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خابات بعضی شکایات از تقلب روند انت

گیز میتواند بر نتیجه اش چالش بران

 باشد!!!
 خورشیدی، میزبان سرنوشت سازترین واقعه تاریخی بر 6131ماه حمل سال  61افغانستان در 

قول انکشاف و سوق دهی آن در زیر چطر دید کشور های همسایه و جوامع بین الملل بود که ب

قلب معروف انتخابات سپری شده توام با امورات چون: سری بودن، سرتاسری بودن، عاری از ت

ن جدی ، عادالنه بودن، فضای دوستانه، بدون مداخله کشور های خارجی، با تامیهای سرنوشت ساز

ز دوربین امنیت توسط نیروهای ملی امنیتی افغانستان.....! برگزار گردیده است. اما، دید فوق ا

و سازمان  حقیقت بین مقامات دولتی و طرفداران دولت کنونی است که با دید مشاهدین موسسات

ات را به نتخابات کامال فرق دارد، سازمان های نظارت به انتخابات، نتیجه انتخابهای نظارت بر ا

ر ذیل است؛    این روایت و تحلیل میگیرند که تا جایی قابل قبول همگان قرار گرفته است و قرا

عوض )پر شدن صندوق ها به نفع کاندیدان مشخص، اشتراک اشخاص زیر سن، رای دهی مردان ب

ه های ت های متعدد رای دهی با یک اسم و مشخصات، تفاهم کلی خط زدن برگزنان، داشتن کار

ته شدن افراد رای دهی بین ناظرین انتخابات و مسئولین انتخابات، کمپاین در روز انتخابات، گماش

و اشخاص مشخص به پوست های آمریت، مدیریت و مامورین ثبت و توزیع اوراق توسط 

ا به نفع ر سازی کارکنان انتخابات از حمایت بر پرکردن صندوق هکاندیدان/نامزدان زورمند، وادا

ظرین البته موارد متذکره در کلیه نقاط افغانستان همانطوری که نا چند نفر محدود....وغیره(

والیات بوده  انتخابات ذکر نموده اند، یکسان نیست. ما شاهد نقاط کلیدی و از قبل ناامن بعضی از

بخاته، تاهنوز با شفافیت کامل انتخابات در آن نقاط برگزار گردید. خوش ایم که در روز انتخابات

اساسی اش  هیج کاندیدی از افشای تقلب و تخطی در انتخابات سپری شده سخن نمیگوید و علت

از طرف کمیسیون مستقل انتخابات است.                  جنتای اعالم هم شاید عدم آگاهی ایشان از  

و تخطی های  یجه انتخابات های قبل در رابطه به نحو بازپرسی و بررسی تقلبتجارب حاصله از نت

یر مستقیم در انتخاباتی ثبت شده توسط ناظرین انتخاباتی نشان داده است که نظارت ایشان تاث

اند و فقط  برهم زنی نتیجه انتخابات ندارد )نهاد های نظارت انتخاباتی، نهادهای نمادین/سمبولیک

بدوجه از تمویل کنندگان بین المللی، تاسیس گردیده اند(.                               بر مبنای اخذ  

ایش مراکز و محالت رای دهی در روز انتخابات و شاکثریت مطلق مردم بر این نظر اند که؛ گ

اشتراک اجتماع برای انتخاب زعیم آینده کشور شان سمبولیک میباشد، بدان معنی که تصمیم 

در رابطه به گزینش زعیم آینده افغانستان از قبل طرح ریزی شده است و نتیجه آن به گیری ها 

 حکومتی ها منحیث یک دستاورد، راز است. 

 استاد قربان محمدی                                            
 

 !هایی تلخ در مورد چای شیرینواقعیت

ت و سالمت سصبحانه مزه خوب و دلچس یب دارد اما شکر برای مغزاتن مفید نی  هنگامدرست است که چای شریین در 

ال بربد.طر بیاندازد و وزن را ابشکر مهراه اب چای می تواند سالمت دندان ها و کبد را به خ شام را هتدید می کند.  

آ ن را اکهش می  ه و اکراییبرریس ها نشان می دهند مرصف مداوم شکر در وعده صبحانه روی معلکرد مغز مه اتثری گذاش ت

                                                           دهد و دانشمندان در این زمینه پژوهش های خمتلفی را اجنام داده اند.

حتت اتثری قرار می  گفتین است آ ن دس ته از رژمی های غذایی که فقط شامل قند و "فروکتوز" هستند فعالیت های مغز را

  ک به سلو  های مغز خمتل می کند.ند چون تواانیی انسولنی را برای مکده 

ی شود که شکر قند فروکتوز در میوه ها نزی ایفت می شود اما قند آ ن برای بدن مشلک زا نیست و مشلک زماین اجیاد م

المت اتن مرصف مهراه اب نوش یدین های داغ به ویژه در وعده صبحانه مرصف شود و متخصصان توصیه می کنند برای س

" در وعده صبحانه اس تفاده کنید زیرا مرصفشان ابعث 3شکر را حمدود کنید و به جای آ ن از "اس ید های چرب امگا 

رشین را  پس از  این به بعد متوجه مرصف روزانه چای شریین اتن ابش ید. اگر چای افزایش هوش و حواس می شود.

