
  خانه و خانواده، کانون خوشبختی و سعادت

  

  »قطبی«سید ضیاءالدین 

  

این اواخر زیور  نوشتھ شده و در صفحھ ٢٧٨کھ در » قطبی«از محترم سید ضیاءالدین  اثریست زیبا

  .بھ عالقمندانش عرضھ گردیده است چاپ یافتھ و

بدرد  ،داشتن مطالب آموزندهکتاب، با  کھ واقعاً  ،طوریکھ مرور کوتاه بھ محتویات آن صورت گرفت

 کتاب ھای بیشمار را، جمع آوری مطالب با تالش ھای زیاد در نویسنده خورد جامعھ افغانی بوده و

مطالب کوتاه، کھ خواننده از خواندنش  ارزش را با عناوین زیبا و با موضوعات مفید و ریسرچ و

  .مفید میباشد و وخواندنی گنجانیده است کھ یکی پی دیگر دلچسپ یخستھ نشود در اثرش طور

  :نویسنده با قبول مسوولیت، با خط زرین در شروع این اثر چنین نوشتھ است

. عروس است بھترین تحفھ برای داماد و زندگی شما و این کتاب بدون شک بھترین رھنما در«

  .یمئچنین حرف شان را تائید مینما ،ھم ما واقعاً  ».امتخانش کنید

داکتر  پروفیسور :تکمیل غرض ارزیابی بھ شخصیت ھای مھم کشور بعد از مذکور اثر

» حبیب«اکادمیسن پوھاند داکتر اسدهللا  ،»رھین«ل سوداکتر عبدالر پروفیسور ،»سیرت« عبدالستار

نظر گذاشتانده و بھ شکل  از فرستاده شده کھ ایشان این اثر را عمیقاً » عثمان«و داکتر محمد اکرم 



خواندان این اثر مفید را برای خانواده ھا توصیھ نموده  ضمناً  شتیبانی کرده واز کتاب مذکور پ تقریظ

  .اند

زندگی : مورد است در یگوناگون یمطالب و عنوان بوده ٩۵ از اضافھ تر ،محتوایات مندرجھ کتاب

شوھری چیست؟، زندگی خانوادگی، مسوولیتھای  نازَ زندگی  ،چیست؟، ھدف از زندگی چیست؟

 ،راز ازدواج سعادتمند ،از دواج یعنی چھ؟ ازدواج سعادتمند ،سالم ۀخصوصیات خانواد، خانواده

وظیفھ زن  ،زندگی، وظیفھ زن در نقش صاحب خانھ خانھ، وظیفھ زن در وظیفھ زن در ازدواج سالم،

خانھ چرا؟،  زیاد در یسر و صدا انگیزه ھای آن خسر ھا و نقش مادری، مداخالت خشوھا و در

 مورد اطفال و در مورد اختالفات بین والدین و ھمچنان موضوعات خیلی ارزندهء دیگر نکات چند در

بدرد خور، در  کدام آن سازنده و تربیھ آن در عرصھ ھای مختلف زندگی نوشتھ شده است کھ ھر

آرزو میرود کھ  خانواده میباشد کھ تالش نویسنده در این موارد خیلی قابل قدر بوده و کانون خانھ و

کھ بھ گونھ ھای مختلف در خانواده وجود دارد  خانواده از کتاب مذکور استفاده کرده تا بحرانی ھر

  .زین گرددگخوشبختی جا  جایش سعادت وبھ  رفع، و

بدون شک زندگی  اگر از مندرجات این اثر در زندگی روزمره استفاده بعمل آورده شود مابھ نظر 

  .چنین زندگی ھسیتم انتظار ما در ءکھ ھمھ خواھد شدی طور شما

ھمین نویسنده بھ چاپ  از )بخوانید تا بدانید گسترش معلومات،(دوجلد بنام  کتاب دیگری در عالوتاً 

 ،علمی موارد مختلف اجتماعی، در اطالعاتی، ب معلوماتی ولصدھا مط از رسیده است کھ اضافھ تر

جھان  منطقھ و ،ھای تاریخی کشوربنا  ثار تاریخی، اماکن وآای  ھم تاریخچھ سیاسی، دینی و ،ادبی

 در ھر خانھ و یداشتن چنین کتاب. آن بی خبریم حدودی از تا است کھ ما یکدام معلومات میباشد کھ ھر

  .کتابخانھ ضروری است

سالون منزل گذاشتھ  بوده باید باالی میز رفیق ایام تنھایی و است کھ این کتب رفیق سفر قابل تذکر

  .استفاده صورت گیرد اً فوقت ن وقتاً آ شود تا از

چاپ بھ ھ حصف ٧٠نیز در ) گقتنی ھای ناگفتھ، سخنان پند آموز(کوچک دیگر بنام  ھمچنان اثر و

تجزیھ بھ ضم  نگاه تحلیل و آن از بند ھر یا سخنان آموزنده است و وجیزه و ۵٠٠رسیده کھ شامل 

 عرصھ ھای مختلف مثالً  در اندیشھء خیلی عالی و محسوب می شود کھ با افکار خود، کتاب جداگانھ

، مطالعھ، حق داشتن ،دانش علم و ،خانواده، ورزش و مطالعھ و ھزندگی، زندگی زناشوھر، خان

 اوالد، و پول، زیبایی، والدین و و کار ،دوست ،وقت نویسنده، سند تحصیلی، مسائل دینی، مھمانی و

  .قابل استفاده میباشد اً مسائل گوناگون دیگر مندرجات این کتاب را تشکیل میدھد کھ واقع



نویسنده بچاپ نرسیده  کنون از کدام مستقل تا جداگانھ و ای چنین سخنان در یک مجموعھ مابھ نظر  

  .است

 ھستی، ءحقایق درباره افغانستان، سھ واژه(نویسنده کتب دیگری بنام ھای  اخر این اثر در

را ) موسیقی معلومات گنجینھ ھای ھنرجلد سوم گسترش  خانواده و جلد دوم خانھ و المعارف،تادایر

  .بھ چاپ برسد نیز بھ امید اینکھ کتب متذکره روز و دارد کارشان قرار اشت داده اند کھ زیردیاد

 کرده بھ امید آرزو »قطبی«خالق یکتا برای محترم  ازی ایشان موفقیتھای بیشمار قدردانی از با ما

  .ھمکاری ھای بیشتر شان ھستیم

  :دیرا میتوانید از آدرسھای ذیل بدست آورکتابھای متذکره 

   :تماس شوید یا بھ ایمل آدرس ذیل در و) +(31 6 41 41 60 61: فون نمبر

Qutbi@live.nl 
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