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 جتماعيا          ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام       گيـفرهن

 يميــتعل         2931 تمهش ل سا اول ارهشم سام هنري بنيادفرهنگي نشراتي ارگان        ريــهن

  

 است زمين درروي انسانها براي( ج)خداوند هاي نعمت ازبهترين امنيتو لحـصــــــــــــــ    
 سدا  سسدت فلد  زيبدا  وخوش آيندتترين فلد فرحت بخش ترين ر:بهارزيباترين بها  

،حيدات وطدرسوت سامداي حيدي و يدر  حيدي نوسزخدا  شدت   ،رويش نباتات،زنتهطبيعت

ميباشتبهاروسقعيت عشق ومحبت برواودمواودست عالم وشگوفا  خلقدت سسدت  دي بقدترت 

ي ميمدازدحيات بدي موهدوي خررنگين وسيزدمتعا  آ اززيمتن،رشتونمو  نباتات اهانرس

سياي خجمدتي تتسوي نملها ونطوي ها  نبداتي وسعتدتس  دررو  زمدين سسدت وسقعي آ  

 سمدتي تنبلدي، ي ميتسردتاسزخوسب  ولت،وآفرينش رسسعالخوشحالي بهاربرهمگي شادسبي 

ليت ها  حياتي بشتابنت دهقانا  وزسرعدين دريدي او اهلي بيتسرگرديته بمو   اروفع

خويش بدرس   اشدتن رزح حدال  گندتي وسدبزيجات ميبرسيندتوسزسنوسع   شت وزرع مزسرع

با تسرس  شدنت فرسوسندي وتوليدتست زرسعتدي بهترآمداده ميباحبوبات  لي اات برس  

ع ميوه ادات سنوسسزوشگوفا  محيط زيمت لها  مثمرو ير  مثمربرس  سرسبز  با رس نها

تقدتيم وعادالني خويش بختمت وطن وهموطنا  خدويش رسبازحمت و ارعالماني،هتفمنتسني 

وسقتلداد  حيدوسني مينماينت مالتسرس  بي تربيي حيوسنات وتوليتنملها  بهتر تهيي 

ترسعي وفعاليت مينماينت سطوا  واوسنا  سزز  ومردبرس  آموختن دسنش وتربيت علمدي 

فعاليدت ش خدويوسردمكتب ودسنشگاه ميشونتهمي سفرسداامعي هريك مطدابق  ارووييودي 

     مينماينت

 
محبدددت بهارمادرعشدددق 

وحيدددات سسدددت آسدددايش 

طرسوت بهاربنيانگدددد سر

زيبا  وسعتتس  سست  دي 

خددوش بايددت سيددن فلدد  

بدرسدر  بادوستي آينترس

شددتي وآ محبددتبرسبددر  

يم يآ ازنمددددددددددددا

 ي آئدين وسزصلح،صتسقت 

  نددددددوروز›بهددددددار 

وعدتسلت ييدرو  ‹باستا 

  شدتار يم وسزانگ،ينما

ديگدرس  زبي حقوح  تجاو

وسزفمدددادسدسر  سيدددن 

فرهنگ يمدت وزشدت ادتس 

يم يخددددوددسر  نمددددا

وتجاوز ارس  وبرفاستين 

لعنددت بايددتگوت سز شددت 

 موسد حرسي تريا  وديگر

 ددي سددبب تبدداهي  مخددتر

  صدلح دوسدت  هتنمايم  ي بي حيث سنماعيم وتياامعي وهموطنا  ماميگرددخودسر  نما

يگيريم وسزانگ تريدا  وفمدادسدسر  ومملما  وسقعي برس  ختمت سزرسستي وحقيقت  ارم

م بدرس  آبداد  وطدن خدويش آمداده هرندوع فدتس ار  يفاصلي ميگيرسين لكي بتنامي 

 ميباشيم واانثار  

 اشن دهقا  ميلي س  باستا  سمبار          ر      مبارس   ار ي بها  وزو نورروز  

 س  دوستا  مبا ر بر همي ييرو او                رميبايت بختمت عشق ميشايتوطن  ا

 مو سم فيض  همو طن نيكا   مبا ر                 آب هوس  طبيعت روح ميبخشتبجا 
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 باغ وبمتا   گلمتا   س  اا   مبا ر                هميدشت صحرسشته گلگو  نوسخوس  

 رسز  نيك بختي اها  خوسها  مبا ر                  وطن وحتت آشتي بياموزصلح ميخوسهت

 ميرست فيض سا يي با   گر دس  مبار                    بهترسزانگ وستم نها  دوستي بنشا 

 شورو آهنگ ااويتس  اا نا   مبا ر                 بهترسز ويرسني  آباد  و بازساز  بود    

 فل   اروختمت سست خنتس  مبا ر                 تعليم وعم ي خوش بهار  وحتت وگ  ب

نملي فردس  وطن  سازس     مبا ر                سدب وبازساز  بورهنگش درختمت   و

  

