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تان ـديشه جوانان غورباسنياد انب

 ردم ــفصل زمستان را به كافه م

بريك ـــــــــشريف ومتدين غورت

ل ــعرض  ميدارد  زمستان فص

است كه برف ان مايــــــه بار پر

 .رشد وافزايش نباتات مي گـردد

يام ــپستان ـصل زمفرارسيدن ف

ين ـــــــــــاور صلح و صفا در ب

اه رب ـــــاز بارگ. جامعه است 

ده سال ـجليل خواهانيم تاسال آين

 پر بركت  سال نويد دهنده براي

دهاقين باشد تا بتوانند از زمين 

راوان ــــــهاي خود حاصالت ف

نه كار ـــتا هم زمي .بدست آورند

سر يــبراي يكتعداد قشر جوان م

  .توانندـگردد و از يكطرف ب

الت مزارع در افغانستان ـحاص

 .باال رود

صل زمستان كه نعمت خدا ـدر ف

 ين آشكارا ميــدر روي زم(ج)

 ال جديد مي باـگردد پيام آور س

 ين ه بابهار نوـسال جديد ك. شد 

 .آغاز مي گردد

 كار مي گرددـاز زمستان ان اش

 ان پر برف و ــمستوبراي شما ز

 نياد انديشه ــب . خواهيمان ميبار

غور باز تاب دهنده جوان 

 بوده و به  هيچن  انديشه جوانا

 باط ندارد در ـــارگان دولتي ارت

 تان دست باز ـــنشر مطالب دوس

 ال شده نشر ـــــدارد مطالب ارس

 .مي گردد

 عال كاميابي وـاز بارگاه ايزد مت

ما را در تمام كار ــسرفرازي ش

 .ها ميخواهيم
  .بنياد انديشه جوانان غورباستان

 
 

       اند یشه جوان                                     ـــنامــههما
     

                        سرمقاله

 
 قرار است منار باستاني جام باز سازي گردد.
نگــقرار است منار جام از طرف  وزارت اطالعات و فره  

ت ـــــو يك قسم دجريان دار عمال  باز سازي گردد كه كار ان  
 پاياني ان ترميم گرديده است منار جام كه يكي از اثار تاريخي

ي ــوالسوال.ه در واليت غور انستان بشمار ميرود كوديديني افغ  
هرك موقيعت دارد كه در زمان امپراتوري سلطان غياث ـــــش  

د ـــمتر مي باش 36ن غوري ساخته شده است و ارتفاع ان ـالدي  
ان هري ــــــــي واستاق جام در پهلوي دريائ خروشكه در واد  

ام كه باـــرود در بين درهاي سنگين جام موقيعت دارد منار ج  
بنا به  ـماري ان ـــعاليترين سطح معماري گرديده است كه مع  

ته است وجز ـــبعضي روايت هاتوسط محمد علي صورت گرف  
نمان ا ـاي خه جنگ. از ابدات تاريخي افغانستان بشمار ميرود  

وز ده هاي اخير ملك الطويفي كه تمام افغانستان را رنجورـسـ  
پيكره باستاني جام نيز از صدمات اين .ته استــــــوملول ساخ  

محروم نماند و ويران گرديد و اكنون كه پيكرهنگ ها ـاين ج  
     ت وصدمات زياد رابر پيكرخودـــــــزخمي حوادث گرديده اس

  وزارت اطالعات فرهنگ به كمك رياست.  متحمل شده است
    .يم ان نمودندـــــشروع به ترماطالعات فرهنگ واليت غور 

   تحمل شدهـــــصدمات زياد را م.ردم ميباشد منار كه شناخت م
  .است افتاده ن ده ميشود كه در يك منطقه گوشــــه چندي. است

      ز خشت هايو قسمتي ا.ي به ان توجه ننموده است ــــكه كس   
            .                            آن به غارت برده شده است

   وريان  بوده  ــت غـــــوزماني منار جام بيانگر شهامت وعظم
     . طه مينموندــــتان سلــــــوامپراتوري آنها بوده كه  بر هندوس

       در  شمنديم تاــــــــــاز وزارت محترم اطالعات فرهنگ خواه
       كه بيانگر تاريخي داتـــــــــــراستاي حفظ ومراقبت آثار  واب

                  .سعي نمايدفرهنگ و كلتور مردم بشمار ميرود
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 تصويري از منار جام
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 توماس اديسون   مخترع     
درخانواده متوسط 6381ادسون درسال    

