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!قوماندان امنیه غور شد ،قایم  

 
محمد فهمی قامی حبیث قوماندان امنیه والیت غور تعنی و باکرش آ غاز منود.آ قای قامی توسط مسیع هللا قطره  مل پاسوال

 می آ نملکی و نظائولنی قوماندان امنیه والیت هرات به س ید انور رمحیت وایل غور، اعضای شورای والییت و مس  

د و گردیور قوماندان امنیه اس ق  غور قدردای دالورشاه دال مل پاسوالاز مدیریت و تالشها والیت معریف گردید.

آ قای رمحیت مشالکت امنییت  : " اکر و فعالیت های آ قای دالور در امر اتمنی امنیت قابل س تایش است."ه شدگفت

 در غور را انیش از عدم توجه مقامات مرکزی دانست و گفت، مکقود نریوهای امنییت در این والیت ابعث ان امین

                 است.

دان امنیه والیت غور از اکامل بیشرت اماکانت نظامی، ابزسازی و انکشاف در مانمحمد فهمی قامی قو  مل پاسوال

دورترین ولسوایل ها خسن گفت، وی افزود: "خدمتگار دهقان و اکرگر هس مت، ات قطره خون در بدن دارم در 

مه پزیری غورهیاست و  وی رزوآ  می گفت که یگانه آ قای قا اعالی لکمته هللا و رسبلندی وطن خدمت میامنمی."

 تالش خواهد کرد ات نزاع های قومی را به آ ش یت دامیی مبدل سازد.

دالور شاه دالور قوماندان پیشنی امنیه غور از مهاکری های مردم غور در اتمنی امنیت و مهاکری اب  مل پاسوال

ته های امنییت، اعامر چندین ساخامتن برای پولیس، اجیاد نریوهای امنییت اظهار قدردای منود و گفت:" اجیاد پوس  

 شهید اهلل ابراهیمی                    .".تویل شاهراه و پولیس حمیل از دست آ ورد های دوره اکری ام بود

 

 جام منار خطر سقوط

خسارات جانی و مالی بر باشندگان این والیت، دیوار ، سیالب های اخیر در والیت غور

  منار تاریخی جام را از بنیاد برکنده است.استنادی 

 از منار دیدار نمودند.موظف سیدانور رحمتی والی غور با هیئت 

فخرالدین آریاپور ریس اطالعات و فرهنگ والیت غور که از این منار دیدن میکرد در  

متر دیوار حفاظتی گبینی منارجام را فروریخته و  01مورد چنین گفت، سیالبهای اخیر 

درصورت که سازمان یونسکو و  "نان دیوار سنگی نیز قبال فروریخته بود، وی گفت:همچ

دولت افغانستان تدابیر جدی و اساسی را برای حفاظت از حوادث را روی دست نگیرند، 

  "احتمال سقوط منار جام بیشتر میگردد.

ی والی غور با هیئت همراهش برای ساخت مجدد دیوار گبینی قراردادی را با شورا

لک افغانی  2انکشافی منطقه جام به امضا رسانید که بر اساس آن شورای انکشافی در بدل 

باران های شدید هفته جاری در بیشترین  ار را دوباره ساختمان خواهد کرد.این دیو

 8ولسوالی های غور خسارات مالی و جانی را برای باشندگان غور وارد نمود که از جمله 

  اسماعیل بهرام   ولینه والیت غور از اثر سیالب کشته شده اند.تن کودک در ولسوالی د
 

ان افغانستکدام کاندید برای رهبری 

 بهتر است؟

 
کدام کاندید در انتخابات ریاست جهموری کشور افغانستان، توانمندی عالی رهبری 

 دارد؟را  مردم افغانستان 

( برگزار شد و انتظار میرود که  4162)آپریل  6131حمل سال  61انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 

وزیر اسبق امور خارجه دولت جمهوری اسالمی  –بین دو نامزد پیشتاز هر یک: داکتر عبداهلل عبداهلل 

وزیر اسبق مالیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان به دور  –افغانستان و داکتر محمد اشرف غنی احمدزی 

فیصد آراه و داکتر اشرف غنی  22.3دوم برود. در نتایج ابتدایی انتخابات، داکتر عبداهلل عبداهلل توانست 

اعالم  4162می  62فیصد آراه را بدست آورند. نتایج کلی و نهایی انتخابات قرار است در  16.3احمدزی 

، با  فه  کلی که از نظام سیاسی افغانستان دارد، میتواند گزینه پسندیده برای رهبری ملت گردد. عبداهلل

 افغانستان و رهبر آینده افغانها باشد.

