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آ نچه در این شماره م یخوانید:



در قالب برگ چهارمِ نشـــریۀ محصـــالن غالب (مهران) تالش ورزید هایم تا مطالب و مفاهیم ب هروز و کارآ را در ابعاد مختلف طبی، 

سیاسی، تکنالوژي نوین، اقتصاد، فرهنگی و ورزشی بگنجانیم.

    پوهنتون غالب افتخار دارد تا با فراه منمودن محیط سالم و سازنده در تربیۀ کتلۀ عظیمی از نسـل متعهد و متخصـص افغانســتان 

نقش فعال داشته تا نیازهاي امروز و فرداي جامعه را ب رآورده سازد.

    نشـریۀ محصالن غالب (مهران) متعهدانه پذیراي مقاالت و نبشت ههاي دان شجـویان این نهــاد علمی بوده و با افتخار در خدمت 

عزیزان م یباشد.

    سپاسِ ب یکران پروردگار یکتا را که هستیِ مان بخشید و ب هطریق علم و دانش ر هنمون مان شد و به ه منشینی ر هروان علم و دانش 

مفتخر مان نمود و درود بر ب هترینِ خالیق ، محمد بن عبداهللاـ  صل یاهللا علیه و سلمـ   که مِ هترِ پیا مبرا ناست و گزیدة خداي جهان.

    در گذشته، کشـور ما مشـکالت زیادي در زمینۀ مطالع ه، چاپ و نشـر متون علمی داشت هاست ، که از آن جمله در اختیا رنبودن کتاب 

کافی د ر دسـ ترس مردم این مرزوبوم، متناسـ بنبودن مطالب با سـطح سـنی افراد و در نتیجه ب یعالق هشـدن آ نها به امر مطالعه، 

روندي را پدید آورده است که امروز شاهد آن هستیم.

    در طول تاریخ، رشد علم ی، تغییرات بسـیاري داشته و در طی عصـرهاي مختلف، نوسان یافته، انسـان از دوران اولیۀ زند هگی خود 

همیشه در پیِ کشف حقایق علمی بوده و دست به اختراعات و اکتشافات زده، که این رشد علمی در کشورها متفاوت بوده است.

    انگیز ههاي اجتماعی به طورعمده تحت تأثیر اجتماعی که انسان در آن رشد کرده است قرار دارند و تنها به طور مسـتقیم نیازهاي 

زیسـتی او را برطرف م یکنند. وقتی انگیز ههاي اجتماعی انسـان را به دقت بررسی م یکنیم، ریشـ ههاي آن را در تاریخ اجتماعی و در 

آ نچه براي او اتفاق افتاده است م ییابیم.

    و اما، امروز امکانات وافر در زمینۀ چاپ و نشــــر مقاالت علمی مســــاعد بوده، که این امکانات نیاز به سعی، پژوهش و تالش 

دان شجویان عزیزي دارد که با نوشت ههاي زیباي شان، فرهنگ مطالعه و مقال هنویسی را در جامعۀ مان پُ ررن گتر م یسازند.

سخنی با خوانند هگان

عبدالباري بهرامی

مدی رمسؤول نشریۀ محصالن غالب (مهران)
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SAARC
South Asian Associa�on for Regional Coopera�on.

    در اواخر 1970م ضـیاء الرحمن، رئیس جمهور بنگالدیش، 

پی شنهاد ایجاد یک بلوك تجاري متشکل از کشو رهاي جنوب 

آســـــیا را داد. براي اولی نبار در اپریل  1981م. وزراي امور 

خارجۀ هف ت کشور جنوبِ آسیا به منظور تأسیس یک اتحادیۀ 

تجاري در کلمبو، پایتخت سریالنکا گرد ه مآمدند. در آگوست 

1981 نیز کمیتۀ اتحادیۀ ه مکار يهاي کشو رهاي جنوب آسیا 

تأسیس ش د.  

    ب اآلخره سارك در سال  1985م. توسط کشـــو رهاي هند، 

پاکســــــتان، بنگالدیش، نیپال، بوتان، مالدیو و سریالنکا 

تأسیس شد . افغانســــتان در اپریل 2007 در چهاردهمین 

اجالس این اتحادیه عضویت سارك را گرفت.

    مجموع جمعیت کشورهاي عضـو آن تقریباً 1/5 میلیارد نفر 

از جمعیت جهان را تشـکیل م یدهد، که از نظر جمعیت، حوزة 

تأثیر آن از هر سازمان منطق  هیی دیگر بی شتر است. 

    ایران و چین نیز که از اعضـاي ناظر این سازمان هســتند، 

درخواست عضویت در این سازمان را دارند.

تاری خچۀ سارك

شش فیصد سهم در واردات جهان.

    هدف از تشکیل این اتحادیه، افزایش ه مکار يهاي متقابل، 

میان کشـورهاي عضـو م یباشد. سارك تسـریع فعالی تهاي 

اقتصادي و توسعۀ اجتماعی در کشو رهاي عضو م یباشد.

وسعت: 5136 میلیون کیلومتر؛

شش فیصد سهم در صادرات جهان؛

    علل ارقام فو ق: محدودی  تها و موانع ترانزیتی و اقتصـادي، 

رشـد جمعیت، محدودیت منابع و ک مبود منابع  و ســرمایه و 

تن شهاي داخلی و خارجی م یباشد.

جمعیت: 23 درصد نفوس جهان؛

دو فیصد سهم در تولید ناخالص جهان؛

    نقش آن ایجاد ه مکاري بین کشو رهاي عضو، ارزیابی روند 

تطبیق فعالی تهاي سارك و سازما نهاي بی نالمللی م یباشـد. 

سارك با مؤسســـــــات ملل متحد و نها دهاي کم ککنندة 

بی نالمللی ه مکاري گسترد هیی دارد. 
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سازمان مهم منطق هیی

احمد سلیم رفاهی

دان شجوي سمستر پنجمِ پوهنحی اقتصاد

پوهنتون غالبِ هرات

ء
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سرع تبخشــیدن به رشد اقتصــا دي و استفاده از تمام  Ÿ

امکانات بالقوة منطقه، جهت تســــــریع در برنام ههاي 

اجتماعی و توسعۀ کشــــاورزي و تأمین فرصت زند هگی 

مناسب براي تمام مردم؛

ارتقاي ه مکار يهاي چن دجانبه در زمین ههاي اقتصـــادي،  Ÿ

اجتماعی، فرهنگی، و علمی در کشو رهاي در حال توسعه. 

ارتقاي سطح تأمین مصـالح اجتماعی مردم منطقۀ جنوب  Ÿ

آسیا و بهبود زند هگی آ نها؛

تحکیم ه مکار يهاي مربوط به اعضـا در بین کشــورهاي  Ÿ

جنوب آسیا؛

ه مکاري با ســـازما نهاي بی نالملل ییی که داراي اهداف  Ÿ

مشاب هاند؛

اهداف و اصول

زراعت و توسعۀ روستایی؛ Ÿ

صحت و فعالی تهاي مردمی؛ Ÿ

زنان، جوانا ن و اطفال؛ Ÿ

محیط زیست و جنگالت؛   Ÿ

تکنالوژي و هواشناسی؛ Ÿ

حمل و نقل؛  Ÿ

افزایش شاخص نیروي انسانی.   Ÿ

ه مکار يها و زمین هها

    در 4 مارچ 2007 ایران نیز درخواست عضــــویت ناظر را 

رسـماً اعالن کرد. اکنون ممالک ایران، چین، موریس، جاپان، 

کوریایی جنوبی، امریکا و اتحادیۀ اروپا عضــــویت ناظر این 

سازمان را دارند. 

    در اپریل 2006 امریکا و کوریایی جنوبی نیز درخواسـتی را 

مبنی بر عضویت ناظر این سازمان ارائه کردند و اتحادیۀ اروپا 

نیز طی نام هیی عالق همندي خویش را ابراز کردند.

    افغانسـتان نیز در 31 نوامبر 2005 بنابر به درخواست هند، 

به عضــــویت ناظر سارك در آمد و در 3 اپریل 2007 رسماً 

عضویت این اتحادیه را گرفت؛ البته با احتساب افغانسـتان به 

این اتحادیه، تعداد کل کشو رهاي عضو سارك به هشت کشور 

رسید؛

اعضاي ناظر
عضــویت افغانســـتان، مه مترین عامل براي توسعه و  Ÿ

گسترش را ههاي مواصالتی م یباشد؛

عضویت افغانستان در چهاردمین اجالس سازمان سارك؛ Ÿ

توسعه و گسـترش شبک ههاي مواصالتی که کشــو رهاي  Ÿ

جنوب آسیا را به آسیایی میانه وصل م یکند؛  

توسعۀ زی رساخ تهاي مخابراتی و حمل و نقل به گسترش  Ÿ

مبادالت تجارتی منجر شده و باعث توسعۀ اقتصــادي در 

منطقه را به دنبال داشته باشد؛ البته تمام ای نها بسـت هگی 

کامل به این امر دارد که اعضاي سارك چه حدي را در نظر 

دارند و چه میزانی م یخواهند پتانسی لهاي خود را استفاده 

کنند؛ هدف اساسـی سـارك را تعهد تجارت آزاد، کاهش 

تعرف ههاي تجارتی میان کشـــو رهاي عضـــو و توسعۀ 

جها نگردي و ه مکاري علمی و فنی بین کشو رهاي عض و را 

تشـکیل  میدهد؛ اما کشـور هاي عضــو سارك که داراي 

ی کپنجم جمعیت سارك را تشـکیل م یدهد، داراي رابطۀ 

تجارتی بسیار پایین را دارد.

