
 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                

 

 

 

 ماهنامة
   

 علمی  

 فرهنگی       

 اجتماعی             

 یـتربیت                    
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                 سرمقاله
ت اسو مبهم وجود داشته در افغانستان همیشه سیاست های دو پهلو 

که در تمام عرصه ها بخاطر نبود یک روند شفاف و منظم و همچنان 
طی به نفع کشور در دست آورد چندانی زمامداران , رفتار قاطع عدم 

 . کمایی نگردیده استچندین دهه 
حکومت جدید یا وحدت ملی با دو طرح وسیع و یکجا شدن پالنهای 

ر بخاطرا جدیدی ی روزنه مردم دوکاندید پیشگام , به باور اکثریت 
 رسیدن به اهداف بزرگ ملی باز نموده است .

این حکومت جدید وقتی پیروز خواهد بود که در فرمان ها و پالن های 
ری که قابل تامل است ثبات خود بصورت عملی اقدام نماید . چیزی دگ

وحدت و همنظری شان در عرصه پیشرفت حکومت داری و عدم 
  .وابسته به یک جناح شان خواهد بود جانبداری از افراد خاین و مخرب 

همچنان در استخدام کارمندان دولتی شایستگی و لیاقت باید بر روابط 
ست پو هرکس بتواند به اساس تخصص و درایت خویش در حاکم شود 

استوار  تقرری ,های دولتی تکیه بزند نه بر مبنای واسطه و بی عدالتی
 گردد.

دامه پیدا نکند و همان طرز دگر اینکه روند حکومت های قبلی باید ا
ر ب مانند گذشته و یا اختصاص یافتن قدرت خانوادگی و قومی دید 

شه ندیاو عدم اعتماد در باور زیرا سبب یکی  بوجود نیایدگروهی خاصی 
ار نزجاین امر باعث ا سرانجام  مردم  در برابر نظام خواهد شد . اکثریت

و ایجاد فاصله در میان مردم و حکومت می گردد . طوریکه تجریبه 
ه در طی سالیان متمادی بیشتری از مردم  والیات کشور از نشان داد

 اند. کاروان قدرت محروم بوده 
عدالت هه حکومت آقای کرزی همیش شعار در طول بیش از یک دلذا , 

می داد اما تفاوت های چشم گیری در مسایل سهم گیری را سر و توازن 
قدرت برخالف شعار های  مردم و نخبگان والیات مختلف در چوکات

 می شد عملی می گردید. که گفته 
 مشکالت و چالشوضعیت حاکم سیاسی همواره با غانستان با مردم اف

 نیاز بر پذیرشبه همین لحاظ نرم می کنند  ت و پنجهفراوان دسهای 
ک فضای باور و اعتماد ملی که روحیه همگرایی را همدیگر و ایجاد ی

به امید اینکه درین دوره با درک . جدا احساس می گردد تقویه نماید 
 ود .تثبیت  شاین واقعیت ها جایگاه حقیقی همه اقوام ساکن در کشور 
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 ثریا نیکزاد                                                                            

اگر در تربیه و پرورش سالم , جوانان قشر مهم و عمده یک جامعه را تشکیل می دهد . 

