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د کاتب خصويص پوهنتون او د قلبي ،صدري او عایي ناروغیو انستیتیوت څخه لیدنه وشوه
د لووو ز هدک وووزز زهد د د داووود دز د وو د
ئووو د د و خووو وهوووو وود وووو دز د
قلبووووووي ووووووون ر دز اوووووو ي وووووو ز و
د س ود څخه ل ن ه زوزه .
د لووو ز هدک وووزز زهد د د داووود دز د وو د
ئووو د ووو ا ووو وتدلله زبوووند د و خووو
وهوووووو وود وووووو لوووووه وسووووو و دز
وحهووو و ک د ل وون وووت و و د ال و د
د هښوووو دز درند دوووه د الووو د خوووت وووه
وولووو د بترووو وووه د ه ووواو زوووزو دز وووه
و د وود ووو و و و د داووود دز د و د د
وتزګتدوو و وت اريل وولو ټي د زوز .

د خصويص محصالنو چارو ریاست د وروستیو

معین علمی وزارت تحصیالت عالی یک تعداد پروژه های

لوړو زده کړو وزارت رسپرست د افغانستان کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ميل پوهنتون له

فعالیتونو لنډ راپور

انکشافی را در پوهنتون شیخ زاید افتتاح منود

مسئولینو رسه ولیدل

.

دکتووور لطو اهلل خیرخووواه معوویز علمووی وزارت تحصوویالت عووالی
و هیئووت همووراه شووان ،اوومز نجووارت از جریووان آزمووون بسووت
هووای کووادری توهنتووون شوویخ زایوود خوسووتپ ،یو تعووداد تووروژه
های انکشافی را نیز در ایز توهنتون افتتاح نمودند.

درند ده د لو ز هدک وزز زهد د د داود دز د د
ئ د د قلبي ووون ر دز ا ي ز و د سوو ود
وس و دز ډدوټتد و خه د وپلو واز وه جت و له
دغوی ز وښووو و ن د و ز و و د د ول دز
وح هو و د زه وه بتوه و وپله د ي دز د س ين
زج به وه دبسن ډز خه ز ور.

.
.

۷

نشستی به منظور ارایه توضیحات در مورد اهمیت شبکه تحصیلی و تحقیقی افغانستان برگزار شد

ورکشاپ آموزشی که از سوی ریاست منابع بشری
تحت عنوان « آگاهی از تروسووویهر های اداری و
مدیریت اسووناد » برای کارمندان ریاسووت عمومی
جامعات و تخ ص صات وزارت تح صیالت عالی دایر
شده بود ،با موفقیت خاتمه یافت.
در ایز ورکشووواپ آموزشوووی  ۱2روزه  ۰5تز از
کارمندان ریاسووت عمومی جامعات و تخصووصووات
ا شتراک نموده بودند که در ق سمت ترو سیهر های
اداری و مدیریت اسناد آموزش دیدند.
ګرانه لوستونکیه!
که تا سې غواړئ چې ستا سو لیکنې په لوړو زده کړو اونېزه کې
خپرې يش ،نو کوالی شـــې چې خپلې لیکنې ،نیک نظرونه او
سامل وړانديزونه په الندې پتو را ولیږئ.
خوانندگان گرانقدر!
تقاضاااد یم نظریااات و پیشاا دات ت تااار

تدااب دد اا ت

نشر ت ین هفته ناده داا داا اریک نما ت و همن اار دلا ا
ون

ته های تاار

تداب نشار ت یان هفتاه ناداه ط ریاق

یمیل و یا داه ا ل دقاتقیم داه یاساب العاات نشار ت و
و دط عاده سال ت ی .

۷

.

