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ما صلح میخواهیم و انتخابات 

 آینده ماست
 کوداک ن و تالش دهاتن ازوضوع ما صلح میخواهمی و انتخا ات آ ینده ماست،  ن وور   ا ممنایشگاه رسامی کوداک

 جواان ن اما  ا قمل ها  پنسل بر رو  اکغذ ها  سفید، درهرکنار وگوشه طفل دیده میشود که رمس دردست دارد و

متفاوت  پشت دروازه مقام والیت  ا رسامی ها  اطفال آ ینده ماست .انتخا ات  ست ما صلح میخواهمی وانوش ته 

جرا  منایش انمه ها  آ هنا  ا ا اما بر رو  یک هدف که سال هاست مردم به انتظارش هستند گرد آ مده اند.

"امس من نفیسه است به این رمس  .دردشود وصلح مهیشه گی درکشور اتمنی گات انتخا ات شفاف برگزار  خواستند

مسری راه گرفته ومیگوید که ما  این راکت را از که مه هتیه کردم یک راکت به سو  مکتب مریود بعدا یک پرنده

س در  صنف به شاگردا ن امس من فرش ته است به رمس که من کش یدم معمل به رس صلح میخواهمی جنگ منیخواهمی.

 39عضو حرکت  گاه رسامی ودرمهنی حال غالم ر این هدمفند یکی ازبرگزار گنندگا ن این منایش اند."صلح را می آ موز

راه  و  میگوید که هدف از به صلح نیازمند اند. چزی  مردم افغانس تا ن امروز از هر که بیشرت وور  ها میگوید

وضعیت  چو ن ما در" گاه رساند ن پیام صلح و رفنت به سو  یک انتخا ات شفاف و آ زاد میباشد.نداز  این منایشا

گاه اول این منایش استمی ات درما خو  مه نزدیک شد ن برگزار  انتخا ات و دارمی که مه مشلک امنیت است و قرار

 هامیت از ازسو  مه س ید انور رمحی وایل وور  ا سایه صلح انتخا ات به خویب برگزار گردد." صلح خبواهمی ات در

ثریات خویب را یگوید این برانمه ها میتوانند اتدرنزدیک شد ن به برگزار  انتخا ات م  این گونه برانمه ها خمصوصا  

                                                               والیت داش ته  اش ند. برا  آ ورد ن صلح دراین

 غور تیوال در تن 5 شدن کشته

روز مفقودی،  5تن طالب کشته شده و از سوی دیگر بعد از  2از اثر درگیری میان دو گروه طالبان در مرغاب 

               یافت شد.میرزا با دوتن از همراهانش در ولسوالی شهرک  جسد مال

که طالبان مسلح مخالف دولت در منطقه مرغاب مربوط چغچران، بنابر مخالفت اشتراک و ند منابع غیر رسمی گفته ا

بین خود درگیر شده و دوتن آنان کشته شده است. از سوی هم مالمیرزا باشنده اصلی  39عدم اشتراک در انتخابات 

روز به اینسو در ولسوالی شهرک نادرک بود با دوتن از همراهانش کشته  5از  قریه یخن علیا ولسوالی دولینه که

منطقه در نزدیکی منطقه موسوم به جوقالک، شده است. گفته میشود که جسد مالمیرزا با دوتن از همراهانش در 

 جـام غــور                                                                            است.سرتایده، یافت شده 

                                                                            سرمقاله                       

رای بدهیم؟ به چه کسی  
آیا اساسا  با شروع مبارزات انتخاباتی این سواالت در ذهن هر شهروند خطور میکند که به چه کسی رای بدهم؟

رای بدهم یا خیر؟ اگر رای بدهم چه مالک های برای رای دادن مهم است؟ و این رای من تا چه اندازه برای 

                                                                                             تعیین سرنوشت من تعلق و بستگی دارد؟

ذهب و های زیادی وجود دارد. یکی بر اساس قوم، دیگری بر اساس م اید گفت که برای این سواالت جوابب

کسی دیگر هم بر اساس سمت و حزب رای خواهد داد. اگر عمده مردم یک کشور این مالک را برای 

رد و اینگونه خابات در نظر بگیرند، مسلما شخصی که برنده خواهد شد، نیز با همین ویژگی ها کار خواهد کانت

ر مد و کشوو تنش های زیادی به وجود خواهد آ عمال تبعیض و بی عدالتی وارد جامعه می شود و شورش ها

اه نی و علمی استوار باشد، آنگرنگ آرامش را نخواهد دید. اما اگر در رای دادن مالک ما بر اساس اصول عی

                                                                          انتخاب درست و راه درست را انتخاب نموده ایم.