يالن بدنياامدازابتدا كودكي ودرشهر م  
 كنمجكاوو جستجوگربودو درهمان اوان 
 جواني د ست به ازمايشات حيرت اوري  

هرش ازمايشگاهي درزيرزمينيوااو باخ  
ه بودند پنهانخانه كوچك شان درست كرد  

 ني دست به ازمايشات كوچك ومهمي 
 ميزدند معلمين وي از كنجكوي هاي او 

 .ي بردند ــــــبه ستوه مي امدند و هميشه به پدرومادرش  شكايت اديسون را م
گاري و ـــخبرن وي بعد از مدتي توسط پدرش به ميشگان رفته وابتدا به حرفه

 كر اوراــــفـوسيتي  موضوع بود كه سپس دست به انتشار روزنامه زد  الكتر
هميشه بخود مشغول ميكرد او با اختراع فونو گراف وميكروفون توسط همان 

ت ــكه در آزمايشگاه خانه اش بود به موفقيت بزرگ دسوسايل ساده و ابتداي 
سوب ـــكه شاهكار اختراعات وي مح( المپ)يافت اديسون با اختراع  گروپ 

كي و ظلمت ـــــــيه مردم جهان نموده گيتي را از تامي گردد خدمتي بزرگي ب
فت الستسك مصنوعي جنبه وسيـعي تري ياـ نجات داد خدمات وي با اخترهع

اتش ـــــــــوادامه تالش هاي بي وقفه شبانه روزي اش سبب گشت كه اختراع
 .عنوان گردد 822متجاوز از 

شت ـــخ.ع ذخيره برق منب.   لكوموتيوبرقياز ديگر اختراعات وي ميتوان از 
 هاي مــــفل.  چراغ هاي الكتريكي بي خطر. تيليگراف.ميكروفون  .   سمنتي 

شتي  ـــپيل ها ي با زگ.  دستگاه تفكيك سنگ معدن. مخصوص كمره عكاسي 
 .باطري هاي القلي  وده ها اختراع بر جسته ديگر را نام برد .

 ه از او ــــــــج پنج فرزند كاديسون دوبار ازدواج كرد و حاصل اين دو ازدوا
  .باقيماند
ع ــضعف و اختالل در شنواي گوش بود اين امر علي رقم ايجاد مان راو دچا

. در امور روزمره وي در اراده خلل نا پذيرش خدشيه وارد نساخت
ات اديسون زمينه طرقي مكاشفات وتحقيقات بسياري از اختراعات ـــــاختراع

 . بعد از وي بوجود اورد   ديگر را براي دانشمندان
درهشتاد و چهار سالگي چشم از جهان فرو بست در حاليكه  6386او در سال 

شر ـــجهان از هر قساليان سال نتيجه تالش هايش در ذهن تقريبا تمامي مردم 
ه ــــوذهن و صنف ودسته باقيست و احترام فوق العاده اي براي او تا ابديت  ب