مفتی ع بدالکریم امیری ر یس م نابع بشوووری وزارت
تحصیالت عالی طی سخنانی از شامالن ایز ورکشاپ
خواسوووت تا از آنکه که در ورکشووواپ آموخته اند ،در
میدان عمل تطبیق و عملی نمایند.
هم چنان مولوی داود حق انی ر یس بررسووی اسووناد
ریاست عمومی جامعات و تخصصات از ریاست منابع
بشری و آموزگار ورکشاپ یاد شده تشکری نمود .
محفل با توزیع تصدیق نامه ها برای اشتراک کنندگان
و دعا خیر به تایان رسید.

د اوو تحصیيل بنسټونو لپاره د انټرنیټي خدمتونو تړون السیک شو
در افتتاح ایز توروژه هوا کوه راډیوو شویخ زایود پوهنځی ژورنوالیز

و ارتباطوات ،فووار تحقیقوواتی پووهنځی زراعووت ،کلنیو

.

۷

جمع آوری مواد هفته نامه :زمری یعقوبی
صاحب امتیاز :وزارت تحصیالت عالی
نشانی :کارته چهار ٬کابل افغانستان
مدیر مسوول :مدیرجان کوټوال
سال تاسیس ۱۹۳۱ :خورشیدی
هیأت تحریر :اخترمحمد عبیر ،محمد اسلم اسلم
تیراژ 2۰۵ :نسخه
و ناصر خان شیرزی
گزارشگران :کاوون رمز ،محب اهلل امیري و قاسم جویا محل چاپ :مطبعه ریاست نشرات وزارت تحصیالت عالی
وب سایت وزارتwww.mohe.gov.af:
تصویر بردار :احمد سیر معرفت
شماره تماس۵2۵2۰۵۵۹2۰ :
صفحه آرا :عنایت اهلل حنیفی
آدرس الکترونیکیministrymohe@gmail.com:
مصحیح :الفت اهلل حلیم

حیوووانی و

تووروژه شووفاخانه کووادری شووامل مووی باشووند ،هیئووت رهبووری
توهنتوووون یووواد شوووده ،اسوووتادان ،محصوووالن ،کارمنووودان اداری،
نماینووودگان مقوووا والیوووت خوسوووت و نماینووودگان رسوووانه هوووا
حنورداشتز .
معوویز علمووی وزارت تحصوویالت عووالی در جریووان نجووارت از
تروسه آزمون بست هوای کوادری توهنتوون متو،کره ،بوه شوامالن
آن در رابطه بوه شوفافیت آزموون اطمینوان داد ادهارداشوت کوه در
ایز امتحان امکان هیچ نوع تقلب وجود ندارد.
وی هووم چنووان حوویز افتتوواح تووروژه هووای انکشووافی یوواد شووده در
توهنتوون شویخ زایوود خوسوت ،گفووت کوه ایوز تووروژه هوا در کنووار
عراه خدمات بوه مورد  ،در قسومت کوار هوای عملوی محصوالن
نیووز مووویر مووی باشوودا موصوووو ااووافه نموووده ادهارداشووت کووه
افتتوواح شووفاخانه کووادری اوومز آنکووه در بخوو فعالیووت هووای
عملووی محصووالن مفیوود تلقووی مووی شووود ،بوورای موورد والیووت
خوسووت در راسووتای عراووه خوودمات صووحی و ت وداوی آنووان نیووز
مویر می باشد .

در برگ
های این
شامره

 رسلیکنه.

Development Company
Afghanistan

"
Faiz
Satellite
" Communications

.

Afghanistan

۷

"

روی حل مشکالت لیلیه مرکزی پوهنتون کابل بحث صورت گرفت
معیز مالی و اداری وزارت تحصیالت
عالی با م سؤالن توهنتون های کابل
و طبی کووابوول روی چگونگی حول
مشوووکالت لیلیووه مرکزی توهنتون
کابل بحث و گفتگو نمود.

 سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم.

 سخنی با خوانندگان گرانقدر! 
  تحقیق :مفاهیم اساسی
 غوره ویناوې

Telecom

طریقه استحصال آهن

 د اسالمي حاکامنو ،اخالق او صفات.