اهریعبدالغفور طین تر است.                                     دوست دارید، ایداتن ابشد که زندگی از آ ن شری   

 کشد؟یم دوم دور به انتخابات ایآ
انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی افغانستان برای اولین بار که مسئولیت کلی این انتخابات توسط 

رهبران و مسئولین افغانی بدون مداخله و همکاری فزیکی نیروهای بین المللی کمک بر امنیت و جامعه بین 

ی شمسی در کثیر از نقات کلیدی و امن هجر 6131ماه حمل سال  61المللی، تنظیم و اداره گردیده بود، در 

افغانستان موفقانه برگزار گردید. تعداد اشتراک کنندگان در این انتخابات دور از تصور دولت داران کنونی و 

بود که به هفت ملیون شخص واجد شرایط رقم میزد. به نظر من علت اصلی اشتراک  بیرون جامعه بین المللی

که در هر منطقه،  بودندامزدان انتخابات شورای والیتی در این انتخابات همان نخارق العاده مردم افغانستان 

مردم حد اقل نامزد را میشناسند و قرابت دوستی مردم محل با کاندیدان شورای والیتی، آنها را وادار ساخته 

و هم به است تا سری به مراکز رای دهی زده و رای خود را هم به کاندید شورای والیتی مورد نظر شان 

کاندید ریاست جمهوری بدهند. گفتنی است که نتیجه حاصله این انتخابات نیز مثل انتخابات های گذشته بطور 

کامل قناعت بخش نیست و عاری از تخلف و تخطی نبوده است. )پر شدن صندوق ها به نفع کاندیدان 

ی متعدد رای دهی با یک مشخص، اشتراک اشخاص زیر سن، رای دهی مردان بعوض زنان، داشتن کارت ها

اسم و مشخصات، تفاهم کلی خط زدن برگه های رای دهی بین ناظرین انتخابات و مسئولین انتخابات، کمپاین 

در روز انتخابات، گماشته شدن افراد و اشخاص مشخص به پوست های آمریت، مدیریت و مامورین ثبت و 

زی کارکنان انتخابات از حمایت بر پرکردن صندوق توزیع اوراق توسط کاندیدان/نامزدان زورمند، وادار سا

ات را به چالش میاندازند.      ها به نفع چند نفر محدود....وغیره( موضوعات اند که نتیجه صد در صدی انتخاب

وزیر  –با ائتالف هایکه قبل از انتخابات بین کاندیدان ریاست جمهوری جریان داشت، داکتر زلمی رسول 

تان نسبت به ده کاندید دیگر در محظر عام برنده تلقی میشد. که بر اثر کوشش و تالش خارجه اسبق افغانس

تیم اعتدال، برابری و سازندگی تحت رهبری داکتر زلمی رسول توانستند فعالیت های انتخاباتی چشم گیری را 

لت کنونی و به نفع خویش انجام دهند که اساسی ترین فعالیت شان، متقاعد ساختن ستون نیمه برجسته دو

برادر آقای حامد کرزی )عبدالقیوم کرزی( میباشد. همچنان گذشت سردار محمد نادر نعیم و آوازه 

گذشت.....! اغلب مردم افغانستان به این باور بودند که پایه اصلی دولت کنونی، موافق طرزالعمل های تیم 

دولتی به نفع خویش میتواند نتیجه انتخابات  اعتدال، برابری و سازندگی است و این تیم، با استفاده از امکانات

  61را از یک گوشه به گوشه ای دیگر بکشاند که خوشبختانه نگرانی مردم در این راستا بعد از اعالم نتایج 

در صدی انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بیجا اعالن شد و نتایج اعالم شده قرار ذیل 

                                             م که:رسیمیج ده درصدی آرا به این نتیجه از نتای         است:

 . مثلث شوم که به پیروزی زلمی رسول دل باخته بود در دور اول از صحنه خارج شد.               6

 . عبداهلل عبداهلل تنها کاندیدی که امید پیروزی را در دور اول دارد.                     2

 ا در دور دوم می داند.          . اشرف غنی که از پیروزی در دور اول ناامید شده، تنها چانس کامیابی اش ر1

ه دور دوم در حکومت آینده . سیاف و گل آقا شیرزوی دو کاندیدی که تنها با کشیده شدن انتخابات ب4

           سهیم خواهند شد چون کشیده شدن انتخابات به دور دوم را این دو کاندید نتیجه تالش خود می دانند.

م ورد زبان های افغانستان نشینان است، به تعبیر ومگرایی و تحول و تداحاال، سخن از تیم های اصالحات، ه

ده در صدی انتخابات، انتخابات به دور دوم خواهد کشید. نشست های  بعضی از اشخاص بعد از مشاهده نتیجه

محرمانه بین نامزدان پیشتاز نیز اشاره ای بر کشیدن انتخابات به دور دوم مینماید. اما، خوشبختی مردم 

افغانستان و دولت افغانستان تا حال این است که هیج یک از رقیبان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری 

ان از نحوه برگزاری پروسه سرتاسری و سری انتخابات و نتایج فعلی انتخابات نا راضی نیستند و همه افغانست

ی است که در صورت کشیدن روند نکاندیدان نتیجه این انتخابات را به نفع افغانستان تعبیر میکنند. گفت

گی های کامل جهت برگزاری انتخابات به دور دوم، کمیسیون انتخابات قبل از قبل اعالم کرده است که آماد

هر چند نتیجه نود درصد باقی مانده آرا تا تقریباً یک ماه دیگر مجدد و دوباره انتخابات سرتاسری را دارد. 