م که از پختگی گزینش افراد برای چنین پستی مستلزم آشنایی و شناخت به وی است. اگر به کسی رای بدهی

وجود افکاری شد، فرا قومی و فرا سمتی بیاندیشد و عمل نماید. اگر برای رهایی از شرایط مسیاسی برخوردار با

اید انتظار در سر دارد که میتواند رنگ عمل به خود بگیرد، آنگاه شرایط تغییر خواهد کرد. آنگاه است که ب

                                                                      داشت، رو به پیشرفت و ترقی گام خواهیم برداشت.

رنوشت انتخابات مردم نباید فکر کنند که رای آنان در انتخابات تاثیر ندارد، بلکه حتی یک رای هم می تواند س

                                                             را تعیین کند. پس باید همه به پای صندوق های رای بروند.

ند تا سوی دیگر، نامزدان ریاست جمهوری باید برنامه ها و اهداف خود را به خوبی تشریح و تفسیر نمای از

ند زیرا برای عامه مردم روشن و واضح شود. از گفتن دروغ و اهدافی که مقدور به اجرای آن نیستند، دوری کن

               ماد خود را خدشه دار سازند.نباید در همین روزهای اول، با دروغ وارد عرصه شوند و اطمینان و اعت

ه زدند تمام وعده ها و بنده شدن در انتخابات باشد، و وقتی که بر کرسی ریاست تکیآنامزدان نباید تنها به فکر 

ز پیش تعیین قولهایش یادش برود بلکه باید به فکر آبادی و سازندگی افغانستان باشد و در راستای اهداف ا

                                                                                                             شده حرکت نماید.

                                                                                     

                       

ـماهـن

ـامه ــ  
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 دوم

 ر خطرجوانان و رفتار های پ
امعه می گذارند و عواقب منفی را در بردارند مت فرد و جمس تقمی معیقی بر سال رفتار ها که اتثریات مس تقمی و غریبریخ از 

 رفتار ها  پر خطر انمیده میشود.

ا  م ی مردم، برامرهالاگر ما مکی در زماهنا  گذش ته نظر بیاندازمی به وضاحت قابل دید است که دغدغه اصیل متوالیا ن س

ادویه ها  گیاهی  یقعفوین ساده بوده و آ هنا  ا تهنا راهاکر موثر  که به ذهنشا ن خطور میکرد یعین تقویت مقاومت مردم از طر 

ر  مطرح گردید که دور ها  بعد  مشالکت و دغدغه دیگ سعی در حل مشالکت حصی و سالم ی مردم را داشتند. لیکن در

 ود به دوره صهع ی  ا آ هنا مواجه شدند.ی بود که مردم بر اثر وراز رشایط انیش

، س یایس و ریشه ش نایس برامرها و مشالک ی مانند برامرها  رواین، انواع رسطاهنا، حواد  و حتوالت فرهنگی، مجعیت ش نایس

اد و جتویز و  ا تقویت مقاومت افر سواحن، برامرها  قلیب، عرویق و اس تعامل دخانیات دیگر مربوط به ویروسها و  اکرتها نبوده 

ت در ارتقا  سالم ر ها  جدید احساس میشود. در واق  جنشش نوینو درما ن نبوده و نیاز به راهاک  یشگریادویه قابل پ 

مردم می  ایست به نوعی توامنند شوند که بتوانند  بر اساس رویکرد ارتقا  سالمت، ،جواب به این نیاز مطرح شده است