سين قوي  هن              س زنيا  ا   بر و طن  د س رس    صلح آشتي هموطن ميرسث

 مبا ر  

عشق و  مبحت بي سفغا نا                   آزسد  نتيم يدرس برسصولي نظم وقانو 

 مبا ر  

PRT  IN  GHOR : 
رس  ور شدا  چغچدواليتدي تحدت رهبدر   شدورليتوسنيا   مقديم  مربي ها  تيم بازساز 

مداه فبدرور   99برس   ورسفغانمدتا   //چطورميتوسنيم يك لكچرخوب رسسرسيي نمداييم//

ور شا  //چطورميتوسنيم يك لكچرخوب  ته  ثير  سزسشترس   ننته گا  فارغميالد  (ع 2193

واليت  وربرگزسرشته بود"هتف سصدلي –ر مپ يي آرتي مقيم چغچرس  رس ي د " تهيي نماييم

سشدترس   نندته گدا  شدام  سين تريننگ سرتقا  مهارت ها  تهيي لكچرموثربدوده سسدت 

 مح  ورساني هابودنت  سفرسد ليت  سكتورمعارف ،مقامات

يكددي سزعلويددت هددا  تدديم بازسدداز  واليتددي حمايددت سددكتورمعارف ميباشددتبرس  سينكددي 

ورمعارف ميتوسنت  شوررسروبي ترقي بكشانتفرس ت تانرسسز ورس نامبرده تبريدك تنهاسكت

ميگويم وآرزودسري  ي آموختي خودرسدر  ار هاوزنتگي روزمره تا   داربرده وسنتوختدي 

بي دوستا  درچغچرس  واليدت  ور سفغانمدتا  شدريك سازيتشماسفرسدهمدتيت ي ها  خويشرس

قوماندتس  تديم  -سخنا  دگروس  لينس  ويوليوسسز -درآينته بي سيجاداامعي ميپردسزيت

  شاملين  بازساز  واليتي مقيم واليت  وردرهنگاي سهتستلتيق نامي ها  ور شا  بي

ماه فبرور  شروع وبعتسزگ شدت سدي  1ور شا  چطورميتوسنيم يك لكچررسسرسيي نماييم"در

موضدوع ودراريدا  سيدن ور شدا  سشدترس   نندته گدا  بدي تحليد   روزبي ستماي رسيت

مدوثربپردسزيم مشدتر  گ سشدتن سيي لكچرسر مورد وسنيم بي سرتقا  مهارت هادرچطورميت

  نظريات خويش دراريا  لكچرشريك ساختنت 

ي آرتي مقيم چغچرس  سرسيدي گرديتور شدا  ندامبرده ي -سين  ورس بي سبتكاربخش سيميك

مقديم چغچدرس   شت درماه انوريور شا  "سهميت همكار "دريي آرتدي ميبا  ادومين ور ش

              ميالد  سدسمي مي يابت 2193تتويرگرديتوور شا  ها  تاماه مي 

 كاركردرياست مهاجرين وعودت كنندگان واليت غور:

ولساوال  نمايناده ول مبشاARAAوفت ار.W.F.Pرهمراه بانماينده گاان فت ا15/91/9919 -91/91/9919طبق پالن كاري از تاريخ

اشده گان قرياه ررقنااآ  ن ولساوال  اماگاد گرفياده تاميل بيج 162براي W.F.Pموافواصله فتاتريونيسياروبخاطرتوزيع  كه شهرك

كيلوگراد رورن ونيم كيلونمك طعاد وهمچناان  9/19كيلوفال 6كيلوگندد 55مقدارW,F,Pبوفبراي ت  تاميل توقالذكرازكمك هاي 

يك تخ ه ترپال ياك يايظ واروش  شاپگ انه ياك تخ ه كمپل  6عدافتاميل كه فرهرتاميل به ت 962ازكمك هاي فت ريونيسياربراي 

 قالب صابون گلنارتوزيع گرفيده ايظ. 9كيلوي  يك يطل تلگي فومدفبشكه پالي ك  5مدفكپسول گاز

 وتصااديق ولسااوال  شااهرك كااه ازقاارا  دبرويظ ماارايش شااانشااميبا9595فيگركااه فاراي  بيجاشااده تامياال 152ونيگبااه تعااداف

كك شاومالروري، بدك،اي وه همان ولسوال  ازاثرا  التات ازجاهاي اصل   وفبيجاوفرقرا  ايپ  زو،فهن ك وهران.بيدروريان،انجه

بوفنادهمراه باهياات يامه گگ ،تنگا  ازو،فهان يرمشامه ياياه  ااك وتكاظ مركگهماان ولساوال  جابجاگرفياده  ،فهن كاريگ،فهن
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وراارك كمااك بااه  نهااابمراجع اياارب  مكاااتب   ومشااكالت شااانراجمع  وري نمااوفه مااذكوراز نهاتك تااك فياادن بعماال  مااده

 م عدفا بارگرفيده ايظ.

