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 ماهنامه 

ی، اجتماعیاسی، سیفرهنگ  3 

 ت.باشد، ضرر کرده اس یکه دو روزش مساو یرسول خدا )ص( فرمودند: کس •

 (بناپارت ناپلئون.       )دارند بيشتری پشتکار که است کسانی با پيروزی  •

 دم که گم شود از راه راست.یکس ند –خداست  یموجب رضا یراست  •

 آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است.   •
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!ها یورـغ 39حرکت   

ک راه یها، شکل داده بودند؛ در یغور 39تحت نام، حرکت  را قبال حرکت غور یمدن ینهاد ها

، ت قرار خواهند داد که اعمار بند برقیرا مورد حما یدیکانداظهار داشتند که  یمدن ییمایپ

                   اش باشد. یکار یبخش از برنامه ها نه،یها در کابیو مشارکت غور یسرک مرکز

ا شهر ادامه داشت که ب یچهار راه یال یاز دفتر جامعه مدن ین حرکت مدنیا یاعضا ییمایراهپ

                شد.یم، دنبال میخواهینده کشور مینه آی، سرک، بند برق و مشارکت در کابیشعار ها

 یتیمنا ییروهایاد نی، ازدیانتخابات ین هایش آنان در کمپاد بر سهم جوانان و نقیهمچنان تاک

ن یرجسته ان بیدر پروسه انتخابات، عناو یکارمندان دولت یطرفیبمنظور انتخابات شفاف و ب

                                                                                            .        قطعنامه است

 ر مسئول ینوشته مد                                                                                                    سرمقاله                            

افغانستان  یدادهاین رویمهمتر

 0233، 3102در سال 
، 4109سال  ین غوغایشتریکه ب یم. سالیکنیم یرا سپر 0934سال  ین ماه هایو آخر 4102سال  ین ماه هایاکنون اول

 ن سال بودیمربوط به ا ییدهایم ها و امیبرخواسته از ب 0934
 افغانستان. یتیامن یروهایها به ن یاز خارج یتیامن یهات یانتقال مسوول -ا 

ن یل گرفت که ای، تحویخارج یروهایرا از ن یتیامن یت هایت، پروسه انتقال مسوولیبا موفق( 0934) ۳۱۰۲افغانستان در سال 

 گردد. یکشور محسوب م یتیامن یروهاین یتوانمند یک قدم مثبت به سوی

 شتر کشور.یناطق بق طالبان در اشغال میعدم توف -۳

 یا کدام ولسوالیت و یا چند والیک یطالبان نتوانستند  یافت؛ ولیش ی، افزایالدیدر سال گذشته م یتیامن یروهایبا آن که تلفات ن

ش بهبود یشتر از پیافغانستان مستقر هستند؛ ب یروهایکه ن یت در مناطقید که امنیگو یرا تصرف کنند. وزارت داخله افغانستان م

 ه است.افتی

 .یتیمان امنیپ یواشنگتن بر سر امضا -ان کابل یباال گرفتن تنش ها م -۲

افت ید یکا، تشدیشتر از امریب یازهایبا واشنگتن، به خاطر گرفتن امت یتیامن ینامهموافقت یکابل بر سر امضا یهایتنش و چانه زن

 یکا براید امریخت. تهدیرا بر انگ یادیز یکا، پرسش هایبا امر یتیمان امنیپ یاز امضا یس جمهورکرزییر یو تعلل و خوددار

م یشود که ت یشان ساخت. گفته میه انداخته و به شدت مردم را مضطرب و پریمردم سا یخروج زود هنگام از افغانستان، بر زندگ

 یروزیتان با غرب، با پک بده و بسیرد و قصد دارد در یقرار نگ ینده، مورد قضاوت منفیاست تا در آ یحاکم ارگ به دنبال راه

 ابد.یدست  یاسیدر قدرت س یژه ایگاه وینده، به جایآ یاست جمهوریدر انتخابات ر

 .یو رشوت خوار یصعود افغانستان به اوج قله فسادادار -۴

نستان نزد ت افغایثیه حین ناحیرا از آن خود کرد و از ا یده و مقام اول جهانیدر کشور به اوج خود رس ین سال، فساد اداریدر ا