وه زندگی ساملی را اختاذ منایند. به عبارت دیگر، توامنند ساز  افراد و گروه ها هجت مسوولیت سالمت خود را چبذیرند و ش ی

اختاذ ش یوه زندگی سامل راه رس ید ن به سالمت و ارتقا  آ  ن است. بریخ از رفتارها که اتثریات مس تقمی و غری مس تقمی معیقی بر 

برا  جواان ن و نوجواان ن جامعه ما که نقطه آ غاز به این  سالمت فرد و جامعه میگ ذارند و عواقب منفی در بر دارند و به ویژه

 رفتار و معل شوم  پر خطر است اس تعامل س یگریت میباشد.

 محبوب اکبری

 

دفشار انتخابات باال میرو  
افغانستان باقی مانده  3131هنوز که حدود یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 

کی از ی است، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خیلی آهسته و آرام قدم بر میدارند. به نظر میرسد،

امزدان دیگر رنده شدن آنها و انتظار به ندالیل این کندی در تبلیغات، نا باوری تعدادی از نامزدان به ب

است جمهوری برای پیوستن آنان به تیم های شان باشد. در این شکی نیست که تعدادی از نامزدان ری

کرده اصالً تصور نمی کنند که رئیس جمهور شوند و اصال برای رئیس جمهور شدن خود را نامزد ن

کمپاین  می خواهد تبلیغات جدی راه بیاندازند و برایاند. به این دلیل است که آن نوعی از نامزدان ن

ا در پول زیاد مصرف کنند. اگر تعدادی از آن ها می خواهند به نفع نامزد دیگری کنار بروند ت

دانی که واقعًا حکومت آینده نقشی داشته باشند. دیگر نیاز ندارند که پول مصرف کنند و مانند نامز

نها با پخش هزینه بپردازند و پول مصرف نمایند. کافی است آ برای رسیدن به ارگ تالش میکنند،

دان جدی به چند پوستر و نصب چند بلبورد قناعت کنند تا بتوانند در چانه زنی ها با یکی از نامز

است تفاهم برسند و در داغ ترین زمان و در دقیقه نود به نفع او کنار بروند. در میان نامزدان ری

به دست  در انتخابات پارلمانی با تمام توان کوشیدند تا چند هراز رای جمهوری کسانی هستند که

شدند. آورند و به عنوان وکیل در پارلمان جایی برای خودشان داشته باشند، اما به این امر موفق ن

ن ندارند. کسانی چون او به درستی می دانند که در انتخابات ریاست جمهوری هیچ شانس برنده شد

یک نامزد هتر که کمتر مصرف کنند و در اخرین روز های مبارزات انتخاباتی بفعبنابراین، چه ب  

                                                                                                   دیگر کنار بروند.

ه در اقل نامزدانی کبدون شک، این سردی در مبارزات انتخاباتی بیش از این ادامه نمی یابد. حد 

کنند تا رسیدن به کرسی ریاست جمهوری امید دارند، در روز های باقی مانده بیش از پیش تالش می

دودی است توجه مردم را به تیم خود جلب کنند. فضای تبلیغاتی بوجود آمده نیز کار چند نامزد مح

مایت ن روز ها توانسته اند حکه از محبوبیت باالیی در میان مردم افغانستان برخوردارند و تا ای

یت ها تعدادی از احزاب را جلب کنند. هر قدر به روز برگزاری انتخابات نزدیک تر شویم، حساس

تاثر خیلی  بیشتر خواهد شد و نامزدان جدی سخت تر خواهند کوشید. تبلیغات در پیروزی هر تیمی،

ات و گردهمایی نظم داشته باشد. تبلیغباال دارد و تیمی برنده بازی خواهد بود که تبلیغات درست و م

ت به هاست که برنامه های نامزدان را به مردم می شناسانند و برتری برنامه های یک تیم را نسب

           فــــرازهای سایر تیم ها تثبیت می کنند.                                              برنامه
          

 

 
 زنان غور از حق مشارکت سیاسی بی خبر اند

خبر  دفتر والیتی کمیسیون حقوق بشر غور میگوید که زنان در این والیت از حق مشارکت سیاسی شان بی

فرشید مقدم سرپرست دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید، عدم آگاهی زنان  اند.