 غنی و سیاست های افغانستان: توانایی ها و ناتوانی ها

را داکتر غنی یک تکنوکرات برجسته و عالی است که دارای سه دیپلوم ماستری و یک دیپلوم داکتو

میباشد، سالها خدمات وظیفوی بحیث استاد در پوهنتون های معتبر امریکایی بیرون از افغانستان اجرا کرده 

است. غنی یک شخص مسلکی با بانک جهانی است و قبال بحیث وزیر مالیه ، رئیس پوهنتون کابل و 

غان ایفای وظیفه نموده ریس کمیسیون انقال صالحیت از نیروهای بین المللی به نیروهای ملی امنیتی اف

است. وی خود را یگانه کاندید کامال مناسب برای رهبر آینده افغانستان و برد انتخابات کنونی، میداند.  

بیروت  –سال گذشته، غنی تحصیالت خویش را در یک پوهنتون امریکای در کشور لبنان  31در جریان 

ه اش عازم ایاالت متحده امریکا شد. غنی روابط شروع کرد و بعد برای ادامه دوره عالی تحصیالت و وظیف

خویش را با افغانستان در بیرون از کشور با دادن نظریات بر موضوعات سیاسی مختلف افغانستان مثل 

، برقرار کرد.  غنی با نوشتن مقاالت چون: ثابت سازی دولت های ناکام، یک 6391کشمکش های سال 

به نشر رسیده  Prospectه و چند مقاله ای دیگر که در مجله چوب بست برای اعمار مجدد جهان کسر شد

به هر حال، بر عالوه وظایف علمی و مسلکی  شناخته شد. 4161بود، حایز لقب دومین متفکر دنیا در سال 

برجسته آن، غنی مشهور به شخصیت نا معتدل )محافظه کار( است؛ خش  اش وی را یک شخصیت 

، روند مبارزات فعلی سیاسی غنی توسط اغلب اعضای حزب دموکرات بیمناک ساخته است. عالوه بر آن

مردم افغانستان حمایت میشود که عامل اصلی کشاندن دولت سردار محمد داوود خان به کودتای خونین 

شد و راه افغانستان را برای قطعات اتحادیه شوروی فرش کرد و بعد که جنگ مدنی خونین را در پی  6391

حاکمیت غنی، سیاست های چپ بال افغانستان تقویت خواهند شد. که تهیه و ابراز  داشت. در مدیرت و

دالیل برای نارسایی طرز تفکر در افغانستان جاییکه خاطرات جنگ های مدنی تاهنوز زنده و انگیزه های 

از طرف مردم بخصوص اشخاص مجاهد و دین پروز که مرتبط به گروه های حزبی متفاوت باطنی شدید 

 در آن وجود دارد، دشوار است. است بال، اما ر

 صفحه دوم .......ادامه در  
 

 ماهنــــامه 
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 ........ به ادامه سرمقاله
 توانایی برجسته غنی

با رفتن انتخابات به دور دوم و رفتن مردم در پای صندوق های رای دهی دور دوم، بنظر من اشرف غنی 

برنده انتخابات دور دوم است، انگیزه تاجک و پشتون بودن میتواند اشرف غنی را به قله های بلند 

د افغانستان را موفقیت بکشاند، چونکه در این حالت هیچ یک از پشتون ها که اضافه تر از پنجاه فیص

تشکیل میدهند، به امری اشخاص ملحق شده به عبداهلل عبداهلل لبیک نخواهند گفت و پیروزی از هان تی  

. هرگاه موضوع انتخابات 6تحول و تداوم خواهد شد. چونکه از چند نقطه نظر این تی  برنده است: 

حمایت کلی خویش را از این تی   . قوم ازبک، قوم اسماعیلیه، اهل هنود....!4تاجک و پشتون گردد. 