 د میوند تدریيس روغتون له...
  مثلث بر مودای شبکه های اجتامعی

در ایووز نشسووت ،دکتووور اسووامه عزیووز ر وویس
توهنتووون کابوول ،توهنیووار دکتووور فنوول الوورحمز
رحمانی ر ویس توهنتوون طبوی کابول و معاونوان
مالی و اداری توهنتون های

۷

هفته نامه
تحصیالت عالی
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روی حل مشکالت لیلیه مرکزی پوهنتون کابل...

رسول الله صلی الله علیه وسلم له کور څخه تر غار ثور:

ترتیب :مدیر جان کوټوال

.

لوړو زده کړو وزارت رسپرست د افغانستان کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ميل پوهنتون له ....

موو،کور اشووتراک نموووده ،در بوواره برخووی مشووکالت
لیلیه مرکزی توهنتون کابل بحث نمودند.
مولوووی حووافم محموود حاموود حسوویب معوویز مووالی و
اداری وزارت تحصویالت عووالی ،اوومز تأکیوود بوور حوول
مشووکالت محصووالن ،یوو کمیتووه بوورای عراووه
خدمات بهتر تشکیل داد.

«

».

د خصويص محصالنو چارو ریاست د وروستیو ...
.
.

.
.
.

«
.

.
:
.

».
.
.

.
د اوو تحصیيل بنسټونو لپاره د انټرنیټي خدمتونو تړون ...

.

!

" Afghanistan

.

"

.
" Telecom Development Company
.

.
.

.

"Afghanistan
.

Faiz
Satellite
"Communications

معین علمی وزارت تحصیالت عالی یک تعداد پروژه
"Afghanistan

:

.

!

.
.

"
.

Development
Company
" Afghanistan
.

.

Communications

"Satellite
.

Faiz

Telecom

های انکشافی را در پوهنتون ...

سووواس انهنیووور هموووایون ر ووویس توهنتوووون شووویخ
زایووود خوسوووتپ و شووومار دیگوووری از مسوووئوالن
ایووز توهنتووون از افتتوواح تووروژه هووای یوواد شووده
ابوووراز خرسوووندی نمووووده ،وعوووده سووواردند کوووه از
تووروژه هووای متوو،کره در قسوومت انهووا کووار هووای
عملوووی محصوووالن و عراوووه خووودمات بوووه مووورد
استفاده اعجمی خواهند نمود .
قابوول رکوور اسووت کوووه بووه خوواطر ار گووو،اری از
خووودمات معووویز علموووی وزارت تحصووویالت عوووالی
و ر وویس توهنتووون شوویخ زایوود ،دسووتار افتخووار بوور
سووور آنوووان توسوووف جوانوووان فعوووال آن والیوووت
گ،اشته شد.