عدم آگاهی زنان از حقوق  "آقای مقدم گفت: در غور بلند ترین رقم را در جدول آن کمیسیون نشان میدهد.

م همانند سالهای گذشته مراسم تجلیل امسال ه "سیاسی شان در جدول ما بلندترین سطح را از خود کرده است.

از روز جهانی زن در چغچران برگزار شد، از این روز طی مراسم خاصی با حضورداشت والی این والیت، 

                            روسای ادارات دولتی و کتله بزرگ از زنان در سالون جلسات والیت تجلیل به عمل آمد. 

زنان در سراسر  یگانی همبستاز روز جه"من صحبت پیرامون روز زن گفت: سید انور رحمتی والی غور ض 

نظام  سال اخیر حضور زنان سازنده در 21جهان بخصوص افغانستان درحالی تجلیل به عمل می آید که در 

ساختاری دولت افغانستان برجسته بوده وبا فعالیت های شان استعداد وتوانایی های کاری شان را ثابت 

                                                           "نمودند.

سخنرانان که بیشتر آنان را علمای دینی تشکیل میداد، روی موضوعات چون اهمیت نقش علما در ترویج و 

و افزایش آگاهی  39حمایت از حقوق سیاسی زنان، تشویق زنان بمنظور اشتراک وسیع آنان در انتخابات 

 زنان در رابطه به حقوق سیاسی آنان از طریق مساجد و منابر، صحبت شد. شهروندان بویژه 

 جام غور

 

 نوشیدن آب باعث الغری میشود
که نوشیدن نیم لیتر آب قبل از هر وقت غذا اینکه انجام دادند دریافته اند  یات تازه دانشمندان در تحقیق

باعث کم شدن اشتها میشود. دانشمندان در جدید ترین تحقیقات شان گفته اند که مصرف آب قبل از صرف 

 هزار و 25کالری در مدت یک سال به  55کالری را کاهش میدهد و میتوان گفت که این  55صبحانه 

کیلوگرام چربی میرسد دانشمندان میگویند نوشیدن آب از طرف صبح برای  9کالری یعنی معادل  955

افرادی که دچار چاقی اند بسیار مفید میباشد و باید تالش کنند تا همیشه آب بنوشند و از چاق شدن بیشتر 

 وجود شان جلوگیری کنند.

 انجنیر عبداهلل عبداهلل

 بیوگرافی مختصر مارشال محمد قسیم فهیم
 ۷۱متولد شد و روز یکشنبه،  والیت پنجشیردر  روستای اومرزدر  میالدی ۷۵۹۱در سال  محمد قسیم فهیم مارشال

 ت. سالگی از دنیا رف ۹۱در سن  ۷۹۵۱حوت 

رفت و  کابلتعلیمات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند و سپس جهت فراگیری تحصیالت بیشتر به  وی دوره

، به احمد شاه مسعودبه عنوان یکی از هم سنگران  جنگ شوروی در افغانستاندر دوران  وارد دانشگاه کابل شد.

 ( و زمانیجمعیت اسالمی افغانستان) شورای نظارای و مدتی معاون کمیته سیاسی منطقه ٔ  عنوان معاون فرمانده

، پروانهای ( و همچنان به عنوان فرمانده جبههبدخشانو  تخار، بغالن، کندوز، مزار شریفهای شمال )فرمانده جبهه

تا پیروزی مجاهدین،  جنگ افغانستان و شورویاست. ازآغاز ایفای وظیفه نموده غوربندو فرنگ در بغالن و  خوست

 ۷۵۵۱ آپریل ۱بعد از انتقال حکومت در  .استمارشال محمد قسیم فهیم در پست معاونت احمد شاه مسعود فعال بوده

اداره موقت موظف شد. پس از شکست طالبان و تشکیل  دولت اسالمی افغانستانبه عنوان وزیر امنیت ملی  میالدی

ارتقاء رتبه یافت. بعد از آن حدود چهار سال  مارشالبه  جنرالقسیم فهیم در پست قبلی خود ابقا شد و از  افغانستان

 بحیث معاون دوم ریاست جمهوری ایفای وظیفه مینمود.