. اکثر احزاب سیاسی با سابقه کمتر از احزاب اسالمی و جمعیت با این تی  بیعت کرده 1اعالن کرده اند. 

. حزب وحدت که نقش خوبی را بین مردم هزاره بازی میکند، حاوی این تی  و معاون دوم غنی 2اند. 

را در بین مردم چندین ملیت بازی کند و به حت   . حزب حق و عدالت توانسته است نقش خوبی3است. 

 طرفدران را دارد. 

 داکتر عبداهلل و سیاست های افغانستان: توانایی ها و نا توانی ها

عبداهلل یکی از سیاستمداران بنیادی در پس زمینه های انجام فعالیت ها و وظایف اش در افغانستان بشمار 

ن سپری نموده است و از طرف حزب راست بال در عرصه میرود. وی زندگی خویش را به افغانستا

سیاست افغانستان حمایت میشود. عبداهلل در مقایسه با غنی، سویه های علمی وی از جراحی طبی آغاز 

میگردد. اما وی مجبور به ترک وظیفه اش در اثر تجاوز شوروی به افغانستان شده است. وی برای دفاع 

به  6391آبرو مردم خویش و دفاع از استقاللیت کشور خویش در سال  و حفظ از مال، دارای، ناموس و

قهرمان ملی کشور  –کمپ ضد شوروی ها پیوست. وی در مشوره دهی و کار با شهید احمدشاه مسعود 

افغانستان، شخص فعال بود. بعد از شکست و عقب نشینی قشون  6391در جریان کشمکش های سالهای 

سرخ از افغانستان، داکتر عبداهلل وظیفه دیپلوماتیک ملکی را بحیث وزیر خارجه حکومت تحت رهبری 

ی وظیفه مینمود. در دوره استاد برهان الدین ربانی در کابل الی بروز قدرت و رژی  طالبان، ایفا

حاکمیت اولی کرزی، وی نیز به سمت وزیر وزات امور خارجه ایفای وظیفه مینمود. وی در کابینه 

حامد کرزی بحیث وزیر خارجه ایفای وظیفه مینمود و از پست اش برای کاندیدی اش در انتخابات سال 

با حامد کرزی داشت، اما وی حاضر به  استعفا داد. وی امید چش  گیری در آن انتخابات در رقابت 4113

 رقابت در انتخابات دور دوم با دالیل که داشت، نشد.

 توانایی برجسته عبداهلل
توانایی برجسته عبداهلل سیاست مدار بنیادی، میانه رو افغانستان است. که از بین قوم های مختلط تاجک 

عالوه بر آن، احزاب سیاسی افغانستان مثل:  پشتون )دو بزرگترین قوم در افغانستان( نمایان شده است. –

وزیر اقتصاد دولت  –جمعیت اسالمی افغانستان و حزب اسالمی تحت رهبری عبدالهادی ارغندیوال 

افغانستان که هر دو حزب )احزاب راست بال سیاسی(، طرفداران و حامیان چندین ملیت را با خود 

رهبر حزب وحدت اسالمی در میان مردم هزاره که  –دارند، از وی حمایت میکنند. حاجی محمد محقق 

از حمایت واالی برخوردار است، از عبداهلل عبداهلل حمایت میکند. حمایت جمعی احزاب برازنده سیاسی 

افغانستان به سزاواری عبداهلل بحیث رهبر و زعی  آینده افغانستان کمک مینماید. عالوه بر آن، حمایت 

شخصی عبداهلل در نتیجه حضور اش به صف های جهاد، استواریت  قوی مردم افغانستان از شخصیت

سیاسی معتدل اش، و خلق مناسب اش، حمایت اش برای ادامه روابط نزدیک با کشور های جهان 

بشمول کشور های همسایه مثل: ایران و پاکستان، وی را زیادتر مجذوب مردم افغانستان ساخته و شاید 

ستان باشد. تفکر بر روی تقسیمات قومی افغانستان، شخصیت و محبوبیت بهترین کاندید نزد مردم افغان