با مشــارکت در ه مکار يهاي منطق هیی متمرکز خود را در  Ÿ

بخ شهاي مبارزه ب  ا فقــر و عق بماند  هگــ ی، ن اامنـــی و 

تروریس م، قاچاق مواد مخدر و آد مربایی سامان دهد؛

سارك متشـــکل از 8 کشــــور، یک سازمان سیاسی و  Ÿ

اقتصاد ياست؛  

مسیر ترانزیت افغانسـتان و انتقال کاال از شب هقارة هند به  Ÿ

ممالک آسیاي میانه و مسیري نسبتاً کوتاه انتقال برق و گاز 

از حوزة آسیاي میانه به کشــورهاي حوزة سارك باشد، از 

جمله کشور هند ب اتوجه به هشت فیص د رشد اقتصادي خود 

تأمین به انرژي دارد؛

Ÿ مشـکالت مواصالتی، رشد اقتصـادي و تن شهاي داخلی، 

عاملی براي عدم گسترش سریع ممالک جنوب آسیا بوده 

است؛

سارك در میان ممالک داراي تراکم نفوس باال ایجاد شده  Ÿ

است.

ب اتوجه به وضعیت کنونی، دشوار يهاي عضـو مفید و مؤثر  Ÿ

این سازمان باشد؛

عالق همندي ممالک براي عضــویت ناظر در سارك، باعث  Ÿ

گسترش ه مکار يهاي جامعۀ بی نالملل شده است؛ 

افغانستان و سارك
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    اهللا مهربان خالق توانا ودانا را باید سپا سگزار باشیم، به خاطر 

ای نکه ما را انســـان آفرید؛ عقل و علم را براي اوالد آدم ارزانی 

فرمود؛ ت ا از این طریق، صاحب و خالق  خود را بشـناسد و بداند، 

که از کج ا آمده است؟ و آمدنش بهر چی بود؟ در نخســـت جاي 

دارد متذکر شویم که اهللا  متعال انســــــان را هرزه و ب یهوده 

نی افریده است؛ چنا نکه خود در کالمش فرموده است «أَ فَحَسِبْتُمْ 

أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إِلَیْنا ال تُرْجَعُونَ / آیا گمان بـرد هاید که ما 

شما را ب یهوده و بازیچ ه خلق نمود هایم و به سوي ما برگشـــت 

نخواهی کرد». در روشنی این آیات، دانســــته م یشود که اهللا 

حکیم، وقتی انســان را آفرید وي را روي هدفی حســا بشده و 

معین خلق نمو د. این هدف را بـراي ما چنین بیان مـ یکند:  «وَ مَا 

خَلَقْتُ الجْنَّ وَ الْانسَ إِلَّا لِیَعْبُدُون / ما انســــــــان و جنیات را 

نیافریدیم؛ مگر براي عبادت»؛ پس براي چنین موجو د ضـعیف و 

ن اتوان که در مقابل آن رب کاینات، خالق موجودا ت صـاح ب لیل و 

نهار قرار دارد، چیزي ج ز عباد ت نیســـت ؛ و چون خداوند متعال 

انســان را از روح خویش زنده نمو د و عقل را که قوة تمیی ز حق از 

باطل است برایش بخشـید،  فرمود ه (ولقد کرمنا بنی آد م)؛ یقیناً 

که ما اوالد آدم را گرامی داشت های م و چون خویش را گُم نکن د؛ رب 

خویش را بشناسد و هدف تعیی نشده را تعقیب نماید، همان شود 

که قرآن بیان م یکند:  «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ / مؤمنان رســــ تگار 

شد هان د» ؛ و سعادت دنیا و آخرت نصیب آن خواهد شد، و شایستۀ 

رس تگاران چیزي نیسـت مگر«جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ / 

بوسـتا نهایی اسـت که در تحت آن جو يهایی از آب در جریان 

است» و اگر بر عکس، مقص د يکه پرورد گار  عالم براي بند هاش 

حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبوا / خویش را محاسبه کنید قبل از ای نکه محاسبه شوید.

تعیین نموده است، دنبال نشـود و چنین کند که  گویا براي همین 

دنیا آفریده شده است و تمام ه موغمِ آن آبادي دنیایی باشـد که 

صـفت آن فانی اســت، در نتیج ه چنین شــود که خداون د متعال 

مـ یفــرماید: «أُوْلَئِکَ کَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ / 

آ نها به مانند چهار پایان یان د و حتا گ م را هتـر از چها رپایان و آ نها 

همان غافال نان د». و یا «خَسِرَ الدُّنْـیا وَاالْآخِرَةَ ذلِک هُوَ الْخُسْرَانُ 

الْمُبِینُ.: زیان کار دنیا و آخر تاند و این زیان آشکار اسـ ت»؛ پس 

جزاي ست مکاران چیزي ج ز شرمند هگی و آتش جهنم نم یباشـد؛ 

بناءً انســــــان باید بداند که در این دنیا کار وي عظیم است و 

مســـؤولیت آن خطیر؛ و اگر خداوند متعال ک موبی ش 124 هزار 

پیغ مبر را فرسـتاد، براي این بود تا هدف بنی آدم را براي آن بیان 

نموده و ب هسوي صاح ب حقیقی آن ر هنمایی کن د.

    براي ای نکه انسان به مسـؤولیت خود در این دنیا پی ببرد و به  

هدف خویش نایل شود، نیاز است که در قدم نخسـت خود را که 

گوهر فرشت هگان است بشــــناسد، تا از این طری ق بتواند رب و 

خالق خو د را شـناخته و جا يگاه خود را حفظ نمای د ؛ همین بود که  

گفت هان د (من عَرَفَ نفسهُ فقد عَرَفَ  رب ه)؛ کسـ یکه خود را دریابد، 

رب خود را دریاب د؛ و چون خالق را  به درستی شناخت و چشـــم 

حقیقت باز شد و پرد ههاي فاصل، عروج کر د چنین شود که گویند 

«آ نکس که تو را شناخت جان را چه کند / فرزند و عی ا ل و خانمان   

را چه کن  د / دیوانه کنی هردو جهانش بخشـــی  / دیوانۀ تو هردو 

جهان را چه کن د» ؛ پس الزم م یباشــ د براي ای نکه ب هتر خود را 

بشــناسیم و به هدف آفرینش خود پی ببری م به نکات زیر توجه 

نماییم:
5

سید یوسف شیرزاد

ءدان شجوي سمستر پنجم پوهنحی حقوق و علوم سیاسی
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    اگر فقط ب ه جسم، که در انسـان فرع و تبع است خدمت شو د و 

روح، که اصـل اســت فراموش گردید، آن اســت که ما خود را 

نشــناخت هایم. به گفتۀ شاعر: ترسم نرسی  به کعبه اي اعرابی / 

کاین ره که تو م یروي به ترکستان اس ت

    رو ح: آن است که در کالبد انسـان دمیده م یشود و جســم را 

زنده م یگرداند  و در حقیقت روح ملکوتی است و اصل م یباشـ د. 

در چشــم دیده نم یشود و در این دنیا غریب آمد ه است و همین 

روح انســــان را گوهر فرشت هگان ساخته و اگر د ر کالبد نباشد، 

جســـد متعفن گردیده و نابود م یشود ؛ روح است که حتا بعد از 

فو ت از بین نرفته و مورد خطاب اهللا متعا ل قرا ر م یگیرد سـؤال آز 

آن م یشود، عذاب و عتاب خداوند نی ز بر آ ن اس ت . ب ه همی نخاطر 

است ک  ه رسول خدا (ص) فرموده اسـت «الناس معادن کمعادن 

الذهب والفضـه  / انســا نها مانند معادن طال و نقره م یباشن د»؛ 

چون بر روح و پرداخته شود و آن صیق لکاري گردد، صبر، شـکر،   

اخالق نیک، محبت و رضا در انسان ایجاد م یگردد؛ اما جسـم آن 

است که در چشــــم دیده م یشود و قابل لمس است و آن را در 

انسـان فرع آفرید هاند و براي این آفریده شده است تا در خدمت 

و فرمان روح باشد؛ نه بی ش؛ و اگر هدف تنها پرورش جســــم 

باشد، پرد ههاي حایل بین رب و بنده افزون گردید ه و چون چنین 

ش د، در انسـان: حســد، بغض، عداوت، خشــم، کبر و ریا پدید 

م یآید.

    سؤال یکه در ای نج ا مطرح م یشـود، ای نکه آی ا هدف ما خدمت 

به جس م و کالبد است ی ا رو ح؟

    چنا نک ه م یدانید انســان و حیوان در جســم مشـــترکاتی 

م یداشـته باشــند، با این تفاوت که آدمی به ماده و معنی، هردو 

نیا زمند اســ ت و حتمی اســت که در آن قوت روح و معنی غالب 

باش د، و اال اگر انســـــــان خالصه شود به خوردن، نوشیدن و 

خوابیدن، که صــف ت و هدف عال ی حیوانات اســت، و تما م امو ر 

زند هگی آن به هدف رسـیدن همین مطالب باشــد، پس خواص 

حیوانیت و بهیمیت در آ  ن افزون گردیده اس ت و تالش آن صـر ف 

براي آن است که حیوان نیز براي چنین هدفی تالش م یکن د.