بود. وی متاهل و بود اما هر دو بار جان سالم برده مارشال فهیم از آغاز اداره موقت دوبار مورد سؤقصد قرار گرفته

 از وی باقی مانده است.دوازده فرزند 

 احمد جاوید شجاع زاده پنجشیری                                                  "روحش شاد یادش گرامی باد"
 

 فیسبوک چگونه بکار آغاز کرد؟
فیس بوک یک سایت اجتماعی است که توسط سازنده جوان آن مارک زاکربرگ در چهارم فبروری سال 

نیز از نظر کارشناسان، در  میالدی راه اندازی شد. این سایت هم اکنون از نظر تعداد کابر عضو و 2002

زمینه سایت های اجتماعی، برتر از مای اسپس و امثال آن و در حقیقت در زمینه کاری خود، سایت شماره 

 .یک جهان محسوب می شود

 2مارک زاکربرگ سایت فیسبوک را از اتاق خود در دانشگاه هاروارد آمریکا طراحی کرد و در تاریخ 

را به عنوان یک وب سایت اجتماعی مخصوص دانشخویان هاروارد راه میالدی آن  2002فبروری سال 

اندازی کرد. اما سایت او فراتر از محدوده آن، بیش از نیمی از دانشجویان هاروارد در آن نام نویسی کرده 

بودند و از آن به عنوان راهی برای ارتباط با یکدیگر استفاده می کردند و در کوتاه مدت، میلیونها نفر در 

همان چند ماه نخست، به عضویت آن در آمدند و یک شبکه اجتماعی بسیار گسترده، وسیع و با نفوذ و 

 ولید شاهسید                                                                             تاثیر گذار را بنیان نهادند.
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4109 مطابق فبروری                                         9311 حوت                                                                                                                                                  م     چهارشماره                                  سال اول                                صفحه  

مسو  

 .ماهنامه عرص نوین، منتظر مطالب علمی و فرهنگی قمل به دس تا ن میباشد 

  ایش مطالب ارسایل دست  از دارد.ماهنامه عرص نوین، در ویر 

  گرفته شده  از پس منیگردد.مطالب 

 .جبز از رس مقاهل، مطالب گرفته شده نظریه خود نویس ندگا ن آ هنا میباشد و ماهنامه عرص نوین در قبال کدام مس ئولیت ندارد 

بزرگان علم و دانش چه 

 میگویند؟
  به قومی مبتال شدیم که فکر میکنند خدا چز آنها کسی

 ا هدایت نگرده است.    ابو علی سینادیگری ر

  فرق بین کسانیکه خدا را بیاد دارند و کسانیکه خدا را

بیاد ندارند همانند زندگان و مردگان است.    حضرت 

 محمد )ص(

 باور نیرومند تر از خوش بینی است.    اسکاول شین 
   .مهربانی زبان است که کر ها میشنوند و کور ها میبینند

 مارک توین

 یم و تربیه قویترین اسلحه است که میشود برای ایجاد تعل

 تغییر جهان کار برد. نلسون مندال

 محمد شریف فرزام

 جامعه سالم؛

 ابات سالمانتخ گرودر 
این روز ها حال و هوایی کشورمان باز هم بوی انتخابات می دهد. انتخابات یکی از مهم ترین 

ن فرصت پیدا می کنند تا بیشتر متوجه اهمیت نگاه و نظر مردم در یمقاطعی که مقامات و مسئول

 مورد خود شوند.