اعالن خواهد شد، اما براساس قانون اساسی افغانستان اگر هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری در دور 

د، دور دوم انتخابات با حضور دو نامزد پیشتاز برگزار می نخست، آرای پنجاه در صد جمع یک را کسب نکنن

نادر نادری رئیس موسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان می گوید: هنوز زود است تا در مورد دور  شود.

                گل رحمان فراز                                       دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت شود. 

 

امه ــماهن  
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آینده از حکومت دمخواست های مر  

قانون، اس تقال ، حقوق مساوی زمانیکه در حمدوده یی جغرافیایی طبقات خمتلفی به خود می ابلند و افتخار میکنند به داشنت 

مرد و زن ، و اب شوق و ذوق متام آ ماده ای پریوی از قواننی انفذه کشور و اطاعت/احرتام از تصاممی فرد شامره ی ک حکومت ات 

ندازه این پاینی رتبه ترین مامور آ ن، در قبا  این مهه ایثار از دولیت که خباطر چننی مفهوم اجیاد گردیده، چه توقع دارند؟ و ات چه ا

مهه خیا  در حضور این ملت به منایش در آ مده است؟، کواته و آ چنه در اولویت خواس ته های طبقات این جغرافیا قرار دارد 

 خارج از انصاف خنواهد بود که از دید چهار گروهی خمتلف برمال گردد.

اجیاد کننده متام زمینه ها برای لکیه طبقات در قدم او  امنیت که سازنده و . خواس ته های ی ک جوان حتصیل کرده از حکومت: 1

و اتباع ی ک کشور میباشد. اب اتمنی امنیت و صلح خواس ته های بعدی این طبقه که عبارت از اجیاد زمینه های حتصییل داخیل 

اهل آ ن،  و خاریج، زمینه های اکراییب برای جواانن، رشد اقتصاد بنابر ی ک میاکنزیم، آ زادی اندیشه و بیان، سپردن اکر به

..... به حتقق (دخرت)مبارزه اب عنعنات انپس ند و خرافایت و توجه به مسایل ترشی ک زندگی و تشکیل خانواده مانند فروش انسان 

 خواهد پیوست.

طوریکه ذکر گردید، امنیت رکن اسایس جتارت است ی ک ابزرگان نزی میخواهد که  خواس ته های ی ک ابزرگان از حکومت: .2

ن وی تضمنی گردد و اب وجود این پدیده حیایت )امنیت( آ رزو هایش را که هامان اجیاد سیس مت علمی اقتصاد، امنیت ما  و جا

حامیت از برانمه های میل و بنی امللیل ابزرگاانن هجت رشد اقتصاد میل، تشویق و حامیت مهیشگی دولت از ابزرگاانن داخیل 

زار آ زاد و بندر ها برای واردات و صادرات مرشوع و قانوین مواد و و خاریج، کنرتو  و نظارت درست از رسمایه گذاری، اب

اخذ درست و منصفانه مالیات از زابن بریون آ ورده و در فضای مملو از قانون و امنیت، رفاه و آ زادی زندگی حق طلبانه از 

 دولت خبواهد و در رشد دولت سهمی گردد.

طبقه جامعه )دهقان( هامنند حتصیل کردگان , ابزرگاانن و جواانن نزی در  اثر گذارترین . خواس ته های ی ک دهقان از حکومت:3

روش نایی امنیت از حکومت میخواهند که مضن تقویت امنیت و از زیر چرت امنیت خواس ته هایش را که از دید آ ن سازنده ی ک 

اری، آ موزش دهاقنی، ظرفیت کشور مرتیق، آ سوده، رسسزب و هبشت گونه ابشد چننی اید کرد: اجیاد سیس مت زراعت و مادل

سازی، میاکنزیه ساخنت حفظ  نگهداری تولیدات دهاقنی و حاصالت زراعیت آ انن، اجیاد زمینه های صادر درآ مد های زراعیت 

و ابزار های کوچ ک و بزرگ برای اس تفاده جویی طبقات دیگر از حاصالت بدست آ مده، هجت افزایش این حاصالت، از 

جیاد بند های آ ب گردان و اب در نظرداشت حفظ رسمایه های میل به زیبایی و شادایب این دایر حکومت میخواهند که اب ا

 بیافزاید.

نیازمندترین طبقه این جامعه ) ابنوان( که بیشرتین رجن و آ سیب را درطو  جتربه های اترخی . خواس ته های زانن از حکومت: 4

 بیان ایده های شان به حرکت بیاورند بدون ش ک اولنی چزییکه رساغ دارند روبرو شده اند، هرگاه اب ابراز آ رزو و امید زابن اب

مهنی ) امنیت( است. اب بدست آ وردن این ایده میتوانند اب گشودن لب به بیان خواس ته های شان از حکومت که هامان: حقوق 

هنگ زشت )انسان فرویش( و بد  رشعی، قانوین، برشی، تشویق به درس و حتصیل، اجیاد زمینه های اکری، از بنی بردن فر 

 دادن، بگشایند.