آیا باید انســان فقط براي هدفی جهد کند که حیوان نیزعین  Ÿ

هدف را داشته باش د؟

    بناءً ضرور است که انســــان فکر، هدف و آرمان آن باالتر از 

آرمان یک حیوان بوده و از طریق ویژ هگی مخصوصش (عقل) که 

اهللا متعال  برایش ارزانـی فـرموده، تدبـر نموده، علم آموز د و در 

آیا انسان خود را فراموش نکرده اس ت؟  Ÿ

آیا وقت آن نیست که به اصل خویش بیندیشی م؟ Ÿ

پس آیا انسان براي همین آفریده شده اس ت؟ Ÿ

انسانی را که خالق  هستی  آفريده است، آن را از دو بخش ترکيب نمود ه رو ح و جس م

پرتو دانش جســــم را ابزار و مرکب روح  قرار دهد تا به هدف 

آفرینش خویش دست یابد و براي این است  که گفت هاند:  «رسد 

آدم ی به جایی که به ج زء خدا نبیند / بنگر که تا چه حد است مقام 

آدمیت ». تصـور م یرود که باید به ناله و فریاد نی از بهر جداي ا ز 

نیســـــتان گوش داده شود، تا باشد آن را به اصل آن که همان 

نیســــتان است باز گردانی م و چون روح به اصل خود، که همانا 

معرفت رب زیبای  یها اسـت برگردانده شـود، به سـعادت دارین 

نایل خواهد شـــد؛ و به اســـتناد از آیات: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ / 

ب هراستی که مؤمنان رس تگار شدند»، در چنین حاالتی اسـت که 

بنده اختیار کامل خویش را به خداي متعا ل سپرده و فقط تابع امر 

رب خود م یشود و در برابر فرمودة او تعالی  سـمعًا وطاعۀً اختیار 

م یکن د. در مقابل اهللا سبحان از چنین بند ه اعالن رضایت نموده و 

خو بترین نعمات خویش را که همانا بهشــــت است، برایش 

م یبخش د؛ و چون این معرفت زیاد گردد، آ نج ا است که عار ف به 

بهشت قناعت نکند، ب لکه طاعت و فرما نبرداري صرف ب هخاطر 

قربت، دیدار و رضـایت خالق مهربان کند و ب س. براي همین بود 

که آن عارف خدا خواجه انصــار فرمود:  «در دوزخ اگر وصل تو در 

چنگ آید/ ما را از حال بهشـــتیان ننگ آید/ ور ب یتو به صحراي 

بهشتم خوانند / صحراي  بهشت بر دلم تنگ آید». 
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چيست؟اينترنت اشياء يا

    شاید این روزها واژة IOT  یا اینترنت اشـیا، زیاد به گو شِ 

تان خورده باشـــــد؛ اما معنا و یا کاربرد آن را ندانید. نظریۀ 

اینترنت اشیا، براي نخسـتی نبار در سال 1999، توسط کوین 

اشتون بیان شـده؛ اما چندی نسـال اسـت که به طور جدي در 

دنیاي  IT بر روي این مبحث کار م یشــــــود و نکتۀ جالب 

ای نجاست، که بدانید در حال حاضر  اکثر کس ب وکارها در حال 

حرکت به سمت استفادة وسـیع از این تکن الوژي اسـت. براي 

ای نکه اطالعات بی شتري در مورد  IOT ب هدســـت بیاورید، 

ادامۀ این نوشته را دنبال کنید. 

    اینترنت اشــیا، فرصـــ تهایی ایجاد م یکند براي ادغام 

مســتقیم دنیاي فیزیکی و سیســـت مهاي مبتنی بر کمپیوتر، 

سیست مهایی مانن دِ موترهاي هو شمند، یخچا لهاي هو شمند 

و خان ههاي هو شمــند، که این روزها در مــباحث و مجالس 

مختلفی به آ نها اشـاره م یشـود و الزم اسـت، که بدانید همه 

این دس تگا هها در زیر مجموعۀ اینترنت اشیا قرار م یگیرند.

     Internet of Things به اختصـــــار  IOT  و یا همان 

اینترنت اشیا چیز جدید و نا آشنایی نیسـت؛ چون اولی ننمونۀ 

استفاده از این تکنالوژي، تولید و رونمایی از توستر (گر مکنندة 

نان)، متصـل به اینترنت توسط یک کمپانی طی یک کنفرانس 

در سال 1989 بود. در کل، مفهوم اینترنت اشیا، اتصـــــال 

دس تگا ههاي مختلف به ی کدیگر از طریق اینترنت اسـت. به 

کمک اینترنت اشیا، برنام هها و دسـتگا ههاي مختلف م یتوانند 

از طریق اتصــال اینترنت با ی کدیگر و حتا انســان تعامل و 

صــحبت کنند. براي نمونه م یتوان به یخچا لهاي هو شمند، 

که به اینترنت متص لاند و شما را از موجودي و تاریخِ انقضـاي 

مواد خوراکی داخل یخچال با خبر م یســازند، اشــاره نمود؛ 

د رواقع، اینترنت اشـیا شـما را قادر م یسـازد تا اشـیاي مورد 

اسـتفاده خود را از راه دور و به کمک زیرسـاخ تهاي اینترنتی 

مدیریت و کنترول کنید.

IOT

    ب ه گفتۀ کارشناسان اینترنت اشیا، مزایاي بسیاري دارد، که 

م یتواند به صــــورت فردي، اجتماعی، تجارت و در کارهاي 

روزمره تأثیرگذار باشــد؛ از لحاظ انفرادي، این مفهوم جدید 

م یتواند در فر مهایی از جمله سـالمتی، امنیت، مال ی، و سـایر 

کارهاي روزمره به کار بیاید.

    ب هعالوه ، اینترنت اشــــــیا م یتواند مردم را در کارهاي 

روزمر هشــان یاري کن د.  IOT  در صــرف هجویی هزین ههاي 

مردم در انجام کارهاي خانه مؤثر اســـــت و اگر لوازم خانه 

قابلیت برقراري ارتباط با ی کدیگر را داشته باشـند ، م یتوانند 

در یک راه کارآمد اثر بگذارند.

    اینترنت اشـیا به برقراري ارتباط بین اشـیا کمک م یکند، با 
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مزايای اينترنت اشياء
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    ب اپیشـــــرفت اینترنت اشیا، دس تگا هها م یتوانند بدون 

هدایت انســان، تصــمی مگیري کنند و خود را انطباق دهند تا 

انرژي مصـــــرفی خود را کاهش دهند. این فناوري ، مزایاي 

فراوانی در تجارت، مسـائل انفرادي، جلب مشــتري، محی طِ 

زیست و جامعه دارد؛ اما ه مچون سایر فناور يها، عواقبی دارد   

که متعاقباً ایجاد م یشود.

    سه مشــــکل اساسی ایدة اینترنت اشیا را تهدید م یکند؛ 

نقض حریم شخصی، اتکاي بیش از اندازه بر فناوري و فقدان 

شغل. ای نها مشکالتی هسـتند که همیشـه وقتی همه چیز بر 

عهده اینترنت گذاشته م یشود، وجود دارند.

    در خصوص حریم شخصی، اقدامات امنیتی وجود دارند، که 

از اطالعات شخصـی حفاظت کنند؛ اما همیشـه نیز این امکان 

براي هکرها وجود دارد که به سیســت مهاي امنیتی نفوذ کنند و 

داد هها را به ســـرقت ببرند؛ بنابراین اگر همه اطالعات ما در 

اینترنت ذخیره شــود، افرادي م یتوانند آن را هک کنند و همه 

چنین قابلیتی، اشیا م یتوانند با انســـا نها ارتباط بگیرند و به 

آ نها اجازه دهند شـرایط و مکا نِ شــان را بدانند. تجارت نیز 

م یتواند منفع تهاي بسـیاري از طریق اینترنت اشیا کســب 

کند. اینترنت اشیا م یتواند در بعضـی مقول هها از جمله ردیابیِ 

دارای یها و کنترول موجودي، حم ل ونقل و مکا نیابـی، امنیت و 

ردیابی افراد سودآور باشد. دیگر مزیت اینترنت اشـیا، قابلیت 

ردیابی مشــتر يها و هد فقرا ردادن آ نها بر اساس اطالعات 

فراه مشده توسط دس تگا هها است.

    در آخر ، اتصـال هرچه بی شتر دس تگا هها به اینترنت، منجر 

به فقدان شغل م یشود. کنترول و هدایت دس تگاه به صـورت 

خودکار ب هوســـــــیلۀ اینترنت، تأثیري مخرب بر دورنماي 

استخدام کارگرهایی که تحصــــیالت ک متري دارند، خواهد 

داشـت؛ زیرا دسـ تگا هها نه تنها م یتوانند با ی کدیگر ارتباط 

برقرار کنند ، ب لکه اطالعات را به صـــاحبان کارخان هها منتقل 

م یکنند. ما در حال حاضر هم شاهد هســتیم که شغ لها تحت 

تأثیر ماشی نهاي اتوماتیک قرار گرفت هاند.

    با تمام جوانبی که دربارة اینترنت اشیا وجود دارد ، نم یتوان 

از این موضوع غافل شد که این فناوري در آیند هیی نزدیک، به 

یکی از مه مترین ابزارها در دنیا تبدیل خواهد شــد؛ بنابراین 

الزم است با کسـب اطالعات کافی، به این موضوع پرداخت تا 

بتوان از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد.

    دیگر مشـکل اینترنت اشیا، اتکاي بیش از اندازه بر فناوري 

است. با پیشـرفت زمان، نسـل کنونی با دس ترسی آسان به 

اینترنت و فناوري رشد یافته اسـت؛ هرچند، تکیه بر اینترنت و 

گرفتن تصــــــمیم بر مبناي اطالعاتی که در آن وجود دارد ، 

م یتواند دردسر بیافریند؛ زیرا هیچ سیســـــتمی ب یاشکال 

نیســت. همیشـــه اشکاالتی وجود دارد که به طور مداوم در 

ارتباط با فناوري رخ م یدهد، مخصوصاً وقتی پاي اینترنت هم 

در میان باشد.

چیز دربارة زند هگی شخصی ما را دریابند؛ ه مچنین، شرک تها 

م یتوانند از اطالعاتی که به آ نها دســــ ترســــی دارند، 

سو ءاسـتفاده کنند و این اطالعات م یتواند براي آ نها به نحو 

فو قالعاد هیی سودمند باشد.