عبداهلل برای ادامه تمامیت ارضی افغانستان و دستآورد های اخیر یک اصل است. عبداهلل، چانس اخذ رای 

های بعضی از کاندیدان و اشخاص برجسته آفغانستان مثل: عبدالرب رسول سیاف، تورن اسماعیل خان، 

قطب الدین هالل، گل آقا شیرزی.... وغیره اشخاص کلیدی را دارد. برای اینکه اکثر مردم زلمی رسول، 

که گفته  ندندامی هاعلت اصلی رای دادن به سیاف و اسماعیل خان را مجاهد دانستن و عال  بودن آن

د به میتوان اینکه اکثریت غریب به اتفاق مال امامان مساجد که خطیب در مساجد و معل  به مکاتب ان

، و همچنان علت اصلی رای نفع استاد سیاف و معاون اش تورن محمد اسماعیل خان کمپاین میکردند

برادر مسعود شهید دانستند، عده ای دیگر بخاطر  –دادن به زلمی رسول را، حضور احمد ضیاه مسعود 

فیصد کلی رای  91احزاب گذشته راست بال رای دادند. که عبداهلل میتواند با سابقه مجاهد بودنش، 

  گل رحمان فراز                                           .کاندیدان و بزرگان قوم قوفالذکر را بدست آورد

 شاد زیستن هفت قدم تا

کنند. ما برای شام هفت گام ش ناسان از آ ن به عنوان افرسدگی اید میپزشاکن و روانحال و روزی که امروزه روان

برید اب مکک گرفنت از آ هنا دوابره شادی و نشاط را به زندگی خود پیش هنادی دارمی ات اگر در چننی حالیت به رس می

کنید نمی چریخ بزنید و بعد از اینکه عقربه های هایتان را ابز میوقیت چشمابزگردانید. ات حاال پیش آ مده که صقح 

ام، اگر ساعت را اب چشم نمیه ابز دیدید اب خود بگویید وای! ابز یک روز دیگر رشوع شد،چقدر مغگنی و یب حوصهل

یل. حال و روزی که امروزه رود و مجالیت از این قب کردم، دست و دمل به اکرها منیجمقور نقودم امروز هیچ اکری منی

کنند. ما برای شام هفت گام پیش هنادی دارمی ات اگر در ش ناسان از آ ن به عنوان افرسدگی اید میپزشاکن و روانروان

برید اب مکک گرفنت از آ هنا دوابره شادی و نشاط را به زندگی خود ابزگردانید، ناکیت که فریده چننی حالیت به رس می

 گونه عنوان می کند.هنا را ایناس آ  ش نمریزایی، روان

دهید شاید خنس تنی هایی که هر روز اجنام میتکراری بودن اکرها و فعالیت قدم نخست؛ کارهای تکراری نکنید:

دلیل برای ابتال به این عارضه ابشد. اینکه رس ساعت معیین بیدار شومی، اکرهایی را اجنام دهمی که دیروز، هفته گذش ته 

امی. عالوه براین نداشنت برانمه مشخص برای روزهای هفته و حیت ته موبه مو آ هنا را اجنام دادههای گذش  و ماه

تواند دلییل برای بروز عالمی افرسدگی و در هنایت مبتال شدن به این اختالل خل  ابشد. های یک روز نزی میساعت

قدر کسل کننده و خایل مهیشگی را اجنام داد این هایها ابید بیدار شد و بدون مکرتین تغیریی هامن فعالیتاینکه صقح

از هیجان است که شاید جایی برای لقخند زدن به زندگی ابیق نگذارد. ماندن در خانه برای روزهای مامتدی و نداشنت 

 لیل دیگری برای این موضوع ابشد.تواند درابطه اب دنیا و افراد خارج از خانه مه می

حوصهل و به طور حمت هیچ یک از ما دوست ندارمی متام طول روز را یب ه نباشیم؟:وم؛ چه کار کنیم افسردقدم د

کنید برای کسل بگذرانمی، براین اساس گام خنست این است که خود خبواهمی از این حال و روز خالص شومی، فکر می