 

 نقش زنا  ومادرس  درتعليم وتربيت سطو :
زنا  ومادرس  سولين معلم،آموزگارومربي برس  سطوا  و ود ا  ميباشنتسگرسطوا  سزآ اززندتگي 

بيددت ويددرورش بخددوبي ومهربدداني تر

ندي مرحلدي  دي يع بيابنتدرسنين باال 

نتتحت نتبهترميتوسنشددام  مكتددب ميشددو

توسزدرس يندآموزش ويدرورش قدرسر بگير

 ي  ليم مكتب نمبت بي آ  عته سطوا تع

ست ومرتب تحدت دردرسنين  ود ي بلورت 

تربيددددت ويددددرورش قرسرنگرفتددددي 

وياآماده ندت قيق تربياموزخوبترودسنت

ارب نشا  ي يرش تعليم وتربيت باشنتتج

والدت قبدد  سز سطوددا دسده سسددت  ددي 

وبعتسزس  فاقدتدر  ميباشدتيعني قبد  

سزس  چيددددز  رستعلدددديم نكددددرده 

دنميتسنتوهمدددددددددددددددددددددددي 

›سمور،حر ت،ديت ،شنيت ،خنتيت ،خورد 

نوشيت ، گودتن،رسه رفدتن ويدادگرفتن 

ليم وتربيت سزسولين معلم رسسزطريق تع

نزديكا  باسوسدددت  دددي مادر،يدددترو

  آموزدويادمي

م حدداه هرگدداه درتعلدديميگيردبددتين ل

ادرس  ويترس  تواي ادت  مبد و  وتربيت سطوا  سزآوس  طوليت درتربيت،تعليم ويرورش آ  بايتم

   بتسرنتتادرزنتگي شا  درسنين باالترمشك  تعليمي وتربيتي نتسشتي باشنت
ي ز   ي   ا ر   سست مر حبا بناسست          مبخجمتي بادباشكوه مقاي ز   ي رهبر

 سستمادر

عنايت سست لطف حق يياي ز   ي  يت   برس  خلقتي بشر         ختسادددددددها   آفر

 رسستهمم

محبت و وفا  نت شعا ر  ز    ي           ت وعشق واودز  بنا  اا ويت س   حيا

 دسورسست

 ورسست نات بي ااي عشق يالممت بشا  ز  معت لت           ز بو  گ  هرباما  وحمن عا

 ه ز   ي دلبرسست نگاعرفت           عتسلتمت سصو  ز  متمت سساس درمشاي ميتمتبهشت 

طلوع  و ب سفددددددق بتست نازنين نازگر            نوس  بلبال  ز شوح زسوز د  

 عنبر سست

 فروغ عشق وآفتاب شعاع نورد راها              حقيقت سست صوا شوعي اا   سرورسست

بي آئين مهرو شوقتت بي دخترو يمر بي علم ومعرفت رهنمازماي صلح دوستي            

 سست

 زخو  د   شيته رنگ بعطر گ  شناورسست«            نتيم»حتيث عشق وآرزو محبت سست 

اشدن ‹ ننوروز ه›9312بينيادفرهنگي هنر  ساي وماهنامي ساي سا  نوخورشيت 

دهقا  ميلي عنعنو  وفرهنگي مردي باديانت وصلح دوست سفغانمتا  وبخلدو  

بافرهنگ  ور باستا  رسبي رهبر  دولت سسالمي سفغانمدتا ، ابيني،بي مردي 

مجلمين شورس  ملي،مقاي رهبر  واليت  ور،شورس  واليتي،شورس  علما،روسدا  

دوسيردولتي،نيروهددا  سمنيتي،يددوليس،ملي،سردو  ملي،سمنيددت ملي،شددورس  

افي نهادها  اامعي متني، ميميو  ممتق  حقوح بشردفترواليتي  ور،بي  صلح،

ملددت سفغانمددتا  ومددردي صددلح خددوسه واليددت  ورتبريددك وتهنيددت ميگويددت 

سددددا   9312سزختسونددددتمتعا  سسددددتتعا مينمدددداييم  ددددي سددددا  

سدر ،شددگوفا  وخددتم انددگ درسفغانمددتا  وبخلددو  رصلح،آرسمي،بازساز ،ب

   سزطرف بنيادفرهنگي هنر  وسدسره ماهنامي سايدر ورباستا  باشت !
 

    صاحب سمتياز: بنيا د فرهنگي هنر  سا ي                                                                                           

                                                                                       1661791883 -1616927977شماره تماس:      
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 : شهرچغچرس  مقاب  رياست سمورزنا                                                                          آدرس دفتر       

  2011تيرسژ         :          

 :nadim88ahmad@gmail.com     سيمي             

www.sam2weekly.blogfa.com  

http://www.sam2weekly.blogfa.com/
http://www.sam2weekly.blogfa.com/