 لکه دار شد. یجامعه جهان

 .یکیالکترون یت اقوام در شناسنامه هایان حکومت و پارلمان بر سر درج هویباال گرفتن تنش ها م -۵

ز در کشور بود و مساله درج نام اقوام و عدم درج آن در شناسنامه یاز موضوعات جنجال برانگ یکیز ین یکیع شناسنامه الکترونیتوز

 ن مجلس شد.یر پشتون در بیندگان پشتون و غین نماین پارلمان و حکومت و همچنیدر ب یادیز یو نزاع ها باعث کشمکش ها

 ها. یل رشد روز افزون نا امنیدر کشور، بدل ین آمدن رشد اقتصادییپا -۶

نه دولت، یر در کابیوز نیچند ییو جابجا یت ملیس امنییدفاع، داخله و ر یضاح وزرایدر کشور و بدنبال آن است یباال رفتن ناامن

 د.یگرد یجمع یاز رسانه ها یاریبود که نقل قول بس یگریموضوع د

د؛ به تبع آن نرخ دالر در یدر کشور گرد ید اقتصادیاز افغانستان که باعث رکود شد یخارج یروهایرون شدن کامل نیهراس از ب

در  یکاریکسو و باال رفتن نرخ بیحتاج مردم از یر مایو سا ییبه شدت باال رفت و باعث بلند رفتن نرخ مواد غذا یمقابل پول افغان

 د.یگر گردید یان مردم از سویم

 ه از کشور.یو فرار سرما یه گذاریعدم رشد سرما -۷

ز سبب یه ها را نینه فرار سرمایزم یوع روز افزون نا امنیدر کشور صورت نگرفت؛ بلکه ش یموثر یه گذاریچ سرماین سال، هیدر ا

ه یه ها و سرمایر، علت عمده فرار سرمایاخ یسال ها یط یتیامن یدات و چالش هایمختلف در بازار و تهد یم کاالهایش قیشد. افزا

 شده است. یو مال ین قشر جامعه، همواره متحمل خسارات جانیده و ایداران از کشور محسوب گرد

 ه زنان.یر خشونت علیرشد چشمگ -۸

گرفته تا  یین خشونت ها به اشکال مختلف از محاکمه صحراید. ایه زنان به ثبت رسینت علناگوار خشو یدادهایرو ۳۱۰۲در سال 

ه زنان صورت گرفت. فعاالن زن هشدار دادند که اگر جهان افغانستان را تنها یر خشونت علیو سا ی، تجاوز جنسینیدن لب و بیبر

 شد. ل خواهدیزنان و دختران تبد ین مکان براین کشور به بدتریبگذارد؛ ا

 ش.یت خویطه مسوولیصلح در ح یعال یعدم دست آورد شورا -۹

ز پس از چند بار یصلح ن یعال ین شدند. شورایر و توهین سال با بلند شدن پرچم طالبان در قطر، مردم افغانستان به شدت تحقیدر ا

 به کشور بازگشتند. یچ دستآوردیسفر به پاکستان بدون ه

 .یتیوال یو شوراها یاست جمهوریانتخابات ر یبرگزار یدولت برا یآمادگ -۰۱

در کشور گرفته شد و دولت  یتیوال یو شوراها یاست جمهوریانتخابات ماه حمل ر یبرگزار یه برایاول یها ین سال آمادگیدر ا

غانستان در بهار ش برود. افیبه پ یبه خوب یانتخابات ین انتخابات را آغاز کند و برنامه هایسرنوشت سازتر یها برا یتوانست آمادگ

 برخوردار است. یادیار زیت بسین انتخابات از اهمیکند و ا یرا برگزار م یتیوال یو شوراها یاست جمهوریانتخابات ر ۳۱۰۴سال 

م ها یبرخواسته از ب ۳۱۰۲سال  ین غوغایشتریکه ب یم. سالیکن یم یرا سپر 0934، 4102 سال  ین ماه هایبه هر حال اکنون اول