د مه از یک برانمه ریزی قدم بعدی هبرت است از چه رشوع کنمی؟ از خودمان، خانه، حمیط اطراف، اعضا خانواده شای

درست و اصویل که مهه این موارد را در آ ن حلاظ کرده ابش می ات اب اجرای مو به موی آ ن متام یب حوصلگی ها را ترک و 

دهید در رختخواب اید که ترجیح میکردید آ نقدر خس ته شدهفراموش کنمی. پس اگر ات امروز حوصهل نداشتید و فکر می

هل های این نردابن ابال ای به آ چنه که هر روز ابید اجنام دهید، ندارید مکی صقور ابش ید ات اب مه از پمبانید ای دیگر عالقه 

 برومی.

ابید از خودمان رشوع کنمی. به طور مثال وقیت از  و ای اولرت از مهه ابتدا کنم:قدم سوم؛ از خودم شروع می

هامیان را هامیان پر از هوای اتزه شود، بعد دستات ریهخواب بیدار شدمی نفس معیقی بکش می، یک دم و ابز دم معی  

مکی کش دهمی ات حس بیدار شدن در مهه بدن مان جان بگرید، ایداتن ابشد خنده بر هر درد یب درمان دواست پس 

را کنار ها شود از اینکه بلند شوید و پردهلقخند را فراموش نکنید. اگر ااتقتان پنجره ای دارد که رو به آ فتاب ابز می

ها و صورت خود را اب آ ب تقریقا رسد بشویید ات خواب و کسالت از بزنید ات نور داخل ااتق شود غافل نشوید. دست

اکرهای مثقت  روی آ ینه به خود بگویید امروز روز خویب است و ابیداید روبهرساتن بپرد. بعد هامنطور که ایس تاده

 زایدی اجنام بدمه.

سعی کنید لقایس بر تن کنید که دوست دارید و از دیدن آ ن حس رضایت خاطر به شام  قدم چهارم؛ چه بپوشیم؟:

تواند اتثری زایدی در روحیه افراد داش ته ابشد. رنگ دهد. راحیت و داشنت احساس خوب در یک لقاس میدست می

پس به هیچ عنوان رساغ گذارد، ها مه برای خود زابی دارند که روی ما اتثری میمه همم است. فراموش نکنید رنگ

دهند افراد مبتال به اضطراب و افرسدگی بیشرت اب رنگ طویس ای خاکسرتی رنگ طویس نروید زیرا حتقیقات نشان می

های تریه از رنگ شود مکرتکنند درحایل که افراد شاد متایل به رنگ زرد دارند. از این رو توصیه میارتقاط برقرار می

 اس تفاده کنید.

توانند به شام مکک کنند و ابعث شوند احساس کنید مه میمواد غذایی که مرصف می بخوریم؟: هچ قدم پنجم؛

خویب داش ته ابش ید و اب افرسدگی جبنگید ات شاد و رسحال ابش ید. اگر به خوردن آ جیل عالقه دارید به طور حمت 

ر شاد بودن افراد خواهند داشت. دخوحشال خواهید شد این مجهل را بش نوید که این دس ته از تنقالت نقش زایدی 

کند، القته تواند شام را شاد و رسحال ، نوعی از اس ید آ مینه و منزیمی است میEآ جیل به دلیل اینکه دارای ویتامنی 

اسرتس و افرسدگی را در فرد اکهش  Cآ لقالو و گیالس خشک مه به علت برخورداری از پتاس می، منزیمی و ویتامنی 

 نت افرسدگی و احساس شادی دارند.نقش زایدی در از بنی رف دهند. مرکقات مهمی

زا در بدن، های اسرتسهستند اب اکهش هورمون Cهایی مانند پرتقال، لمیو و انرنگی به دلیل اینکه دارای ویتامنی میوه

نند اکهو، لکم های سزب برگ ماشوند ات هبرت اب اسرتس مبارزه کنید، پس مرصف آ هنا را فراموش نکنید. سزبیابعث می

و اسفناج نزی به دلیل داشنت ماده مغذی نشاط آ وری به انم اس ید فولیک، موجب اکهش افرسدگی در افراد شده و 

اهی نزی گزینه شود. مکنند که این اکر ابعث بروز احساس شادی در فرد میجراین خون را به مست مغز ترسیع می

 دیگر برای شامست.