در نتیجه در می ایبمی اینکه بدون امنیت و صلح هیجگونه آ رزو و ایده، نصیب ما منی شود. و این امنیت است که سازنده و 

زمندی اجیاد کننده مهه زمینه ها و خالق مهه ابتاکرات رفاه و آ سایش است، روی این ملحوظ طبق خواس ته های اولیه و نیا

های طبقات خمتلف جامعه خواهان امنیت و آ رامی می ابش می، ات ابشد روزی هامنند جوامع دیگر در پرتو امنیت بتوانمی دست به 

آ فرینش های اقتصادی، س یایس، اجامتعی، فرهنگی و دیین بزنمی و ببالمی، درک منایمی اینکه انسان و انسانیت و زندگی برای 

 یمیرویس خادم غور                                               و قدرت بنا شده است. کوشش، اخرتاع، درک، مهدیل 
 

 

از نگرانی تا خوشبینی و 

 امیدواری!

بات را بیشرت کرده برگزاری موفقانه انتخاابت رایست مجهوری افغانس تان امیدواری افغان ها برای داشنت آ ینده ابث  

              گرفته است. است. قمیت زمنی و موتر که پیش از انتخاابت اکهش ایفته بود، بلند رفته و ابزار رونق خویب

در ماه های پیش از انتخاابت رایست مجهوری و شوراهای والییت، دلهره هایی در مورد آ ینده افغانس تان وجود داشت. 

به خصوص این که ابور بر این بود که اگر انتخاابت به صورت درست برگزار نشود، افغانس تان به سوی حبران خواهد 

                             خود را تبدیل به پو  نقد کنند.      رفت. به مهنی دلیل مردم تالش می کردند ترجیحا رسمایه

عبداحلکمی، داکنداری در شهر چغچران می گوید اب سپری شدن انتخاابت اکروابرش هبرت شده و مردم نسبت به آ ینده 

انتظار نداشتند وضعیت اکروابر هبرت است؛ به خاطر این که انتخاابت به خویب پیش رفت. مردم »امیدوارتر شده اند: 

                                                                                                                            «انتخاابت به این سویه اجرا شود.

این ابش نده غور می گوید پیش از انتخاابت مردم افغانس تان خصوصا شهر نشینان کوشش می کردند خانه زمنی و 

پیش از انتخاابت مردم هر چزی خود را به حنوی می »جایدادشان را بفروش ند؛ اما حاال قضیه برعکس شده است: 

                     «     جایدادشان را نگاه می کنند.خواستند بفروش ند؛ مانند خانه، زمنی موتر و غریه. اما حاال مردم 

        شهروندان افغانس تان به طور چشمگریی در انتخاابت رایست مجهوری و شوراهای والییت رشکت کردند.       

 ات پیش از برگزاری انتخاابت ابورها این بود که از ی ک سو هتدیدهای امنییت و از سوی دیگر وضعیت بد آ ب و هوا

مانع رفنت به پای صندوق های رای خواهد شد؛ اما خالف انتظار صف هایی که در روز انتخاابت در پشت دروازه 

             های مراکز رای دهی تشکیل شدند از حضور میلیوین مردم افغانس تان در انتخاابت خرب دادند.         

 افزایش ایفته و حاال کساین که موترهای خود را پیش محمد، ی ک موتر فروش در شهر چغچران می گوید قمیت موتر نزی

موتر از قمیت افتاده بود اما حاال پس قمیت شده چون مردم پیش از »از انتخاابت فروخته بودند، دوابره می خرند: 

                                                                                         «انتخاابت منی خرید به مهنی خاطر قمیتش مه بلند رفته است.

فیصد  11محل  11امیدواری نسبت به آ ینده بنی شهروندان افغانس تان در حایل بیشرت شده که هنوز نتیجه انتخاابت 

درصد آ رای لک رای دهندگان است،  01معلوم شده است. قرار است در روزهای آ ینده نتاجی قسمی که بر آ مده از 

ور اعالم خواهد شد.        مکیس یون انتخاابت گفته است که نتاجی ابتدایی انتخاابت به اترخی چهارم ثمشخص شود. اما 

اتخری در امضای موافقتنامه امنییت بنی اکبل و واش نگنت نزی اتثری بدی بر رسمایه گذاری در افغانس تان گذاش ته بود. 

ان و رسمایه داران ابرها گفتند که منی توانند بر آ ینده وقیت رییس مجهور کرزی از امضای این س ند خودداری کرد، اتجر 

                                                                                                    افغانس تاین که حامیت هجان را نداش ته ابشد، اعامتد کنند.

آ ینده انمعلوم روبرو بودند و منی دانستند که اب چه رسنوش یت بس یار افغان ها می گویند پیش از انتخاابت مهه اب ی ک 

گرفتار می شوند؛ اما در حا  حارض این ابور در بنی مردم تقویت شده که رییس مجهور جدید اب رای مردم حکومت را 

                                                        رمضان وافی                                                                              در دست خواهد گرفت.