مان کشور و همان جامعه تضمین تعلیم و تحصیل درست آنها توجه شود در واقع آینده ه

ل امیاز رییس دولت گرفته تا رییس یک ف, . پس مسوولیت هر فرد است خواهد شد 

 شان سعی و تحصیل اطفال و نوجوانانکه همانا پدر و مادر است برای تربیه و پرورش 

دهند و نگذارند که اطفال و نوجوانان شان بی بند و بار و  و همه جانبه به خرجبلیغ 

امروزی ما مردی فردای این  مسوولیت نا شناس ببار آیند . زیرا این طفل و نوجوان

د . اگر در یک کشور جوانان بات , پر سعادت و درست را می سازاست و آینده با ث جامعه

باشد و از هر نگاه جوانانش رسیده و فهمیده باشند در  تحصیل کرده و تعلیم یافته زیاد

حقیقت همان کشور و همان جامعه خود کفا است که همه ضروریات و نیازمندی های 

نخستین سخنران این محفل سید انور رحمتی والی غور بود که قدر دانی از مقام معلم و 

الت و مسوولیت ضمن رسرا سخن دانشمندان راجع به اهمیت و جایگاه شامخ آموزگاران 

وی  خاطر نشان ساخت که رییس جمهور, جمهوری  .اراد نمود خطیر شان در جامعه

مدزی و در مجموع حکومت جدید نسبت به معلمان افغانستان آقای اشرف غنی احاسالمی 

کشور در مسایل توزیع نمرات رهایشی و سهولت های ممکنه بخاطر بهتر شدن وضعیت 

 زندگی استادان تالش خواهند ورزید.

رییس معارف غور در ضمن خوانش پیام سرپرست وزیر , وزارت معارف از دست 

های بی شایبه و الزم را  برای معلمان آوردها و کمیت تعلیم وتربیه سخن گفت و همکاری

 وعده سپرد.

یم در زمینه صحبت نمودند و ت اشتراک کنندگان رییس شورای والیتی و یکتعداد دگر از

 های ترانه , سرکس و پارچه های تمثیلی مناسب و دیدنی ارایه گردید. 

ان سخنان ش استاد فوالد به نمایندگی از معلمان والیت غور صحبت نمودند که در البالی

تجلیل های توصیفی و وعده های اضافی و غیرعملی حکومت را یک چیزی بی مفهوم 

خواندند و گفتند همه ساله حرف از ایجاد و توزیع شهرک معلمین و ازدیاد معاش و 

یت متاسفانه در وال نان بلند رفتن رتبه و قدم معلمین گفته می شود ولیامتیازات و همچ

 ن بصورت درست عملی نگردیده است.غور تا هنوز هیچکدام آ
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 قام د معلمـتایالی شی مــــــتو په خوله ســـدیرښ
 معلم ترام دـــــــــــه دی احـــــم نـــــه کبادتـــــله ع

 مانی نوم جلوی ښکاری دمعلم په نوم کیـــــرح د
 معلم که دی کالمی دــــدون ځــژون تونه دـــــرفــــمع
 تهـــــترقی په درجوکی چی ش جاز دـــــریوه اعــــه

 معلم هام دــــــــالنده دی الــــــولوکی ځــټ وـــپه دغ
 تــــمت د ده برکـیا نعـــــــیا او وړتــــــــوړت یاــــــــدپ
 معلم ام دــل په بـــیژی تـــخ شخصیت مستوری را د

 ق کم نه دیــپه هیڅ صورت ترمور اوپالر څخه یی ح
 معلم یږی نام دـــــات خوږ لګـــزی که دیرــــپه زرونو ځ

 ګوره ویــــقایی نصیب شــــژوند ب یات دــــکه حــــل
 معلم لم او به څښلی دی په بام دــــع اچی دــــــچ
 شرــــــب و دــــیوه الس کی یی الرښ پوهی د رــــده

 علمـــم تظام دــــــــری نیکبختی دی انــــــزیری ده
 ه فضاـــهیواد ل م دی ورک شی دـــــهالت تورتـــج د

 علمــــــــمغام د ــــــــــــــــوازدی دا پیآزازقی نن لوړ 
 نرمه ګل رحیمی

 

 حقوق زن در اسالم
بحث برانگیز درچند سال اخیر در افغانستان بوده حقوق زن یکی از موضوعات 

است، درمجموع دو دیدگاه کلی درین سالها درباره حقوق زن درجامعه مطرح 

 شده است.

