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ارهشم مهـن   

 

 صفحه اول نهاد فرهنگی توسعه ملی

 
اس يٌظبٍ ثذي٘ظٞ تالع ٛبي دُٝت در خٜت ٗيَ ثٚ صِر ٝ آ٘يت ػتبة ثيؼتزي گزكتٚ اطت؛ غزذ گلتگٞ ثب غبُجبٕ، رٛبيي چٜزٙ ٛبي 

ػ٘بص غبُجبٕ اس سٗذإ، ثزگشاري خزگٚ ي ِٓي ٓؼٞرتي صِر ٝ در تبسٙ تزيٖ اهذاّ تؤطيض ػٞراي ػبُي صِر ٗٔٞٗٚ ٛبي ثبرس ٓظبػي طز

.دُٝت اكـبٗظتبٕ را در ايٖ راطتب ٗؼبٕ ٓي دٛذ  

ٌٓبٗبت خٞيغ را ثٚ خزچ دطتيبثي ثٚ صِر ٝ آ٘يت، ٛذف ػبُي ٝ ثِ٘ذي اطت ًٚ در خجٜٚ  ٓخبُلبٕ دُٝت ٛز يٌي اس إٓ طخٖ ٓي سٗذ ٝ ا

خبُت ايٖ اطت ًٚ دُٝت تالع ٛبي خٞد را چ٘بٕ ٗبهص ٝ خبّ ثٚ ٗٔبيغ ٓي گذارد ًٚ ثدبي طٞد، سيبٕ ثيؼتزي را تسٞيَ . ٓي رطبٗذ

ثٚ طخٖ ديگز ٛٔبٕ گٞٗٚ ًٚ در سٓبٕ ثزگشاري خزگٚ ي ِٓي ٓؼٞرتي صِر، ٛيچ ًظي ثب صِر . اكـبٗظتبٕ ٝ خبٓؼٚ ي خٜبٗي ٓي دٛذ

ٗذاػت ٝ پيؼٜ٘بد ثزايٖ ٌٗتٚ ثٞد ًٚ چ٘يٖ ٓظبيِي ٓي ثبيذ در چبرچٞة هبٕٗٞ اطبطي اكـبٗظتبٕ ثٚ ٓ٘صٚ ي اخزا گذاػتٚ ػٞد، در دػٔ٘ي 

زبٍ زبظز ٗيش ثب ازتزاّ ًبَٓ ثٚ ػخصيت ٛبيي ًٚ در ايٖ ػٞرا دٝرْٛ گزدآٓذٙ اٗذ، طبختبري ًٚ ثذيٖ ٓ٘ظٞر تؤطيض يبكتٚ اطت، ٓي ثبيذ 

.ذ تب ثٚ ٓؤثزيت إٓ اظبكٚ گزددهبٗٞٗٔ٘ذ ثٞدٙ ثبػ  

ٓ٘توذيٖ ػٞراي ػبُي صِر ثز ايٖ ٌٗتٚ اٗگؼت ٓي ٜٗ٘ذ ًٚ ٓجبزثي ٛٔچٞ خ٘گ ٝ صِر در زيطٚ ي صالزيت ػٞراي ِٓي اطت ٝ در 

ٝظؼيتي ًٚ ػٞراي ِٓي ٝخٞد دارد، ٓي ثبيذ تؼٌيالت خذيذ اُتبطيض اس طٞي ػٞراي ِٓي تؤييذ ٓي گزديذ ٝ زذٝد صالزيت ٛبي إٓ ثٚ 

در إٓ صٞرت ػٞراي ػبُي صِر اس اػتجبر ٝ صالزيت ثيؼتزي ثٜزٙ ٓ٘ذ ثٞد ٝ ٓزدّ ثٜتز اس آزٝس اس ًبر ًزد . تصٞيت ػٞرا ٓي رطيذ

.ػٞراي صِر زٔبيت ٓي داػت٘ذ  

ػخصيت  ثذٕٝ تزديذ اطتبد رثبٗي اس ػخصيت ٛبي ٗبٓذار ٝ ٓٞثزي اطت، ًٚ ٗظيز إٓ را در اكـبٗظتبٕ در زبٍ زبظز ٗذاريْ؛ سٓبٗي ايٖ

ٓي ثبيذ ثٚ ٓٞثزيت إٓ ٜٗبد ٓؼٌٞى ثٞد ٝ اس ثبثت   ًالٕ ِٓي در رأص ٜٗبدي هزار ٓي گيزد ًٚ إٓ ٜٗبد خبيگبٙ زوٞهي طٞاٍ ثزاٗگيشي دارد،

.خطزاتي ًٚ ػٞرا ٝ ػخص اطتبد رثبٗي را در ًٔيٖ ٗؼظتٚ اطت، ٗگزإ ثٞد  

ثب ازتيبغ ٝ  ٓي ثبيذ در ٓٞرد إٓ صسجت ٗٔٞد؛ آب اس ايٖ ًٚ آهبي ايٖ ًٚ تالع ٛبي صِر غِجبٗٚ ثٚ ًدب ٓي اٗدبٓذ، طخٖ ايظت ًٚ 

زبٓذًزسي ٓي خٞاٛذ ثب ايٖ گٞٗٚ ركتبر خٞيغ هبٕٗٞ ٓي ػٌ٘بٗذ ٝ در ٗوغ يي سػيْ تبّ االختيبر ٝ ؿيز ٓظؤٍٝ ػَٔ ٓي دارد، اٗذًتزيٖ 

دٓبٗي خٞد را پٜ٘بٕ ًزدٙ ٗتٞاٗذ؛ سيزا تب چ٘ذي پيغ دُٝت در ايٖ ٓيبٕ اطتبد رثبٗي ػبيذ در زِوبت ًٞچٌتز ػب. اي ثبهي ٗگذاػتٚ اطت ػجٜٚ

اكـبٗظتبٕ ٝ ًؼٞرٛبي ؿزثي ثٚ ٓ٘ظٞر ٓسبًٔٚ اٝ ٝ آثبٍ اٝ ػذاُت اٗتوبُي را غزذ ريشي ًزدٙ ثٞدٗذ ٝ خٞاطتبر ٓسبًٔٚ ي ايؼبٕ ثٞدٗذ، 

إً٘ٞ ًبرٝإ صِر را رٛجزي ٓي ً٘٘ذ ٝ  گشارػبت ٓ٘ظٞة ثٚ زوٞم ثؼز اس اػعبي ايٖ ػٞرا ثؼ٘ٞإ ٗبهعيٖ زوٞم ثؼز يبد ٓي ًزد،

ثٚ ُيجزاٍ ٛب ًٚ سيز ٗبّ ٛبي دي . تِٞيسبً ثٚ خبٓؼٚ خٜبٗي ٓي كٜٔبٗ٘ذ ًٚ ديذگبٙ ٛبي هجِي ؿزة در ٓٞرد طزإ ٓدبٛذيٖ ٗبدرطت ثٞدٙ اطت

ٝ ايٖ رٛجزإ ٓدبٛذيٖ اٗذ  دي آر ٝ اصالزبت اداري در ثزً٘بري ٝ تعؼيق خٜبدگزإ ػدِٚ داػت٘ذ، در زذ يي خبٗت درگيز ت٘شٍ ٗٔٞدٙ

.ًٚ ثسيث ػخصيت ٛبي ٓصِر ٝ ٓؼتجز در ططر ِٓي ٝ ثيٖ أُِِي هذ ثز ٓي اكزاسٗذ، ٝ تثجيت خبيگبٙ ٓي دارٗذ  