 آیا غور، والیت است؟
در کثیر از نقات افغانستان بخصوص والیات شمال و جنوب سفر های متعدد داشتم، در البالی این 

پرسان سفر ها از من پرسیده میشد که از کجا باشم؟ جوابم بطور طبیعی از والیت غور، بود. عده از 

کننده گان به این باور بودند که والیت پروان یک ولسوالی را بنام غوربند دارد و شاید که غور هم 

نام مختصر غوربند باشد. عده دیگر به این نظر بودند که والیت هرات یک ولسوالی بنام غوریان دارد 

ا عده دیگر اصال به نام غور که کلیه امپاطور های غوری افغانستان از این زادگاه نوازش یافته اند. ام

آگهی نداشتند و میگفتند که همچون والیت اصال نامش شنیده نشده است. البته جواب من برای هر 

سه روایت این بود که: والیت غور در میان والیات بامیان، دایکندی، جوزجان، فاریاب، بادغیس، 

 دارای ده واحدغور ر قرار دارد.  هرات، فراه و هلمند با مساحت هشت اعشاریه سی و هشت هزار مت

: چغچران؛ پسابند، تولک، تیوره، ساغر، دولت یار؛ چار سده؛ شهرک و لعل و سرجنگل میاداری

با گویش محلی است. نام غور، تلفظ دیگری از واژه فارسی  فارسیزبان مردم والیت غور  باشد.

و همچنان برایشان خاطر نشان ساختم اینکه کلیه امپراطور های غور  به معنی کوهستان است.« گَر»

افغانستان از این منبع رشد پیدا نمودند که نشانگر اصلی اش ساخت منار جام در والیت غورمیباشد 

ها حتی در تاریخ های نصاب تعلیمی معارف گنجانید شده است. بنظر که در رابطه به سلطنت غوری 

من علت اصلی این فراموشی در چند چیز است: سرک های صعب العبور، عدم وحدت غوریان، 

نداشتن اشخاص بلند پایه در مرکز. بکلی اگر نظر بیاندازیم، تنها سایت انترنیتی جام غور فعالیت های 

ایی غور به دیگران انجام داده است. و جوانب دیگر نیز در ساخت بیشماری را در راستای شناس

همچون فعالیت ها، ایجاد دفاتر فرهنگی و تاسیس رسانه های چاپی و تصویری در فضای مجازی، 

 تشویق جوانان برای ادامه تحصیل و خدمت به این والیت محروم مانده و توسعه نیافه، توصیه میشوند. 

 سایر والیات،  از توسعه و ترقی محروم نباشد.                 تا والیت غور نیز مانند

  عظیمی محمد
                                                                                     

 جدیدترین روش برای درمان چاقی
اینکه مواد غذایی مکرتی جذب بدن در این روش دو هدف در نظر است او  اینکه فرد غذای مکی میل کند و هدف دوم 

شود ابتدا معده را اب دوخنت به دو انحیه تقس می کرده پس معده دو معل جرایح ی ک جا روی بامیری اجنام میشود. در روش ابی

 گرید. درصد لک معده را دارد مسوولیت نگهداری غذا را به عهده می ۰۱ات  ۵تر که معموال جحمی معاد  و قسمت کوچ ک

پردازد ویل غذا وارد شود و قسمت بزرگت معده کاماکن به ترحش آ نزمیهای معمو  میروش هیچ قسمیت از معده جدا منی در این

کنند در این معل قسمیت از روده که در جذب تر متصل میشود سپس ی ک قسمت از روده را به معده کوچ کاین قسمت منی

 شود. نقش هممی دارد از مسری خارج می

تر از قبل احساس پر شدن معده و سریی خواهد داشت و در مضن مواد غذایی مکرتی نزی جذب میخییل رسیع ابلطبع فرد

درصد اضافه وزن خود را از دست داده و پس از آ ن ات آ خر معر در وزن ایده آ    ۰۱۱ات  ۰۱شود در این روش بامیران 

ای مفرط  ۳که زده چایق درجه  ۰۱تر( ابالی ، قد بر حسب مخوب ابیق خواهند ماند. این روش در بامیران اب توده بدین )وزن

 .شودترین روش درماین حمسوب میهستند آ خرین و قطعی

. مدت اندغذایی خمتلف را جتربه کرده ویل متاسفانه قادر به اکهش وزن ایده آ   خود نشده هایها رژمیاین دس ته از بامیران ابر 

 .ساعت است 1.0زمان این معل 

رساند یکی از عوارض دیگر این ذلا بامیر اب قرار گرفنت حتت مکرتین زمان بهیویش، عوارض و خطرات معل را به حداقل ممکن می 

 های ویتامنی رفع خواهد شد.ابشد که اب جتویز ممکلها میمعل سوء جذب بعیض از ویتامنی

 انجنیر عبداهلل عبداهلل                                                                                                                                     

 

 افراد سحرخیز الغرتر هستند
 خزیند بیش از افراد دیگر مس تعد الغر شدن هستند.دهد افرادی که صبح زود از خواب برمیهای حمققان نشان مینتاجی برریس