    .ارمغان اورده است
 

 استاد غالم حيدر يگانه                                          

  استاد غالم حيدر خان يگانه در                                  

 هجري درواليت(6880)سال                                  

 6831در سال .غور بدنيا آمد                                   

 ي دارـــــاز رشته دري،انگلس                                   

 ارغــالمعلمين عالي هرات  ف                                   

 الدي  ـــمي6338درسال .شده                                    

 تحصيل دررشته زبان ادبيات                                   

 هــبلغاريارا در دانشگاه صوفي                                  

 هــبه پايان رسانيده واز ان زمان تااكنون دراين دانشكاه ب 

 وبه كار ترجمه مييباشد تدريس ادبيات فارسي مشغول م

 ت ـــپردازند در افغانستان به عنوان معلم ومامور در والي

 وبعد( فرهنگ)اون مجلهـــــــــــغور وسپس به عنوان مع

 تــمديرنشرات انجمن نويسندگان افغانستان در كابل فعالي

 هــبيشترين دلبستگي هارا در عشق شعر ،قص.نموده است

 .مردم دارند براي كودكان وپژوهش فرهنگ

 ودك دارد اودر ــــحصيل در بلغارستان ماند ودوكبعد از ت

 ار ترجمه ــــــو همچنان به ك.دانشگاه صوفيه تدريس مكند

 غریبانهدو شعر از دفتر       .مي پردازد
  اين باغ سيه                           

 تنگ آمده اين شهربمن بال وپرم كو

 ين باغ سيه تا بپرم راهبرم كوز                       

 اهـــدرديده من خاك سياه گشته تماش

 ه خونين جگرم كودــتا گريه كنم دي                    

 تنگ است هواي فلك و سينه گردون

 ائ دگرم راه درم كوـــمن مرغ فض                   

 غم نيست حديثي كه بگويم به عبارت

 وسم آزاد ترم كوــــدلم ممن تنگ                      

 يـهرشب قلم  ودفتر واشعار غريب

 شد بي اثر اين نسخه دوايئ دگرم كو                  

 گرسنگ شودواژه بود درد ز اهن

 د اثرم كو ــــــاسمي كه چو آتش بمان                  

 يبمـــــــمن رفتنيم زنده و مرده نشك 

 ن پدرم كوـــطوي زماي باد وطن بو                  

 ض    
 
 
 

 
 

 

   
 

                                                                                                 
                             
  

               
 

 
 
 

 
 

   
    
     

.....ميوه عشق  
               ـگريعشق عبارت از ان اروزويست كه انچه را خود داري از ان دي

.  كني و لذتي را كه او حس ميكند از ان خودت داني  

نيـــــــهاي آدمي راتحمل ك هرگزعاشق مشو مگر ان زمانيكه بتواني همه عيب  

ز ــــاز معشوق بدست مي اوري، هرگ هارامش محال است زيرا هر انچ قدرعش 

.چيزي جز نقطه اغاز تمناهاي تازه تري نيست   

كاش ميشد من وتودست در دست قضارابه شالوده اين نظم غم آلود برويم  سپس   

.برسد  ،فلكي تازه چنان پي فكنيم كه دل اسوده به كامشاز نو   

شاط ـــــــفقط يك چيز وجود عشق را ثابت مي كند ، عمق ارتباط ،سرزندگي ون

   .،اين ميويست كه عشق با ان شناخته مي شودهردو طرف 

0 



 
1.                           

 افغانستان در قرن بيستم
هاي  شرفتــمردم افغانستان ازآن زمانيكه وارد قرن بيستم گرديده اند شاهد  پي