ثب ديذ ٓ٘صلبٗٚ خٞد را در خبيگبٙ اطتبدرثبٗي، اطتبدطيبف ٝ اطٔبػيَ خبٕ، زبخي ٓسٔذ ٓسون ٝ طبيز ٛٔوطبرإ ػبٕ هزار دٛيْ، ايٖ گزٝٙ 

راي ػبُي صِر را سادٙ ي ٗيت خيزاٗذيؼبٗٚ ي دُٝت اكـبٗظتبٕ خٞاٛ٘ذ ثزػٔزد ٝ يب ايٖ ًٚ ٗتيدٚ ي كؼبر غبُجبٕ ًٚ ثزٗبٓٚ ٛبي تبطيض ػٞ

 ٓدبٛذ طتيشاٗٚ ي دُٝت را ػويْ طبختٚ ٝ زتي ٗيبسٓ٘ذ إٓ ػذٙ اٗذ تب رٛجزإ خٜبد دطت دُٝتٔزدإ را ثگيزد؟

اي ػبُي صِر، طپبص گشار غبُجبٕ خٞاٛ٘ذ ثٞد؛ سيزا خ٘گ غبُجبٕ ثٞد ًٚ تيؾ را اس گِٞي ٗٞيظ٘ذٙ ثبٝر دارد، ًٚ ثظيبري اس اػعبي ػٞر

ثبيذ پزطيذ ًٚ ٓظؤٍٝ ايٖ . رٛجزإ خٜبد چ٘ذ ٝخجي دٝرتز طبخت ٝ آزٝس سٓي٘ٚ را ثز زعٞر إٓ ٛب در ػٞراي صِر كزاْٛ طبختٚ اطت

، دُٝت را ثؼذت تعؼيق ٗٔٞدٙ، ٗٚ تٜ٘ب صِر ٝ آ٘يت، ثَ اٗگيشٙ ٝظؼيت ًيظت؟ چٚ ًظبٗي ٓيبٕ ٓزدّ اكـبٗظتبٕ آتغ دػٔ٘ي اكزٝخت٘ذ

 ٛبي صِر خٞيبٗٚ را اس ريؼٚ خؼٌبٗذٗذ؟

ػشّ  ٗٞيظ٘ذٙ ٓي خٞاٛذ ثگٞيذ ًٚ آيب ثب ٗلض تؼٌيَ ػٞراي ػبُي صِر ٓب ٓي تٞاٗيْ ثٚ ايٖ ٛذف ْٜٓ ٗبيَ آييْ؟ ٝ آيب ثب اػالٕ ايٖ ٜٗبد تٔبّ

ذيٖ ثبٝر اطت ًٚ دُٝت رٝذ صِر خٞيي را ًؼتٚ اطت، ثبيذ ثب ٓؼذرت خٞاٛي اس ٓدبٛذيٖ ٝ ثب ٛب خشّ خٞاٛذ ػذ؟ صبزت ايٖ هِْ ث

. ً٘برسدٕ ًظبٗي ًٚ ايٖ آتغ را ثزاكزٝخت٘ذ، پيغ اس ٛٔٚ اػتٔبد اػعبي ػٞراي صِر را ثذطت آٝرد، تب اٗگيشٙ ي ًبر ٝ تالع ػٌَ گيزد

                                                                                ٓذيز ٓظئٍٞ                                   .در ؿيز إٓ آة ثٚ ؿزثبٍ ركتٚ اطت

                                
          

 

 

.........................ادامه گزیده اخبار هفته    

به اساس گزارش دفتر مطبوعاتی والیت غور 

به اثر کار وفعالیت پولیس         -  

قوماندانی امنیه ولسوالی پسابند موی سفیدان 

آن ولسوالی سه گروپ طالبان مسلح به 

سرکردگی مال ظریف مال شفیق هللا ومال 

محمد از قوم خسروی ساکنین قریه سینی 

تن افرا د تحت امر  04ولسوالی پسابند به 

خویش به پروسه صلح پیوست شده سالح 

دست داشته خویش را طی محفل به دوکتور 

عبدهللا هیواد در داخل آن ولسوالی تسلیم دادند 

والی غور اقدام نیک طالبان پیوست شده را .

یک امر خیر دانست که در صلح وثبات 

طالبان پیوست شده .منطقه تاثیر مثبت دارد 

استها وپیشنهادات شانرا مبنی یک سلسله خو

بر جذب شان به پولیس محلی غرض 

جلوگیری از تهاجم طالبان های بیرون مرزی 

راه یا فتن موسسات ونهادهای ساختمانی 

غرض تطبیق پروژه ها در مناطق جدیدا آزاد 

شده ایجاد شورا ها ی همبستگی ملی شده که 

از جانب مقام والیت وقوماندانی امنیه پذیرفته 

                                                 شد

ریئس معاون ومنشی شورای والیتی غور . 

انتخابات  که بین اعضای .انتخاب گردید  

 8811/ 88/ 81شورای والیتی بتاریخ 

برگزار گردیده بود محترم فضل الحق احسان 

رئیس اسبق شورا برای بار دوم بریاست این 

قدیر رسولی بحیث شورا تعین ومحترم عبدال

معاون وگل فیروز غفوری بحیث منشی این 

شورا برای یک دوره یک  ساله انتخاب شدند 

لتٌانیا مسًٌلیت امنیتی ًالیت غٌر را  .

                بو نیرًىای افغان می سپارد

دكبع ُتٞاٗيب ٓی گٞيذ کٚ طزثبسإ ٝسيز  

ٓظُٞٝيت  2102ايٖ کؼٞر تب ختْ طبٍ 

ر اكـبٗظتبٕ را ثٚ آ٘يتی ٝاليت ؿٞ

.هٞای ايٖ کؼٞر ٓسٍٞ خٞاٛذ کزد  

اٝ گلت ٝظيؼت ثظٔتی ززکت ٓی ک٘ذ 

کٚ دادٕ ٓظُٞٝيت ٝاليت ؿٞر را ثٚ 

ٓٔکٖ ٓی  2102هٞای اكـبٕ تب طبٍ 

طزثبس ُتٞاٗيب  051در زذٝد     .طبسد

ثٚ اي٘ظٞ ٓسٞر اطبطی  2115اس طبٍ 

تيْ ثبسطبسی ٓسِی يب پی آرتی در 

.ذٝاليت ؿٞر ٓی ثبػ  

طخ٘گٞی ٝسارت دكبع ُتٞاٗيب چ٘يٖ 

ٗؼبٕ داد کٚ ايٖ تصٔيْ خزٝج هٞای 

ُتٞاٗيب اس اكـبٗظتبٕ ٓؼ٘ی ٗذارد ٝ 

صزف ثٚ ثيزٕٝ ػذٕ اس ٝاليت ؿٞر 

. ٓزثٞغ ٓی ػٞد  

ُتٞاٗيب يک ٛيبت ٛؼت  درٛلتٚ گذػتٚ

ٗلزی را ثٚ ٓوصذ تؼِيْ پيِٞت ٛبی 

اردٝی اكـبٗظتبٕ ثزای پزٝاس غيبرٙ 

.يٖ کؼٞر كزطتبدٛبی رٝطی ثٚ ا  

 

ِٓيٕٞ  3ُتٞاٗيب کؼٞر ػٞرٝی طبثن کٚ 

ٛشار ٗلٞص دارد ٝ در طبٍ  211ٝ 

ثب پئبٕ ٗبتٞ ٛٔزاٙ ػذ، در طبٍ  2114

ثؼذ اس طوٞغ غبُجبٕ در ػِٔيبت  2112

تست رٛجزی آزيکب، ثٚ اكـبٗظتبٕ 

.ػظکز كزطتبد  

نماد از صلح ، اخوت ، محبت ، برادری و برابری          

1111- رًری فبــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ق           ـــــــــــــــــــــــــــابــطــــــــــــــــــــــم                            1983 –   حـــــــــــــــــــــــٌت   