نور خزیند به دلیل آ ن که در معرض آ مریاک اظهار داشتند: افرادی که صبح زود از خواب برمی« وسرتننورت»حمققان دانشگاه  

                       گریند بیش از افراد دیگر وزن خود را از دست می دهند.صبحگاهی خورش ید قرار می

حمققان آ مریاکیی معتقدند: در صوریت که فرد در زمان مناس یب از روز، نور اکیف درایفت نکند ممکن است در تنظمی ساعت 

حمققان به افراد توصیه می سم بدن را تغیری داده و به اضافه وزن منجر شود.ای که متابولی دروین بدنش اخال  اجیاد شده به گونه

دقیقه از صبح را که در فاصهل ساعت هشت صبح ات ظهر است در معرض نور آ فتاب قرار گریند. به  31ات  21کنند حدود 

ن به هنگام صبح زود به افزایش گزارش خربگزاری یوانیتدپرس، مهچننی پیش از این نتاجی مطالعات حایک از آ ن بود بلند شد

 میر احمد ابراهیمی                                      اکهش اسرتس و عادات حصیح مک ک می کند.قدرت ابد آ وری،
 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C


بزرگان علم و دانش چه 

 میگویند؟
  برای مسایل پوچ و بی ارزش، عصبانی نشوید و

 اختالفهای گذشته را مرده بپندارید.  حضرت محمد )ص(

     .در طلب علم و دانش باش، ولو که در چین هم باشد

 محمد )ص(حضرت 

  اعتدال و میانه روی در زندگی زناشویی، باعث سالمت جسم

 و روح و طول عمر هر دو جانب خواهد شد.    مارک اسکارل
  زنان و مدانیکه کار شان به طالق کشیده میشود، عمر

 طبیعی و طوالنی نمی کنند.  مارک توین

  موفقیت در زندگی از آن کسی است که ذهنیت قوی داشته

 ناپلئون بناپارتباشد. 

  قبل از ازدواج برای خود مشخص نمایید که چرا و به چه

                                                                                                                                             دلیل قصد ازدواج دارید؟ جورج بنادر شاو      

 الل یوسفیمحمد ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4109 مطابق آپریل                                         3931 ثور                                                                                                                                                       پنجمشماره                                                                 سال دوم سومصفحه    

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

 .ماهنامه عرص نوین، در ویرایش مطالب ارسایل دست ابز دارد 

  گرفته شده ابز پس منیگردد.مطالب 

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

ی شاد بودن عمر را طوالن

!!!می کند  
عملکرد فیزیکی افرادی که شاد هستند و از زندگی شان لذت می برند زمانی که مسن می شوند از 

به گزارش یونایتدپرس: محققان انگلیسی با ارزیابی لذت از زندگی سه هزار و خوبی برخوردارند. 

ساله و مسن تر در انگلیس به این نتیجه رسیدند که افراد شاد زمانی که مسن  06مرد و زن  911

می شوند، عملکرد فیزیکی بهتری در فعالیت های روزمره خود دارند و سرعت راه رفتن آنها نسبت 

 01تا  06در این مطالعه محققان افراد را به سه دسته سنی و ساالن خود باالتر است. هم سن  به دیگر

خصوص ساله و مسن تر تقسیم کردند و از آنها خواستند که پرسشنامه ای را در  01تا  06ساله، 

همچنین محققان با افراد مطالعه در مورد مشکل داشتن در انجام فعالیت لذت از زندگی شان پر کنند. 

ی روزمره مانند خارج شدن از رخت و خواب به هنگام بیداری، لباس پوشیدن، حمام گرفتن و ها

این مطالعه نشان داد که افراد مسن که شاد هستند و از زندگی غیره مصاحبه خصوصی انجام دادند. 

 به همساالن خود برخوردار هستند.شان بیشتر لذت می برند از عملکرد فیزیکی بهتری نسبت 

بر اساس این مطالعه افراد مسن شاد در فعالیت های روزانه مانند لباس پوشیدن و بیرون  همچنین

آمدن از رخت خواب و نیز کاهش سرعت راه رفتن مشکالت کمتری در مقایسه با هم سن و ساالن 

ساله ای که دارای  01تا  06در این مطالعه افراد که از زندگی کمتر لذت می برند.  خود داشتند

اهی باال، موقعیت های اجتماعی اقتصادی خوب، تحصیالت باال، تاهل و شغل بودند، احساس سطح رف

در مقابل افراد مبتال به بیماری های مزمن مانند نسبت به سایر افراد مسن داشتند. لذت بیشتری 

بیماری قلبی، دیابت، آرتریت، سکته مغزی و افسردگی و یا افراد با سطح رفاه اجتماعی پایین از 

همچنین این مطالعه که از زندگی شان پایین بود.  دسته افرادی بودند که سطح رضایت و لذت آنها

منتشر شد نشان داد: افرادی که از  Canadian Medical Association Journalدر مجله 

سطح رفاهی کمتری برخوردار بودند سه برابر بیشتر از هم سن و ساالن مرفه خود در فعالیت های 

 محمد شریف فرزام                                           روزانه خود با مشکل مواجه بودند. فیزیکی

 برکناری شاروال و اعتصاب مسئولین شاروالی
برکناری شاروا  و تصاحب جمدد تلویزیون دولیت غور بر ملکیتش ابعث شد که اکرمندان شاروایل چغچران اعتصاب اکری 

 منایند.