ان ـريقي مملكت خويش هستند بخصوص در زمچشم گير در راستاي آبادي و ت

عد ـكه بقاضي امان هللا خان مردم توانستند براي اولين بار به راديو گوش دهند 

ل نيز ــين خط ريـو اول  .در زمان صدارت شاه محمود آغاز گرديدوقفه زياد  از

-تم به بعد پيش رفت مخا ـاز قرن بيس .در زمان امان هللا خان به افغانستان آمد 

                      حمل ونقل خريد طيارات ، پالن اسفالت سرك ها، ساختنبرات 

  .  پيشرفت ها ي قرن بيستم مي باشد  بند ها واعمار نقشه هاي شهري از  جمله

هيدن ـــدر قرن بيستم از زمانيكه شعر فارسي وارد مرز هاي نوي شده وبا فراج

                                     . از قالب هاي كهن با مضامين تازهاي غنامي يابد 

كنند  شاعران افغانستا ن مي خواهند سهم شان را در اين حركت تاريخي ادبي ادا

عر و ـــاعران افغانستان كار دست جمعي  شاعران فارسي  را عامل موثر شــش 

  امروز زبان دري يك ظرفيت  بسيار وسيع وبسيارعظيمي. مارند  ــــادب مي ش

ستان ايران و ـــكار دسته جمعي صدها شاعر نويسنده در افغاناز زيباي در اثر 

تجديد نمودند  چاپ نمودن . ت آوردند در تا جيكستان و در نيمه قاره بدس" قسما

گ ــــــكتوب قديمي ، تر جمه نمودن كتوب عربي به زبان دري رشد دادن فرهن

ادبي زبان دري كه در قرن بيستم صورت گرفته و بخاطر غنامندي ارزش هاي 

  .                  است غنا مندي به زبان دري ميباشدفرهنگي  در افغانستان بوده 

يس ـه پيشرفت ها درذ زمان االحضرت محمد ظاهر شاه باباي ملت تاسو از جمل

.                              مكاتب تشكيل اردوي منظم  و ساير پيشرفت ها ميباشد   

گ هاي ـــــوارد ميدان جنگ ها گردديد  جن فغانستاناكه و در آواخر قرن بيستم 

ت  كه از زمان ــوارد نمو ده اسخانمان سوز بر پيكر افغانستان صدمات زياد را 

                                               .به بعد  افغانستان هيچگونه آرامي را نديد 

در امان تمام آبدات تاريخي جاهاي ديدني مناظر باستاني همه از صدمات جنگها 

                                                   . حمل گرديد نماند وخسارات زياد را مت

هره ـــــــــبي ب جنگ هاي خانمان سوز ده اخير افغانستان را از تكنالوژي جديد 

              ساخت  وافغانستان راكه يكزما ن با كاروان تكنالوژي در حركت بود 

تان را از كاروان تكنالوژي باز داشت ــــــــــــــــجنگ هاي خانمان سوز افغانس  

ب مانده جهان بشمار ميرود ــــنون افغانستان از جمله كشور هاي عقـــــــــــو اك  

ايه هاي آن از ــــــــول جنگ هاي داخلي بود  همسدر ده هاي كه افغانستان مشغ 

فاده نموده  وگرو هاي زياد را تربيه نمودند ـــــــاست" يت افغانستان سوــــــوضع  

                                                                .     ودر افغانستان فرستادند 

غول جنگ ساخته و از اقتصاد افغانستان استفاده نمايند ــــــــــتا افغانستان را مش  

خي كه قدامت شان به چندين هزار سال ــــــــتا آنجائيكه قسمتي زياد از آثار تاري  

. ته شده است ــشاي آن ها به نما يش گذابه غارت بردند و در موزيم همي رسيد   

ام ان ها جزاز فرهنگ  و ميراث تاريخي مردم افغانستان مي باشد ـــــــــــــكه تم  

را شكر گذاريم  ( ج)داوند ـــــاكنون كه وضعيت افغانستان رو به بهبود است  خ  

توانيم در آينده كه ما ميتوانيم در سايه امن و ارامي  به تعليم خود ادامه  دهيم تا ب  

ت در جامعه گرديم تا افغانستان رنج ديده را بسوي طريقي پيشرفتـمصدر خدم  

                           .زندگي نمايد داده تا نسل آينده بتواند در سايه امن و آرامي 

  

  

گردش                             
:ي گفتـــسه دوست مي خواستند  به ميله روند   دوست اول  

:شت روغن كباب مي آورم دومي گفتمن نان گو  

:ومي گفتــس.من چلو مرغ كچالو ديك و كاسه را مي آورم   

.را مي آورم  منم برادر خود  

 

 لغات
اب در زبان ــبچيم همي كت. معلم از شاگرد خود پرسان كرد   

.انگسي بنام چي ياد مي شود   

بوك شاگرد گفت  

نام چي ياد    ـــــــكه كتابچه را ب.  معلم دو باره پرسان كرد    

:شاگرد گفت . ميكنند   

     .بوگچه
.....................نكته هاي روز        

 فساد از كار ماگم مي شود يا نه

اداره ، ميل مردم ميــشه يا نه                              

 خدايا رشوت كاغذ پرانـــــــــي 

    ــم ميشه يا نهدرون چاه لـــُم لـُ                           
 مود روز

.كسي كه هنوز هم به فكر روزي حالل است: ديوانه   

پرنده تيزبالي كه پس از خريداري وپيش از رسيدن به دفتر : قرطاسيه

.  نا پديد مي گردد   

           .بازي چه دست بچه هاي امروزي : موبائل

.منبع در آمد زمستاني: برفپاكي   

است كه عوض گرم كردن بخاري جيب عبارت از مواد : محروقات 

.ها را گرم مي كند  

                          (................يعقوبي)عبيدهللا   :  ديزاين و كمپيوتر                   .............   بنياد انديشه جوانان غور باستان: صاحب امتياز 

.......................      تحت نظر متعلمين:  هيت تحرير                          (....ابراهيمي) فايق (...يعقوبي)  محمدهللا :    مدير مسول  

.2133622816-2131828132: تيلفون هاي تماس                         ..(..پيمان)عبدالواحد  (.فضلي)دايرحم خ :معاون مدير مسول  

                 :                                                         ايمل آدرس                                 (..............رحيمي)محمد نادر ( ..ياري)جاويد :  سردبير

(............................طوفان)نظر محمد  :معاون سردبير  

(..........منش)محب هللا  (.....شميم)سلطان : گزارشگران   

Andishjawan_2008@ yahoo .com 
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