معايب اينترنت اشياء
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محو خشونت علیه زنان

محو خشونت علیه زنان

محو خشونت علیه زنان

جا يگاه زن در اسالم

جا يگاه زن در اسالم

جا يگاه زن در اسالم
ووو

    در جامعۀ افغانسـتان، دین به بخ شهاي زیادي از رفتارها و 

کُن شهاي آد مها معنا و مفهوم م یبخشــــد. قدرتِ سیاسی، 

قدرت نیـر وهاي اجتماعــی و خیلــی از موارد دیگــر، بدون 

ه مسویی نها دهاي دینی در افغانســـتان نم یتواند کارکرد و 

کارآیی چندانی داشته باشد.

    ب اآ نکه خشــونت علیه زنان ه مواره از سوي کمیســـیون 

مســتقل حقوق بشــر و نها دهاي دفاع از حقوق زنان به مثابۀ 

نقض حقوق بشـــر تلقی م یشود؛ اما فرهنگ حاکم در جوامع 

سنتی، ب ه خصوص افغانستان، زن و مرد را از هم جدا م یکند و 

میان آ نها تمایز و تبعیض قایل م یشود. تبعیض جنسـیتی در 

جوامع سنتی، یکی از برجست هترین مشکالت اجتماعی فرا راهِ 

زنان اســت. ه رچند فعاالن حقوق زن و جنب شهاي اجتماعی 

مدافع حقوق زن در طول بیش از صـ د وپنجاه سـال اخیر براي 

رفع تبعیض و خشـونت علیه زنان تالش کرد هاند؛ اما هنوز هم 

در بســــــــــیاري از جوامع، ب هویژه جوامع سنتی و ک متر 

انکشـا فیافته مثل افغانســتان، زنان قربانی بدترین اشکال 

تبعیض، خشونت و محرومیت از حقوق اساسی شان شد هاند. 

خشـــــونت علیه زنان ، پدید هیی جهانی، ه مچنان عبارت از 

رفتا رهاي تهاجمی و ســرکو بگرانه، از جمله حمالت فیزیکی 

(بدنی)، جنســی (آزار و مزاحمت جنســـی و تجاوز)، روانی 

(فحاشـی، تحقیر)، منزو يکردن زن از طرف مرد، ازدوا جهاي 

زو دهنگام  و ... م یباشد؛ که ا زجملۀ آن، بدترین نوع خشـونت 

علیه زن، وار دنمودن صدمه به شخصــــــیت از طریق بدل، 

ازدوا جهاي شـــــغار، زن و ماد ربودن وي در بند ازدوا جهاي 

ناپسـند م یباشد، که در اثر این وضعیت، صدمۀ بزرگی ب  ر زن 

وارد م یگردد، که روي ســـالمت خانواده و جامعه تأثیر منفی 

محو خشونت علیه زنان

محو خشونت علیه زنان

محو خشونت علیه زنان
ووو

م یگذارد، که از طریق شناخت به میزان و نوع خشــــونت و 

عوامل مؤثر بر آن، مـ یتوان در جهت پی شگیـري و کاهش آن 

اقدامات درمانـی و مداخل هجویانۀ مطلوب را انجام داد؛ به طور 

کلی، نتایج تحقیقات نشـــان داده، که عواملی ه مچون عدم 

موجودیت نظام مستحکم اداري، عدم مراعات تساوي حقوق 

بین مرد و زن، ب یسـوادي، پایی نبودن سـطح رشـد معارف و 

عدم مراعات در تحقق احکام شـــرعی، اعتماد و یقین باالي 

ی کدیگر، محدو دســــــاختن آزادي، ب یکاري مطلق و عدم 

موجودیت زمین ههاي کاري و خشونت عیله زنان رابطه دارد.

    از سوي دیگر، تصـور سلط هگرایانۀ مرد نســبت به زن، در 

بروز پرخا شگري مؤثر است. یافت ههاي این بررسی نشـــان 

م یدهد که در بین انواع خشون تها، خشونت روانی و جسـمی، 

که قبالً اشار ه کردیم، بیش از سایر اشـکال آن در زنان تجربه 

م یشود. با این حســــــاب قرآ نکریم طرح حیات نهفته در 

قصاص را براي بقاي زند هگی و محو خشونت عمومی میان زن 

و مرد بیان م یدارد و دین اســـــالم را هکارهایی را علیه محو 
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بدانید مردانی که بر ه مسران شان در 

خانه ظلم م یکنند تا ای نکه ســرور 

خانواده باشـند، بدون شــک براي 

دیگران غالم تـربیت خواهند نمود 
(محمد عبده).

یکی از آ نها بیان مســـاوات و نداي ای نکه مالك برتري تقوا 

است و جنســـیت در این حوزه کارساز نیســـت، م یباشد. 

خداون د(ج) انســـان را زن و مرد آفرید و قبیل هقبیله، تیر هتیره 

نمود تا ه مدیگر را بشـــــناسند و گرام یترین اشخاص نزد 

خداون د(ج) از دیدگاه اســـالم و قرآ نکریم، متق یترین آ نها 

م یباشد. مه مترین موضوع دیگر که تا این لحظه به آن دست 

یافت هایم، محو خشونت اقتصادي علیه زنان است، که حتا نگاه 

اسالم و قرآ نکریم، که زن و مرد را احتوا م یکند، نگاه جنسیتی 

نبوده، آ نچه ظلمی که از عرب و عجم در باب محرومیت زن از 

ملکیت و استبداد و ظلم، که ه مراه زنان متأهل م یشـد را باطل 

نموده و برا يشان حق ملکیت و وراثت را تعیین نمود و شـوهر 

را مکلف به پرداخت مهریه و نفقۀ او و فـرزندانش نموده و زن 

حق تمام معامالت اقتصـادي از جمله اجاره، هبه، صدقه  و ... را 

دارد. خالصـه ای نکه اسـالم در نفس خود آزاد يبخش زن از 

یوغ هر نوع زجر و شــــــکنجه بوده، پیا مبر اعظم به عنوان خشونت علیه زنان پی شکش م یکند.

دعو تگري د لسـوز، پدر، ه مســر ،و معلم مهربان براي تمام 

امت اسالمی دا دخواهی نمود و با آ نچه از فراز عرش از سـوي 

معبود آورده بود، کلید آغاز را براي آزادي زنان و محو خشـونت 

وارد نمود؛ زیرا اســـالم در زمانی ظهور کرد که نظام قبیل هییِ 

مرد ساالري حاکم بود. اسالم بسـتر ظلم و تعدي نبوده است، 

ب لکه امروزه آ نچه زن مسـلمان با آن سر دُچار است و هر روز 

به دامنۀ آن افزوده م یشـود ناشــی از عادات جاهلی، عُرف و 

رسوم ناپســند غیر اسالمی است، که هیچ اساسی در اسالم 

ندارد.
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    بانک جهانی در دسـامبر 1945 تأســیس شــد و در نوامبر 

1947با تصـــویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ب هصورت 

رسمی درآمد و به جرگۀ نهادهاي تخصـصـی سازمان ملل متحد 

پیوسـت. بانک جهانی ابتدا براي کمک به بازسـازي خراب یهاي 

جنگ جهانی دوم ب ه وجود آمد، ولی در سـال 1949، ب ه ســمت 

ارتقاي توسعه اقتصادي در کشورهاي توسع هنیافته معطوف شد.

    بانک جهانی، که در خالل جنگ جهانـی دوم در بـرتن وودز در 

ایالت نیوهمپشایر طرح شد، پس از جنگ به نوسازي اروپا کمک 

کرد. 

21 جنوري1944 (قبل از پایان جنگ)، کنفـرانس پولـی و مالـی 

ســـازمان ملل متحد به پی شنهاد روزول ت (رئیس جمهور وقت 

آمریکا).

IBRD: International Bank for Reconstruction 
and Development

بانک جهانی، نام دیگر بانک بی نالمللی توسعه و بازسازي.

شرکت نمایند هگان 44 کشـــــور و موافق تنام ههاي 

تأسیس بانک جهانی

   هدف بانک جهانی

4. مرکز بی نالمللی براي حل و فصل منازعات و سرمای هگذاري 

3. IFC: 182 Member

 (IFC: International Finance Corporation)

1.     IBRD: 186 Member

5. ICSID: 144 Member

ه مراه با چهار شعبۀ دیگر خود:

1. مؤسسۀ بی نالمللی توسعه:

2. مؤسسۀ مالی بی نالمللی:

3. آژانس تضمین سرمای هگذاري چند جانب هیی: 

MIGA: Multilateral Investment Guarantee 
Agency

    اعضاي بانک جهانی

2. IDA:  169 Member

ICSID: International Centre for the Settlement 
of Investment Disputes

4.     MIGA: 175 Member

 (IDA: International Development Association )

امروزه هدف اسـاسـی کار بانکِ جهانی، کاهش فقر اســت. 
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محمد اکبر مرادي

دان شجوي سمستر ششم پوهنحی اقتصاد
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از طرف دیگر، شرط اولیۀ عضــویت در مؤسســۀ بی نالمللی 

توسعه  IDA  و مؤسسۀ مالی بی نالملل ی  ، IFC عضویت در بانک 

جهانی است. 

IFC 1. وظایف مؤسسۀ مالی بی نالمللی

این مؤسســه با ارائۀ خدمات سرمای هگذاري و مشــاور هیی به 

پروژ ههاي بخش خصوصی که داراي طرح توجیه مناسب 

هستند، باعث رونق بخش خصوصی م یشود.

اعطاي وام براي توسعه و گسترش طر حهاي تولیدي آن دسته از 

کشورهاي در حال توسعه است که عضو بانک هستند. 

این وا مها براي مقاصدي مانند اجراي پروژ ههاي لول هکشــی 

آب آشــامیدنی، آموزش و پرورش و ه مچنین اجراي برنام ههاي 

کلی عمرانی از جمله واردات کاالهاي صنعتی است.

فقط اعضـاي صندوق بی نالمللی پول م یتوانند به عضــویت   

بانک جهانی درآیند. 