هفته نامه
تحصیالت عالی

4

شامره یکصدو نودو چهارم  -سال نهم -جوزا  0410هـ.ش

سخنی با خوانندگان گرانقدر!
عزیووز خواننووده ی هفتووه نامووه تحصوویالت عووالی
السال علیکم و رحمت اهلل و برکاته!
جای نهایت سرور و افتخوار اسوت کوه از سور لطو و
راووای خداونوود منووان بووه وسوویله ایووز صووفحات بووا
شما در ارتباط قورار گورفتیم البتوه عالقمنودی شوما
نسووبت بووه ایووز نشووریه و حسووز معاونووت دوسووتان
بوواور هووای مووا را بوورای رسوویدن بووه اهووداو متوقعووه
مبنووی بوور تقویووت تحصوویالت عووالی کشووور و تبووادل
افکار و مراوده در کار رسانه یی قوت می بخشد.
خواننده نهایت گرامی!
هفتوه ناموه حااور کوه بوا امکانوات محودود بوه ایور
تووالش همکوواران ریاسووت نشوورات وزارت تحصوویالت
عووالی نشوور میگووردد ،زمووانی مویریووت و مثمریووت آن
هویدا خواهد شد که قلم بوه دسوتان و عالقوه منودان
چون شوما عوز خووی را جوز کورده و هرکوی بوه
نوبووه و توووان خوووی در راه غنامنوودی برگووه هووای
ایز نشریه ادای دَیز نمایید.
از آن جا که هموه میودانیم شورایف کنوونی کشوور بوا
مشکالت عدیوده ای دسوت و گریبوان اسوت و حووزه
تحصوویالت عووالی نیووز بووه نحوووی درگیوور چنوویز
مشکالت اسوت و بودون شو کوه اعنوای خوانواده
تحصووویالت عوووالی نیوووز از ااووورار چوووال هوووا و
مشکالت آن بی نصویب نمانوده انود ،اموا دسوت زیور
االشووه نشسووتز و رسووالت قلمووی خووود را ادا نکووردن
چیزی جز رکود و قطوع روابوف نصویب موان نخواهود
کوورد و اوقووات تربووار خوووی را کووه بوورای ایووز
مسووؤولیت شووری و خوودمت بوورای موورد خوووی
مخت نموده ایم به هدر خواهیم داد.
ایووز ی و واقعیووت اسووت کووه فعالیووت هووای وزارت
تحصوویالت عووالی در بعُوود نشووراتی و تبلیغوواتی مووی
توانود تواییرات شوگرفی را در ارهوان عاموه ،بوه ویو ه
محیف اکادمی کشور ببوار آرد کوه بوه یقویز بواالی
ابعاد تطبیقی سایر برنامه هوا در ایوز حووزه نیوز تواییر
گ،ار خواهد بود.
به باور ما ایز امور زموانی بوه نتیهوه مطلووب خواهود
انهامید کوه مسویر آگواهی دهوی و ارایوه معلوموات و
ارقا در ایز نشوریه صوادقانه و عادالنوه انهوا شوود
و هفته نامه تحصویالت عوالی بتوانود ودیفوه خووی
را منحیث تل ارتبواط میوان مورد  ،جامعوه اکادمیو
و مسؤوالن امور بخوبی تی ببرد.
دوستان عزیز!
دست اندرکاران ریاست اطالعات ،نشرات و روابف عامه
وزارت تح صیالت عالی در هماهنگی باهمکاران قلمی
خوی و تحت هدایات هیأت رهبری ایز وزارت در
تالش اند تا با ایهاد ف نای همفکری ،اعتماد متقابل و
همدیگر ت،یری در جهت تطبیق برنامه های وزارت