 

 

 سخن نخست  -

 اخبار والیت غور  -

 نگاهی بر تعامالت مشکوک سیاسی  -

 اعضای کمیسون انتخابات مانده نباشید  -

 !!!!!!؟در شورای والیتی چی میگذرد  -

 چند مطلب اجتماعی   -

  شپزی در خا نه آ  -

 گزیده اخبار هفته والیت غور

ابند به پروسه صلح پیوستوالی پسسه گروپ مسلح درولس  
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 صفحه دوم نهاد فرهنگی توسعه ملی

:نویسنده احمد سعیدی   

اٍٝ ثبيذ ػزض ػٞد کٚ ٗگبٙ ثز هعبيبی خبری کؼٞر ٓتؤثز اس تؼبٓالت ٓدٍٜٞ ٝٓجٜٔی اطت کٚ 

ػکَ گيزی طيبطت خذيذ . دريٖ اٝاخز اس غزف ٓدزيبٕ ادارٙ ٝ طيبطت کؼٞر در زبٍ آثظتٖ اطت

طيبطت اكـبٗظتبٕ ثبس ٓيک٘ذ کٚ ٗظجت ثٚ گذػتٚ کبٓالً ؿيز ٓتؼبرف ٝٗظجت  خبيگبٙ ٝط٘گز ٗٞ را در

در ثزخی اس ٓوبغغ سٓبٗی در   طيبطتٔذارإ ٓب. ثٚ طيبطت گذاری ٛبی خٜبٗی ؿيز ٓ٘تظزٙ اطت

تؼبٓالت طيبطی ثب ػصجبٗيت ٝٗب آرآی تٔبّ خطٞغ هزٓش را ػجٞر ٝپَ ٛبی ػوجی ٓبرا ٝيزإ 

ٓب در . وذر ٗزّ ٝاٗؼطبف پذيز اٗذ کٚ ززيْ خبٗٚ خٞد ٝثيگبٗٚ را كزم ٗٔيک٘٘ذٓيک٘٘ذ ٝآب در ٓٞاهغ آٗ

ثز خٞرد ٛب ٝتؼبٓالت طيبطی اكـبٗظتبٕ ٝارد ٗؼيت ٝكزاس ٛبی کبٓالً ؿيز ٓتؼبرف ٓيؼٞيْ کٚ ثب 

ثزای تٞظير . اصٍٞ ٝٓؼيبر ٛبی زوٞهی ٝارسع ٛبی اخالم طيبطی کبٓالً در ت٘بهط هزار ٓيگيزد

خبرخٚ اكـبٗظتبٕ ثٚ کؼٞر ٛٔظبيٚ  برا ثٚ آٓذ ٝػذ ٛب ٝطلز ٛبی پيْٜ ٝسيز صبزت ثيؼتز تٞخٚ ػٔ

 .يؼ٘ی پبکظتبٕ خِت ٓي٘ٔبيْ کٚ اسديذ صبزت ٗظزإ آٞر طيبطی اكـبٗظتبٕ کبٓالً هبثَ ٓکث اطت

ثسزإ داخِی خصٞصب کؼٔکغ ٛبی پبرُٔبٕ ٝصس٘ٚ طبسی ٛبی رٛجزی کؼٞر سٓي٘ٚ را ثزای 

در ٓبٙ خبری کٚ تٔبّ اهؼبر خبٓؼٚ ٓب أػْ اس كزٛ٘گی، . ی ٓظبػذ طبختثبسی ٛبی طيبطی خبرخ

طيبطی ٝٓطجٞػبتی ٓصزٝف ثسزإ داخِی ٗتبيح اٗتخبثبت ٝت٘ؼٜبی دادطتبٕ ٝداد گظتز ٝاكتتبذ پز 

ٝسيز آٞر خبرخٚ کؼٞر غٞر ؿيز ٓتؼبرف ٝؿيز ٓ٘تظزٙ چ٘ذ ثبر درٝاسٙ . تؼٞيغ پبرُٔبٕ ثٞدٙ اٗذ

ٓ٘ظٞر اس . را دم اُجبة ٗٔٞد کٚ اس ٛز زيث ٓؼکٞک ٝ ٓجْٜ ثٚ ٗظز ٓيزطذ ٛٔظبيٚ ػزهی پبکظتبٕ

تؼبَٓ ؿيز ٓتؼبرف ٝؿيز دپِٞٓبتيک ايٖ اطت کٚ اصٍٞ دپِٞ ٓبتيک ٝارسع ٛبی اخالهی ايدبة 

ٛزيکی ٝارد خبٗٚ . ٓي٘ٔبيذ تب طلز ثيٖ ٛيئبت ػبُی رتجٚ دُٝتيٖ ٝيب دُٝتٜب غٞر ٓتوبثَ صٞرت گيزد

توبظب ٝدػٞت ٜٓٔبٕ ٓيشثبٗی اع را ٓی پذيزد آب ثز خالف تٞهغ خ٘بة ٝسيز  يکی ٓيؼٞد در اثز

. ركت  ٜٓٔبٗذار ٓـزٝر پبکظبٗی ٓيشثبٕ ثٚ ديذاری   خبرخٚ ٓب دٝ ٓزتجٚ ثذٕٝ توبظب ٝ در خٞاطت

خٞة ايٖ سٓبٗی ثٞد . طلزيکٚ ٗٚ اخ٘ذای إٓ آػکبرا ٓطزذ ػذ ٝٗٚ ْٛ ِٓت در خزيبٕ إٓ هزار گزكت

دؿذؿٚ ٛبی پبرُٔبٕ ٝتٔبػبی درآٚ ٛبی ثٞدٗذ کٚ اُٝيبئی آٞر ثب ثی تکِيلی تٔبّ  کٚ ِٓت ٓصزٝف

کبر گزداٗی کزدٗذ ِٝٓت ْٛ کٚ تٔبّ ػِٔکزد دُٝت را ثٚ ٗگبٙ ػک ٓی ثي٘ذ اس ک٘بر ايٖ ثبسی ٛب ثی 

  تلبٝت گذػت

طتخجبرات ثِی ٛٔٚ دٝطتبٕ ٓيذاٗ٘ذ کٚ اس طبٍ پبر ثٚ ايٖ طٞ ثيٖ ا ىدف ازین آمد ًشدىا چیست؟

پبکظتبٕ ٝرٛجزی زکٞٓت ٓب تؼٜذات ٓزٓٞس ثب آثبر ِٓٔٞص ػکَ گزكتٚ کٚ يکی اسيٖ هزار داد ٛب 

ک٘بر گذاػتٖ آزهللا صبُر ٝز٘يق اتٔز در اسای تٞهق ٓؼزٝغ زٔالت اٗتسبری در کبثَ ثٞد 

آب اس  .ٝاطتخجبرات پبکظتبٕ ْٛ غی يک طبٍ ايٖ تسَٔ را داػت تب اٗلدبرات کٔتزی را طبسٓبٕ دٛذ

در ٝسيز اکجز خبٕ ٓؼِّٞ ٓيؼٞد کٚ ػزغ ٛبی ديگزی ْٛ  0381دُٞ  8اٗلدبر ٝزِٔٚ رٝس خٔؼٚ 

زبٍ کٚ کٔتز اس دٝ ٛلتٚ ثٚ . ٛظت کٚ تب ٛ٘ٞس ثز آٝردٙ ٗؼذٙ ٝ چٕٞ آژيزخطز ثٚ صذا در آٝردٙ ػذ

بکظتبٗی ثبسی ٛبرا ثز گشاری کبٗلزاٗض طٚ خبٗجٚ اكـبٗظتبٕ پبکظتبٕ ٝآٓزيکب ثبهئبٗذٙ ٓبٗذٙ ٓوبٓبت پ