نخســـــــــتین وام آن، به مبلغ 250 ملیون دالر، در سال 

1947براي بازسازي بعد از جنگ به فرانسه اعطا شد.

وظایف بانک جهانی

یکی از اعضــــاي گروه بانک جهانی است که در سال 1956 

تأسیس شد. 

توسعۀ بخش خصــوصی در راستاي هدف و شعار بانک جهانی 

در خصوص توسعه و کاهش فقر م یباشد، ب ه گون هیی که 

توسعه بخش خصوصی را عاملی مثبت در روند فقرزدایی 

و رشد اقتصـادي دانسـته و آن را عامل درو نزاي توسعه 

معرفی م یکنند. 

IDA 2. وظایف مؤسسۀ توسعۀ بی نالمللی

 .1بعد از تأسیس بانک مؤسسـۀ توسعۀ بی نالمللی، تصـمیم به 

بازسازي و انکشــاف کشـــو رهاي آسی بدیده از جنگ 

جهانی دوم؛

3. تا آغاز سال 2006 میالدي، 165 کشور به عضویت مؤسسۀ 

بی نالمللی توسعه درآمد هاند.

2. در ســال 1950 اجراي کم کهاي بالعوض و بدون بهره به 

کشـور هاي آسی بدیده و ک متر توسع هیافته و فقیر براي 

رشد اقتصادي؛ 

اهداف مساعد تهاي بانک جهانی
ـ ارتقاي کیفیت تحصیالت پایه در کشورهاي ک مدرآمد و فقیر؛

ـ افزایش و فراگی رنمودن خدمات و امکانات اولیۀ بهداشــت و 

سالمت در جوامع؛

ـ کاهش آلود هگی هوا؛

ـ حفاظت از محیط زیست؛

ـ انجام اصالحات، بهبود و ارتقا ي ساختار اقتصاد ي کشـورهاي 

توسـعه نیافته و در حال توســعۀ فقیر، ب هویژه در بخش 

خصوصی. 

کم کهاي بانک جهانی به افغانســـتان از اپریل سال 
2002 تا اکنون

از ماه اپریل 2002م. تا اکنون بانک جهانـی بی شتـر از یک 

ملیارد  و690 ملیون دالر، براي 41 پروژة بازســـــازي عاجل و 

انکشـافی و سه عملیات حمایتی بودج هوي در افغانسـتان تعهد 

کرده است.

این حمای تها متشـکل از یک ملیارد و 250 ملیون دالر کمک 

بال عوض و 436 ملیون و 400 هزار دالر قرضــــــۀ بدون مفاد 

م یباشد. درحال حاضر ، این بانک،  29پروژة فعال در افغانسـتان 

با تعهدات اساسی بی شتر از یک ملیارد و 120 ملیون دالر دارد.

ســه عملیات کمکی بودج هوي وکارهاي عامۀ اضــطراري، 

بازســــــازي زیربنایی، پروژ ههاي احیاي معارف و مرحلۀ اول 

پروژ ههاي ادارة عامه و انکشــاف روستایی تاکنون تکمیل شده 

است.

صندوق اعتباري بازسازي افغانسـتان موسوم به  ARTF از 

سوي 28 کشــور کم ککننده ایجاد شده، که تحت نظارت بانک 

جهانی و ادارة مشــترك با بانک توسعۀ آسیا، بانک انکشـــاف 

اسالمی، دفتر نمایند هگی ملل متح د در افغانستان یوناما و برنامۀ 

انکشافی ملل متحد UNDP م یباشد.

انتخاب رئیس بانک جهانی (بانک بی نالمللی ترمیم و توسعه) 

ب هعهدة هیئ تمدیره است.

هیئ تمدیره 15 عضــــــو دارد، که شش نفر آ نها از طرف 

سها مداران عمده مثل ایاالت متحده امریکا، انگلســتان، آلمان، 

فرانسه، جاپان و هندوستان تعیین م یشود.
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طب هسـت هاي یک تخصـص طبی است که شامل تجویز مقدار 

کمی داروهاي رادیواکتیو به بیمار است. مصــرف این داروهاي 

رادیواکتیو باعث م یشـــود بدن براي مدت کوتاهی رادیواکتیو 

باشد و تشـعشـعات رادیواکتیو انجام دهد. دوربین مخصـوص 

طب هسـت هاي تشـعشـعاتی که از بدن منتشــر م یشود (آزاد 

م یشود) را تشـخیص داده و تصـاویري از نحوة عم لکرد داخل 

بدن ایجاد مـ یکند. داروهاي رادیواکتیو اغلب از طـریق ورید به 

جریان خون تزریق م یشــوند؛ اما ممکن اســت به رو شهاي 

مختلفی از جمله بلعیدن، تزریق مســـتقیم به داخل نســــج 

تح تالجلدي، تزریق به یک مفصـل و یا استنشــاق نیز به بدن 

وارد شوند.

هنگام انجام تصـــویربرداري از بیمار خواسته م یشود، لباس 

مخصــوصی  (که به این لباس گان گفته م یشود) بپوشد یا حتا 

ممکن است متخصــص تصــویربرداري اجازه دهد که بیمار با 

لباس خودش در اطاق حضـــور پیدا کند. مالحظاتی براي این 

تصویربرداري وجود دارد که باید  داکتر و تکنسـین را در جریان 

گذاشت:

طب هست هاي چیست؟

بیمار چ هگونه باید آماده شود؟

    دوربین انگر یا گام اکامره، نوعی دوربین مخصـوصی است که 

در طب هســــت هاي مورد استفادة زیادي دارد. این دوربین که 

توسط ها لانگر در سال 1957ابداع گردید، تشـــعشـــعات 

ساط عشده از رادیوایزوتو پهاي تزریقی را آشکارسازي نموده 

و تشکیل یک تصویر از توضیع آ نها در بدن م یدهد.

گاماکامرهگاماکامره

(دس تگاه طب هست هیی) چیست؟(دس تگاه طب هست هیی) چیست؟

گاماکامره

(دس تگاه طب هست هیی) چیست؟

مصرف هرگونه دارو از جمله ویتامی نها و مکم لهاي گیاهی؛ Ÿ

تفاوت گام اکامره با سی. تی. اسکن و اشعۀ ایکس 

حساسی تهایی که بیمار به دارو و شرایط خاص دارد؛ Ÿ

اطال عدهی از بیمار يهاي اخیر. Ÿ

اشعۀ ایکس یا سی. تی. اسکن تصـــویر اشعۀ آیونایزشد هیی 

اسـت که از بدن عبور م یکند؛ اما از درون بدن نم یآید؛ د رحالی 

که تصــویر گام اکامره، از اشعۀ آیونای زشده (معموالً اشعۀ گاما) 

که از داخل بدن ساطع م یگردد، تشــــــکیل م یشود. تفاوت 

دیگري که گام اکامره از اشـعۀ ایکس و سـی. تی. اسـکن دارد، 

این است که تصوی ربرداري با اشعۀ ایکس شکل ظاهري نسـج 

را نشان م یدهد و اطالعاتی غیرمستقیم در مورد چ هگون هگی کار 

آ نها م یدهد؛ اما در تصـــویربرداري با گاماکامره، رادیودار وها 

معموالً فقط به یک ناحیۀ خاص ی از سیسـتم بدن یا عضــو بدن 

م یرسند و عم لکرد آن ناحیه را نیز نمایش م یدهن د.

مزایاي گاماکامره

خان مها در صـــــــورت وجود ه رگونه احتمال بارداري یا  Ÿ

شیردهی؛

خطرات گاماکامره

دوز پایینی از تشعشع رادیوداروها را شامل م یشود؛ 

خطرات کمی در انجام تصـویربرداري گام اکامره وجود دارد که 

عبارت از عک سالعم لهاي حساسیتی و خطر تشعشع م یباشد.

اثرات نامطلوب درا زمدتی از قرا رگرفتن در معرض تابش با دوز 

کم وجود ندارد؛
13
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دس ترسیِ شهروندان به عدالت، یک حق مهم از حقوق بشـري 