 عنعنات گذشته برای زن رسم و اصول و سنت و بهدیدگاه اول: با تکیه  - ۱

 مورد کار زن ، تحصیل، تعلیم، فعالیت درقایل هستند، مثال حقوق محدود تری 

 . دارندن مناسب نظراحتیاط به پیش می روند عموما  سیاسی زن با اجتماعی و

 ظهور حقایق جدید در کیه به پیشرفت جوامع اسالمی و: ت دیدگاه دوم -۲

این  ,ارایه می نمایند  یتر جدید جتماعی مسلمانان دیدگاه باز تر وزنده گی ا

 . حقوق زن هستند وفهم جدید تر از مسایل اسالمی و ائتدسته طرفدار قر

ه انسانی زن هموار جوامع افغانستان حقوق اسالمی و واقعیت  این است که در

 م ورسعنعنات،  عرف و, مشکل اصلی ما این است که همیشه نقض می شود

ها، به عرف, قومی خود را از مظهر اسالم توصیه می کنیم  رواجهای قبیله ای و

ق ح ه دینی میدهیم که این کار جفا درصبغ رواجهای نا پسند رنگ و و رسم و

خشونت علیه زن را  از دیدگاه اسالم توصیه ؛ مثال : مسلمان است  اسالم و

 پیش کشهای گزاف وقرآن زدن زن جایز است  م درمی گویی می کنیم و

مصارف سرسام آور خرید ها و  کمرشکن را بهانه مهریه توجیه می کنیم و

 هنجار های نا پسند اجتماعیو  لباس ، وسایل آرایشی و زینتیعروسی شامل 

جوامع  باعث تحمیل شدن فقر درانان ما را دچار مشکل جدی نموده , جو, 

خشونت علیه زنان است .  شونت ها علیه زن افغان گشتهدیاد خافغانی و از

دن بجای خون دااجباری ، ازدواج  ، توهین ، تهدید کوب افغان به صورت لت و

غیره موارد متاسفانه وجود دارد.  سوزی و خودیا بدل، جلوگیری از تعلیم , 

( یعنی برای زنان  بِالمَعرُوف ی عَلَیهِنَّلّذثلُ اهُن م) وَ لَ خداوند )ج( میفرماید

 است .حقوقی است درصورتیکه باالی آنان وظایف 

 است .  

 

دوباره انسان هارا  معنی حقیقی اش بنام معلم  است برای تمامی  معلم است که انسان را میسازد  معنوی  وتولد  

شریف ترین  مخلوقات هستی  بلخصوص  برای رهنمای بشریت حضرت محمد امین وباغبان گلدسته های 

دانش آموز معلم است هویداست که مااز بزرگترین شخصیت دنیا گرانبها ترین گوهری ناب انسانی واز فرد که 

ان نیت است باشد که مسولیت خویش را جهت ارزیش مدادی انسانی وتقویه روحیه انسان به تمام نمی انس

سازی انجام داده باشیم حقیقتآ بیا نات درمورد تا ثیر نور وحدانیت وفردی که قادر الیزال به مقامش ارج داده 

جیرآهنین ه انسان را به زنبه نکته خالصه می شود اما به طور نمونه چند سطر در باره الگوی تمام عیادانسانیت ک

تربیت استوار نگهمیدارد ذکر کرد معلم پزشک ذخم های ماهیت انسانی وآفتاب درخشنده برتمام طبیت وزینه 

جهان نما زنده گیست مسله هدایت بشر وارشاد هدف بعثت وپیامبری را تشکیل می دهد لذا معلم در اینجا کار 

م ودانیش فرصت های طالی را رنگین تر میکند ارزیش معلم پیامبری میکند وبا دستگاه ذهن وگنجینه عل

ودانشش بخاطر اینست که معلم وارث انبیاست وهدیه نقصان پذیرا بشر می کند که جاویدانه پا داری کند وافراد 

مسول را پروریش می دهد که را هنماورا گشاده در تاریکی ها باشد وگوهری را در که برای شناخت دین یاد 

در دسترس ما قرار می دهد وشمع را در جامعه روشن می کند که تا آخرین همراهی مان میباشد.معلم  مان میکند

پزشک است دارو دهی این بیمار است که با ید طبق دستور پزشک به معالجه خود بپردازد.آری معلم با طراحی 

خصوصیات که یک انقالب درونی شاگردان علم وادب خوشناسی وخود باوری تفکر ودرک عزت وکرامت و

انسان نمونه آنرا داشته باشد گستریش داده وباال میبرد تغیرات وتحوالت در ماهیت انسان به ارمغان می آورد 

یعنی وعده الهی به انجام وظیفه درست معلم در مساله ارزیش واالی انسانی تحقق پیدا میکند ووسیله بنام 

اده آن فضای معنوی خوشی رابی پیماید وبه وسیله علم شمشیر برنده انوار ازعلم ودانیش را دست شا گرد د

معلم وآموزه آن سرعت درجهت الهی ما افزوده می شود در نتیجه با ابراز علم هدف خود نایل می شویم وزنده 

 گی خویش را دوباره حاصل می کنیم وکمال افتخار معلم به رنده گی معنا می بخشد وبه زبان هنر .

