
       

 

 

 

 

   

 

 

 

                                    

                

 

 

 

  

 ماهنامة
   

 علمی  

 فرهنگی       

 اجتماعی             

 یـتربیت                    
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                                                       سرمقاله
شعور  همردم در مسایل مختلف زندگی نقش اساسی دارند به شرط آنک

واقعی پیدا کرده باشند و بتوانند در میان پدیده های مختلف از حیث 

 تاثیر گذاری شان تفاوت قایل شده فرق کرده بتوانند. 

افراد و اشیای پیرامون شان از هرنگاه موثریت , در زندگی انسانها 

معموال در , بخاطر اینکه احتیاجات و خواسته های افراد , دارد 

موجودیت پدیده ها و نوعی وابستگی و نیازمندی با آنها سبب تغییرات 

 حیاتی در رفتار اشخاص می شود .

موضوع بیشتر از دید علمی باید مورد بررسی قرار گیرد و مسایل این 

اجتماعی نیز یکی از بزرگترین بحث های گسترش نظم و و  روانی 

افکار و حرکات واقعیت ها در جامعه است , در ضمن آن , شناخت 

که به عنوان ها و روش های مختلف برای  یعده ای از آدم ها

 ش می ورزند مهمتر از همهدستیابی به یک سلسله مقتضیات تال

 خواهد بود .

اما چیزی که اکنون در جامعه ما به نظر می رسد بسا از اتفاقات علی 

الرغم حقایق اجتماعی رقم می خورد و بسیاری از برنامه های زندگی 

؛ متاسفانه  جاهل و نا آگاه صورت می پذیرد جامعه ما بدست افراد

ی نیرنگ های اقتصادی فهم و درک سیاسی و علمی امروز در گرو

و تزویر های قومی و منطقه یی بر خالف آموزه های اسالمی و 

انسانی به میان می آید که این امر سبب به قهقهرا کشیدن اهداف 

سالم مردم ما می شود . این جبر تاریخی را جباری های رواج یافته 

 تحمیل می نماید .

 ی و دانایسیاست را شایستگتا وقتی که محور اساسی قدرت و 

بهبود و رشد و ترقی را در ین  تشکیل  ندهد به هیچ صورت انتظار

 .بزرگ افغانستان نخواهیم  داشت خطه باستانی  غور و سرزمین 

زیراکه ساختار نظام اجتماعی در عرصه حاکمیت مردم ساالری 

 ضعفای خاص خود را دارد 

در نتیجه تا وضعیت از حالت کنونی تغییر ننماید و مردان  و زنان وقار 
و دانش , بدیل ناکاره های زمان قرار نگیرند به هیچ صورت در ژرفای 

  پی نخواهیم برد .نایل نگردیده و آرزوهای حقه مردم خود 
 
 

 

 

                  

                            
 

 
 

  رپواهن  فیصل   گزارش :  

خست که ن ندنتایج نهایی انتخابات رسما به فعالیت آغاز نمودشورای والیتی بعد از اعالن 

مراسم سوگند یا حلف وفاداری به حضور مقام والیت و رسانه ها و مردم برگزار گردید 

که درین محفل وکالی مردم تعهد سپردند که مطابق به ارزشهای دینی , انسانی و ملی بدون 

 می نمایند . هیچ نوع تبعیض و تعصب در جامعه کارو فعالیت 

سپس انتخاب سناتور توسط وکال در یک فضای گیرو دار تنگاتنگ سیاسی و تاثیر گزاری 

 .ندهای اقتصادی صورت گرفت که سناتور قبلی دوباره احراز این سمت نمود

در مرحله بعدی محفل انتخاب رییس شورا و معاون و منشی این نهاد مردمی به محضر 

سان الحاج فضل الحق احه درین میان با پیروزی اکثریت آرا وکال و دگران برگزار گردید ک

توانست در راس این شورا قرار گیرد و دوتن دگر توانستند ریس قبلی شورا والیتی دوباره 

 .تصاحب نمایندرسما این شورا را  مقام های معاونیت و منشی

خدمت برای  موضوع تخنیکی این روند به خوبی انجام یافت اما مسایل اجتماعی و ارایه

م نامعلومردم رنجدیده غور تا چه حد در برنامه کاری این وکال قرار می گیرد این امریست 

که نیاز به زمان دارد. اما چیزی که بسیار مهم است همانا اعتماد و باور بر توانایی ها و 

حقیقت نگری های این افراد که بحیث نمایندگان مردم برگزیده شدند . اگر درک رسالت و 

به میان آید در آینده امیدوار باید بود در غیر آن همه چیز بسوی بدتر  درست  لیتومسو

 شدن خواهد رفت .  