آ نها م یباشد. تأمین آن، نیازمن د نظام سالم، مؤثر و مســــتقل 

عدلی در جامعه م یباشد؛ اما امروز عدم دس ترسی به عدالت و یا 

دس ترسی محدود شهروندان به نهادهاي عدلی و قضایی، یکی 

از مشــکالت جامعۀ ما است؛ وجود بروکراسی پیچیدة طوالنی و 

فسا د گستردة اداري در این نها دها، ب یاعتمادي شهروندان را در 

پی داشته و اطمینان آ نها را نسبت به مجریان قانون سلب نموده 

است؛ یکی از عوامل عدم اعتماد هم هگانی نســـبت به نها دهاي 

عدلی و قضـــــایی ، موجودی تِ نظام ی م یباشد، که نم یتواند از 

حقوق تمام اتباع خویش، بدون امـتـیاز دفاع نموده و قوانـین را 

ب هطور ی کسان باالي هم تطبیق و عملی نماید و کار را به اهل آن 

بســــپارد، تا همه افراد ح ق خود و دیگران را بدانند،  و به حقوق 

دیگران تجاوز نکند؛ این در حالی اســت که در جامعۀ ما، قانون 

براي کســانی تطبیق م یشود که از جا يگاه اجتماعی پایینی در 

جامعه برخوردار اســــتند؛ ولی  افراد يکه از جا يگاه اجتماعیِ 

بلندي برخوردا ر اند، هی چگاه زیر بار قانون نرفته و نها دهاي عدلی 

و قضــایی هم توان برخورد با چنین افرادي را ندارند و نهادهاي 

عدلی و قضـــایی که باید استقالل داشته باشند، مداخله در امور 

شـان تا حدي اسـت که وقت ی مجرم گرفتار م یشـود، از سـوي 

نهادهاي بلن دپایه بر ارگا نهاي ذ يصالع فشار اورده م یشود، که 

مجـرم را بدو ن تحقیق رها کنند. در جامع هیـی که قوانین تطبیق 

نشــود و قانون ی که نتواند باالي همه اتباع کشــور، بدون امتیا ز 

تطبیق شــود و فقط برا ي گروه خاصــی تطبیق شـــود، اعمال 

حاکمیت قانون نبوده، اعمال سلیق ههاي شخصـــی م یباشد. در 

قانون ، میعاد مشخص و معینی براي رسید هگی به قضایاي جزاي 

حقوقی و مدنی تعیین گردیده است ؛ ولی بررسی دوسـیۀ جزایی 

حقوقی و مدنی در نها دهاي عدلی و قضـایی، م ا هها و سا لها را در 

بر م یگیرد، که این خود یکی از عوامل عمده در ب یاعتمادي مردم 

نسـبت به نها دهاي عدلی و قضــایی م یباشد ؛ اگر کار به اهلش 

سپرده شود، آن زمان حد اقل نیمی از معضـــــــال ت کنونی را 

نم یداشتیم و نظام قضـــایی  ، که همه دروازة آن را به امید حق و 

عدالت م یکوبند، متأسفانه فســـاد در ای ن نها دها این امید را از 

هم هگان ســلب نمود ه و به جاي ای نک ه افراد براي رســیدن به 

حقوق خود به نها دهاي عدلـــی مــــراجعه کنند، مجبور اند به 

نها دهاي غی رعدلی مراجعه نموده، که این کار خود یکی از عوامل 

افزایش جرایم جنایی در کشـــور م یباشد؛ یک ی دیگر از عوامل 

عدم اعتماد مردم به نها دهاي عدلی و قضایی وجود فرهنگ فساد 

در نها دهاي عدلی - قضایی است؛ زیرا وقتی فسا د در یک جامعه 

به فرهنگ تبدیل شود، کســی دیگر فکر نم یکند که کارش غلط 

اســــــت؛ زیرا از یک طرف او م یبیند که همه همی نطور رفتار 

م یکنند و از طـرف دیگـر از او نیـز انتظار دارند که  آ نگونه رفتار 

کنند؛ مثال آن را م یتوان سکوت مردم در برابر صـدها ب یعدالتی 

قتل هزاران افراد ب یگناه گفت، که مردم در مقاب ل آن ســـکوت 

نمود هاند؛ زیرا م یپندارند گوشی براي شنیدن آوا ز شان نیست، و 

این فرهنگِ مخرب در تمام نها دهاي عدلی و غی رعدلی ریشـــه 

دوانده و در کنار جنگ و ن اامنی، باعث عق بماند هگی جامعه شده و 

از آن جای یکه تعالی و تاریکی  یک جامعه، وابســـته به افراد آن 

م یباشد، پس براي بهبود یک جامعه، افراد آن باید اگاه باشـند؛ 

زیرا زمان یکه افرا د در مقاب ل تکالیف خود آگاه نباشـــند، خود در 

سدد برآورد هکردن خواست ههاي شـان م یشـوند و در این راه از 

هی چگونه فساد دریغ نم یکنند؛ چنا نکه در جامعۀ ما، نشـان ههاي 

ب یشمار آن هویدا است؛ پس براي از بی نبردن این معضـل، باید 

در سراسر کشور نها دهاي عدلی و قضاییِ نیرومند و متخصـص، 

که بدو ن کدام امتیاز و تبعیض، دس ترس ی همۀ اعضــاي جامعه 

بدان باشد، ایجاد شود، تا بتواند عدالت و انصـــاف را در جامعه 

پیاده کند؛ آ نگاه است که این همه موار د دس تب هدست ه م داده و 

سیستم قضایی یک کشور را مورد اعتماد هم هگان م یساز د. 

هم هگانیهم هگانیهم هگانی
نسبت به نهادهاينسبت به نهادهاينسبت به نهادهاي

علل عدم اعتمادعلل عدم اعتمادعلل عدم اعتماد

عدلی
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     در روز روزگارما، در این بلواي تن شزاي تمدن ماد يی ی که پیوند امروز نســــــــ لها، از دیـروز 

باره، از یاد مـ یبریـم، در ایـن آشفـت هبـازار، که  مـ یگســلد و در فـرداي دیـگـر، امـروز را بـه یکـ 

هـر روز و هـر سـاعـت، یـک گویـش، از عرصـۀ فرهنـگ بشــــــري رانـده و زدوده م یشـود و 

نشان ههـاي فـرهنـگ مـل تها ازیاد م یروند، انســانی سر از دریچۀ تاریخ برم یآورد، ب یهیچ هویتی، 

انسـانی که در خـود هیچ ندارد و چه بسـا که در فرداهاي دیگر، زبان مادري خـویش را نیز فرامـوش 

کند؛ به ســهو نَه، که به عمد، آن را از خـاطـر برد؛ اما، این مـوجـود ب یهویت، بافت ههاي مادي خود را 

چه خواهد کرد؟ کـدام یکی از دســ تگاه بـرقی به فریاد ب یپناهی جان او خواهد رســیـد و کدامین 

ماشین، او را از مهلک ههاي خطرناك روزگار که روح او را آزرده م یدارد، نجات خواهد بخشـید؟ فرهنگ 

مادي بشـــــر، گرچه را هها را به هم نزدیک سـاخته و از یک کرة بـزرگ، «د هکدة کـوچـک جهانی» 

پدیدآورده است. عم رها را درازتر کرده و شـک مها را برآمد هتر سـاخته اسـت؛ اما، حقیق تِ هویت را از 

انـسان ستـانده است که همه این داد هها را نابود ساخته. اینک، مشـکالت جوامع انسـانی از دو سده 

پیش، هر روز بیش و بی شتر م یشــود؛ زیرا د ر گوشــ  هیی از جهان، آد مها آ ن قدر م یخـورند، که به 

تاوان آن، بســیاري قرص و کپســـول را بربدن بیچاره و درماندة خود تحمیل م یکند؛ و برعکس در 

گوش هیی دیگرِ این کرة خاکی، هر روزه ص دها و هـزا رها تـن از گـرسنـ هگی م یمیرند و نابود م یشون د 

و د ر گـوش هیی از این کرة خاکـی، کسـانی به پاس منافع خویش به نام دفاع از «صلح جهانی»، آتش 

جنگ م یافروزند، خان هها را نابود م یکنند به جاي آبادي، کشـــــــــ تزا رها را م یسوزانند به جاي 

سـرسـب زکردن، و کودکان را به دزدي و گدایی  وام یدارند به جاي تعلیم و تربیۀ ســالـم، و نیـر وهاي 

فـعال جامعه را م یکشـند و به خـاك تیره م یسپارند. ای ن است روز و روزگارِ ما، این همه درد و داغ که 

امروز، دامن بشریت را گرفته، همه و همه به خاطر محو معنویت و نبود مدیریت است؛ اما دانش امروز، 

در ریش هیابی این قضیه، ازاین مرز فراتر رفته و دریافته است که یک انسان، از روزگـار جنین ی، افکار و 

انـدیشـــ ههاي آیندة خود را م یسازد. اگر علم م یکوشد تا دانش آدمی را توسعه دهد، «هنر» تالش 

م یکند، تا بینش او را گسترش دهد و هم بینش انسان را وسعت م یبخشد.
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1

تمنا رادمهر فرزند غالم سرور

فيصدي

     تمنا رادمهر، دان شجوي ســـال دوم پوهنحی 

حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب اسـت. او در 

سال 1382هجري شمسـی دروالیت هرات متولد 

گردیده، به عنوان دان شآموز در لیسـۀ خصـوصی 

استاد ریاض، شامل شد، که از صـنف اول الی نهم   

را در لیسـۀ مذکور با درجۀ او لنمر هگی تمام نمود. 

در خالل این مدت توانســــت که صنوف سوم و 

پنجم را موفقانه ذریعۀ امتحان لـیاقت تمام نماید. 

تمنا صنوف دهم و یازدهم را در لیسـۀ خصــوصی 

هیواد به پایان رسانیده و توانست در صنف یازدهم 

به درجۀ او لنمر هگی عمومی نایل آید. وي در سال 

1397 صنف دوازدهم را در لیسـۀ عالی گوهرشاد 

بیگم با 97 فیصـــد نمرات به اتمام رسانیده و در 

همین ســــال با درجات عالی و نمرات بلند دورة 

مکتب را تمام نمود. در طول دوران مکتب در بسـا 

موارد در پژوه شهاي علمی سـهیم بوده؛ چنا نکه 

با اخذ تقدیـ رنام هها به افتخارات خویش افــزود؛ 

سپس در سـال 1398 در پوهنتون غالب ثبت نام 

نمود و امتحان ورودي را با درجۀ او لنمــر هگــی 

سپري نمود و در رشـتۀ حقوق و علوم سـیاسـی با 

بلن دترین نمره کا میاب گردید. او توانست سمستر 

اول را با فیصـدي  95 و سمسـتر دوم را با ارتقاي 

95.94 فیصد در هر سمستر، به درجۀ او لنمر هگی 

عمومی سپري نماید. تمنا به زبان انگلیسی مسلط 

بوده و در سـطح (ادونس) قرار دارد و به مطالعات 

در حوزة علوم اجتماعی، حقوقی، ســـیاســـی و 

اسالمی، عالق همند است.               

اول نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

2

محمد شفيع فرزند نور ا...

96 فيصدي

    محمد شفیع ح قیار «ترکمن» در سال 1376 

خورشـــیدي در والیت هرات متولد شـــد. او 

تعلیمات ابتدایی خود را در مکتب متوسطۀ قریۀ 

طوطیچی ولســــــوالی گلران گذراند و دورة 

متوسطه و لیسه را در لیسـ ههاي: افغان - ترك، 

انقالب اسالمی و شهید صفی ا... افضلی سپري 

نمود و در سال 1396 از صنف دوازدهم لیســۀ 

شهید صفی ا... افضلی فارغ گردید.