زبٍ ػذۀ ثز ايٖ ػويذٙ .ػذت ثخؼيذٙ اٗذ ٝطيبطت ٓذارإ طبدٙ ٗگز ٓب ْٛ هزثبٗی ايٖ ثبسی ٛب ٓيؼٞٗذ

ٝغيجن هزار داد هجِی ثبٝر . اٗذ زعٞر پبکظتبٕ ثٜتزيٖ ثذيَ ثزای خبٓؼٚ خٜبٗی در اكـبٗظتبٕ اطت

کٞٓت ٝٓزدّ اكـبٗظتبٕ ثز داػت٘ذ کٚ پبکظتبٕ غی يکظبٍ گذػتٚ ثب ُطق ثيکزإ دطت اس طز ز

ثزػکض پبکظتبٕ طخت در تالع اطت تب  .داػتٚ اطت ٝٓيتٞاٗذ غزذ ٝٗوؼٚ ٛب در اي٘ذٙ ٓليذ تز ثبػذ

اردٝی ِٓی اكـبٗظتبٕ خِٞگيزی ک٘ذ ايٖ ٗوؼٚ ػٞٓی ٓوبٓبت   اس توٞيٚ ٝ رػذ  ثٚ ٛز هئتی کٚ ٓيؼٞد

آب ٓوبٓبت ػبُی رتجٚ کؼٞر ٓب . اطت را يکی اس ط٘بتٞرإ آزيکبئی ٗيش اظٜبر داػتٚ  پبکظتبٗی

ٗٔيذاٗ٘ذ ٛز گبٛی ثبػٚ ٓزؽ را ثذطت آٝرد ثزايغ رزْ ٗٔيک٘ذ ٝايٖ داّ گذاری ٛب در دراس   چزا

زبٍ ٓؼِّٞ ٓيؼٞد کٚ ثز داػتٖ ٝٓؼبٝظٚ ٜٓزٙ در درٕٝ . ٓذت دٓبر اس رٝسگبر اكـبٜٗب ثز ٓيآٝرد

غی دٝ ٓبٛی کٚ گذػتٚ . جبرات ٛٔظبيٚ اطتٗظبّ طيبطی ٝپٞطيذٙ اكـبٗظتبٕ اس ػزٝغ ٜٗبئی اطتخ

  .غٞر ٝهلٚ ای ٛٞػذار داد کٚ ثبيذ ارگ ٗؼي٘بٕ ٓب ثٚ ايٖ خٞاطتٜب تٖ دٛ٘ذ

ٛذف ديگز اسيٖ آٓذ ػذ ٛب ثزادراٗٚ ٝؿيز دپِٞٓبتيک ٝسيز خبرخٚ ٓب تطجين ٗوؼٚ : نقشو معکٌس

س يک ط٘گز هٞی پبکظتبٕ در گذػتٚ ٛب آٓزيکب ٝ اكـبٗظتبٕ يکدب ٝا. ٓؼکٞطبس غزف پبکظتبٕ اطت

را سيز كؼبر هزاردادٙ ٝی را ثٚ ٓجبرسٙ ػِيٚ تزٝريظْ ٝدٛؼتگزدی ٝادار ٓيظبخت٘ذ آب زبال تالػٜب 

غٞر ٓؼکٞص ادآٚ دارد چ٘بٗچٚ پبکظتبٕ ٓيخٞاٛذ اكـبٗظتبٕ را در ک٘بر خٞد هزار دادٙ آٓزيکبرا 

ي٘کٚ ٗؼبٕ دٛذ ٓب اس ػٔب ثٜتز ثٚ ػبَٓ ثسزإ ٝٗب آ٘ی ٓؼزكی ٗٔٞدٙ اسٝی آتيبس ثگيزد ٝيب ا

در . اكـبٗظتبٕ تؼبَٓ ٓيک٘يْ ٝايٖ ٛشي٘ٚ طز ػبر را ثدبی اكـبٗظتبٕ ثٚ پبکظتبٕ ثٚ ٓصزف ثزطبٗيذ

يک ثزرطی ٝ يب ٛٔٚ پزطی ٓی ث٘يْ تٔبّ ٓزدّ ٓب اس زکٞٓت ٝػِٔکزد ؿزثی ٛب در راص آٓزيکب 

درطت اطت . ٖٔ اسيٖ زبُتجٜزٛجزداری ک٘ذاصالذ ٗٔٞد ٝٗگذاػت دػ  آب ثبيذ ٝظؼيت را. ثيشار اٗذ

کٚ آٓزيکب درتطجين اطتزاتيژی خٞد در اكـبٗظتبٕ دچبر اػتجبٛبت كزاٝإ ػذٙ آب تب ايٖ زذ ٗيظت کٚ 

اطتزاتيژی پبکظتبٕ خبيگشيٖ إٓ ػٞد آٗبٗکٚ اس ػٞاهت ٝخيْ اطتزاتيژی ٝأٛذاف دراس ٓذت پبکظتبٕ 

اگز اكـبٗظتبٕ ػکبر تِجيض .ٗح ايٖ ِٓت را ُٔض ٗکزدٙ اٗذدر اكـبٗظتبٕ ٗب آگبٙ اٗذ گبٛی ْٛ درد ٝر

ٝثبسی ٛبی ػيطبٗی پبکظتبٕ ػٞد ديگز إػتٔبد دٝطتبٕ ثيٖ أُِِی اع را اس دطت دادٙ ثزای ٛٔيغ 

ٛٔظ٘گزی اكـبٗظتبٕ ثب پبکظتبٕ در ثزاثز خبٓؼٚ خٜبٗی پيبٓذ ٛبی ؿيز .در زبػيٚ هزار ٓيگيزد

کٚ ٖٓ آٗزا ٗتيدٚ ٛٔيٖ تؼٔالت ٓؼکٞک دطتگبٙ طيبطی کؼٞر .ٓزؿٞة ٝٗب ٓ٘بطجی را در پی دارد

 .ٓيذاْٗ

 

 