دانید قرار است تواند به شام مکک زایدی کند زیرا وقیت می یک برانمه هفتگی میداشنت قدم ششم؛ برنامه ریزی:

در طول هفت روزی که در پیش رو دارید چه اکرهایی را اجنام دهید قادر خواهید بود که برای خود چینش زمای 

دانید به این ترتیب می. ت و اترخی مشخیص را تعینی کنیدای داش ته ابش ید که در آ ن برای هر فعالیت ساعتعریف شده

افتد. برای مثال برای دیدن آ ورید و نه اکری از قمل میهایی را قرار است اجنام دهید بنابراین نه وقت مک میکه چه فعالیت

دوس تان خود ای رفنت به سیامن و پارک برانمه ریزی کنید. در طول هفته روز خایص را برای رس زدن به دوس تان و 

وت از آ انن اختصاص دهید ات ساعیت را فارغ از دغدغه اکرهای خانه در کنار آ انن بگذرانید. در بس تگان خود ای دع

 اند.صوریت که این اکر را اجنام دهید به طور حمت روزهای بعدی هفته را اب روحیه شاد خواهید گذر 

های یکی از راهچینش وسایل خانه به حنوی که ابعث مرست و شادی ما شود نزی  :اطراف قدم هفتم؛ محیط

تواند انرژی مثقیت را به ما اند که نوع قرار گرفنت وسایل خانه در کنار مه، میاکهش افرسدگی است. حتقیقات نشان داده

تواند موجب اکهش های شاد و آ رام خبش نزی میمنتقل کند. اس تفاده از گل و گدلان در تزینی خانه مهچننی رنگ

  شریف فرزام                                                       در شام شود. افرسدگی و افزایش احساس شادمای

 



 بزرگان علم و دانش چه میگویند؟
 

 میتوانیم به آینده خود قکر کنیم، نباید وقت خود را صرف گذشته  نا
 . )هکتور(منمایی

 )آینده مال ماست، فقط کافیست تالش کنیم. )اولینگ 

  )در گذشته به امروز فکر میکردم و حال به آینده. )سهیل 
  گذشته برای آن است که انسان توشه هی از عبرت برای آیندهی خود

 بردارد. }سعید نفیسی{

   .امروز که تالش میکنی، فردا را روشن و هموار مییابی و آینده بجز این نیست
 }رهو{

  نمیشود امروز را فدای فردا کرد ولی میشود از تجربه های امروز فردایی
 خوبی ساخت. }محمود{

  اخالق اگر با اندکی هوش توام باشد، هزار مرتبه بر تحصیل زیاد بدون هوش
 هون بناپارت{و اخالق ترجیع دارد. }ناپل

 محمد بالل یوسفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4109 می مطابق                                         3931 جوزا                                                                                                                                                       مشششماره                                                                 سال دوم سومصفحه    

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

 .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 میقاشد و ماهنامه عرص نوین در قبال کدام مس ئولیت ندارد 

 !ختالفات قومی به نفع کسی نیستا

غرب افغانستان از اختالفات قومی و نژادی در کشور اظهار ات ی از علمای دین در والیشمار

آنان می گویند:  کند.نگرانی کرده و هشدار دادند که دولت به حل این اختالفات توجه نمی 

به نفع هیچ کس نیست از این اوضاع فقط دشمنان افغانستان اختالفات قومی در افغانستان 

اخیرا نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در رقابت  رند و باید این پدیده متوقف شود.فایده می ب

برخی می گویند: نامزدان  یل قومی و نژادی متوسل شده اند.های انتخاباتی شان به مسا

ایسته ساالری انتخابات نکردند و مدعی هستند ریاست جمهوری معاون هایشان را بر اصل ش

آنها ادامه این  و بوی قومی و نژادی گرفته است. که فضای سیاسی و انتخاباتی افغانستان رنگ

روند را برای آینده افغانستان نگران کننده خواندند و گفتند که طیف وسیعی از گروه های 

ی و قومی را وارد رقابت های انتخاباتمسایل  ٬سیاسی و وابسته به جریانات سه دهه اخیر

علمای دین در هرات که در همایش بزرگ مردمی موسوم به  گفتمان های سیاسی کرده اند.