 ن سال بود.یربوط به ام ییدهایو ام
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 دوم

 !دیب بخوریادتان نرود حتما سی
 یاست چرا که برا یابتیافراد د یمناسب برا یوه ایدرصد قند است و م 01 یب دارایده سیوه رسیم

 ن ندارد.یبه انسول یادیاز زیتن نسوخ

ن ث , فسفر و یتامین, ویبوفالوین , ریاسین, نیامیاز جمله ت یادین ها و امالح زیتامیب, ویت سدر پوس
 د.یب استفاده کنین از سیتامیو یمصرف کپسول مولت ی.... وجود دارد. پس به جا

ز نهار و ب را به صورت صبح ناشتا, قبل ایعدد س 9روز , روزانه  01مزمن در مدت  یبوست هایرفع  یبرا

 د.یل کنیاز خواب م قبل
 تحت کنترل در آورد. یرا به خوب یصفراو یا و تبهایتواند تب ماالر یب میدم کرده پوست درخت س

د با مصرف یابد بدون تردی یش میک خونشان افزاید اوریکه اس ینقرس دارند و افراد یماریکه ب یکسان
 ک شوند.ید اوریل اسیت, مانع تشکب با پوسیعدد س 2روزانه 

 شود. یصدا م یمانع هر نوع گرفتگب یک استکان از افشره سیه مصرف روزان

 یکیمشکل متابول یشوند. دچار نوع یم ینیو سخت و پروتئ یر اصولیغ یم هایکه متحمل رژ یافراد
 د.ینما ین عارضه را بر طرف میا یب به راحتیعدد س 9گردند. مصرف روزانه  یدوز میبه نام کنواس

 یم یکبد یها یماریاد مربوط به بیدرمان نشده به احتمال ز یپوست یمانهااگر لک صورت شما با در
 ید به شرطیل کنیب را با پوست میعدد س 4روز هر صبح ناشتا  21ن گونه موارد به مدت یباشند. در ا

 د.یل نکنیقه بعد از آن صبحانه میدق 41که تا 

گرم  041د. مقدار یب استفاده کنیس د از دم کرده برگیباش یم یو روده ا یعفون یاگر دچار ناراحت
 د.یل کنیک فنجان از آن را مینه د و روزایقه دم کنیدق 1تر آب به مدت یک لیب را در یبرگ س

 د.یب را بو کنیشه سید همیا نداراگر اشته
ر آن بر شما آشکار یتا تاث دیل کنیروز م 01ب را به مدت یعدد س 1د روزانه یهست یاگر آدم وسواس

 شود.
 ید که منجر به کاهش ادرار میدار یویکل یها یا ناراحتید یسم هستید دچار روماتیرم مفاصل داراگر و

ر سه نوبت د و دیقه بجوشانیدق 01وان آب به مدت یل 4ب را در یگرم پوست خشک شده س 11گردد, 

 د.یل کنیقبل از غذا م
 یدچار کاهش جسمکه  یافراد یرا بر رو یرات خوبیمدت تاث یب در طوالنیشکوفه س یمصرف مربا

 گذارد. یهستند م
بتال به سرطان تواند شما را از ا یک عدد در صبح ناشتا میب با پوست به نسبت روزانه یمصرف س

 درامان نگه دارد.

 اعصاب باشد. یآرام بخش برا یدنیتواند نوش یب میپوست س یچا
ت اعصاب نقش یل در تقوین دلیم و فسفر است به همیزی, من Bگروه  ین هایتامیاز و یب غنیس

 دارد. ییبسزا

دیجواد جاو  

 

 دار شدن در صبحیعلت سخت ب

ک معضل ی یعده ا یدار شدن از خواب در صبح را که برایب یعلت دشوار ییایمحققان استرال
ن افراد یک( بدن ایولوژی)ب یکردن ساعت داخل افته اند و آن را به آهسته کاریروزانه است در

 نسبت داده اند.
 