اداره حمیل غور که از گرفنت انمش خود داری کرد برکناری شاروا  را به خبش خربی وبسایت بنی امللیل ی ک مقام ارشد 

                                                    جام غور اتئید منود.

داره تسلمی داده شورای وزیران فیصهل بعمل آ مد ات زمنی تلویزیون دولیت غور دوابره به آ ن ا ۰۳۳۳/۰/۵۵در جلسه مورخ 

                                                شود، اما از برکناری شاروا  چغچران در منت این فیصهل چزیی نیامده است.

در مهنی حا  عالوادلین محمدی آ مر رادیو تلویزیون دولیت غور گفته است که شاروا  چغچران خباطر توزیع ملکیت تلویزیون 

                                                         ه ها از مستش منف ک گردیده است.و اهانت به رسان

 20عبداحلی خطییب خسنگوی وایل غور در این مورد گفت، شاروا  چغچران متامی لکید های دفاتر را به روز دوشنبه )

 نریوهای امنییت را به آ ن حمل فرس تاد و مه چنان محل( به اداره حمیل سپرده و این اداره خباطر حفظ اس ناد و تعمری شاروایل

  حساب ابنکی شاروایل را خباطر تلف نشدن پو  های عایدایت بس ته منود.

 

محمد احساق مهراز در ی ک متاس تلیفوین گفت که از برکناری وی بطور رمسی برایش خرب داده نشده اما وی مه از ابش ندگان 

 بهرام اسماعیل                                                           ست.چغچران از برکناری اش اطالع ایفته ا
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 ما رئیس پوهنتون را نمیخواهیم
ده ها تن از محصالن پوهنتون تعلیم وتربیه غور در اعتراض به بی توجهی و کم کاری رئیس این اداره 

 ساعت به روی ترافیک بسته کردند. 3را به مدت  دست به اعتراض زده و سرک دره قاضی

 "ما رئیس بیسواد، کم کار و بی کفایت را نمیخواهیم"اعتراض کنندگان که توسط الدسپیکر شعار های 

                                   خواهان برکناری عبدالمنان خادمیان رئیس پوهنتون غور شدند.

از تاسیس  "گفت: ش خبری وبسایت بین المللی جامبه بخ دین محمد یک تن از اعتراض کنندگان

پوهنتون غور تا اکنون رئیس با سرنوشت ما بازی کرده، نبود مکان مناسب، عدم دسترسی به نیازمندی های 

اولیه، یکجا ساختن دپارتمنت های مختلف در یک صنف و آغاز نکردن کار باالی تعمیر پوهنتون باعث 

                                                          "تراض نمایند.شد که محصالن علیه وی اع

گوید که از داخل اداره این پوهنتون علیه وی توطیه شده یپوهنیار عبدالمنان خادمیان رئیس پوهنتون غور م

                                                                   و محصالن را به اعتراض علیه وی تشویق کرده اند.

موضوع ملیت در بین اداره به اوج رسیده، تعداد از افراد مداخله گر میخواهند به نام  "آقای خادمیان گفت:

 "های مختلف مرا از این پست برکنار نماید تا راه خورد و برد را برای خود آماده سازند.

م و باشنده غور میبود گاهی هم علیه وی چنین رئیس پوهنتون غور گفت، که اگر وی متعلق به یکی از اقوا

 توطیه های صورت نمیگرفت.

گفتنی است که آقای عبدالمنان خادمیان تعلق به قومیت هزاره میگیرد و قبال نیز از طرف محصلین این 

 رمضان ایوبیاداره به عدم درک وظایف اداری و بی مدیریتی کاری اش شناخته شده بود.                  
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Peace from Islam’s perspective 
It is clear that Islam is not only a unique theory for knowing God, Beings and the being world, but also Islam is the faith and the religion of belief and act, religion of prophetic mission, 
the religion which is rights and essentials, Islam of the worksheet of our 24 hours way of living and it is the combination of all over program surrounding. (Solha) is an Arabic word 

