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 شماره 

اول 0  

        

متعلیمن نهایت عزیز از شروع مکتب یا 

از ابتدایی پا گذاشتن به عرصه تعلیم و 

تربیه به این تصور و اندیشه که روزی 

ه تعلیمی را به پایان رمکتب و این دو

م ودر امتحان کانکور بتوانیم نتایج یبرسان

 قنا عت بدست آورده و به  ثمربخش وقابل

یک  رپوهنخی دلخوا خود را یا فته ود

م امسال ه  .بخش خاص تخصص بگریم

تعلیمی  مانند سال های گذشته باختم سال

ن سرمای زمستان امتحان و فرارسید

سرد سیر به شمول کانکوردر والیات 

گردید که در این  والیت غور برگذار

تن ازفاروغین  022دی امتحان به تعدا

که این  نمودند دهم اشتراکصنوف دواز

تعداد در مقایسه به سال های گدشته چشم 

بعد از بوجود . گیر وقابل لمس است 

امدن تحوالت جدید ساختاری در نظام و 

جکومت وبا توجه به اینکه این نطام و 

حکومت برای تعلیم وتربیه ارزش خاص 

قایل بوده و زمینه های تعلیمی را برای 

جامعه فراهم نموده تمامی آقشار 

عالقمندان واشتراک کننده گان با گذشت 

هر سال به تعدای شان اضافه می شود 

جوانان باید این فرصت را از دست نداده .

تحصیل  و با اشتراک خود درکانکور و

امعه دریک بخش مصدر خدمت برای ج

اندر کاران ماهنامه  دست.خود گردند 

ای اندیشه جوان موفقیت ها فراوان را بر

تمامی اشتراک کننده گان این آزمون 

 .بزرگ خواسته وخواهان است 

 

 

  
 دراین شماره می خوانید       

  معرفی موالنا................... 

  سرگرمی ها..................... 

  غزل.............................. 

 غوری  مستوره................. 

 نا ـدترین مردان دیثروتمن...... 

 د ــسخنان سودمن................. 

 لبخــــــــــــند..................... 

                    عی را تامین کرد؟عدالت اجتما چگونه میتوان

ت ــــده  اسموجوامع بشری مراحل مختلف خود را پیاشکارمیشود که  ی جوامعــــــسازبرر

درهرمرحله تاریخ انسانها ضرورت به درکی تاریخ خود وجهان دارند زیرا اهگاهی نیرو  

که درک  جامعه. حرکه برای بهره گیری وانکشاف جامعه استـــــــــــــــــمند ترین قوه م  

ــــه زای پدیده های نو وکهنه را که بــــــمبار. خی نداشته با شد ـازتاریخ و رویداهای تاری  

زرگ  ـــاین رشدی ب.بت و ضبط تاریخ میباشد نخواهد شناخت ـــــصورت منطقی آن که مث  

ان گونه ـــــــو هم   را درک کند ت های فکری که حوادث تاریخی ــــــــــاست برای نهض  

ت ـــجامعه که ازحوادث جهانی بی خبرمانده ازحرک.مدن درحرکت باشد ـــــــــبا کاروان ت  

ستان نتوانستهــــافغان ماننددن عقب مانده اند چنانچه جامعه شرقی اسالمی ـــــاروان تمبا ک  

افغانستان نتوانسته درکار باشد عقب مانده است محدودیت ابزاازجریان های تاریخی با خبر 

بارکود  را انکشاف کند جنگ های داخلی بین گروپ های مختلف سیاسی آخیر تکامل جامعه

                                                                                  .  ع ساخته است  ــمواج   

را که  یی ط به طوری نسبی مساعد است وظیفه کسانی است که جامعهـاکنون که شرای 

.رکت درآ ورند ـــواجع است با کاروان تمدن رسانیده وهمگام به ان به حـــــــــــبارکود م  

  نات وارزش هاـــادرنظرداشت رعایت عنعوبراساس واقعت های عینی امروزی جامعه ب

زیرا تعلیم  .ند ـــهای حیاتی مهم را پی ریزی نمای ی عرصهعالمی پالن ارتقاــــــملی واس

.ی کند  ــــت که لوازم بیشرفت تسهیالت را درمشاغل مختلف فراهم   مـــوتربیه کیفت اس  