ق رای مردم، عهده دار پست و زمان انتخابات، بهترین زمان و بهانه است برای آن کسانی که از طری

مقام شده اند، گزارش دهند چه کرده اند و آنهایی که میخواهند این امانت را تحویل بگیرند، بگویند 

میلیون نفوس مردم افغانستان، چه اهداف و  90که برای عهده گرفتن سرنوشت و آینده بیش از 

ارند تا با گذاشتن انگشت روی نقطه ک سو نامزدان ریاست جمهوری تالش دیبرنامه های دارند. از 

ضعف و کمبودی های دولت فعلی و برنامه برای حل آنان خود را مطرح کنند و به این صورت 

مردم را متوجه خود بسازند و از سوی دیگر، حکومت قبلی که روزهای پایانی عمرش است، تالش و 

نه قدرت را به رئیس جمهور کوشش دارد، تا دستاور هایش را بسیار بزرگ جلوه دهد و بدین گو

 بعدی تحویل دهد.

هدف انتخابات رشد همه جانبه ای کشور است و اگر این طرز دید وجود نداشته باشد، انتخابات نمی 

تواند به هدف و مقصود نهایی خود دست یابد. اما بعضاً در این روز ها دیده میشود که کاندیدان 

با پول و مهمانی های کالن می خواهند رای به  ریاست جمهوری طور دیگری فکر میکنند. بعضی

دست آورند، بعضی دیگر با انتقاد و یافتن نقطه ضعف های دیگر کاندیدان میخواهند خود را به 

چوکی ریاست جمهوری نزدیک تر کنند و بعضی دیگر، با عکس های یادگاری میخواهند نشان 

 دهند، که از هر کس به این پست و سمت، الیق تر اند.

ما با گذشت چند هفته از آغاز مبارزات انتخاباتی، هنوز بسیاری از کاندیدان برنامه ای مشخص و ا

جامعی را ارائه نکرده اند. کاندیدانی که نیز برنامه هایشان را ارائه کرده اند، چندان دلچسپ نیست و 

 نتوانسته اند دل مردم را به دست آورند. 

داشتن حکومتی سالم است و این میسر نیست مگر اینکه شرط اول برای داشتن جامعه ای سالم، 

بهترین شخص و بهترین کاندید به ریاست برسد و این وظیفه مردم است که بهترین را انتخاب 

نمایند. چون خوب و بد این امر مستقیماً بر زندگی آنان تاثیرات فراوان خواهد داشت. بدون دلیل 

که مردم به حاکمانشان بیشتر شبیه هستند تا به پدرانشان. نیست که در بعضی کتابها، گفته شده است 

این سخن این معنا را می رساند که مردم و جامعه خوی و خصلت رهبرانشان می میگیرند و این مهم 

 است که جامعه و یک کشور چه رهبری داشته باشد.

... دامن بزند،  اگر این رهبر و زعیم، شخصی باشد که به تعصبات قومی، سمتی، زبانی و مذهبی و

دستش به فساد آلوده و آغوشته باشد، دارای مفاسد اخالقی و اجتماعی باشد و هیچ هدفی هم برای 

بازسازی، انکشاف و ترقی کشور نداشته باشد، مسلماً جامعه هم به سمت همین مسائل ناخود آگاه 

ه قوم برایش مهم کشانده می شود ولی اگر زعیم شخصی دانشمند، عارف، تحصیل کرده باشد که ن

است، نه زبان و نه موضوعات اختالفی دیگر، بلکه برایش لیاقت و شایستگی اهمیت دارد و هدفی 

جز آبادانی و ساخت جامعه ندارد و درد مردم برایش درد و راحتی مردم برایش خوشایند است، چنین 

واند جلوی چنین جامعه خود به خود به سوی وحدت و پیشرفت سوق خواهد یافت و هیچ کس نمی ت

ملت واحد و یک دست را بگیرید. آنگاه است که مشکالت جامعه کم می شود، اختالفات و تبعیض 

 ها کاهش می یابد و جامعه، جامعه ای سالم خواهد شد.

 رازـــان فــگل رحم
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Grammar Definition from two 

different views 
1. Linguists 

2. Grammarians  

A linguist’s definition of grammar is: A grammarian’s definition of grammar is: 

 A system or the “blueprints” for creating language. 

 The shared rules (patterns) in native speakers’ minds 

that allow them to generate unique utterances; native 

speakers’ shared mental rules. 

 There are different grammars shared by different 

groups of speakers; because all languages and 

variations are systematic in their generation of 

utterances; all grammars are viewed as valid. 