ا بلند یدار شدن و یموضوع ب یبرخ یبرند، اما برا یدن آخر هفته ها لذت میاکثر مردم از خواب

 زند. یآنها را برهم م یزندگ یک معضل روزانه است که گاهیشدن از رختخواب 
 

دار شدن صبح مشکل یاز مردم در ب یعده ا دند که چرایجه رسین نتیاکنون دانشمندان به ا
 ن افراد عنوان کرده اند.یبدن ا ین معضل را، آهسته بودن ساعت داخلیدارند. آنها علت ا

 
 یاست که بر خواب و دما یعیتم طبیک رین یساعته است. ا 42بدن اکثر افراد  یساعت داخل

ر افتاده هستند، یخواب به تأخ یاختالل فازها یکه دارا یافراد یرگذار است، اما برایبدن تاث

رتر به رختخواب بروند و یدهند که د یح میکشد و آنها ترج یشتر طول مین چرخه بیل ایتکم
 دار شوندیرتر بید

 
ن حالت یا سه صبح بخوابند و ایتوانند تا ساعت دو  یخوابند، نم یروقت میکه د یاکثر افراد

دار شدن صبح روز بعد را ین امر بید، همرون یاست که آنها به تختخواب م ین ساعتیزودتر

 کند. یدشوار م
 

 یاست که بر خواب و دما یعیتم طبیک رین یساعته است. ا 42بدن اکثر افراد  یساعت داخل
ر افتاده هستند، یخواب به تأخ یاختالل فازها یکه دارا یافراد یرگذار است، اما برایبدن تاث

رتر به رختخواب بروند و یدهند که د یح میترج کشد و آنها یشتر طول مین چرخه بیل ایتکم
 دار شوند.یرتر بید

 

ک چرخه روزانه ین امر یکنند که ا یرا دنبال م یشبانه روز یتم هایاز موجودات زنده، ر یاریبس
 بدن است. یت آن بر عهده ساعت داخلیریکند که مد یفراهم م

 
 کند. یترشح هورمون ها را کنترل م بدن و یرگذار است و دمایتاث یدارین ساعت بر خواب و بیا

 

رد، ساعت یگ یقرار م ید صبحگاهیکه بدن در معرض نور خورش یمحققان اظهار داشتند، وقت
ست یر عوامل زیتواند تحت تاث ین مساله میدار شدن است. ایشود که وقت ب یبدن متوجه م

ا کار کردن در یو  ینمختلف زما ین منطقه هایا پرواز بیو  یمانند سطح نور محل زندگ یطیمح
                                     رد.یشب قرار بگ یکار یفت هایش

 یرمضان واف                      

 

است؟ا شاگرد مالمت یآ   

د!!!ییشما بگو  
درس خواندن وقت دارند؟ یروز، شاگردان برا 963در   

روز 963سال  یروز ها  

روز 31جمعه  یروز ها  

ح اختصاص داده شده است( یتفر یجمعه برا ی)روز ها  

روز 929مانده  یباق یروز ها  

روز 60حد اقل  یزمستان یها یرخصت  

هوا درس خواندن مشکل است( ی)بخاطر سرد  

روز 139مانده  یباق یروز ها  

( روز211دن، )یروزانه هشت ساعت خواب  

 )خواب هم ضرورت است(

روز 36ماند  یباق یروز ها  

روز 90 یتابستان یها یرخصت  

هوا درس خواندن مشکل است( ی)نسبت گرم  

روز 16مانده  یباق یروز ها  

روز 10گر ید یها یرخصت  

لذت بردن است( یبرا ی)رخصت  

روز 6 مانده یباق یروز ها  

روز 6 یضیک سال مریدر   

0مانده =  یباق یروز ها  

مالمت است؟؟؟ ین جا شاگرد چیحاال در ا  
  یمیداهلل ابراهیشه

 

 ! ایدن ین فلش مموریم ترین، حجین، گرانتریدتریجد
 ا را ساخت .یدن ین فلش مموریم ترینگستون حجیک

Data Traveler 300 ت دارد و در حال حاضر گران یت ظرفیگا بایگ 412سک است که ین کول دینام ا