معه نوین افغانستان ضرورت است که باسازی  ونو سازی را ده گان جاازاین روبرسازن

رگز والیات کشور آغاز نماید به م و اعاده حقوق همه افراد در برمبنای عدالت اجتماعی

اگر ستون فقرات جامعه .وص درعرصه تعلیم وتربیه که ستون فقرات جامعه است  ـخص

یده زیرا وضع اجتماعی وسیاسی کشور ته باشد بس جامعه دچارمشکل گردـــداش یانحراف

  .یده ومغلق بوده ایجاب می نماید که بادرایت کامل دراین راستآ گام برداشت ـــــــخیلی پیچ

                                                                                      

افغان بدون استسنا بصورت مساوی باید زمینه تعلیم وتربیه  وتحصیالت را برای فرزندان 

ازی و نو ــــــاثر فعالیت های باز س وعادالنه میسر شود در حالیکه در والیات غربی هیچ

.                                                                سازی وجود ندارد   

خت متاثر ــــــن سمردم این والیات به بازسازی و نوسازی عالقمندی دارند ودر عین زما  

ازی و نو سازی  ــــــــــپس الزم است که پالن های بازس و مایوس از این ناحیه می باشند  

ب سمتی وـــــــیکسان در تمام نقاط کشور بدون در نظر داشت هیچ گونه تبعیض و تعص   

          .                                منطقوی مطابقت به اعالمیه حقوق بشرعیار گردد

 ازیکطرف ضرورت های عینی جامعه مرفوع می گردد واز طرف دیگر عدالت اجتماعی

.     باید در همچو عرصه ها توجه صورت گرفت شود. می شود  تامین  

      

1 



 

 

  

لطان العلماـــــموالنا جالل الدین محمد فرزند س     

مجمد بن جسین الخطیبی ازبزرگترینوالدین بها  

هــجری426که درسال.شعرای متصوف میباشد  

که برابراست به زمان.خ بدنیا آمده است ـــدر بل   

که پدرش نوه.  اهــــد خوارزم شــان محمــــسلط  

اه بوده ازفضالیــدختری عالوالدین خوارزم ش  

نادرنزد پدرش اد وهدایت موالـــاولین تعلیم وتربیت وارشعصرخود بوده 

محقق ترمزی ازشاگردان پدرش ید برهان الدین ــــــبود وبعد ازان نزد س

نوی وی ـــنوی معـــوالنامثـــــمهمترین اثرم. سب علم نمــــــــوده است ک

بارواحـــادیث ــآیات قرآن شریف واخاز   بسیح شر ه در انـــمیباشدک   

مجموعه غزلیات اوست که بنام      موالنا ثنوی ـیکند وبعد ازمــرابیان م

گذشته ازمثنوی  وغزلیات کتاب منثور .بریزی یا د میشود ـدیوان شمس ت

                                                             .نام فیه مافیه نیز داردـــب

م جمادی االخر در ـــهجری بعد از مریضی  در پنج 470موالنا در سال 

رحلت نمود و در آرمگاه پدر خویش بــــهاوالدیناز جهان روز سه شنبه   

.                                                                  به خاک سپرد شد  

 نمونه از مثنوی معنوی                               

 

  ـندـکایت میکــــــــهاشـ ند        ازجداییـکایت میکــی چون حـنواز نــبش

ـیده اند ـــــوزن نالـ ازنفـیرم مرد   ده اند   بریــــــستان تامــــرا بیکزنــــ  

ـرح درداشــــتیاقــــش گویمـــتاب      م شرحه شرحه ازفراق ـسینه خواه   

ل خویشــــهرکسی کودورماند ازاصل  خویش      بازجوید روزگاروص  

دمـــجفت بدحاالن وخوشحاالن ش     مالن شـــدعیتی ناــــــــــــمن بهرجم  

رارمنــــازدرون من نجســـت اس    ــی ازظن خـــودشد یارمنـــــهرکس  

لیک چشم وگوش راآن نورنیست       تـــــر من از ناله من دورنیســــس 

لیک کسرا دیده جان دستورنیست    تن زجان وجان زتن مستورنیست      

  د     هــــرکه این آتش نداردنیست بادآتش است این بانگ نای ونیست با  

اتش عشقســـت کاندرنـــــــــــی فتاد     جوشش عشــقست کاندر می فتاد   

 نی حـــــــــریف هرکه ازیاری برید     پردهـــــــا اش پرده های ما درید

ی دمسازومشتاقی که دیدـهمچون      ری وتر یاقی که دید ـــهمچو نی زه  

   .......                                                              

 

 
                                                                                                    

                            زلـــــــــــــــــــغ
                                 بتی دارم که بانازو ادا گیسورها کرده 