ختر دحم ع یر

تحصوویالت عالی مطابق قوانیز و مقررات ناف،ه و تالیس وی
امارت ا سالمی افغان ستان ،ف نای باهمی و روابف ح سنه را
برای تی شرفت و ایهاد امکانات بهتر محیف اکادمی فراهم
سازند .
رشد فکری قشر محصالن ،صن استادان ،شناخت استعداد
های جوان و خالق ،تبادل افکار ،ایهاد فنووای تحصوویلی
معیاری مههز با ارزش های دیز مقدس اسووال  ،تقویت
فعالیت های علمی و فرهنگی ،کم برای ایهاد بهتریز
راهکار ها برای تقویت تحصیالت عالی ،ایهاد فنای اعتماد
و همدلی ،ایهاد راه های حل برای بیرون رفت از مشکالت
و بز ب ست های کنونی ،شناخت بهتر از یکدیگر ،ایهاد و
تقویت انگیزه برای کار م شترک و حرکت دل سوزانه در راه
تیشرفت علم و معرفت در کشور از اهداو اساسی ایز نشریه
است .
انتجووار مووا ایووز اسووت کووه مخاطبووان اصوولی هفتووه نامووه
تحصوویالت عووالی کووه عموودتاْ مسووؤوالن ،اسووتادان و
محصووالن ایووز عرصووه را تشووکیل میدهنوود ،در همکوواری
با غنوی سوازی موواد و محتووای ایوز هفتوه ناموه بوه موا
بایوندند و ما را یواری رسوانند ،زیورا بوا درک ایوز واقعیوت
که کشور موا بوا نیرنوگ هوای کشوور هوای آزمنود عقوب
نگهداشته شده است و اینو کوه توس از تیوروزی اموارت
اسوووالمی افغانسوووتان و شکسوووت متهووواوزیز ،دوبووواره
صوواحب اسووتقالل و خووود مختوواری شووده اسووت برماسووت
تا دست بوه کوار شوویم و شوانه بوه شوانه یکودیگر در راه
اعتالء مویهز عزیوز خووی بکوشویم توا مورد موا آرا و
خداوند منان از ما راای باشد.
گفتنی ما به شوما خواننوده گراموی ایوز اسوت کوه هرقودر
نشوریه حااوور بوور وفووق مووراد صوون مخاطووب ،غنامنوودی
حاصل نماید و نشر تیوا هوای ایوز نشوریه وسوعت یابود
امتیاز آن بور موی گوردد بوه هموهٔ موا کوه توانسوته ایوم
دسووت بدسووت و شووانه بووه شووانه هووم در راه تیشوورفت
تحصوویالت عووالی کشووور سووهمی را ادا کنوویما هرگوواه بووا
ایوز حرکوت خووی بتووانیم یو هفتوه ناموهٔ معتبور و
ارزشوومند را عراووه نموواییم کووه انعکوواس دهنووده صوودای
همووه صوواحبنجران ،دانشوومندان و نخبووه گووان تحصوویالت
عووالی باشوود و هوور عنووو ایووز خووانواده اعووم از اسووتاد،
محصوول و کارمنوود خووودش را در ایووز آیینووه بنگوورد و در
بهبووود واووعیت تحصوویالت عووالی از ایووز دریکووه نق و
ایفا نماید ،قوادر خوواهیم بوود توا ارتباطوات همگوانی را در
ایز حووزه توامیز و نیوروی مشوترک ،خوالق و بوا ایموان
در عرصه رشد علم و دان در کشور داشته باشیم.
تووس بیاییوود مووا را در ایووز عرصووه یوواری رسووانید و هفتووه
نامه خود تان را تقویت کنید!
خدایا تو آن کز که تایان کار تو خشنود باشی و ما رستگار
ومز اهلل التوفیق
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د میوند روغتون له رئیس ډاکټر نورستان شینواري رسه ځانګرې مرکه

د قيامت په ورځ د بدملنو انسانانو بدبويي

طریقه استحصال آهن

درکه ک ون ی :دحم سلم سلم

توهنوال لیال «قادری»
روش تووازه تووری تاحوودی امووروزه جانشوویز روش
بسوومر شووده اسووت درایووز روش از سیسووتم کوووره
باقلووب بوواز ) (open heart furnace
اسووتفاده میشووود شووکل ریوول کوو ودیووواری ایووز
تبدیل کننده از موواد قلووی دیرسووز ماننود MgOو
CaOتوشوویده شووده و آن را بووا آهووز ناخووال
خوار شوده از کوووره بلنود و  Fe2O3وبوال خووره
سنگ آه ) (CaCO3تر می کنند.

!

.

.
.