 باشد.  یا میدن ین فلش مموریمت تریق

زات یدکننده تجهین شرکت تولیکرد. ا یا را معرفیدن usbن حافظه فلش یگران تر ینگستون تکنولوژیشرکت ک

 رساند. یس به فروش میپوند انگل 122مت یرا به ق یتیگابایگ 412سک ین دیحافظه، ا

 ر و پرونده را در خود دارد.یت حمل هزاران تصوینام دارد، قابل data traveler 300ن محصول که ینام ا

محصوالت  یابیر بازاریلر، مدیم یعبور است. کرست ن دستگاه قادر به حفاظت از داده ها به کمک رمزین ایهمچن

از داده  ییتوان حجم باال یسک مین دیبه کمک ا»گفت:  یکلیوترویت کامپین شرکت به وب سایمصرف کننده ا

سک، به ین فلش دیا یداده ها را به کمک نرم افزار نصب شده رو یرو ین امکان رمزگذاریره کرد و همچنیراذخ

 «کند. یو رمزگذار یخود را شخص یستم، بتواند داده هایت سیریمد یاز به دسترسیبدون ندهد  یکاربر اجازه م

یمیمحمد عظ  

 

یهد یطالبان تا مسدود شدن مراکز را یت برایاز اجازه دادن فعال  
ن است که یا یحاک ،تقل انتخابات افغانستان بدست آمده استون مسیسکم یک گزارش که از طرف دفتر مرکزیدر 

است  ینه گفتست، انتخابات برگزار نخواهد شد، البتیت در آنجاها حاکم نیساحات مختلف  افغانستان که امن 414در 

ست که ن ایست، علت ذکر دو کلمه متضاد ایرون نیا بد بختانه بین معضل خوشبختانه و یت غور از ایکه وال

 یان در راس کرسکنند و خودشیردند و مکیم یکه از همچو اشخاص استفاده طالبانیشود به افرادیم یختانه عبرتخوشب

از و روشن نکه افراد ذهن بیا ی، و بد بختانه براق غافله(یک دزد و رفیشه گفت )شریقرار دارند که م یدولت یها

اطفال شان،  هیم و تربی، تعلیابیکار ینه هایت، زمینن امیشه خواهان تامیکنند که همیم یروان هم در آن نقات زندگ

                  تند!هس یاه زندگمناسب،  و رف یدایفعاالنه در انتخابات، انتخاب کاند یریسهم گ

یب جاللیحب  

                                                                                

ن مرد جهان درگذشتیرتریپ  
 سالگی در اثر سکته در الجزایر درگذشت. 021رترین فرد جهان، در سن یپ "یمبارک رحمان"

و در منطقه  "یالواد"ت یدر وال یالدیم 0002متولد سال  "مبارک"ط؛ یالمح یگاه خبریبه گزارش پا

 شهرت داشت. "نیر عویب"بود که به  "یبیل"با  "ریالجزا"ک به مرز مشترک ینزد ییصحرا

 سه پرورش شتر و دام بود.یمبارک سه بار ازدواج کرد و حدود صد نوه دارد.شغل م

جهان در سال  یر، بحران اقتصادیبخش الجزایزاد، انقالب جبهه آیدو جنگ جهان یرین کهنسال الجزایا

درک کرده بود و در طول دوران  یر را به خوبیو جشن استقالل الجزا 0320، روز نکبت در سال 0343

    د شاهیولد یس                ک بار به شفاخانه رفت که آن هم دو سال قبل بود.یش فقط یزندگ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4102 یمطابق فبرور                                         2931 حوت                                                                                                                                                     وم     سشماره                                  سال اول                                صفحه  

مسو  

 باشد.یقلم به دستان م یو فرهنگ ین، منتظر مطالب علمیماهنامه عصر نو 

 دست باز دارد. یش مطالب ارسالیراین، در ویماهنامه عصر نو 

  گردد.یه شده باز پس نمگرفتمطالب 

 ت ندارد.ین در قبال کدام مسئولیباشد و ماهنامه عصر نویسندگان آنها میه خود نویبجز از سر مقاله، مطالب گرفته شده نظر 