هفته احیای سنت نبوی روز جمعه برای هزاران نفر سخنرانی می کردند، گفتند: پایان دادن به 

                                           افغانستان و هر افغانستانی است.اختالفات قومی وظیفه دولت 

همچنان شورای سراسری علما پیش از این چندین بار از وزارت اطالعات و فرهنگ خواسته بود 

این شورا به نشر سریال  ایل دینی در تضاد است را بگیرد.که زمینه نشر برنامه های که با مس

وزیر اطالعات و فرهنگ در  است.ر اسالمی های خارجی اشاره کرد و گفت: این سریال ها غی

واکنش به این موضوع گفت که در مورد برنامه های بعضی از رسانه ها شکایت های فراوان 

علمای هرات از وزارت  ٬با این حال است به این شکایات رسیدگی کند. دریافت کرده و مجبور

ن اسالمی در کشور های اطالعات و فرهنگ و حج و اوقاف خواستند که زمینه برگزاری یک گفتما

 محمد عظیمی                  .را فراهم کنند و نگذارند این مسایل یک بار دیگر دامنگیر افغانستان شود

 ازمحبس عمومی والیت غور یانتن زند 11رهایی 

 

ی اسالمی ، جمهوررئیس جمهور 31فرمان شماره  ،3131ثور سال  52مورخ  امروز پنچشنبه

در والیت غور  در مورد عفو و تخفیف محجوزین و محبوسین صادر گردیده بود که افغانستان

و از مزایای  تن 21از مزایای تخفیف این فرمان محبس والیت غور تطبیق شد که در نتیجه 

کز اصالح و تربیت اطفال ه  دو تن از مستفید شدند. از محجوزین مر تن 53عفو این فرمان 

 نام برده مستفید شدند.  از عفو فرمان  تخفیف و یک تن

قابل ذکر است اینکه ساالنه به بهانه ها و مصادفات گوناگون و مختلف محبوسین و محجوزین 

که چند سال خویش را به محابس گذراندند، از محابس افغانستان رهایی میآبند. اما تجربه نشان 

داده است که افراد رها شده درس عبرت از زندگی تلخ و تحمل ناپذیر دوران حبس خویش 

د و دوباره روش و منزلت غیر قانونی را که قبال برای انجام آن دستیر و توقیف نیاموخته ان

 انجنیر عبداهلل عبداهلل                                                   شده بودند، اختیار کردند. 
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 حجاب در قرآن
در باره حجاب بانوان می فرماید: )) زنان و دختران پیامبر و اهل بیت  13قرآن مجید در سوره نور آیه 

عصمت و طهارت به عنوان الگوهای جامعه اسالمی از این جهت موظف اند مراقبتهای بیشتری داشته باشند 

 شوند.((  زیرا آنان انسانهای هستند که عالوه بر خودشان به پیامبر خدا نسبت داده می

میخوانی  که )) زنان پیامبر هرگاه گرفتار خالقی شوند کیفر آنان دو برابر خواهد  13در سوره احزاب آیه 

بود.(( و در آیه بعدی بطور صریح می فرماید که : )) ای زنان پیامبر شما مثل سایر زنان جامعه نیستید 

ان حتی از آهنگ صدایتان سوء استفاده هنگامیکه با مردان برخورد می کنید طوری سخن بگویید که آن

 نکنند.((

سوره احزاب با داشتن زنان و دختران پیامبر بر سایر زنان می فرماید: )) ای پیامبر خدا،  23همچنان در آیه 

به زنان و دخترانت بگو که روسری های بلند بر خود فرو افگنند(( لذا در نقل و قول آمده )) آنگاه که 

ن به زمین کشیده می که حتی حضرت فاطمه برای ایراد سخنرانی به مسجد تشریف می بردند چادر ایشا