 اعضای کمیسیون انتخابات مانده نباشید

کشعی پبسلوبى ثبُن ثَ  944تي ثشای  055، دُّضاس ّ 9834پبسلوبًی اًتخبثبت  دس 

کبسهٌذاى سقبثت پشداختٌذ ّ ًبظشیي ًبهضداى دس ثجیؾتش هشاکض سای دُی ثش سًّذ کبسی 

.کویغیْى اًتخبثبت ًظبست کشدًذ  

دسصذ هشاکض ثبص ثْد  49هشکض سای دُی یعٌی دس حذّد  0800هشکض ،  0395اص هدوْع 

.ّ هشدم ثب اعتقجبل گشم خْد ثش ؽْس ّ ؽعف اًتخبثبت افضّدٍ ثْدًذ  

هحتشم فضل احوذ هعٌْی ًخغتیي فشدی ثْد کَ اّلیي سای سا ثَ صٌذّق اًذاخت 

سییظ خوِْس ، هعبًّیي سییظ خوِْس ، سّعبی . ی دُی پیؾقذم ؽذّخْد ثشای سا

قْای هقٌٌَ ّ قضبئیَ ، سُجشاى خِبدی ، ّصسای کبثیٌَ ، عشاى ّ هتٌفزیي قْهی ّ 

ثبالخشٍ اکثشیت ّاخذیي ؽشایظ سای دُی اعن اص هشد ّ صى ّ خْاى دس ًقبط هختلف 

.ًظش خْد سای دادًذ کؾْس ثَ پبی صٌذّق ُبی سای دُی حبضش ؽذٍ ثَ ًبهضد هْسد  

دس ایي هیبى ، ًباهٌی ُبیی ًیض دس ثشخی ًقبط کؾْس اص خولَ کبثل ّ عَ ّلغْالی 

ُشات ّ دس دّعَ خبی دیگش ثَ هؾبُذٍ سعیذ کَ تبثیش خبصی ثش سّی هشدم 

ًیشُّبی اهٌیتی ُن ثخْثی ثش اّضبع هغلظ ثْدًذ ّ ثدض یک هْسد گضاسػ . ًذاؽت

آى هْسد ُن اص عِل اًگبسی سییظ . ًشعیذٍ اعتدیگشی تب کٌْى ثَ اطالع هب 

پْلیظ ّ ّالی ّالیت تخبس ثْدٍ اعت کَ کوجْد ًیشّی اهٌیتی ثبعث ثی ًظوی ّ 

.دلغشدی تعذاد صیبدی اص سای دٌُذگبى دس آى ّالیت گشدیذٍ اعت  

عٌجلَ رکش ؽذٍ ثْد ،  92عصش ؽٌجَ  4پظ اص پبیبى هِلت سای دُی کَ عبعت 

سای دُی ثَ ؽوبسػ آسای هبخْرٍ پشداختَ ّ ؽبیذ تب عبعبتی تقشیجب توبهی هشاکض 

.دیگش تعذاد کل آسای سیختَ ؽذٍ ثَ صٌذّق ُب اعالم ؽْد  

ُشچٌذ هؾکالتی هبًٌذ پبک ؽذى سًگ اص اًگؾت ّ ًجْد عْساخ کي کبست ّ ثشخی 

هغبیل دیگش ّخْد داؽت ، اهب آًچَ ثیؾتش اص ُوَ هشدم سا آصسد ّ ثبعث سًدؼ 

ّ هی تْاى ثَ عٌْاى عِل اًگبسی ّ ثی تْخِی کویغیْى اًتخبثبت خبطشؽبى ؽذ 

یبد کشد ، ثذ سفتبسی کبسهٌذاى ایي کویغیْى ثب هشدم ّ دس ثشخی هشاکض ثب ًبظشاى ّ 

.خجشًگبساى ثْد  

ایي اهش تب آًدب ثش سّی ثغیبسی اص هشدم هب تبثیش هٌفی داؽت کَ تعذادی سا اص سای 

بت اّلیَ سای دُی ثبعث سًدؼ خبطش دادى هٌصشف عبخت ّ دس ُوبى عبع

ثشخی اص کبسهٌذاى کویغیْى اًتخبثبت احغبط قذست هی . ُوْطٌبى گشاهی هب ؽذ

آًبى ُشگض ًوی . کشدًذ ّ ًیبص فخش فشّؽی ؽبى ثش دیگشاى ثَ اّج خْد سعیذٍ ثْد

هشدم ؽشیف ثبؽٌذ ًَ آهشاى  فِویذًذ کَ ثبیذ دس ایي سّص ثضسگ خذهت گزاساى ایي

.ؽبى   

چَ ایي تخطی ثضسگ ثَ عٌْاى تخطی ّ تخلف اًتخبثبتی قلوذاد ًوی ؽْد ّلی  اگش

ثشای ُویؾَ دس رُي ّیبد هشدم هب خْاُذ هبًذ ّ گٌبٍ هٌصشفیي اص پشّعَ سای 

دُی ثشگشدى کغبًی اعت کَ دس ایي سّص خْد سا ثشتش اص دیگشاى پٌذاؽتَ ثْدًذ ّ 

.فکش هی کشدًذ ثبیذ ثَ دیگشاى اهش ّ ًِی کٌٌذ  

ویغیْى اًتخبثبت ثبیذ دس ساط دیگش آهْصػ ُبی کَ ثَ کبسهٌذاى خْد دادٍ ثْد ، ک

دسط اخالق ّ هعشفت ًیض هی داد تب ایٌگًَْ کَ اهشّص ؽبُذػ ثْدین هشدم ؽشیف 

.هب سا تحقیش ًکٌٌذ  

!!!ثگزسین   

هب اًتخبثبت سا ثَ فب ل ًیک گشفتَ اهیذ داسین کویغیْى اًتخبثبت دس  دس ُش صْست

ب ثبکغت تدبسة ثِتش کبسًوبییذ ُش چٌذ ًتبیح اًتخبثبت اعالم گشدیذ ّؽکبیت ایٌذٍ ُ

ُبی هْخْد ُن ثگفتَ هغئْلیي هْسد ثشسعی قشا سگشفت اهب ٌُْص ُن هحکوَ 

خبؿ ثَ ثشسعی تقلجبت اداهَ هیذُذ خبی ًگشاًی ایٌغت  کَ یک فشٌُگ 

بًب ت  ُوهتبعفبًَ ثغیبس ثذ کَ دس ثیي سُجش ُبی عیبعی هب خب افتبدٍ اع

ّاقعب صشاحت قبًًْی ُن داؽتَ  هْضْع ایٌکَ یکهصلحت  اعت هی خْاٌُذ هثل 

حت اهیض د سهْسد اى ثشخْسد ًوبیٌذ اهب ُشچَ اعت هب اص خٌدبل ثبؽذ ثبصُن هصل

.ُبی هْخْد خغتَ ؽذٍ این اهیذداسین  ّکالی هب ثب ّحذت ًظش تالػ ًوبیٌذ   

 

ارهشم همـن   

 



 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بنام خالق زیبایها ، وبنام آفریده گاري كه  

انسان را قادر ساخت تا به وسیله زبان سخن 

هر انسان در كوشش این است تا براي .بگوید

خود و براي اطرافیان خود یك الگوي باشد كه 

ر به یك فكر و ذكاوت عصیر و براي این كا

به نظر من امروزه براي . جدید نیاز است

افگار و اندیشه هاي مان  تحمل خواندن و 

گوشدادن به موضوعات خسته كن و طوالني 

اصال نمانده و مردم بیشتر به موضوعات جالب 

 .،كوتاه ،پرمفهوم و نوین توجه دارند

و بیشتر مردم به پاه سخنان مینشینند و گوش 

یدهند كه سخنران شیریني كالمش را از همین م

اندرزه ها و گل واژه هاي سخن دریافت كرده 

و من از تما م كسانیكه  سخنران ماهر .است 

هستند ، كسانیكه عالقمند به سخراني هستند 

وآنانیكه میخواهند  سخنران موفق باشند از 

همچون موضوعات كوتاه و پرمهفوم 

ه تمام تان آرزومندم تقدیم ب.....برخوردار باشند

 .كه برایتان دلچسب باشد

  كسانیكه جوان هستند و وصیت نامه
 مي نویسند از دو حالت خارج نیست ،
یا قصد خودكشي دارند یا قصد 

 .ازدواج

   سـیـا سـت   فـاقـد  قـلـب است  و فـقط
  .مـغـز دارد

 ، مانند  كارمندان ادرات دولتي

  كتابهاي یك كتابخانه هستند، معموالا 

كتا بهاي كه كمتر قابل استفاده مي 

 .باشند در قفسه هاي باالتر جا دارند

 ، با زن از  با مرد از طریق عقل

طریق دل و با احمق از طریق گوش 

 .صحبت كنید

  كم دانستن و زیاد حرف زدن مانند

. پول نداشتن و زیاد خرچ  كردن است

 تعلیم به احمق همانقدر بي 

 