 



 

بکار گرفتن بهترین روش برای تربیت فرزندان

آشنا می باشند و به زیرک و نیک اندیش، به روحیات کودکان خود , والدین مسلمان 

وضعیت جسمانی و مزاجی، گرایشها و خواسته های آنان را   دقت ارزش ها و اختالف 

 اقیسپس به دل و درون آنها نفوذ می کنند و عم, امتحان می کنند و باهم می سنجند 

اینکه ارزشهای عالی، ویژه گی  تا تحت کنترول می گیرندرا  رفتارهای خوب و بد آنان

 رین و کارآمدبرای شان بیاموزانند، و برای این کار  بهتهای پسندیده و اخالق بلند را 

رشت به سبب طبیعت و ستنها مادر فقط که یست ترین روشها را بکار می برند، پوشیده ن

ادر ت و مبرای آنان بسیار محبوب و جذاب اسدری به فرزند خود نزدیک می باشد بلکه ما

توام با مراعات سطوح عقلی و مهم انسانی نیز برای رهنمای و جال دادن سرشت و مشاعر 

 سنی آنان وارد عمل می شود.  

 

 

 ـدایهــــــــخــــــ

!! ؛!!!!!!!  

 عارفه عرفانی
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 هــــــه راولـــــزان مــــــــدایه! په رنګارنګ ګلونه، خـــخ
 هـــه راولــزان مــــکلو مخونو، خــــته ښـــــپدی ښایس

 نهــــــــــــومازاري ـــــــــوم، زمــــه کـــــدرت ه! زاريــرب
 هــــــــه راولـــــــزان مــــــــــخ دزړه په امیدونو نور مي

 یدو الردهــــــــدرسګ،ــدرت،ه ده ــــــــــتات قيــــــعاش
 هـــــه راولــــزان مــــــــپه محفلونو، خقې  ــاشـــــدع

 رمــــــنل هوـــــه دعـــــــــڅ وــلمانــورو اوغــزه دی دح

 هـــــــه راولـــــــزان مـــــــا جبینو خــــپه م ړۍــــن ددي
 رځيـــــه ګــــونــــاک موجــپ ې دمینيــپه زړه دننه م

 هــه راولـــزان مـــــ، خوـــدی پاکو موجونــــعاشق پ د

 له سترګو څاڅي چې قطري، قطري، داني،داني مې

 هــــــــه راولــــــزان مــــــــــو، خــــونــو بارانـــپه اقدس

 یــته ځی ان غیږ ـانـج ه ناز، نازــپه ورو، ورو اوپ چې

 هــــه راولـــــزان مــــــــــو، خــونــدمـــو کــــنازک ديـپ

 ارکويـدن څـــددی يـــ، غليـــ، غليـــ، پټيـــپټ چې

 هـــه راولـــزان مـــــخ رونو،ـــــو په نظـــسترګ دداسي

 نه کړهــــلونو شــګ ېــه پل پکـــپل پ دم اوـــدم، قـــق

 هـــه راولـــزان مـــــرونو، خــــــتو غـــپه محبت په دښ

                                 

 گل زرین امیری                                                                             ذهن سعادت در کاشتن یا بذر آرامش وهفت راه 

 ن را می سازد.آ بیایید ذهن مان را پر از فکر آرامش ، شجاعت ، سالمتی و امید کنیم بخاطریکه زنده گی ما همان چیزی است که ذهن ما : قانون اول

ا کنیم که ری رهمان کا باید , نیرو می گیرند آنها برمی سازد و در برا بیشتر آنها را آزرده خاطر این کار  حد امکان درگیر نشویم چونبا دشمنان تا  بیایید حتا قانون دوم :

 دشمن و یا دوست آزار اند ننماییم .کسانیکه ی در باره کردن یک دقیقه را هم صرف فکر  به نفع ما است، حتا

مک به کرا  یادمان باشدکه حضرت مسیح ) ع (  فقط در یک روز ده نفر جذام، می کنند ناسپاسی  , هیچ وقت نگران نباشیم که در برابر خدمت ما قانون سوم : الف : 

 و فقط یک نفر از او تشکر کرد، چرا باید بیش از او از مردم توقع داشته باشیم.خداوند شفا بخشید 

 دوست داشت.دگران یاد مان باشد که تنها راه دست یافتن به خوشحالی و سعادت انتظار تشکر از دیگران نیست بلکه بخشش را باید بخاطری شادی  ب :

 را به آنها بیآموزیم. یادمان باشد که سپاسگذاری را باید از همچون بذری کاشت زیرا اگر دوست داریم فرزندان مان آدمهای شکر گذار بار بیایند باید این صفت د :

 همیشه چیزهای را که باید شکر شان را به جا بیآورید بشمارید نه مشکالت تان را . قانون چهارم :  

 از دیگران تقلید نکنیم خود مان را بشناسیم زیرا حسادت یعنی جهل و تقلید یعنی خودکشی . قانون پنجم :