وي تحصـــیالت دان شگاهی را از سال 1397 

خورشـیدي در پوهنتون غالب هرات، در رشـتۀ 

حقوق و علوم سیاسـی آغاز نمود و به زبا نهاي 

دري، پشتو، ترکمنی، ترکی و انگلیسـی آشنایی 

داشته و عالق همندي زیادي به کا رهاي گروهی - 

اجتماعی دارد؛ طور يکه در شوراي ه مبست هگی 

اســالمی ترکم نهاي زون غرب و شـــوراي 

دان شجویان دان شکدة حقوق و علوم سیاسـی 

پوهنتون غالب نیز فعالیت دارد.

موصوف ه ماکنون محصــل سمســـتر پنجم 

دیپارتمنت علوم ســیاســی و روابط بی نالملل 

م یباشد.

دوم نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

3

ليال فيضی فرزند محمد سليم

فيصدي

    بانو لیال فیضــی، فرزند محمد سلی م، در سال 

1378 هجري شمسی مطابق با 1999 میالدي 

در والیت باســــــتانی هرات در یک خانوادة 

علمپرور دیده به جهان گشــــــود. در سن 7 

سالهگی دورة ابتدایی مکتب را در لیسۀ نسـوان 

رازي والیت هرات آغاز کرد. دورة متوســطه و 

لیســه را در مکتب خصــوصی هیواد با درجات 

عال ی درسال 1395 شمســی ب ه پایان رسانید. 

وي در سال 1396 شمســـــی در رشتۀ مورد 

عالق هاش شامل پوهنحی حقوق و علوم سیاسی 

پوهنتون خصوصی غالب گردید و با عالقهمندي 

و پشتکار به تحصیل ادامه میدهد.

سوم نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

96.28

ءاول تا سو منمرة عمومی خزان 1398 پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

95.94
ء

ء
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1

سميه فرزند محبوب ا...

97.16 فيصدي

او دان شجوي سمسـتر اولِ خزان 1398 پوهنحی 

طب دندان پوهنتون غالب بوده و در ســال 1399 

تأجیل گذاشته است. 

2

عاليه فرزند عبدالباری

96.21 فيصدي

راز موفقیت خود را در توکل به خداوند (ج) و تالش 

و کوشـ شهاي سـخت خودم م یبینم؛ باوصــف 

مکشالت خانواد هگی و اقتصادي، تسـلیم نشـدم. 

امیدوارم در آینده مصــدر خدمت به وطن و مردم 

عزیز خویش گردم.

3

محمد فرزند محمد اکبر

فيصدي

یکی از عمد هترین و آســــا نترین شــــیو ههاي 

متمرک زسـاختن ذهن به منظور از بی نبردن یا کاهش 

افکار ضــ دونقیض باطنی در هنگام مطالعه، که اکثراً 

منجر به ب یحوصــــــل هگی و ب یعالق هگی به درس 

م یشود، ایجاد یک فضـاي معنوي باطنی در انسـان 

اسـت، که من رمز موفقیت خویش را در عمل به این 

شیوه م یدانم. 

92.37

1

سيمين عليزايي فرزند حاجی غالم سرور

98.59 فيصدي

    محصل سال اول طب معالج هوي پوهنتون غالب 

است. او باورمند است: بشــر رو به سوي موفقیت 

دارد و مشتاقانه سعی و تالش م یکند تا آن را از آن 

خود کند، همین اسـت که وقتی چیزي را به دسـت 

م یآورد، به خود افتخار کـرده و حس خوبـی به او 

دســـــت م یدهد و به مرحلۀ باالتري از مهار ت، 

احترام و فرص تها گام م یگذارد؛ این است که در 

مسیر دس تیابی به هدف خود ممکن است با موانع 

زیاد و بزرگ روب هرو شـود و اما نباید به آ نها توجه 

کن د. گاهی هم مجبوریم زمانـی بیش از حد انتظار 

بکشی م، اما دیر یا زود به انتهایی مسـیر کا میابی و 

ســر افرازي م یرســیم؛ اگ ر مراحل را تا انتهایی 

مسیر با شکیبایی طی کنیم.

اول نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

2

صميم محمدي فرزند محمد رسول

96 فيصدي

    صمیم محمدي دان شجوي سمســـتر چهارم 

پوهنحی طب معالج هوي پوهنتون غالب با اخذ 96 

فیصـد نمره، مقام دو منمر هگی عمومی را کســب 

نمود هاسـت. او عالقه و تالش را عامل رسـیدن به 

اهداف م یداند. 

    در سـال 1378 در والیت غو ر زاده شــد  . دورة 

ابتدایی، متوسطه و لیســــه را در مکتب سلطان 

شها بالدین غوري در سـال 1397 به پایۀ اکمال 

رساند.

دوم نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

3

سهيمه فرزند سيد جليل احمد

فيصدي

    او دان شجوي سمستر نهمِ پوهنتون غالب اس ت . او 

باورمند است: موفقیت یک اتفاق نیســت، که دست 

رويِ دست بگذاریم و منتظر افتادنش باشیم. داشتن 

هدفِ مشـــخص، نخســـتی نقدمی است که براي 

موف قشدن باید برداشت، داشتن انگیزه، انسان را در 

رسیدن به موفقیت، یاري م یرسـاند. خود باوري نیز 

یکی دیگر از را ههاي رسـیدن به قلۀ موفقیت اسـت؛ 

زیرا اگر انســـان به خود باور نداشته باشد، با اولین 

مانع خسـته و ناامید شده و از اقدام خود باز م یگردد. 

شـــــــــــاید یکی از گزین ههاي برتر موفقیت، 

مسؤولی تپذیري باشد؛ زیرا انسـان درست تصـمیم 

م یگیرد و از اوضـاع، تحلیل درســت نظر به واقعیت 

دارد. مثب تاندیشـــی یکی دیگر از پل ههاي موفقیت 

اســـت. ه رچیز بها و قیمتی دارد و بهاي موفقیت، از 

خو دگذر ي است.

سوم نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

اول نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

دوم نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

سوم نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

ءاول تا سو منمرة عمومی خزان 1398 پوهنحی طب معالج هوي

94.71

ء

ءاول تا سو منمرة عمومی خزان 1398 پوهنحی طب دندان

ء
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2

مهدی فرزند محمد ظاهر

97.79 فيصدي

مهدي فرزند محمد ظاهر، در بهار ســـال 1398 

شامل سمســــتر اول پوهنحی کمپیوت رساینس 

پوهنتون غالب شده است. وي با کســب 96.22 

فیصد مجموع نمرات، توانسـت سمسـتر اول را با 

موفقیت سپري و در جریان سمســتر دوم خزانی 

سال 1398 با کسب 97.79 درصد مجموع نمرات 

به عنوان دو  منمرة عمومی این پوهنحی معـرفـی 

گردید.

دوم نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

3

سميه فرزند احمد شاه

فيصدي

سمیه فرزند احمد شاه در خزان سال 1397 شامل 

سمســتر اول پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون 

غالب شده است.

و در سمستر خزانی سو منمره شده است.

یادداشت: سمیه در سمســــتر بهاري 1398 به 

عنوان اول نمرة عمومی معرفی گردیده بود.

وي با کســــــب 97.05 درصد مجموع نمرات، 

سمستر خزانی 98 را به پایان رسانیده و به عنوان 

سوم نمرة عمومی معرفی گردیده است.

سوم نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

97.05

1

سهيال فرزند سيد شريف

فيصدي

سهیال فرزند سـید شـریف، در بهار سـال 1398 

شامل سمســــتر اول پوهنحی کمپیوت رساینس 

پوهنتون غالب شده است.

وي سمستر اول را با کسب 96.44 فیصد نمرات با 

موفقیت به پایان رسانیده و در سمستر دوم خزان 

سال 1398 توانســت با کســب 98.37 درصد 

مجموع نمــرات، به عنوان اول نمــرة عمومــی 

پوهنحی کمپیوت رساینس معرفی شده است.

اول نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

98.37

2

عبدالحی فرزند عبدالقدوس

93.68 فيصدي

اهداف من در عرصۀ تحصــــــــیل، نای لآمدن به 

عال یترین درجۀ تحصــیلی، داشتن یک پ سزمینۀ 

تحصــــلی عالی و در کادر بود ناست. این عمل با 

پش تکار و زحم تکشی به دست م یآید؛ در راستاي 

تحقق اهداف تحصــــــیل یام از استادان مجرب 

پوهنحی و ادارة عالی پوهنحی اقتصاد مدیونم.

از ابتداي شــــمولیت در پوهنحی برایم خط و مش 

تعیـین نمودم و طول این مدت با تالش، مطالعات و 

اشتراك در سمینا رهاي پوهنحی توانســـتم، که در 

سمستر پنجم موفقیت ذیل را به دست بیاورم.

دوم نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

3

محمد اکبر فرزند عاشور

فيصدي

خو شحالم که در بین ســــه ب هترین دان شکدة 

اقتصـــــاد قرار دارم. موفقیتم را نتیجۀ تالش و 

پش تکار و رعایت اصول مقررات و پرنسـی پهاي 

دات شکدة خود م یدانم.  

سوم نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

93.28

1

عبدالمجيد فرزند توريالي

فيصدي

به نظر من، موفقیت نیازمند برنام هریزي، مطالعه و 

کوشـش اسـت، که براي دسـ تیابی به موفقیت، 

بی شتر از دیگران بدان و بی شتـر از دیگـران کار 

کن؛ بناءً راه موفقیت، همیشــــه در حال ساخت 

است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطۀ پایان 

رسیدن. 