 میان چون نیشکربسته دهان چون غنچه وا کرده

 فروهشته نقاب ازرو مکحل کرده دو جادو                            

ده وسمه برابروسرا انگگشتان حنا کرده کشی  

پری روی جفا جوی بسان خویش بد خوی                                                

 به تیری غم زده هندویی چه خون ریزی به پا کرده

بحال عاشقی مسکین جفا چندان نمی گردد                               

جاکرده به سان مردمک گویا دورون دیده   

 به جال عاشق مسکین جفا چندان چرا داری                           

 که مسکین عمرخود را برسری کوی وفا کرده 

 فلک بوی ندارد ازمروت ای پری پیکر                                

 ویا دوران نصیب من غم ورنج وجفا کرده 

                         بگومستوره این دینا نباشد جای آسایش         

 وگرنه این مریم ازچه روجا درسما کرده

             سرگرمی
     1     0       3      6     0    4    7     8   9  

                
 
 
 

 

هجری است که  13مستوره غوری یکی اززنان سخنسرای قرن   

از خوووود بوووه « تحفتوووه العاشوووقین ومفووورح المسووولمین » دیووووان کامووول بنوووام 

بیوووت را در برموووی  3022ایووون دیووووان نزدیوووک بوووه . جوووای گذاشوووته اسوووت 

                                                                          .گیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورد 

            

بوووووده و پوووودراش میوووور سووووید اعظووووم نووووام « حورالنسووووآ » نووووام اصوووولی وی 

هجوووووری در قریوووووه پووووورچمن  1011داشوووووته اسوووووت حورالنسوووووآ درسوووووال 

والیووت غووور افغانسووتان تولوود شووده و تووا پایووان عمووردر انجووا بووه سووربرده 

. نیووووز معووووروف بووووود « بووووی سووووفید پوووووش  بووووی» وی بووووه لقووووب . اسووووت 

 1060مسووووتوره غوووووری هوووویچ گوووواه ازدواد نکوووورده و عاقبووووت در سووووال 

سوووالگی وفوووات یافوووت ودر زاد گووواهی خوووود بردامنوووه  36هجوووری در سووون 

.بووووووووووووووه خوووووووووووووواک سووووووووووووووپررده شوووووووووووووود« زور» کوووووووووووووووی بنووووووووووووووام                                                                               
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 افقی               
 غورینام سلطان -1

والیت .نفس-0

              مرکزی افغانستان 

رکان  حج یکی ازا-3

دران صورت 

مجموعه .میگیرد

                             ممالک

نوع .شراب-6 

                       .مریضی است

     ازاعضای تنفسی-0

              تظاهر.است

نام جایست در -4

روسیه وهم جنگ 

 پایان  کوه.است

رهب ووحشت -7

 حیوانات

در اختیار .باخبر -8

 داشتن 

ندم به گ.پارسا  -9

                پشتو 

 عمودی 
چاشت درپشتو -1

 نام پهلوان افغانی .

نام شهری در -0

نام .جزیره العرب 

 شهریست درایران  

 بلندی .مرد محترم -3

 نشم -6

 فکر   -0

پایتخت شهریست  -4

 دراروپا

قبول .فریب -7

 تبیله.نکردن

نام .یک درپشتو -8

 پادشاه ابدالی 

 مغرور.زینه -9

                     

 

 سخنان سودمند 
 ایه ـــرمــــزســــیــــــــــــــــه چـــــــــــــــــــــس

 جاعتـــــخاوت،مروت،شـــــــس.وانمرداستج

 ب کسان مگوی ــب خود بینا باش ،وعیـــبرعی. 

  دین به دنیا مفروش تانباشی ازخاطره

 .هافراموش 

  به طاعت خود مغرور مباش وسخاوت پیشه

 .کن

  از مردم ابله ونادان بگریز ،دوست زیرک

 ودانا گزین،

 ایی چشم وزبان نگهداریددرخانه هرکه در. 

 جامع وتن تان را پاک نگهدارید. 

  سه خدمت است که به بزرگان عیب نیست

خدمت پدر ومادر،خدمت استاد ومهمان ،خدمت 

 .مسافر

0 



                                                           :گیتبل 
 او بنیان.مندترین مرد دنیا قرارگرفت  بل گیت که درمقام ثروت

 0اوشخصی سخی است که بیش از . ت است گذارشرکت مایکروساف

 لندا گیت به کمک های خیریه بمصرفطریق بنیاد می دالررا از ملیارد

 .رسانیده است

 :مارک کوین

 ل بلیونر امریکای کار گشای انترنت وصاحب تیم باسکت با

NBA 

 :لیکاشنگ

 ثروت مند ترین مرد آسیاه بلیونروصاحب کمپنی هایت چی زین

 .وامپو

 :لکشمی می تل

 واز .انگلیسی که درهند بدنیا آمده است و بلیونر فوالد است 

 . جمله ثروت مند ترین مردان دنیا

 
  ممی
 

   
 