 صفحه سوم نهاد فرهنگی توسعه ملی

پیامهای تیلفونی میان 

وجوان به کشته و زخمی د

 ید ــــجامـــــــــــــتن ان 7شدن 
مشاجره لفظی بین مردان دو خانواده بر 

 2خاسته از پیامهای تلیفونی میان دو جوان 

به گزارش .مجروح بر جای گذاشت 5کشته و 

آژانس خبری روز ؛ این ماجرا شب گذشته 

میان خانواده های بیجاشده در ساحه چهار 

یه پنجم شهر کابل رخ داده راهی قمبر ناح

سمونوال محمد ظاهر رییس تحقیقات .است

جنایی قوماندانی امنیه کابل در یک تماس 

تلیفونی به آژانس خبری روز گفت که این 

رخداد ناشی از تبادله مسچ یا پیام های تلیفونی 

آقای ظاهر می گوید که .میان دو جوان میباشد

و جوان ؛ بدنبال ارسال پیام های تلیفونی بین د

بزرگان این دو خانواده بجان هم افتاده و 

سرانجام به درگیری نیم ساعت می 

رییس تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه .انجامد

کابل گفت ؛ خانواده های خشمگین متوصل به 

مرد این  2اسلحه شده و با فیر تفنگ شکاری 

تن دیگر مجروح  5خانواده ها کشته و 

روحان به شفاخانه به گفته وی ، مج.میگردند

اما شاهدان عینی .صلیب سرخ انتقال شده اند

در محل رویداد می گویند که در این درگیری 

نفر دیگر مجروح گردیده  81تن کشته و  84

غالم داوود که در نزدیکی محل رویداد .اند

دوکان خوراکه فروشی دارد میگوید که وی 

زخمی را به  81به همکاری مردم محل 

این باشنده محل اذعان .ال داده اندشفاخانه انتق

میدارد که درگیری میان دو خانواده که به 

پشتیبانی سایر خانواده های بیجاشده صورت 

گرفته بود حدود دو ساعت به درازا کشیده 

وی عالوه کرد که آنها زخمی ها را .است

بوسیله چهار عراده موتر سراچه به شفاخانه 

ح نمود صلیب سرح منتقل نموده اند و تصری

که حالت صحی شماری از مجروحان وخیم 

گفته میشود در حال حاضر پولیس .بوده است

در محل رویداد حضور داشته و تحقیقات 

  .پولیس در پیوند به این رخداد ادامه دارد

دزدی جالب در نمایشگاه 

 وتر در امریکا ـــــــــــــــــــــم
موتر در  2011 المللي برگزاري نمایشگاه بین

رویدا عجیبي براي  امریکا با دیترویت هرش

.و آلمان همراه شد.ام.شركت موترسازي بي  

 

سوار یكي  به بهانه خریدن دو دزد 

و در نمایشگاه .ام.قیمت بي موترهای گران از

شده و از نمایشگاه خارج  2011دیترویت 

هزار دالري سدان  49موتر  این دو دزد.شدند

بوك و را خارج از وستین .ام.شركت بي

كادیالك، یكي از دو هوتل بزرگ شهر 

.دیترویت سرقت كردند  

 

موتر گران  دزدیده شده یكي از چندین موتر

شود  و محسوب مي.ام.شركت بي قیمت

و مهمانان را طي  رییسان شرکت كه

برگزاري نمایشگاه دور شهر دیترویت 

پولیس اعالم كرده كه یكي از .چرخاند مي

ست داشته كارمندان هوتل در این دزدي د

موتر  وجو براي پیدا كردن است و جست

.                    و همچنان ادامه دارد.ام.بي  

ثمراست  كه بخواهیم با صابون ذغال  را سفید 

 .كنیم 

  زنها همیشه جنگ را شروع مي كنند

 .ولي مردها  آن را ادامه مي دهند

  زن مانند ُمشك و عنبر است اگر
درانتظار بوي خوش و دلپزیر آن هستید 

 .باید آن را بسوزانید

 ج دو نفر خوشبخت مي در یك ازدوا
 . شوند ، یكي عروس و دیگري مادرش

  ماهي و مهمان فقط  دو روز اول خوب
هستـند و از روز سوم به بعد بوي مي 

 .گیرند

  ازدواج ، مسئولیت انسان را دو برابر و
 .حقوق او را نصف مي كند

  ،دو زن هرگز با هم دوست نمي شوند
مگر به خاطر توطه و غیبت علیه زن 

 .سوم
 

 خصي كه قادر نیست بر اعصاب خود ش
حكومت كند، شایسته نیست كه حتي بر 
كوچكترین پلها نردبان سیاست قدم 

 .بگذارد
  وظیفه چیزیست كه از دیگران توقع

داریم آن را انجام دهند ولي خود آن را 
آقاي رئیس جمهور ؟  .انجام نمي دهیم

اگر عالقه داري كه نه سیخ بسوزد نه 
 .رپا نكنكباب ، پس آتش را ب

   سه هفته :زندگي زناشویي یعني
سه سال  –سه ماه عاشقي —آشنایي
 .سي سال تحمل –جنگ 

   اي رئیس جمهور؟ اگر زنجیري به
گردن ظالمي نیندازي ، سر ِ دیگر ِ آن 

 .زنجیر بر گردن خودت خواهد افتاد

  ، اگر واقعاا تصمیم به ازدواج گرفته اید

 .هرگز با آدم متااهل مشورت نكنید

 ولین اغفال سیگار این است كه هنگام ا

كشیدن آن در عین بیكاري تصور 

 .میكنیم كه داریم كاري را انجام میدهیم

 امین هللا سعیدی   : تهیه کننده    

 