بزرگان علم و دانش چه 

ند؟یگویم  
  یم بر خالف قانون کاریمجبور نباش یعنی یآزاد 

 ویم.    مونتسکیکن

  د وقت خود یم، نباینده خود فکر کنیم به آیتوانیتا م

 م. هکتورییرف گذشته نمارا ص

 نگیم.    اولیست تالش کنینده مال ماست، فقط کافیآ 

 نده.    یکردم و حال به آیدر گذشته به امروز فکر م

 لیسه
 شود از تجربه یم یفردا کرد ول یشود امروز را فداینم

 ساخت. محمود یخوب ییامروز فردا یها

 و  یابییم ، فردا را روشن و همواریکنیامروز که تالش م

 ست.  رهوین نینده بجز ایآ

 شد، در انتها یندیان آن بیهر کس در اول کار به پا

 یشرمسار نخواهد گشت. مولو

 ف فرزامیمحمد شر

ا یفصل زمستان است 

 !بان ؟یمرگ غر
ده اند از درد دل و حال ین که در خانه گرم و نرم خود، آسوده آرمین مسوولیچ کدام از ایه

  ندارند یکنند، خبر یم یدون سرپناه مناسب سپرکه زمستان را ب یپناه ین مردم بیا

و  در غور ین برف زمستانی، بارش اول(afghanpaperافغانستان ) یبه گزارش شبکه اطالع رسان

از هموطنان از  یاریت بسیه و شکای، سبب گالیگر نقاط کشور ضمن باز شدن مردم به شکر الهید

 د.ین گردیمسوول یها یکوتاه

ابد. مردم ما که سالها رنج و ی یش میز افزایمشکالت مردم ما ن "مستانفصل ز"دن یبا فرا رس

ژه یو یها یده اند، دشواریت و مرگ را چشی، محرومی، آوارگیکاریبت، محنت، فقر، جنگ، بیمص

 گردد.  یز بر آنها مضاعف میفصل زمستان ن

، همراه با یمیو اقل یعیطب یو تفاوت ها ین چند برابر شدن مشکالت مردم ما درفصل زمان از سختیا

 رد.یگ یداران و مسووالن سرچشمه مزمام یها یتیکفا یاست ها و بیس

دهد  یل میتشک یت مساحت کشور را مناطق کوهستانیب به اکثریطبق محاسبه صورت گرفته قر

و  یو اجتماع یاقتصاد یت هایکند. اما محروم یر اعطا میسردس یعتیکشور طب یکه به آب و هوا

ش از یعت سخت و سرد بین طبیده است که ایسبب گرد یعاد یک زندگی یت الزم برافقدان امکانا

 د.یازه بر مردم ما فشار وارد نمااند

دن فصل زمستان و سرد شدن هوا، با مشکالت و چالش یز مردم ما مانند هر سال، با فرا رسیامسال ن

ز یر نیاخ یم، درسالهایگذرگذشته ب یاست هایو نقد س یروبرو شده اند. اگر از بررس یمتعدد یها

مردم در  یها یازمندین یدر رفع اساس ی، توجه الزم و جدییکذا ین با همه ادعاهایمتاسفانه مسوول

 بوده است.  یار محدود و سطحیت بسهم صورت گرفته اس یفصل زمستان ننموده اند. چنانچه اقدامات

مردم در فصل زمستان  یها یازمندینرفع  ین کشور نه تنها براین نشان دهنده آن است که مسوولیا

 یو اقتصاد یاجتماع یک از عرصه هایچ یدست ندارند؛ بلکه در ه یرو یچ طرح و برنامه ایه

 وه عمل آماده شده ندارند.یمه و شکشور برنا

دن یا رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا یجهان، قبل از فرا رس یاز کشورها یاریحال آنکه بس

ند. ینما یالزم را اتخاذ م یها یر و آمادگی، تدابیاز بارندگ یناش یالت احتمالو مشک یموسم بارندگ

وجود  "ته مبارزه حاالت اضطرار یکم "بنام  یصور یالتیز تشکیالبته در ساختار حکومت افغانستان ن