                            

 ملک الشعرا

شخصی درمجلس حاضربود که شاعری چرت وپرت گو مجلس گرم 

                              :        پرت وپال میگفت  چپکرده چپ وراست

:شخص سر را در گوش برده وگفت  .زمانیکه شاعر از پر نفسی افتاد  

:شاعربا عصبانیت گفت .بنده را عفو نماید که جناب عالی را نشناختم   

         . خیلی عجب است آقا که مرا نشناختی ، من ملک الشعرا هستم 

                                                            : شخص جواب گفت 

شدید ؟                                              قع ملک الشعرا از چه مو  

در : شخص گفت . شد  نزدیک خواهشاعرگفت هنوز نشد م   درآینده  

. آینده نزدیک مرحوم الشعرا خواهید شد   

:غذای هضم شده   

. ش مال نصرالدین امد ازمال پرسان کرد شخصی بی  

.خیلی وقت می شود غذا را هضم کرده نمی توانم : گفت   

:مال گفت   

.این به بعد غذای هضم شده بخورید من به شما توسعه می کنم که از  

                                    

 

 

      کزی دروالیت غورروند بازسازی وتوجه دولت مر 

      

ازتوافقات بن ووعده ای ملیارد ها دالر کمک کشورها که بعد 

شبنی های زیادی برای مردم وعامه ملت که وبه افغانستان خ

ازجنگ وکشمکش های چند دهه خسته شده اند بوجود 

آوردهرچند روند بازسازی وسرمایه گذاری دربخش های 

صنعتی مراسالت ، مخابرات چشم گیروقابل احساس است 

هرکس سوال برانگیزاست که آیا  ولی یک چیزبرای

!            دربازسازی عدالت رعایت شده یا می شود ؟   

اولیه مردم غور به خصوص اهالی شهرچغچران ضرورت   

اسفالت سرک داخل شهر،برق،آب اشامیدنی که برای هرکدام 

ازموارد فوق الذکر منابع کافی وجود دارد عدم توجه مسولین 

ی برای رفع مشکالت اولیه این ملت ومقاماتی عالی رتبه دولت

دورافتاده و دورشده ازعرصه سیاست این را نشان می دهد 

که اگر یک والیت یک قوم وزیر، والی وحتی معین نداشته 

باشد نمی تواند ازمزایای مساوی بازسازی برخوردار شود 

چند شبی گذشته ازطریق رادیوتلویزون ملی افغانستان 

که دریک  .ان تهیه کرده بودگزارش ازجلسه شورای وزیر

قسمت ازاین گزارش وزیرفوائید عامه به شورای وزیران از 

 آغاز کاراسفالت وپخته سازی سرک درشهرچغچران خبر

درحالی که هیچ گونه خبری ازترمیم ویا نوسازی .داد 

ویااسفالت درشهرنیست آیا مسولین به سطح وزرا 

می دهند  درگزارشات خود به تعدای پروژها ونمبر گزارش

اساس ان گزارش را آرایه می یا اینکه واقعت ها رادیده وبر

نمونه دیگری ازبی عدالتی وعدم مساوات  دهند ؟

دربازسازی به والیت غوراینست که چندی قبل مقداری یک 

یکنیم ملیون دالرامریکای برای والیات که کشت  الی ملیون

ازطرف مواد مخدردرانها تقلیل یافته بود وعده پرداخت آن 

که دران ذکری ازوالیت وزارت مبارزه بامواد مخدرداده شد

غوربعمل نیامده درحالیکه والیت غور ازجمله والیات می 

باشد که درمقایسه به سالهای گذشته تقلیل قابل توجه درکشت 

زرع وترافیک مواد مخدرصورت کرفته است خواست ما 

اشد اینست تادر بازسازی عدالت ومساوات رعایت شود تا ب
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 خوانفرا                                 

ی بوده ودر ــی فرهنگی واموزشــماهنامه اندیشه جوانان علم

 ی را   ــــی وآموزشنگـــتالش این است که مطالب علمی وفره

 ال ــــتا با ارس ا داریمـــاز تمام قلم بدستان تقاض.ر برساندبنش

 . مطالب علمی وفرهنگی به ما یاری رسانند

ماهنامه اندیشه جوانان در نشر مطالب دست باز دارد مطالب 

 .فرستاده شده نشر می گردد
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