           درست کنیم وقتی تقدیر بدستمان یک لیمون ترش میدهد، از آن  قانون ششم :

 .بخود نیکی کرده ایدیقینا یاد ببریم، وقتی به دیگران نیکی می کنید  با اندکی شاد کردن دیگران، اندوه خود را از قانون هفتم :

 

ند آنان میرسا گوشبه  نانه رامهرباو دوستی و محبت عطوفت آمیز، جمالت کلمات 

تر آنان می شود در نتیجه بیشمحبت  این بیانات مادر نیز موجب افزایش نزدیکی و

 می پذیرند. پیدا می کنند و آنها را ازته دل  به توجهات و راهنمای های او عالقه

آری ، اینجاست که معلوم می شود که چقدر فرق است میان اطاعت و فرمانبرداری 

قدردانی  استوار  صادقانه که از قلب برخیزد و بر پایه محبت و احترام، اطمنان و

د، و میان اطاعت و فرمان برداری که برپایه دروغ، سرکوبی، قهر، خشونت شده باش

اطاعت و فرمانبردار اولی بر پایه محکم و ثمر  یکجا باشد .بدی و سرزنش و و زجر 

طول نمی کشد که دومی اطاعت است که موقت و سست ,  بخش استوار است و

ز ا شی می شود وخشونت آن نیز متال بدنبال از بین رفتن سخت گیری، قهر و

نیز شوخی و مزاح می کند  به اینصورت گاهی با آنان بازی و زمان بین میرود.

  رفتار می نماید .و صمیمانه همچنین گاهی با آنان مودبانه 
 

لمین عالی غور درحال تطبیق ــهارم ساینس دارالمعچسمستر محصالن 

یه ـــرضلطان ـــــــس سهـــلی  مضمون تدریس آموزی در لیـــعم

 درسیودهای جدید ستادان مربوط در حین تدریس از میتو مشاهده ا غوری

 

 



 دښځو شکوه  
 

 ږديـــــه پریـــه نـــــداتــخن زان غوټۍـــــــبادونه دخ

 ږديــــه پریــــــه نـــــواتــخ گلالم صیاد بلبله دـــــظ

 ذهب یمــپه م برــته دی دجــــدځان نش اختیار مې

 ږديـــه پریــه نـــاتــــاو رض لي خوښيـــخپ دادامي

 به سوځم مه ویلی چې په کوم کورکېــهیڅ نه ش

 ه پریږديـــــه نـــــتات وک مېــیه څـــزړه الل ا دــــزم

 ه ژرا زهـــړه مـــه وکــــاتـــرضونه چـــړم عــاوکــپه چ

 ه پریږديــــه نــــحق وینات يـواج مر م وـــــبدرس دا

 هـــــومـــه ترکـــــیږمـــبه اوس یاره کېــــدجهل په ت

 ږديــه پریـــه نـــاترڼ يــفن پوه لم وــــوک دعــماڅ

 دی طاـــتل خــــربیت دپوه اوالد غوښــه تــه مانـــــل

 ږديــمکتب خواته نه پری وک دــڅ تعلیم ته مي چې
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 USES OF THE INTERNET                                         

Before the Internet was created, the U.S. military had developed and deployed 

communications networks, including a network known as ARPANET. Uses of the 

networks were restricted to military personnel and the researchers who 

developed the technology. Many people regard the ARPANET as the precursor of 

the Internet. From the 1970s until the late 1980s the Internet was a U.S. 

government-funded communication and research tool restricted almost 

exclusively to academic and military uses. It was administered by the National 

Science Foundation (NSF). At universities, only a handful of researchers working 

on Internet research had access. In the 1980s the NSF developed an “acceptable 

use policy” that relaxed restrictions and allowed faculty at universities to use the 

Internet for research and scholarly activities. However, the NSF policy prohibited 

all commercial uses of the Internet. Under this policy advertising did not appear 

on the Internet, and people could not charge for access to Internet content or 

sell products or services on the Internet. 

By 1995, however, the NSF ceased its administration of the Internet. The 

Internet was privatized, and commercial use was permitted. This move coincided 

with the growth in popularity of the World Wide Web (WWW), which replaced file 

transfer as the application used for most Internet traffic. The difference between 

the Internet and the Web is similar to the distinction between a highway system 

and a package delivery service that uses the highways to move cargo from one 

city to another: The Internet is the highway system over which Web traffic and 

traffic from other applications move. The Web consists of programs running on 

many computers that allow a user to find and display multimedia documents 

(documents that contain a combination of text, photographs, graphics, audio, 

and video). Many analysts attribute the explosion in use and popularity of the 

Internet to the visual nature of Web documents. By the end of 2000, Web traffic 

dominated the Internet—more than 80 percent of all traffic on the Internet came 

from the Web. 

Companies, individuals, and institutions use the Internet in many ways. 