 باشد.  یت میت با کفایرینات و مدت و امکایته فاقد صالحین کمیدارد. اما ا

ن، یمسلحانه مخالف یات هایمربوط به عمل یها یامعه ما پس از ناامنن جهت هر ساله، جیبه هم

گردند  یو خطرناک آن متحمل م یل وجود مشکالت جدین تلفات را در فصل زمستان به دلیشتریب

ن یده اند از درد دل و حال این که در خانه گرم و نرم خود، آسوده آرمین مسوولیچ کدام از ایکه ه

ا اگر هم خبر یندارند و  یکنند، خبر یم ین را بدون سرپناه مناسب سپرکه زمستا یپناه یمردم ب

 ن مردم بکوشند.یدر رفع مشکالت ا ندارد که یتیآنها اهم یدارند برا

ن مردم ید در مقابل خدا در قبال ایکه فرداها با ینین مسوولین است قسمت ما از ایبه هر حال ا

 گل زمان جهادوال                                                                   ده، پاسخگو باشند.یستمد
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 A big head has a big ache.  

 A burnt child dreads the fire. 

 Don’t teach you grandmother to suck eggs.  

 Man proposes, God disposes. 

 A hungry belly has no ears. 

 Do as you would be done by. 

 In for a penny, in for a pound. 
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Abbreviations   اختصارات
ISAF......................International Security Assistant Force تیکمک بر امن ینالمللیب یروهاین    

                                                                    

NATO....................North Atlantic Treaty Organization یک شمالیمان اثالنتیسازمان پ           

                                                                      

PRT.......................Provincial Reconstruction Team                                  یتیوال یم بازسازیت

                                                                   

U.S.A....................United State of America کا                                              یامرده یاالت متحیا

                                                                  

U.N.......................United Nation سازمان ملل                                                                           

                                                                

UNISCO..............United Nations International Scientific Cultural Organization                                  

سازمان ملل    یو علم ی،قرهنگین المللیسازمان ب                          

UNAMA..............United Nation Assistance Mission in Afghanistan  متحد ملل ت معاونتیه

 در افغانستان                                               

USAID................United State Agency for International Development االت متحده یا یندگینما

                                    ین المللیب انکشاف یبرا

JGGP………….Japan Grant Grassroots Project چاپان                       یاساس یپروژه کمک ها

                                                             

CHA…….……..Coordination Humanitarian Assistance              یبشر یکمک ها یهماهنگ 

                                                                   

CRS….….….....Catholic Relief Service ک                                                یه کاتولیریخدمات خ

                                                             

IDLG.................Independent Directorate of Local Governance یاداره مستقل ارگان ها 

                                                               یمحل

MoLSAMD.......Ministry of Labor, Social Affairs, Martyred and Disabled وزارت کار و

                                            نی، شهدا و معلول یاجتماعامور،

ANDMA............Afghanistan National Department Management Authority  استیر 

                                                        یعیمبارزه با حوادث طب

MoI.....................Ministry of Interior                                                      وزارت داخله            

                                                              

MoFA.................Ministry of Foreign Affairs                                            وزارت امور خارجه

                                                                  

MoWA................Ministry of Women Affairs                                              وزارت امور زنان

                                                                

MoF.....................Ministry of Finance ه                                                                یوزارت مال

                                                                

MoC....................Ministry of Commerce                                                          وزارت تجارت

                                                               

MoRR.................Ministry of Rural Rehabilitation وزارت انکشاف دهات                                

                                                                

MoPH..................Ministry of Public Health وزارت صحت عامه                                              

                                                               

TTC....................Teacher Training Center ن                                                         یدارالمعلم 

                                                                

VTC...................Vocational Training Center                                           یحرفو مرکز آموزش

                                                             

POMLT..............Police Observation Mentoring Lasian Team س     یپول ی، ارتباطیم نظارتیت

                                                                  

EUPOL..............European Police س اروپا                                                                       یپول

                                                               

CERP................Commander Emergency Respond Program قومندان  یپروگرم پاسخ اضطرار

                                                                

CIMIC..............Civil and Military Cooperation                           ینظام و یملک یها یهمکار 