حدود پائین پاها نیز دیده نشود.(( قرآن زنان ایده آل را که در بهشت جای دارند به مروارید محجوب 

 .  51، آیه  -پوشیده در صدف تشبیه نموده و می فرماید: ،،،)) کامثال اللؤؤالمکنون((،،، سوره واقعه، 

 رمضان وافی
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Muslimhood 

and girls’ 

SALING!!! 
In Arab ignorance time, most of the families were hating to have daughters. 
Instead, they were rathering to have sons than daughters. The main reasons 
for not having daughters, were just some unacceptable foolishly logics that the 
girls are acting as representative of satan in the earth which deceive boys. 
On that time, the girls/women/females were as much unrespectful for the 
men/boys/males as if there were a female carrying a basket of eggs on her 
head, if suddenly one egg get fallen from the top of female head to the land, 
that woman would be convicted/sentenced to death. 
spreading of this issue was not just in Arabic countries but also another 
countires all over the world. As well. 
In Egypt, men were killing beautiful girls and were mixing their blood with the 
Nil Road for increading of Nill river’s water. And so on…! 
By assignment of Massenger Mohammad (Peace Be Upon Him) as the unique 
vittual representative of Muslims by Allah the most merciful and the most 
compassionate, all these issues were removed among muslim countries. He 
was able to guide Muslims to the righthood. 
At this time, in comparison to the Arabic ignorance time most of the people 
are about to worship girls (God Forbid) in some Muslim countries such as 
Afghinistan. In Kabul, Herat, Mazar-e-Sharif Provinces, the Payment 
expenditures for having wedding, will take about 12000$ which includes 
Payment for restaurant, Payment for the brides father, buying 
jewelries……etc. 
All those provinces are considered developed. If we glance at Backwarded 
provinces of Afghanistan as Ghor, Badghis….Etc. they are accepting grooms 
marriage Proposal when he brings, 150 animals (includes: Cow, Bull, Ram, 
Goat, lamb, sheep) plus one vehicle (car or motorcycle) which depends to the 
families, plus 2000-5000 dollars. This costom is completly against all Islamic 
Values and Sharia. Even though, the majority of people know about the 
badness of this action till the time that they take a benefit from that especaily 
when the want to seek brides.                                   By: Gul Rahman Faraz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text Translation 

Points!!! 
Points to be remembered while translating are: 
1. Comprehending of the text is really important for the translation, therefore, 
one should read the text as many times as possible till you comprehend what 
is written in order to translate easily and well. 
2. Do not translate laterally because language are different, thus one should 
focus on delivering the meaning rather than on lateral translation. 
3. Do not use colloquial words or languages because it is not acceptable in 
standard translations they are why one should always use formal language 
and literary words. 
4. in order to, translate well, one must be good a both languages that are used 
to translate, otherwise, the translation will not be comprehensive or 
meaningful. 
5. One does not have to start translation from the first word or sentence, one 
should always try to deliver the meaning, in order to do that, one may start the 
translation from any point. 
6. Translator can add or omit words to stare the exact meaning of the text as 
long as they do not change the entire text. 
7. it would be a great achievement for every interpreter/translator to be 
creative of delivering ideas in different ways. 
8. to be honest is another good charectaristic of a Translator to express what 
he got form the speaker and do not lie to people. 
9. this would be much more easheir for the translator and interpreter to know 
something about the specific mather and issue that will be discussed in the 
coming briefing.  
10. on the time while you are translating, if you faced with some critical but 
crucial words that you don’t know, do not hesitate to ask the main usage and 
exact meaning of that word to the mentioned sentence from the user of that 
word. We are just the humans and mankind not a dictionary with 75000 
technical daily used words. 
11. if you are a low level interpreter but participating with high level officails, 
you are recommended and advised to let the high ranking officails know in 
which level do you know the language that they are speaking. It would be a 
practical transalation to you and you wouldn’t be faced an problem and the 
other positive point is this that the official that your  are going to interprete his 
speech will try his best to use simple sentence with simple accest than 
complicated accesnt with worrdful sentence. Just be the same as you are and 
everything will be ok at the end.                             By: Gul rahman Faraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