امیریین رگل ز                                                               
 

 نخستین ها :                                                        عارفه عــــــــــــــــــرفانی



 در فرهنگ اسالمی اینگونه میتوان استنتاج کرد :را جایگاه زن 

 زن و مرد از هویت واحدی برخوردارند -

 ـ زنان، به سان مردان قابلیت استکمال و اهلیت رشد و تعالی دارند

زیرا شیطان در آغاز امر، زن  ـ اصل و ریشه زنان چون مردان پاکی و طهارت است.

 و مرد را فریب داد

ـ زنان می توانند از حضور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند، بلکه گاهی این 

 تکلیف است

 ـ مادری اهمیت ویژه دارد

ـ زنان از دو جنبه انسانی و مؤنث بودن برخوردارند. شریعت اسالمی در روابط 

 آن را قابل تفکیک از زنانگی محض می دانداجتماعی بر بعد انسانی تکیه کرده و 

 حمیرا احمدی                                               نقش جوانان در انکشاف و ترقی کشور

با توجه به اینکه جوانان از ظرفیت های باالقوه و بالفعل فراوان همانند 
ت عی و مشارکتربیت و مسوولیت پذیری وجدان کاری سازگار اجتما

اند , بنا بر این سهم بزرگ در شکل دهی سرمایه فعال برخوردار پذیری
های انسانی و علمی داشته باشند . سرشت جوانان چون زمین غنی و 
پاک می باشد که امکان رشد هرگونه بذری دران وجود دارد . امروز 
نبض کشور و پیشرفت و توسعه جامعه بدست جوانان آگاه و سخت 

جدیت و درایت زمینه های سر بلندی و  کوش رقم خواهد خورد که با
محافل علمی ,فرهنگی , اجتماعی و ... افغانستان آباد و پرنعمت را 
ترسیم خواهند کرد . جوانان نسل آینده شان می باشد. نسل جوان به 
عنوان نیروی فعال و متحرک , پرتالش و با احساس می تواند نقش 

تن سه شد . با پایان یافخوبی در توسعه و پیشرفت یک جامعه داشته با
دهه نا امنی در افغانستان و به وجود آمدن زمینه تحصیل جوانان کشور 
روز به روز به رشد و انکشاف کشور عالقه مند به تاسیس مراکز 
فرهنگی و یا اقدام به ایجاد انجمن ها و اتحادیه های جوانان به 

کشور  یفعالیت در عرصه های سیاسی , اجتماعی , فرهنگی و اقتصاد
 می پردازند . 

افغانستان  به جوانان نیاز دارد , جوانان متقابال در عرصه های یاد شده 
با همت اند و پشتکار دارند . . جوانان اند که صلح در کشور تامین 
خواهد شد و کشور به پیشرفت و سعادت خواهد رسید و جوانان باید 

ار و طبقات در تنظیم انسجام وحدت و هماهنگی خویش و سایر اقش
جامعه بکوشند . با تفاهم و احترام به نظریات یکدیگر با تبادل افکار 
و اندیشه های شان به منظور هماهنگی میان شان افغانستان را آباد 
سازند . جوانان و نوجوانان چشمه جوشان نیرو و استعداد هستند , 

 جوانان یعنی آینده جوان خوب است.
نوجوانان ما اهل فکر کردن , دریافتن و یعنی آینده خوب جوانان و 

 تحلیل کردن باید باشند.
 