                                                                

HTT...................Human Terrain Team                                                        یم آموزش بشریت

                                                                 

TPT....................Technical Press Team رسانه ها                                                     یکیم تکتیت

                                                               

TOC...................Technical Operation Center                                           یکیات تکتیمرکزعمل

                                                                

TB......................Tuberculosis                                                      تبرکلوز                               

                                             

PHQ.........…….Police Head Quarter         س                                                         یاداره پول

                                                               

NDS………..….National Department of Security                                       یت ملیاست امنیر

                                                                 

OCC-P….......Operational Coordination Center Provincial  یتیوال یفیو اوپرات یمرکز هماهنگ

                                                               

OCC-R.…….Operational Coordination Center Regional  یساحو یفیو اوپرات یمرکز هماهنگ

                                                               

RC-W…......…Regional Command West غرب                                                  یفرمان ساحو

                                                               

IARCSC……Independent Administrative Reform & Civil Service Commission 

                                                                                   یو خدمات ملک یون مستقل اصالحات اداریسیکم

GIRoA……..Government of Islamic Republic of Afghanistan   یاسالم یحکومت جمهور 

        افغانستان                                                                                                                    
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How To Make Your Teaching Lessons 

Interesting? 
 

Being a teacher can be a very challenging and enriching career for a lot of people. The task and 

responsibility of a teacher is to enrich the knowledge of the young, preparing the students for their 

future endeavors. In the midst of doing all these, the teacher is actually shaping the future of the 

whole nation. If you have chosen to become one of them, you should be proud of yourself.  

However, being a teacher who is able to conduct effective lessons is not an easy task to achieve. 

This is mainly because it's very difficult to capture the full attention of the students throughout the 

whole day. For a typical student, the time to concentrate fully can only last up to two hours. This 

means that schools are spending more efforts to employ teachers who can engage their students in 

interesting lessons.  

One of the basics for teaching is to conduct lessons that interest your students. Bored students 

won't remember much of the lesson. Refrain from giving long lectures that will only encourage 

your students to wander to slumber land. Instead, keep students involved and interacting with 

them in English. Some students may prefer to listen quietly as they are shy to make any 

comments. If this kind interaction makes your students nervous, provide plenty of support by 

giving clear and very specific directions. In addition, make your lessons livelier by adding games 

or using real-life objects such as a telephone, cook book, or musical instrument. You can also 

bring your students out of the classroom for a educational tour. This will greatly increase their 

attention lifespan and assist to absorb the knowledge easily.  

Another effective way to attract their attention is to provide some rewards during the lessons. 

Studies have shown that students will be able to learn better when they perceive a personal 

reward. To boost internal motivation, remind them of the benefits that English can provide, such 

as English-speaking friends, better job opportunities, easier shopping, or less stress at the doctor's 

office, and then teach language that will bring them closer to those benefits. External motivation 

can be achieved by praise and encouragement as well as tangible rewards like prizes or 

certificates. These rewards have been proven to be very effective in encouraging the students to 

put in extra efforts in their daily learning.  

Learners will remember material better and take more interest in it if it has applicable contextual 

meaning. This means that good teachers should be able to relate the teaching materials to daily 

usage or practical examples. By providing appropriate applications, students will be able to 

remember them better and longer. Arbitrary rote learning (word lists or grammar drills) may be 

useful in solidifying language forms, but unless there's a real-world application, sooner or later it's 

likely to be forgotten.  

Experienced teachers usually motivate their students to build up their self-confidence. In other 

words, teachers should allow them to use their own ability to complete a task. If they lack self-

confidence, they tend not to take risks, and risk-taking is necessary in language learning. By 

trying out new or less familiar language, they may find that they are indeed capable of more 

communication than they thought. On your part, you can encourage them to interact more by 

reducing feelings of embarrassment when mistakes are made, and give far more compliments 

than criticisms. You can also instruct them to perform tasks that are easily achieved so that 

everyone is guaranteed success. This will help to develop their confidence gradually and increase 

their learning abilities.                                                                                 Gul Rahman Faraz  
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