشد که ھرکدام باالی رفتارو کردار انسان اثرات فوق  خوی می افکار و خلق و احساسات ، انسان دارای عواطف ،

احساسات ، افکارو ايده ھای وی  شناسيم بايد عواطف ،بان را بنابرين برای اين که بھتربتوانيم شخصيت انس العاده دارد،

لذا رفتار انسان در  انسان تحت تأثير عواطف و احساسات قرارمی گيرد ، گاھی شخصيت.را مورد مطالعه قرار دھيم 

سان ان. بار خواھد آورد ه ب شرايطی تغيير می کند و اگر انسان خود را کنترول نکند بسياری از مشکالت را چنين

فرد . تبديل می شود و اين فرايند خصوصيت تاريخی دارد  که به صفت يک فرد به دنيامی آيد به شخصيتیزمان

رشد و . گردد  می شامل سيستم معين و مشخص مناسبات اجتماعی و تاريخی از پيش تعيين شده ن ابتدائی کودکیيدرسن

کند که او را به مثابۀ شخصيت پرورش  سبات را ايجاد میمنا داخل گروه اجتماعی چنان پيچيدگیه تکامل بعدی انسان ب

پرمعناتر  شخصيت در انگيزه ھای سلوک اھداف و شيوه ھای عمل مخصوص آن و يا به بيان می دھد، فعال بودن

چون تفاوت ھای فردی وجود دارد . گردد  می گون سازی جھان ماحول متبارزدگرگوناگون وی درجھت  درفعاليت ھای

 سی کرد لذا ضرور است از شيوه ھای مختلفی در تحليلرقالب مطالعه و بر تمام اشخاص را دريکو نمی توان 

 .عمل آيده وشناخت شخصيت انسان استفاده ب

ھنوز ھم نتوانسته  است که منحيث يک  لب گور رسيدنه چرسی و بنگی  از ايام کودکی تا نو جوانی و از جوانی تا ب 

اين عقبماندگی تاريخی از وی يک فرد مفتخور و بار دوش جامعه به بار  خود در جامعه تبارز کند وه شخصيت متکی ب

شعور نمی داشته باشد و در   می رسد که  ھنوز ھم حس درک و شناخت و فھم وه ایاين که انسان به مرتب .است آورده

فيد نزده  و ھميشه بار دوش جامعه و مفت خور حال دست به سياه و سه ب پھلوی اين نقيصۀ عريان از آوان نو جوانی تا

خوب بر خوردار گردد و  چگونه می تواند که من حيث يک شخصيت تثبيت شده  در جامعه  از شناخت است؛ بوده

فاميل و اجتماع اند و از نعمت نور دانش  نيز در محروميت مطلق  اين گونه افراد که بار دوش !بااليش اعتبار گردد؟

دور افگند و ه چادری را ب »چرس هللا«حرف ھا باشد تا ........ می باشد و.... م دارای نواقص شخصيتی وھ می باشند  و

 !!! مداخله  می نمايند وای بر حال جامعه و افراد جامعه زمانی که چنين افرادی در سياست. به ميدان بيايد

 محبت، جز دست نوازش، ست و اما من در حالت خمار در غيبت اين قلم در جائی عف و جف زده ای»چرس هللا«

و پا  خيلی مردم  از الطاف انسانی ام در مقابل اين بی سر  کمک و دلسوزی بر سر اين بد بخت نمک حرام نکشيده ام که
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در ميان بگذارد تا   گفتنيی دارد چادری به سر نيافگند و با خودم»چرس هللا«اگر  .اند و می دانند و جاھل کودن واقف

 علت نالش ھايش چه است؟بدانم که 

 .رسان تماس با من ممکن است حتا از طريق پيام را پيدا کند خيلی آسان است ،ن  می خواھد تا م»چرس هللا«اگر 

 می »چرس هللا«خود داری می ورزم و از   تا اجازه گرفتن از پيام رسان»چرس هللا«فعالً از  بيان اسمای پيام رسان و 

 .جوابش بپردازمه مفصل ب ويسد تاخواھم ھر چه در دل دارد بن

 .که باشد برای بعدگپ ھا است ...... خيلی خيلی 

 

 