هوووای بسوویار گوور ومخلوووطی از گووازات گوور
رابورروی ایوز موواد عبوور موی دهنود تامهموعوه بوه
صووورت موو،اب درآیوود ا درایووز حووال اکسوواید هابووا
CaOحاصوول از تهزیوه سوونگ آهو ترکیووب مووی
شوود ناخالصویهای آهوز بوه وسویله Fe2 O3
اکساید موی شووند وکواربز موجوود درآهوز ناخوال
مبوودل بووه کوواربز دای اکسوواید شووده وبووه صووورت
حبواب از سوطح مواده موو،اب خوار موی شووند ونیووز
توش ناسوزک کووره بوا ناخالیصوهای دیگور آهوز
ترکیب شده وبه صوورت گودازه هوای سوب بورروی
آهز م،اب قورار موی گیرنودا ایوز روش طووالنی تور
از روش قبلووی اسووت  8تووا  ۱۵سوواعت طووول مووی
کشد ا ولوی کیفیوت فووالد بهتور اسوت ونیوز درحویز
عمل با نمونه برداری موی تووان خوال بوودن آهوز
راکنتوورول نمووود کنوودی عموول را میتوووان بووا افووزای
حهم مواد جبوران کوردا موثالً درهرتخوت 2۵۵پ توز
آهووز خووال بووه دسووت آورد واز طوورو دیگوور بووا
غلجت مشوخ موی تووان عناصور دیگور از قبیلوی
V, Ni , Cr , Coو  wتنگسووتز را نیووز در
امز عمل ااافه نموود و بوه ایوز ترتیوب الیواژی از
فوالد بوا نسوبت در صود مشوخ تهیوه کوردا یو
نمونوه از فووالد اودزنگ Stainless Steel
کووه اسووت کووه متشووکل از  22درصوود آهووز ۱۳ ،
درصد کرو و  ۳درصد نیکل است.

و ک ز زو!
ېتهی

دټولو تی :رص و
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هفته نامه
تحصیالت عالی
شامره یکصدو نودو چهارم -سال نهم -جوزا  0410هـ.ش

تحقیق :مفاهیم اساسی

غادا خاوریز

تحصالت عاا ی ت ب اال نتقاال ت نا
د رم تار تیگاری
دخ

داه عدا

داه دحصاالر و دقاتر

ت ت کاه تر ت یا ت نا

ط

کا ت عصر حاضر وط ده وط داا طتر و داا همیاب تار ا

دااه نگااا

و عرضا خا دات و یفا

ت نا

تحقیقاات علمای و دا ظم ساب .یان
دیاروت .د اادر ط

یاهتااه هااا و تحلیاال هااا ت طدی ا تحقیااق ختصاااق ت ت

ا

تر یان سات ر

سااب .ت ب ا دیااروت تااا

ت نشم ر و خ ر دار دا ت ت وم تر سدم هعال دگیرن .

 :1دق ده
تما تالشووهای موجودات زندر روی زمیز به دو مقصوود
خالصووه میشووود۱ :پ تالش برای بقای نفس 2پ تالش
برای بقای نسوولا اما تالش انسووان بنابر داشووتز قدرت
تفکر انتزاعی ،از ایز م حدوده فراتر میرود و آن تالش
برای دریافت حقایق و ر سیدن به چ شمل معرفت ا ستا
ان سان فطرتاً عالقه مند ا ست تا به حقیقت ا شیا و تدیده
ها تی ببرد تا بر مبنای آن تصووومیم بگیردا در ی نگاه
اجمالی در می یابیم که در کل انسوووانها به دو شووویوه
ت صمیم میگیرند یکی به ا ساس گمان و خوا سته های
نفس نفس اماره پ و دیگر بر مبنای عقل و تدبیرا
به اسوواس تعلیمات اسووالمی نفس اماره حربه و وسوویلل
شیطان ا ست و به ا ساس گمان هم نمیتوان به حقیقت
راه یافت اما عقل اسووت که با تدبیر انسووان را به جادر
حقیقت رهنمون می شود .هرگاه ان سان در ت صامیم خود
به خاطر اعمالی که انها میدهد ،از تدبیری بر مبنای
فیصووولل عقل کار نگیرد و برخالو آن به کا نفس فرو
رود و یا به گمان متو سل شود ،فرجا کار او جز ح سرت