 در شورای والیتی چی  میگذرد

شورای والیتی غور پانزده نفر عضو دارد که در 

انتخابات تاریخی سال سیزده صد هشتاد هشت 

. انتخاب شدندخورشید ی از طرف مردم به شورا 

ورد های شان در یک  سال گذشته چی اما دست آ

 یی بوده طوریکه دیده می شود تا بحال این خانه

به اصطالح مردمی نتوانسته اعضای خود را 

برای یک بار هم که شده جمع نماید واقعیت 

امراینست که ما خوب یاد داریم که انتقاد کنیم اما 

پرده می وقتی برای هر کدام از ما مسئولیت س

شود یا وظیفه خود را نمی شناسیم یاهم آنقدر 

متوجه یکدیگر هستیم که وقت نداریم که روی 

اهداف که وظایف ما بما سپرده شده  است فکر 

وتالش نمایم من نمی دانم پشت پرده در داخل 

شورا چی می گذرد اما انطوریکه ما در انتخاب 

ا رئیس شورای والیتی همه چیز را دنبال کردیم ب

یک دنیا یاس ونا امیدی نسبت به عملکرد اعضا  

جریان از این قرار است  در روز روبرو شدیم 

معین که برای انتخاب ریئس مشخص شده بود 

یکتعداد از وکالی شورای والیتی بخا طر 

انتخابات بداخل تعمیر والیت گرد هم آمدن  صبح 

بود از پانزده وکیل شورای والیتی تنها در همان 

ها ده نفر ار انها حاضر بودن از پنج وکیل روز تن

دیگر خبری نبود این بدین معنی نیست که انها به 

داخل والیت حاضر نبوده باشند بلکه بداخل والیت 

هم نرفته بودنند هم بودنند وبه مسافرت  راه دور 

بهر صورت انتخابات به بعد از ظهر موکول شد 

ه است  انچه در بعد از ظهر اتفاق افتاد قابل توج

از جمله ده نفر هم دوی انها ترک کردن مجلس 

چون  همان روز به همین صورت به پایان رسید 

نمی توانست  هشت نفر از جمله وکالی حاضر

د انتخابات همان روز بی نصاب را تکمیل نمای

نتجه ماند بهر صورت منظور از یاد آوری این 

موضوع اینست که ما در والیت غور به مشکالت 

سر دچار هستیم جای این وجود ندارد که فروان 

برای تعین رئیس مااز یگدیگر قهر شویم یا به این 

شکل بخواهیم موجودیت خود را به اثبات برسانیم 

در هر جای رقابت وجود دارد اما رقابت سبب 

مختل شدن روند کار ی در داخل یک اداره یک 

بیایید دست .شود چنانچه دیدیم  نباید  نهاد مردمی

دهای خود را بمردم نمایش بدهیم در یک سال آور

گذشته چی کردیم آیا از آدرس شورای والیتی شما 

توانسته اید  یک منبع معلوماتی خوب باشید  شما  

هم مانند نهادها ی دیگر دولتی باید یک پایگاه  

یا همیشه شما منتظر ان معلوماتی داشته باشید 

 هستید که کسی بشما عریضه یا درخواستی را

پیشکش  نمایید من بشما پیشنها د میکنم اینکه شما 

والیت باید معلومات کلی بدین باید از وضعیت 

معنی داشته باشید که درسکتور صحت معارف 

زراعت ویا هم هر سکتور دیگر داشته باشیم  

شاید بسیار باشند مردم ها ییکه توانایی نداشته 

باشند که بمرکز والیت به مطرح کردن مشکل 

وده ها  مشکل دیگر که از مراجعه نمایند شان 

آدرس کم کاری های دولت ودیگرموسسات باالی 

این مردم تحمیل می شود قابل مکس است جای 

دارد از شعارهای انتخاباتی شما هم چیز بگویم که 

میگفتید وکالی دوره قبلی نتوانستن خوب 

کارنمایند به ما اعتماد کنید تا این والیت را گل 

نیم ما نشان خواهیم داد که ما در کدام گلذار میک

ومی توانیم بهتر از وکالی دوره حد توانایی داریم 

قبلی کار نماییم امید دارم از انچه گذشته صلوات 

بفرستید دست بدست هم داده برای مردم خود 

خدمت نمایید واز این فرصت نهایت استقاده نمایید 

.   
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اثتذا خٞخٚ ٝ يب ٓزؽ را پبک کزدٙ ٝ پٞطت آٜٗب را ثز داريذ ٝ 

وزيجبً ثشرگی طپض در کبطٚ ت.ثٚ هطؼبت کٞچک توظيْ ک٘يذ

 ...آثِئٞ، رٝؿٖ سيتٕٞ يب رٝؿٖ ٓبيغ

 : مٌاد الزم   
 ػذد2خٞخٚ  يب ٓزؽ کٞچک 

 گيالص  آثِئٞ يک

 گيالصرٝؿٖ سيتٕٞ يب رٝؿٖ ٓبيغ يک 

 ثٚ هذر ظزٝرت ريش ػذٙ  ٓٞرچ

 سػلزإ طبئيذٙ يک هبػن چبيخٞری

 ثٚ هذر ظزٝرت پيبس ريش ػذٙ 

  ٗٔک ٝ كِلَ ثٚ هذر دُخٞاٙ

 

 :طرزتيیو 

 
اثتذا خٞخٚ ٝ يب ٓزؽ را پبک کزدٙ ٝ پٞطت آٜٗب را ثز داريذ ٝ 

طپض در کبطٚ توزيجبً ثشرگی .ثٚ هطؼبت کٞچک توظيْ ک٘يذ

،  آثِئٞ، رٝؿٖ سيتٕٞ يب رٝؿٖ ٓبيغ ، سػلزإ طبئيذٙ آة کزدٙ

ػذٙ ٝ پيبس خزد ػذٙ را را ٓخِٞغ ک٘يذ  ريشٙٗٔک ٝ كِلَ ، كِلَ 

. ر دٛيذ ٝ ٓخِٞغ ک٘يذٝ هطؼبت ٓزؽ را در ايٖ طض هزا

ٓسبكع کؼيذٙ  تکٚ٘ذ طبػتی در زبُی کٚ رٝی ظزف ثگذاريذ چ

ثؼذ إٓ را ثٚ طيخ کؼيذٙ ٝ . ثٔبٗذٝ يب ٓکبٕ طزد  ايذ، در يخچبٍ

رت تٔبيَ طيخ ٛبی کجبة را در صٞ. رٝی آتغ ٓاليْ کجبة ک٘يذ

 23-25درخٚ ٓذت  353خبم هزار دٛيذ ٝ در ززارت ادر 

 .دهيوٚ کجبة ک٘يذ

 زٔذهللا يؼوٞثی :  تٜيٚ ک٘٘ذٙ                   
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 طرز تيیو کباب کٌبیده دً رنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيبس رٗذٙ ػذٙ ٝ ٗٔک چزخکزدٙ گٞطل٘ذ، گٞػت ٓزؽ را ٛٔزاٙ ثب دٗجٚ

ٗگٜذاری دهيوٚ خٞة  5إ ثب ْٛ ٓخِٞغ ک٘يذ ٝ زذٝد لزٝ كِلَ ٝ سػ

  . ٗٔبيذ

 :کٌبیده مرغ مٌاد الزم برای -

 ّا گز 533  گٞػت ٓزؽ چزخکزدٙ

  گزاّ  53  دٗجٚ ی گٞطل٘ذ

 ريشٙ ػذٙ يک ػذد  ٞطػ ٓت پيبس

 ثٚ ٓيشإ السّ  ٔک ٝ كِلَ ٝ سػلزإٗ

 :الزم برای کٌبیده گٌشت مٌاد -

  گزاّ  533 گٞػت چزخکزدٙ گٞطل٘ذ

 يشٙ ػذٙ ثذٕٝ آة ٓتٞطػ يک ػذد پيبس ر 

 ثٚ هذر ظزٝرت  كِلَ ٗٔک ٝ

 . ثزای تشئيٖ  ريسبٕ ٝ ُئٞتزع ،ثبدٗدبٕ رٝٓی

  :طرز تيیو  

ػذٙ ٝ ٗٔک ٝ  يشٙپيبس ر ٛٔزاٙ ثب دٗجٚ چزخکزدٙ گٞطل٘ذ، ػت ٓزؽ راگٞ.1

 .ٗگٜذاريذدهيوٚ  5ٝ زذٝد  زإ ثب ْٛ ٓخِٞغ ک٘يذلكِلَ ٝ سػ

ٔک ػذٙ آثگزكتٚ ٝ ٗ يشٙرا ْٛ ثٚ ٛٔيٖ تزتيت،ثب پيبس رگٞػت گٞطل٘ذ  .2 

خذاگبٗٚ ثٚ ٓذت يک  را تٜيٚ ػذٙ ٝ كِلَ ٓخِٞغ کزدٙ  ٝ ٛز دٝ گٞػت 

  .ذاريذٗگٜ يب خبی طزد يخچبٍطبػت در 

ثکؼيذ ٝ ٗصق ديگز طيخ را  اکٕ٘ٞ اٍٝ گٞػت گٞطل٘ذ را ثٚ طيخ.  3  

 .گٞػت ٓزؽ ثکؼيذ ٝ ثب اٗگؼت إٓ را زبُت دٛيذ

پؼت ٝ  آة پش ثگذاريذ ٝ طيخ کجبة را ٓزتجرٗگ را رٝی کجب کجبة دٝ . 4 

 .ٗظٞسد رٝ ک٘يذ تب کجبة

 ٝکجبة ػذٙ  ثبدٗدبٕ رٝٓیذٙ ٝ ثب را در ظزف کؼي ثؼذ اس پخت کجبة.  5 

   .ريسبٕ ٝ ُئتزع تشئيٖ ک٘يذ
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همـن شماره  

 دنخواب به تقویت حافظه کمک می ک

آیا شما آدم سر به هوایی هستید و همیشه همه چیز را فراموش می کنید؟ شاید علت آن .گروهی از دانشمندان سوئیسی و آلمانی در تازه ترین تحقیقات خود نشان دادند که خواب به تقویت حافظه می کند
این نتایج نشان می دهد که .لوبک آلمان دریافتند که برای داشتن یک حافظه آهنی نیاز است که فرد خوب بخوابد دانشمندان دانشگاه باسل سوئیس و دانشگاه.این است که به اندازه کافی نمی خوابید