 Descriptive. 

 The written rules governing when to use which 

forms or structures. 

 Something you follow in order to use the 

language correctly. 

 That one particular variety of grammar in 

considered the “standard”. 

 Prescriptive. 

 

A linguist’s purpose in examining grammar is to: A grammarian’s purpose in examining 

grammar is to: 

  understand the mental or subconscious rules shared 

by different groups of native speakers. These rules are 

learned as part of the process of growing up as a native 

speaker of a given language. 

 describe the system and blueprints. 

 understand the shared elements (rules) that make 

variations still belong to one language versus another 

different language; i.e. what makes English not German 

or Chinese. 

 learn which variations are used by which groups and 

in which situations. 

 understand which variations are less acceptable or 

stigmatized in which situations and why. 

  learn which changes are taking place and why. 

focus on discrete items and specific rules of 

use (“usage rules”). 

 determine what word, phrase or construction is 

or is not correct according to a particular usage 

or style book, or person (usually self-appointed 

“language mavens” or “language gurus”). 

 determine grammar “rules” which must often be 

taught. These rules often exist on a continuum 

of acceptability because language changes and 

some usage or style books, or language gurus 

are more reluctant to accept change than others. 

 debate what must be used when and why based 

on what a particular usage or style book, or 

person determines is correct. 

 

Standard American English 

  is that which most style and usage books and speakers recognize as “correct.” There is no language 

academy or formal government institution decreeing or legislating “correctness” for American English. 

 exists on a continuum of “correctness.” Not all style and usage books, and not all “language gurus” agree 

on what is “correct” because language changes. Some grammarians are slower to accept change than others. 

 Only languages that no longer have native speakers do not change. These are referred to as “dead” 

languages. Examples of this are Latin and Sanskrit. 

 The English that is taught to non-native speakers is recognized as Standard English because the grammar, 

for the most part, reflects formally educated native speakers’ shared rules. 

   Gul Rahman Faraz  
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How to Teach Grammar in 

Context 
Some educators argue that punctuation, verb tenses and clauses 
should be learned through memorizing definitions and practicing 
isolated rules. Teaching grammar in context is an educational practice 
that opposes that idea. Proponents of teaching grammar in context 
argue that connecting grammar to writing and reading can increase 
student engagement and learning. If you follow the steps below, you 
can confidently teach grammar in context. 

Difficulty: Moderate 

Instructions 
Things you’ll need: 

 Novels  

 Pen  

 Paper  
 

1. Determine meaningful grammatical contexts for students. 
Constance Weaver, an expert on teaching grammar in 
context, states that one goal of teaching grammar is 
having students "develop sentence sense through wide 
reading." Therefore, selecting books that are age-
appropriate and interesting to students, or having 
students select these books themselves, is crucial. If 
students are frequently reading effective grammar in 
novels, they are more likely to recognize effective 
grammar in other novels. Exposure to effective grammar 
provides a model for students' writing. 
 

2. Ask students to write their own stories. Using paper and 
pen, students can create their own resources for 
practicing grammar. For example, a student might write 
the following sentences. "Chloe is my sister. She got her 
license. The car was destroyed." Because the student 
has written the sentences, she is more likely to be 
invested in telling her story effectively. Instruct the 
student to combine the sentences. "When Chloe, my 
sister, got her license, the car was destroyed." After the 
student has combined the sentences, tell her that she 
has just created an "appositive" or a noun that restates 
the noun preceding it. Discuss reasons why a combined 
sentence might be more pleasing to the ear than several 

shorter sentences. 
 

3. Discuss the power dynamics that exist in writing. The 
sentence "When Chloe, my sister, got her license, the car 
was destroyed," masks an important point: someone 
destroyed the car. Ask the student who destroyed the car 
and why she chose not to say. Did she not want to place 
blame on Chloe? Did someone other than Chloe destroy 
the car in a more complicated story? Generate a 
discussion about why people mask meaning in language. 
After this discussion, name the grammar point with the 

term "passive voice."    By: Gul Rahman Faraz 
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