چیزی دیگری در قبال نخواهد داشووتپا تس برای نیل
به حقیقت باید با فعالیتهای عقالنی و اصوووول تدبیر
آشوونایی تیدا کنیما نخسووتیز ودیفل عقل آن اسووت تا
امیال نفسووانی را تحت کنترول در آورد تا انسووان گمراه
نشودا دومیز ودیفل آن ایز است تا به مدد آن شخ
بتواند اهداو ف عالیتهای خود را درسوووت تعییز کندا
سومیز ودیفل عقل ن شاندهی راه و روش در ست برای
دستیابی به اهداو مشخ شده میباشدا
در معارو اسالمی دو راه برای رسیدن به حقیقت وجود
دارد :نخستیز راه همانا وحی الهی است که راه مستقیم
برای نیل به حقیقت تنداشته میشودا راه دو کوششهای
انسوووانی بر مبنای فعالیت عقالنی اش میباشووودا ایز
کو ش شها م ستلز نجم ،دقت ،صبر ،ا ستقامت ،تیگیری
شوووبکل اطالعات میباشووودا ایز شووویوه مانند راه رفتز
کود کان اسوووتا از ز مانی که کودک راه رفتز را فرا
میگیرد و سووواس با گامهای کودکانه خود را به هدو
میرساند ،شاید چند بار بافتد تا ایز که در نتیهل تمریز
و م مار یت خطر سوووقوط و اف تادن او کاه یا بد و

مثلث برمودای شبکه های اجتامعی
اگر کار مهم و ب سیار اروری ندا شته با شیم ،تاجایی
تیگیر شبکه های مهازی ه ستیم که خ سته شویم،
چ شمان ما ب سوزد و گردن درد بگیریم ،حرو زدن از
عد حنور در فناهای مهازی ،اگر غیر ممکز نباشد
بسیار سخت است.
شبکه های اجتماعی مثل شمشیر دو لبه است ،اگر از
ی طرو معلومات مفید و م سایل مهم روز در آن به
نشر می رسد از سوی دیگر باعث ایاع و اتالو وقت
بی ازحد کاربران می گردد.
یکی از دوسوووتانم که کارمند یکی از وزارت های
سکتوری ا ست برایم گفت که ساعت یازده بهه شب
وارد شبکه اجتماعی فیسبوک گردید و مشاهده کرد
که اکثر کارمندان وزارت "انالیز" بودند که در میان
آن ها یکی از معینان وزارت نیز شووامل بود ،در ابتدا
فکر کرد که شوواید "دیتا" موبایل ایز معیز س وهوآ
روشز مانده باشد ،اما حس کنهکاوی ا باعث شد که
برای ی تیا ارسووال کنم که بالفاصووله از سوووی
معیز یاد شده جواب تیامم داده شد.
اگر شما محصل توهنتون خصوصی و یا دولتی با شید،
زمانی که شب هنگا وارد شبکه اجتماعی فی سبوک
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6
گام های اسوووتوارتر گردد ا ما در هر حال به د قت و
هوشووویاری نیاز داردا ایز راه به وسووویلل تحقیق تیموده
می شودا به هرحال در نتیهل تحقیق بخ شی از حقیقت به
دسووت می آید نه کل حقیقت بنابران محقق باید آنکه
را که در نتیهل تحقیق دریافته اسوووت ترتوی از حقیقت
بداند و از آن برای دریافت حقیقت بزرگتر بهره گیردا
کنهکاوی برای دریافت حقیقت عط بی تایان اوالد
آد استا بشر از ابتدای خلقت خود در جستهوی کش
حقایق اشووویا و تدیده ها بوده و همیز کنهکاوی برای
دریافت حقیقت بخشووی از غریزر او را تشووکیل میدهدا
برای شناخت هر مههولی ،سوالی به رهن خطور کرده
و ساس ح سب فرا ست و تهربل خود به دریافت جواب
آن مبادرت کرده اسوووتا گاه در ایز راه در بند اوها و
خرافات افتاده و خود را با آن به نحوی قانع ساخته است
و گاهی با ا سلوب علمی به کنه حقیقت ا شیا و تدیده ها
راه یافته ا ستا همیز روحیل کنهکاوی و عط ان سان
برای کشوو حقایق تایه و اسوواس تحقیق را تشووکیل
میدهدا شناخت اکثر تدیده ها و تبدیل شدن آن از حالت
مههول به معلو یمرر همیز کنهکاوی هاسووت ا امروز
بشر در نتیهل تحقیقات علمی ،موفق به کش بسا تدیده
هایی گردیده اسوووت که زمانی از مههوالت به شووومار
میرفت و در هالل خرافات تیکیده شوووده بودا در نتیهل
د ستیابی به ا سلوب و شیوه های نویز و علمی تحقیق
وااح و حقیقی تری از جهان ارایه میشودا
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د اسالمي حاکامنو ،اخالق او صفات