اول نمرة عمومی

سمستر خزانی 1398

95.29

ءاول تا سو منمرة عمومی خزان 1398 پوهنحی اقتصاد

ءاول تا سو منمرة عمومی خزان 1398 پوهنحی کمپیوترساینس

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء ء
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5G5G5G5G5G5G اينترنتاينترنتاينترنت

   کارکرد این فناوري چ هگونه است؟

   مفاهیم اولیه

    5G  در کنار سرعت باال، پوشش گســـــترد هتر و پایداري 

بی شتر را نیز به ه مراه خواهد داشت. شبکۀ نسـل پنجم، حتا در 

بسیاري از موارد جا يگزین شبک ههاي وا يفاي خان هگی خواهد 

شـد. سـرعت 5G تا حدي اسـت که امکان دانلود فیل م در چند 

ثانیه ممکن شـده و حتا م یتوانید اسـتریم زندة محتویات را در 

پلتفرم واقعیت مجازي ممکن ســـــازید. 5G تأخیر ک متر در 

ارتباطات صورت گرفته در بســـتر شبکۀ ه مراه را نیز به دنبال 

خواهد داشت.

    فناور يهاي جدید زیادي براي اینترنت 5G توسعه یافته، که 

هنوز شرک تها براي استفاده از یک فناوري ثابت و مشـخص به 

توافق نرســید هاند و هرکدام از آ نها در حال آزمو نوخطا براي 

یافتن ب هترین فناوري ممکن هسـتند. باندهاي فرکانس باال-از 

3.5 گیگاهرتز تا 26 گیگاهرتز و باالتـر-ظـرفیت زیادي دارند؛ 

اما به دلیل پایی نبودن طول موج آ نها، وســــــعت ک متري را 

پوشــش م یدهند و با موانع معمولی فیزیکی مثل دیوارها، این 

سـیگنا لها قطع م یشـوند. در همین زمینه م یتوانیم به فناوري 

 mmWave اشاره کنیم، که این شبکه سرعت اتصـاالت را به 

شکلی چشــــــ مگیر افزایش م یدهد و چندي پیش شرکت 

کوالکام، از نخستی ن آنتن مبتنی بر این فناوري رونمایی کرد؛ اما 

بهر هگیري از این فناوري و نصب زیرساخ تهاي مربوط به آن تا 

حد زیادي هزین هبر است و هنوز شرک تها ب هطور گســـترده به 

    به زبان ساده، 5G ، نســـل پنجم شبکۀ تلفن ه مراه و کلیه 

ارتباطات قابل انجام در این بسـتر را دربر م یگیرد. 5G  را باید 

گامی نوین در حوزة تکنالوژي مبایل به حسـاب آورد، که تجربۀ 

کاربران را از ب هکارگیري گوشـــ یها یا تبل تهاي هو شمند به 

منظور تبادل داد هها بهبود م یبخشــد. این تکنالوژي، با عرضۀ 

گســترده به بازار، بهبود سرعت را براي کاربران تا انداز هیی به 

LTE  ه مراه خواهد داشت، که پیش از این با عرضۀ شبک ههاي

در مقایسـه با شبک ههاي نسـل سوم یا همان 3G  شاهد بهبود 

تجربۀ کاربران بودیم.

اينترنتاينترنتاينترنت

    در حال حاضـر، میا نگین ســرعت اینترنت 4G  حدود 45 

مگابیت بر ثانیه اســت، اما شــرک تها ه مچنان امیدوار اند که 

سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه را عملی کنند. شرکت کوالکام اعالم 

کرده که در دنیاي واقعی، م یتوانیم از اینترنت 5G  انتظار ارائۀ 

10 یا 20 برابر سرعت بی شتر را داشـته باشـیم. این سـرعت 

  4 G 5  اسـت که در کنار شــبک ههايG  مربوط به شـبک ههاي

فعلی ساخته و عملیاتی خواهد شد. شـبک ههاي 5G  تکی که از 

فرکان سهاي بســـــیار باال بهره م یبرند، ب ه راحتی م یتوانند 

ســــرعت باالي یک گیگابیت بر ثانیه را عملی کنند؛ البته این 

شبک هها حداقل چند سال دیگر ارائه م یشوند.

   آیا تفاوت محسوسی نسبت به اینترنت 4G  دارد؟

    بلی، این یک تکنالوژي کامالً جدید اســـــت، اما احتماالً در 

ابتداي امر شاهد سرعت زیادي نخواهیم بود؛ زیرا شـرک تهاي 

مخابراتی احتماالً در ابتدا از این فناوري براي افزایش ظـرفیت 

شبک ههاي 4G استفاده خواهند کرد. سرعت نهایی، بست هگی به 

این دارد که به کدا میک از طی فهاي باند وصـل شـده باشـید و 

ای نکه شرکت مخابراتی موردنظر چ ه قدر بر روي نصـب دک لها 

و فرستند ههاي جدید سرمای هگذاري کرده باشد.

استفاده از آن روي نیاورد هاند.

   چقدر سریع خواهد بود؟

محمد ارشاد ابراهیمی و ناصر صادق شکیبانی

ءدان شجویان پوهنحی کمپیوترساینس



    روزب هروز به آمار کاربران گج تهایی مانند ســـــاع تهاي 

هو شمند، گوش یها و تبل تها افزوده م یشـود و به همین خاطر 

حجم اســتفاده از اینترنت مبایل ب هصـــورت فزایند هیی رو به 

افزایش اســـت، که بخش زیادي از آن به اســـتریم ویدیو و 

موســــیقی برم یگردد. شــــبک ههاي ارتباطی فعلی در حال 

اشبا عشدن هستند و مثالً وقتی هزاران نفر در یک مکان محدود 

م یخواهند از اینترنت مبایل بهره ببرند، شبکۀ مذکور به مشـکل 

برم یخورد. فناوري  5G  ب ه راحتی م یتواند ب هصـورت ه مزمان 

به هزاران گجت موجود در یک منطقۀ محدود سرویس دهد، که 

این مزیت در موارد مختلف تا حد زیادي مثمر ثمر خواهد بود.

    آیا باید یک گوشی جدید بخریم؟

    چرا به این فناوري نیاز داریم؟

    متأسـفانه جواب این سـؤال مثبت اســت. زمانی که در بین 
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و اولین مبایل که این فناوري مجهز شد سامسـونگ گلکســی 

  S10  5G م یباشد.

   در بســیاري از کشــورها، ساکنان مناطق روستایی خواهان 

5G  دس تیابی به اینترنت پرسرع تتر هســـتند؛ اما اینترنت

را هحل این مشکل نخواهد بود؛ زیرا براي این فناوري از باندهاي 

فرکانس باال استفاده م یشـود که با وجود بهر هگیري از ظرفیت 

زیاد، مناطق محدودي را پوشش م یدهند. به 

همین خاطـر بـراي ارائۀ اینتـرنت 5G  باید 

دک لها و فرستند ههاي متعددي نصب شود که 

چنین هزین هیی براي مناطق روستایی چندان 

ب هصرفه نیســـت. شاید بعد از گذشت چند 

سال، دول تها با ارائۀ مشو قهاي مالی، منجر 

به را هیابی این فناوري به مناطق روســتایی 

شوند.

  آیا اینترنت 5G در مناطق روستایی هم ارائه م یشود؟

ســـا لهاي 2009 تا 2010 فاز ابتدایی فناوري 4G  عملیاتی 

شد، قبل از گسترد هشدن این فناوري، گوش یهاي زیادي عرضه 

شــدند، که با این فناوري ســازگار بودند؛ اما کاربران آ نها در 

بسیاري از مکا نها نم یتوانسـتند از این اینترنت بهره ببرند. به 

همین خاطر این افراد احســاس م یکردند که پول اضاف هیی را 

براي یک فناوري ن هچندان کاربردي پرداخت کرد هاند.
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    به تاریخ 1398 / 1 / 18 جام فوتســــــال در سطح 

پوهنح یهاي پوهنتون با اشـتراك (25) تیم برگزار شــد. 

تیم فوتسال پوهنحی ستوماتولوژي قهرما ن، تیم پوهنحی 

طب معالج هوي نای بقهرمان و تیم پوهنح ی حقوق و علوم 

سیاس ی مقام سوم این مسابقات را به دست آورد. 

در پوهنتون غالبدر پوهنتون غالبدر پوهنتون غالبدر پوهنتون غالبدر پوهنتون غالبدر پوهنتون غالب

ورزشورزشورزشورزشورزشورزش

١٣٩٨١٣٩٨١٣٩٨در سالدر سالدر سال ١٣٩٨١٣٩٨١٣٩٨در سالدر سالدر سال

مسابقات فوتسال

ء

ءء

ء
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 به تاریخ 23 / 7 / 1398جام والیبال در سطح پوهنتون با اشتراك 13 تیم برگزار شد، تیم ستوماتولوژي توانسـت 

از سد معالج هوي بگذرد و براي بار دوم قهرمان این مسابقات شود. 

مسابقات واليبال

به تاریخ 2 / 7 / 1398، مسابقات شطرنج در سطح پوهنتون در بین محصالن برگزار شد، که در این مسابقات 35 

تن از محصال  ن پوهنح یهاي مختلف اشتراك کردند. از این میان فهیم شریفی از پوهنحی طب معالج هوي قهرمان 

این مسابقات شد. بنیامین توخی محصل پوهنحی کمپیوترساینس مقام دوم این مسابقات را از آن خود کرد و زبیر 

توخی محصل پوهنحی ستوماتولوژي مقام سوم را کسب نمود. 

مسابقات شطرنج

ء

ء

ء

ء
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اشتراک در همايش کو هنوردی پوهنتو نهای واليت هرات به تاريخ ١٥ / ١ / ١٣٩٨

قهرمانی تيم د هسال فوتسال پوهنتون غالب
در رقاب تهای فوتسال زير ده سال واليت هرات:
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