Companies use the Internet for electronic commerce, also called e-commerce, 

including advertising, selling, buying, distributing products, and providing 

customer service. In addition, companies use the Internet for business-to-

business transactions, such as exchanging financial information and accessing 

complex databases. Businesses and institutions use the Internet for voice and 

video conferencing and other forms of communication that enable people to 

telecommute (work away from the office using a computer). The use of electronic 

mail (e-mail) speeds communication between companies, among coworkers, and 

among other individuals. Media and entertainment companies use the Internet 

for online news and weather services and to broadcast audio and video, including 

live radio and television programs. Online chat allows people to carry on 

discussions using written text. Instant messaging enables people to exchange 

text messages in real time. Scientists and scholars use the Internet to 

communicate with colleagues, perform research, distribute lecture notes and 

course materials to students, and publish papers and articles. Individuals use 

the Internet for communication, entertainment, finding information, and buying 

and selling goods and services.             Mohammad Khan    Khakpoor 
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 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،  نادیه پناه زاده گروه نویسندگان : 

 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.

 

 خاتمه سعیدی                                          سیر کمال 

 تحولیجاد تحول عظیم در وجود خویش است ای ، آغاز سیر کمال رسالت تو در

 سازد. که طی آن، ترا از خودی موجود، به خودی مطلوب می

ه تلخ رچخمی است که صبر بسیار می طلبد، صبر گ سیر کمال راه پر پیچ و

 .است ولی میوه شرین دارد 

 قدم نهادن سیر کمال گذارد و انسان درین دنیا ماموریت ندارد جز آن که پا در

را  معنویت سیر مستلزم آن است که بعد شیطانی خود را فروکوبد ومدر این 

 بر مادیت غلبه دهد.

مقدمه خدا شناسی است، زیرا خود آگاهی است که هر لحظه  "خود آگاهی"

خن نیست، این س شأن تو جای تو نیست، این کار در می گوید که اینجا به تو

 شناسی است.د انسان به اوج قله های خو نیست، آگاهی صعود توی برازنده 

انسان خود آگاه همان انسان زیبای دیگری است که می شناسد، می فهمد، 

 رسد. می رود و خواهد، می می پرسد، می

 به گنج بی پایان دورانت دست را بشناسی و آمده ای تا توانمندی های خود تو

کس را منع ل بی مثال اوینه ای باشی که جماپیدا کنی، خدا از تو خواست تا آی

 شان.نغبار ن و ینه پاک ضمیر خود با کج روی و نافرمانی گردسازی پس بر آی

             

 

 

 

  dokhtarandaneshjo@gmail.com   آدرس ایمیل :

 

 نقش زنان درعاشورا

درکنار مرد موفق زن موفق وجود  اند وبارز داشااته  درهر انقالب زنان نقش شااایسااته و

 داشته و دارد، عاشورا یکی از بزرگترین انقالب که زنان به دو صورت نقش داشته اند.

شورا          ستقیم از اول تا آخر عا شتند و م ضور دا سانی که ح ستقیم : درین بخش ک نقش م

د، روز شااهادت حسااین و یارانش و همچنان پیام رسااانی بعد از شااهادت را تجربه کردن

 زینب هم از جمله زنانی بود که در عاشورا با تمام صحنه هایش حضور داشت.

نقش غیر مستقیم : در این بخش زنان شامل می شود که خود در عاشورا مستقیما نقش 

ک  نقش ی حسااین بروند وبلکه باعث تشااویق دیگران شاادند تا درکربال همراه  نداشااته

غیره زنان   در ابوالفضاال، مادر حر، مادر وهب وساارباز را بازی کنند که این زنها مانند ما

 اساات که نقش غیر مسااتقیم درحادثه کربال بازی کردند به گفته شااریعتی عاشااورا دو 

 چهره دارد.

این بخش را زینب   ند واکثریت زنان بودپیام رسااانی عاشااورا  پیام. که در دوخون، یک 

یت این بخش کمتر از  اهم کند و همچنان قهرمان کربال رهبری می جگرگوشااه زهرا و

 این رسااالت دشااوار ترین رسااالت اساات که توسااط زینب و    بخش شااهادت زینب و

شد او  شهامت و  همراهانش به موفقیت انجام  سیرکامل   با این  حرکتش از یک طرف تف

شهدا  سانید و  خون  ساخت او     را به انجام ر سرنگون  ستبداد را    این با ازطرف دیگر کاخ ا

ی نمونه  زینب اسااوه و .اسااالم معرفی کرد را به جهانارش چهره حقیقی یک زن دوک

ش  راه طول تاریخ انسانی قهرمانی است که از او باید درس گرفت و بین زنان در است در

 را ادامه داد.

 نینوا میماند اگر زینب نبود کربال درکربال میماند اگر زینب نبود      سیر من در
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