لیکوال :الحاج مولوي عبدالباقي حقاين

پاچا او حاکم ته په ژمنې د وفا رضورت!
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عبدالطی آرش

می شووووید متوجه می گردید که از اسووواتید گرفته تا
کارمندان اداری و از محافجیز امنیتی تا ر یس توهنتون
همه "انالیز" هسوووتند و ایز مسوووأله برای معلمیز و
متعلمیز مکاتب نیزصادق است.
شووبکه های اجتماعی"فیسووبوک ،تویتر و انسووتاگرا "
درافغان ستان درتهلوی ایز که باعث ایاع وقت کاربران
می گردد منبع مهم برای اخبار جعلی ،نفرت تراگنی قومی،
م،هبی و حزبی می باشد در فنای سیاست زده افغانستان
بیشووتریز ادبیات نفرت در همیز شووبکه های اجتماعی
تولید و تخ می گردد.
از سوووی دیگوور بعنووی از جوانووان"دختوور و تسوور"
ازطریووق هموویز شووبکه هووای اجتموواعی تیووا هووای
مسووتعهز"صوووتی ،تصووویری و نوشووتاری" بووه ی و و
دیگر موی فرسوتندا ترسوه زدن بوی از حود محصوالن
درایووز شووبکه هووا باعووث شووده تووا آن هووا وقووت کووافی
برای مطالعوه نداشوته باشوند و سوطح سوواد ایوز افوراد
جامعه با گ،شت هر روز تاییز آمده برود.
سوال اساسی ایز است که چطور می توانیم زمان حنور
خوی را در شبکه های اجتماعی تنجیم کنیم و با استفاده
مویر از شوووبکه های اجتماعی از اووویاع وقت خوی

.

).

جلوگیری کنیم درایز قسوومت راهکارهای مختل وجود
دارد.
راهکار اول:بازه زمانی حنورتان را در شبکه های اجتماعی
مشخ کنیدا یا صبح ویاهم شا حنور تیدا کنیدپ
راهکار دو  :تی از چرخ زدن در شبکه های اجتماعی،
میزان زمان حنور تان را با نصب زمان سنج بدانید.
راهکار سو  :در زمان های مرده روزتان در شبکه های
اجتماعی چرخ بزنید.
راهکارچهار  :روزه مهازی بگیرید.
راهکار تنهم :جایگزیز داشته باشید مطالعه ،ورزش ویاهم
ی سرگرمی مفید دیگر سید مهتبی حسینی نیا،۱۹۳2 ،
22پ
منابع
مهله ها ،مهله موفقیت ،روزنامه ها ،هشوووت صوووبح،
اطالعات روز ،سایت ها و سایت بی بی سی فارسی
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۲۱ـــ علــم او د وینــا ملکــه وپوهــهل لــرل پــه
راتلونکې ګڼه کې...

