
 

 

  

 

 بنام خدا

 2 نامه دوستي شماره

 سالمعزيزم همكالسي 

اطمينان دارم نامه ي اول مرا خوب خوانده اي . براي همين دست به  قلم بردم و برراي برار دوم  

برايت نامه دوستي نوشتم . البته نامه هاي دوستي همكالسي با بقيه نامه هايي كه ممكن اسرت ا  

 طرف من به دستت رسيده باشد فرق مي كند .

مه دوستي مي فرستد. در اين نامه حرف هرا و همكالسي هر چند وقت يكبار براي دوستانش يك نا

 خبر هايي كه بايد به همه همكالسيها بگويد را مي نويسد ، تا همگي در يك مسير حركت كنيم . 

 !اما دوستان خوش مرامي كه براي همكالسي نامه مينويسيد  

ي با لي انرژي بخش بود . حسابي دلگرمم كرد ، من سعي كردم به همكالسي هايدست خطتتان خ

معرفتي كه برايم نامه نوشتند جواب بدهم ، بد نيست  بداني امرو  كه دومين نامه دوستي را برايت 

ي دوستي شده اي و  هنفر 044ام ، بدون اينكه خودت متوجه شده باشي عضو يك جمعيت  هنوشت

ن هر رو  قرار است دوستان بيشتري به جمع ما ملحر  شروند . امرا ترو تقريبرا ا  اولرين دوسرتا

 همكالسي هستي و انتظار دارم فعال ، درس خوان وخالصه با معرفت باشي . 

خب البته ح  داري تعجب كني كه چطور بين اين همه دانش آمو  ، همكالسي تو را براي دوسرتي 

 ؟انتخاب كرده 

 اما دوست

 !  عزيزم 

است كه ما را به ت كسي  توي دنيا خيلي چرا ها هست كه پاسخ آنها قابل توضيح نيست . با وجود 

كارهاي پسنديده و شايسته دعوت كند . همكالسي تمام تالش خود را مي  كنرد كره برراي شرما 

بهترين دوست باشد . اين يك فرصت طاليي است براي تو . قرار نبود در اين نامه انقدر ا  خودم 



 

 

ده نكنيم خيلري تعريف كنم . اما بعضي فرصتها در  ندگي ما پيش ميايد كه اگر درست ا  آن استفا

ضرر كرده ايم . مثل داشتن يك دوست . مثل فرصت داشتن يك همكالسي .همكالسي قدر ترو را 

 مي داند .

بين مدارك و كارنامه هايي كه به دستم رسيد ، معلوم شد مي توانم به وجود خيلي ا  همكالسريها 

 افتخار كنم .

گيرم ، اول ا  همه  بايد قرول بردهي پراي اين نامه را نوشتم كه چند تا قول ا  تو ب  !دوست خوبم 

همه تعهداتي كه در پيمان نامه ي دوستي امضا كرده اي بماني . حتما يادت هست :امضا كرردي و 

كمتر  61قول دادي كه با دو بال علم و ايمان به سوي موفقيت پروا  كني ، قول دادي كه معدلت ا  

روي امضايي كره پرايين پيمران نامره ات نشود و در درسهايت پيشرفت داشته باشي .همكالسي 

يك قول ديگر بايد بدهي  همكالسي چشم به  تو را به جمع دوستانش آورد .   كردي حساب كرد و

راه نامه هاي تو هست . در هر ماه يك نامه سر حوصله ، با خط خوش و خوانا با انشايي  يبا برايم 

 همكالسي را محرم اسرارت بداني ، تواني بنويسي .دوست دارم مرا ا  خودت بي خبر نگذاري ، مي

خداي نكررده  وم وهمكالسي هم قول مي دهد را دار باشد . قول مي دهم با شادي تو خوشحال ش

 براي مشكالتت ، راه حلي عاقالنه داشته باشم . 

اما  يباترين قولي كه مي خواهم به هم بدهيم اين است كه وقتي صداي اذان را شرنيديم هرر جرا 

به ياد امضاي پيمان نامه ي دوستي بيافتيم . بالهاي ايمانمان را با  كنيم ، وضرو بگيرريم ،  هستيم

يك سجاده  يبا پهن كنيم و با احترام و ادب رو به بهترين دوستمان خداي مهربان بايستيم و با او 

دگي صحبت كنيم . خدا تمام را هاي ما را مي شنود و هميشه براي گوش كردن به حرفهاي ما آمرا

دارد . به محض اين كه به خدا نزديك مي شويم به  ودي متوجه خواهيم شد كره او يرك دوسرت 

 د قول بدهيم به خدا نزديك تر شويم .يواقعي است . امتحان كن. بياي

 يادآوري : 

قبال درباره اين موارد با تو صحبت كرده ام ولي براي يادآوري و براي كسراني !   همكالسي خوبم

 جمع همكالسي پيوسته اند مي خواهم با دقت نكات  ير را بخواني .كه تا ه به 

در پاكت پستي قبل برايت پاكت نامه و سربرگ گذاشتيم و گفتيم هر وقت دوست داشرتي بررايم  

نامه بنويس . نيا ي نيست هزينه اي براي پست بپردا ي نامه را در سربرگ خالي بنويس در پاكت 

صندوق پستي بياندا  . ضمنا در يك پاكت پستي مي شود هم كارنامه تمبر خورده بگذار و آن را در 

مي تواني اسرتفاده كنري . بعضري ا   پاكت براي پست چند كاغذ ، هم نامه بگذاري . يعني ا  يك



 

 

همكالسي ها در يك پاكت نامه فرستادند و در يك پاكت مدارك . دوست خوبم پاكتهايي كه براي 

ينه تمبرش پرداخت شده . براي صرفه جويي در هر پاكت تا جايي كه امكان شما فرستاده شده هز

سري پاكت و سر برگ مي فرستد  ماه برايت يك 1دارد دو يا سه كاغذ قرار بده . همكالسي در هر 

. البته هر وقت پاكت ويا سربرگت تمام شد با همكالسي تماس بگير يا در نامه ي آخرت بنرويس 

 ل كنيم .كه برايت دوباره ارسا

منتظر ارسال كارنامه ات هستم . وقتي اين نامه را برايت مي نويسم چيزي به پايان  مستان نمانده 

، اميدوارم بهاري كه پيش رو داري سالي سرشار ا  موفقيت و شادي براي تو و خانواده ات باشد . 

خبرر  سري را بريا  خاطرات ، تعطيالت و تصميم هاي بزرگي كه براي سال آينده ات داري همكال

 ر نامه هايت هستم. ظنگزار ، منت
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