 

 ا

   

 ۳صفحه                                    ۱۳۹۳ میزان                               پنجمشـــــمـــــاره                            سال اول                                      دختران دانشجو            

 Spring  : (In the autumn season it’s good 

to know the goodness and wonderfulness 

of spring)  
Spring is the first Season of the year, The weather is 

beautiful and 

nice in this season and the nature has wonderful 

views, Flowers, 

Trees and green grasses make nature nicer, People 

go sightseeing 

in different places such as Salang, Balkh, Paghman 

and etc. spring 

contains three months, The first day of this season is 

called new 

Year and people celebrate this day. 

In this season the weather is rainy and rain makes us 

to feel more 

Comfortable than other seasons of the year. 

In this season schools start, students go to school, 

workers work 
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: فراخوان میهنی     
      

 ای کاش !

از سمت آفتابی پنجره   

باز می شدها  این همه امیدبروی   

 و دستی بزرگ از فراز

 برای کشودن بسته ترین درها

 فرود می آمد

کرددر گوش های خسته نجوا می زمزمۀو   

 تا درمیان کلیشه ی ترین مغزها

 ترنم خدا خدا جاری می شد

تاریخ ویران گر و دغدغه های  

 بکام شب ترین سیاهی بلعیده می شد

 

 و باران نور از دیدگاه ثوابت

 در گذر زمان

به یک  برای ماندگاری بیشتر

 فراخوان میهنی

تتبدیل می یاف  

 هرچند آواز مرغکان نول سیاه

 به ار مغان خون 

 در ارتعاش در می آید

 و سیطره نا میمون خویش را

 به تصدق حقارت می آفریند

 و چاره گری مستعدی کو ؟

 تا هوای کدورت و غم را

به کو  عطر کو به فشار دکمۀ  

 تفسیر نماید
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دانشجویان دیپارتمنت ادبیات دری دارالمعلمین عالی غور به مناسبت روز معلم و  

تاالر کوچک جلسات این یا تجلیل از مقام واالی آموزگاران محفل در خانه فرهنگ و 

سخنان ارزنده و علمی خویش از مقام و جایگاه نهاد علمی برگزار نمودند  که ایشان با 

  گزارش : از صحرا گل نوری                          .معلم ستایش بعمل آوردند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محفل توسط دانشجویان ادبیات دری دارالمعلمین عالی غور به مناسبت

 از روز معلمبزرگ داشت                                          
 

 

 

 

 ۴صفحه                                  ۱۳۹۳مـــیزان                                پنجمشـــــمـــــاره                                سال اول                                      دختران دانشجو            

 

 صاحب امتیاز : ریاست دارالمعلمین عالی غور 

 پروین سعیدی مدیر مسوول :

 پروانه فیصل معاون مدیر مسوول :

  عرفانیسردبیر : عارفه  

 نبیله غیورمعاون سردبیر : 

 زرین امیری ویراستار : گل

 آرا : نیلم  قادر زاده  برگ

ل گصحرا،  عاطفه ندیم،  گروه نویسندگان :  نادیه پناه زاده

 خاتمه سعیدی ، مهتاب میرزاد. ،عرفانی نی نی گل ،  نوری

 ه یوسفی ، بی بی گل  نوری ، ملکه محمودیگزارشگران : لطیف

  

ی ما تربیتفرهنگی و -علمی، اجتماعیاین نشریه اندیشه های 

 را مطابق به آموزه های دینی وانسانی بازتاب می دهد.
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Report in English 
Amina is a lady that settling in Dara -e- Qazi, she has three sons and 
 a daughter, I was somehow aware from this lady life situation hence 
I wanted to visit her on holy days of Eid. 
This is the third day of Eid and I am with Mrs. Amina there is not 
any change regarding Eid with Amina, maybe her happiness and Eid 
will be the time that she could feed her children with bread. 
As like she was crying and talking, she was so sad and seriously 
nervous about winter season as it’s up to come, how she will solve her 
family problems since she has no house , no food as well no head of 
household, this is three years that her husband died. Now she is her 
household responsible. Due to her poorness, needs and problems she 
forgot her Eid and Nowroz (new year) Eid doesn’t have any meaning 
to her, perhaps food may bring Eid to herself and her children, she 
has complain from winter coldness and lack warm clothes.  
Therefore how we can celebrate the Eid? Seeing as a family from our 
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