which means Peace in English and has approximately 11 meanings that are mentioned in Holy Quran as follow; 1. Peace means benefit and profit. 2. Peace means merit, desert. 3. 
Peace means goodness. 4. Peace means talent and adequacy. 5. Peace means amend of defections and lacks. 6. Peace means goodness and good thinking. 7. Peace means doing good 
actions. 8. Peace means comfortness, bless or gift. 9. Peace means reconciliation. 10. Peace means unity and concentration. 11. Peace means compilation of fire. 
Therefore, it is peace that makes the basis of human life and it is the consisting of some moral norms, values and life’s rights, it is not just the method of stopping cease-fire. Islam’s 
intellectuals and scholars have released various definitions regarding peace; they have defined peace as different convolution or clashes parts. Such as; peace in economic 
transactions, peace in family affairs and peace from the view point of values…etc. Among others, based on peace concerning war time, the theories of Islam Scholars are as follow; The 
expressive meaning of peace is stopping of war time and diverting of clash situation and concluding of disputes and differences on account of this which all these actions must be done 
under the title of peace. Or peace means the contraction of treaty by which fighting and literal clashes be stopped. It makes no difference either/ whether it is a spoken fighting or a 
weapon fighting. Then in a very short point of view or glimpse, we can remind that peace is consist of social atmosphere smoothness that all justice and freedom immunity are 
provided by the side of social people’s collaborations. Peace is the issue of higher than stopping of ware and bringing calmness. Peace is also a part of life’s philosophy by consisting of 
some norms and moral values and life’s’ facts. Therefore, the vocal point of peace is eliminating violence with all of its contortion in a society, approaching in peace is related on 
providing of the following desires in a society; 
1. Way of creating a good perspective and avoiding of negative manners. 2. Protection of identity and creating inter respect. 3. Collaborating on account of making a prosperous 
atmosphere; Humanity society has got the honor of humanity body which whenever an organ from the parts of body affects in an illness or one of body parts do not do its activity 
properly and gradually, naturally it will have its negative impacts upon the soundness and the whole working of the body. Islam’s prophet Mohammad (Peace Be Upon Him) has 
pointed this scientific fact with two traditions (hadits) and says,” the symbol and example of a Muslim from the side of help and compassionate is as a body which whenever one of its 
parts gets injured or lost, the pain will cause other parts of body.” And is in other tradition says,” Muslim has the honour of structural brick that one of that keeps another one stable 
and make one another tight.” Therefore, Islam has called the faith of peace and the faith of regards and the doctrine of nature that even the things that has taken from soundness and 
the name of that is safety, soundness and peaceful actions. The most glorious God says,” do not try to do conflict because you will become failure and cozy and all of your power will 
be lost or deceased. Try to spread the ideology scheme of brotherhood among people for remaining and soundness and safety of peace in Islam community.” And said,” surely 
Muslims are brothers of each other and believe in the issue of Brotherhood if you want to be safety, it is a decree of improbable for making, remaining, protection and prolongation of 
peace and soundness of society structure and it is not practical.” This scheme is fair, logical, factual and Practical that its rightness is proved by tuition, experience, fact and it is 
counted from the necessaries, because as the war and conflict is the cause of ruins and destruction vice-versa peace and brotherhood is the stuff of safety and remaining as we are 
the witness for that. In this case, God says.” Be fair of Allah and bring changes and peace among one another and obey from God and his messenger whether you are not pagan or 
infidel and if you are Mohammadian.” It was shown that glorious God considers peace as a label of religion, fair of God, mark of virtue and obedience from God and his prophet and 
says,” if any convolution happened or any contortion created among Muslims, in this case, enhance peace among them due to they are your brothers and be fair of God and follow 
the virtue to be placed under the merciful and almighty of God and says.” Bless is on peace, therefore peace is bless and the device of rightness and the cause of ascending Allah’s 
Merciful even Allah’s Orders, Muslims that have their own preparation against enemy plots and do not become unaware but whenever the enemies want to be surrounded or 
submitted on peace, then let them to do so. Holy Quran says, “Whenever they show their tendance regarding to peace because war is not the aim in Islam but is a method by which 
bringing of Justice in the ray of Islam.” If this goal can be done by peace there is no need of war, therefore Islam is the faith of Peace not war. The prophet Mohammad (PBUH) had 
done peace with Christ because of the following things and proceed with infidels or ungodly persons by making Hudaibia Peace and respectable messenger of Islam says, “ Do you 
want to be informed from a thing which is better than fast, pray or charity by me?” his companions said, yes!!! Messenger Mohammad said it is peace among each other because 
corruption among one another is destructible. And also has said. “Bring peace among your selves and tries for training of each other, almighty Allah bring peace among all Muslim 
unfortunately, resurrection or dooms day and also says.” Muslim is who which all the creatures be saved from the bothering of your hand and your tongue,” all of these verses and 
traditions are the expressers of peace values in Islam and it defines the concentration relationship of Islam with peace, that Islam is the faith of safety and Peace is the religion of 
nature and is discussed of skirmish among Muslims. Allah ordered his messenger those infidels that you did agreement with them and if they don’t have any shortage with you and if 
they did not support others against you, then you can have your contraction until it is ended. Allah loves virtues persons, we must glance at that Allah consider the obedient of 
agreement with non-Muslim because of virtue, because peace is the guarantor of smooth and natural living continuation of the human, Allah recommended his believers and his 
slaves under the light and issue of sacred religion of Islam, when messenger Mohammad applied his allowable motive in Quraish, they were not agree for accepting of his motive 
because of their pride. Muslims and their restive messenger Mohammad have tried on bringing of peace that the best aphorist is the famous peace of Hudaibia. The intelligence of 
killing Osman son of Oman has spread suddenly among the people of that time.  
To be continued………………..! on 6th version.                                                                                                                                                                                                        By: Gul Rahman Faraz 
 

 

* Under the supervision of the Editorial Board Articles sent to the 
monthly, will not be returned to the writers. 
* The monthly editorial board is free of editing and bringing 
changes in the articles. 
* All opinions and published articles except the editorial, are 
those of the writers and do not necessarily reflect the views of 
the ASR-E-NAWEEN Monthly. 

 

 