کافی نیست، به گفته این محققان، زمانی که خواب به اندازه .خواب به تقویت خاطرات کمک می کند و اجازه می دهد که اطالعات مشابهی که در طول روز جمع آوری شوند در ذهن تفکیک شوند
ان عمیقی بر روی ذهن برجای نمی گذارند و بنابراین پیدا فرایند تقویت خاطرات درحالی که فرد بیدار است اتفاق می افتد و بنابراین به درستی انجام نمی شود، چرا که رویدادهای مشابه ردهای چند

شرکت کنندگان باید اشیای مختلف را در یک قفسه . مخصوص حافظه تجویز کردند داوطلب یک تمرین 29ن فرضیات برای این محققان به منظور تائید اعتبار ای.کردن دوباره آنها دشوارتر می شود
ین، شرکت پس از انجام این تمر.به این ترتیب در ذهن داوطلبان ارتباطی میان اشیای مختلف و بوی عطر شکل می گرفت. مشبک می چیدند درحالی که در هوا یک رایحه معطر در جریان بود

چند ساعت بعد، تمام داوطلبان وارد اتاقی شدند که دوباره همان رایحه معطر .یکی از این دو گروه بیدار ماند و برای گروه دوم چند ساعت خواب مناسب تجویز شد. کنندگان به دو گروه تقسیم شدند
نتایج این تحقیقات نشان داد در داوطلبانی که خوابیده بودند خاطرات بسیار .ر دو گروه با رزونانس مقناطیسی رصد شدمغز ه. این رایحه باید خاطرات اشیاء را زنده می کرد. در آن گسترده شده بود

ی که خوابیده بودند سریعتر می براساس گزارش نیچر، همچنین افراد.قویتر و با ثبات تری شکل گرفته بود و بنابراین می توانستند با مراجعه به حافظه خود خاطرات مربوط به اشیاء را به یاد آورند
 .توانستند اطالعات مشابه را از هم تفکیک کنند

....................................انتظارا ت از پارلمان آینده   

: اٗتظبراتی کٚ اس ػٞرای ِٓی ٓی رٝد کبٓال رٝػٖ اطت

ػٞرای ِٓی ثبيذ ثتٞاٗذ در چٞکبت هبٕٗٞ اطبطی کؼٞر ثٚ 

ٝظبيلی ثپزداسد کٚ ثٚ إٓ ثٚ ػ٘ٞإ ػبُی تزيٖ  اخزای

در . ٓزخغ تصٔيْ گيزی در ططر کؼٞر ٓسٍٞ ػذٙ اطت

صٞرتی کٚ ٝظبيق ٓشثٞر ثٚ ٝخٚ ثٜتز اس هجَ ٝ ٓطبثن 

تٞهؼبت هبٕٗٞ ٝ ٓزدّ اخزا ػٞٗذ، ٓطٔئ٘ب ٓٞرد اطتوجبٍ 

                                         د ػٜزٝٗذإ ٝاهغ ٓی ػٞ

. تزديذ چبُغ ٛب ٝ ٓؼکالت ٓتؼذدی راٙ ٓدِض دّٝ ثذٕٝ 

را صؼت تز اس ٓدِض اٍٝ خٞاٛذ طبخت؛ چٕٞ اٝظبع 

طيبطی کؼٞر ٛز رٝس ثيغ اس پيغ دچبر پيچيذگی ٛب ٝ 

پبرُٔبٕ خذيذ اكـبٗظتبٕ ثبيذ در . ٗبٛٔٞاری ٛب ٓی گزدد

ثٜجٞدی اٝظبع ٓتشُشٍ کؼٞر اس ٓٔز اتٞريتٚ ٝ خبيگبٙ 

. ر ٓب ٗوغ ٓسٞری را ثبسی ک٘ذخٞد در ٗظبّ طيبطی کؼٞ

اي٘کٚ ثٚ کذاّ ٓيشإ دٝٓيٖ پبرُٔبٕ کؼٞر ٓی تٞاٗذ ثزای 

ٓظِْ اطت . ٓزدّ ٗٞيذ ثٜجٞدی دٛذ خيِی زبيش اٛٔيت اطت

کٚ ٝظغ هبٕٗٞ خٞة ثٚ ركبٙ، تٞطؼٚ ٝ آطبيغ ػٜزٝٗذإ 

ِٓٔکت ٓ٘دز ٓيؼٞد؛ هٞاٗي٘ی کٚ ٗبػی اس ٝاهؼيت اختٔبػی 

ٔبػی ٝظغ ٝ تصٞيت گزدد ٝ ثزٓج٘بی ظزٝرت ٛبی اخت

       ٓی تٞاٗذ راٙ تزهی ٝ پيؼزكت کؼٞر راٛٔٞار طبسد

در پبرُٔبٕ اٍٝ ٓتؤطلبٗٚ اکثزاً ٓدِض خبُی اس ٗٔبي٘ذگبٕ .

ثٞد ٝ ٗٔبي٘ذگبٕ کٔتز در خِظبت ٝ تصبٓيْ پبرُٔبٕ زعٞر 

ػذّ زعٞر ٗٔبي٘ذگبٕ در ٓدِض ثبػث ٓی ػذ کٚ . داػت٘ذ

غٞالٗی تصٞيت ٗؼذٙ ثبهی  خيِی اس هٞاٗيٖ ثزای ٓذت ٛبی

غجيؼی . ثٔبٗ٘ذ ٝ در ٗتيدٚ ٓؼزٝػيت اخزايی ٗٔی يبكت٘ذ

اطت ايٖ آز ٓی تٞاٗظت ٓؼکالت ثی ػٔبری در كزاراٙ 

ثٚ خبغز ػذّ هبٕٗٞ ٓؼخص، يب ثبيذ . ٓزدّ هزار دٛذ

ثزٗبٓٚ ای در زبُت تؼِين ٝ تؼطيِی ثبهی ٓی ٓبٗذ ٝ يب ْٛ 

خزا ٓی گزديذ کٚ در ثٚ صٞرت ؿيز هبٗٞٗی تؼويت ػذٙ ٝ ا

ٛز دٝ صٞرت ثٚ دآٖ سدٕ ثٚ ثی ٗظٔی در کؼٞر ٓ٘دز 

اٗتظبر ٓی رٝد پبرُٔبٕ دّٝ ايٖ ٗويصٚ را ثٚ . ٓی گزدد

صٞرت خذی در ٗظز گزكتٚ ٝ در راٙ ركغ إٓ تالع السّ 

اس ٗٔبي٘ذگبٕ دٝر دّٝ پبرُٔبٕ اٗتظبر دارّ تب ثٚ خزج دٛذ

ٓليذ ٝ ٓٞثز، ثٚ خبی ٗشاع، تالع ک٘٘ذ ثب ٝظغ هٞاٗيٖ 

ٗٔبي٘ذگبٕ ثبيذ ثٚ . کؼٞر را ثٚ طٞی پيؼزكت طٞم دٛ٘ذ

ٓؼ٘بی ٝاهؼی کِٔٚ خٞد را در ثزاثز ِٓت ٓظؤٍٝ ٝ 

ايٖ ٗٔبي٘ذگبٕ ٗجبيذ كزآٞع ک٘٘ذ کٚ هذرت . پبطخگٞ ثذاٗ٘ذ

خٞيغ را اس خٔغ کظت کزدٙ اٗذ، پض ثبيذ ثزای خٔغ 
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                                                       .. 

 

mailto:necf.ghor@gmail.com
http://www.Jame-ghor@gmail.com/

