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هايي که مايکروسافت براي ويندوز  ترين قابليت سال باقي مانده است و از مهم 2و عرضه آن به بازار حدود  8اکنون تا زمان تکميل ويندوز   از هم

بر اساس  و ديگر شرکاي مايکروسافت است. HP ،OEMها با محصوالت  گذاري فايل اشتراک در نظرگرفته، سازگاري اين محصول براي به 8

ورود به رايانه با  -به کار گرفته شوند در زير آورده شده است:  8قابليت کاربردي که قرار است در ويندوز  8هاي مايکروسافت،  ريزي آخرين برنامه

هاي ديجيتالي،  نها، دوربي هايي مانند ميکروفون کار رفته در دستگاه ميالدي حسگرهاي به 2102تشخيص چهره کاربر به جاي رمز عبور: در سال 

امکان  8هاي شخصي سازگار هستند، به ويندوز  سنج، دماسنج و حسگرهاي مغناطيسي که با رايانه هاي سرعت ، سيستمGPSاي  گيرنده ماهوره

ايکروسافت در هاي الکترونيکي: م از دستگاه 8امکان پيروي ويندوز  -دهند که پس از تشخيص چهره کاربر اجازه ورود به رايانه را صادر کند.  مي

محور ارايه دهد. اين مسئله به اين معني خواهد -محور خارج کرده و به صورت کاربر-عامل خود را از حالت ماشين نظر دارد نسخه جديد سيستم

متناسب با شويد، خدمات  تر منتقل مي هاي ديجيتالي کوچک تاپ و به دستگاه تواند زماني که شما از رايانه شخصي به لپ مي 8بود که ويندوز 

را با قابليتي بهتر از  8: مايکروسافت به همکاران خود توضيح داده است که ويندوز iPodپشتيباني از نمايشگر لمسي مانند  -شما را ارايه دهد. 

سنج، سيستم هوشمند شناسايي محل  هاي سرعت تواند از سيستم عامل همچنين مي کند. اين سيستم اپل عرضه مي iPodنمايشگر لمسي 

قابليت سازگاري با  8سيم: ويندوز  هاي بي در تلويزيون HDهاي  تماشاي فيلم -استقرار کاربر، سيستم تشخيص نور محيط و ... پشتيباني کند. 

م کند. بر را فراه HDها با کيفيت بسيار باالي  تواند امکان تماشاي فيلم هاي تلويزيوني را دارد و مي هاي الکترونيکي از جمله گيرنده انواع دستگاه

سيم به تلويزيون  فيلم مورد نظر خود را در اينترنت بيابد، و با يک کليک آن را به صورت بي  تاپ خود را روشن کند، تواند لپ اين اساس کاربر مي

فروشگاه اينترنتي : مايکروسافت مانند Windows App Storeبارگذاري ابزارهاي مورد نياز از فروشگاه  -خود انتقال داده و آن را تماشا کند. 

توانند کليه ابزارها و  کند که کاربران در سراسر دنيا مي اي عرضه مي عرضه کرده، مرکز اينترنتي ويژه iPodاکنون براي آيفون و  که اپل هم

ها معموال  ران: ويروسکشتن ويروس و حفظ اطالعات کارب -را از آن بارگذاري کند.  8عامل ويندوز  هاي مورد عالقه خود متناسب با سيستم برنامه

شود که بدون آسيب رساندن به اطالعات  اي ساخته مي به گونه 8شوند، اما ويندوز  ها عرضه مي با قابليت تخريب اطالعات ذخيره شده روي رايانه

انجام شد نشان داد  2101بوت شدن رايانه بدون درنگ: يک بررسي که در مارس  -هاي مخرب را از بين ببرد.  ها و برنامه تواند کليه ويروس مي

را  8شود. بر اين اساس مايکروسافت قصد دارد ويندوز  ترين عامل نارضايتي کاربران محسوب مي که زمان صرف شده براي باال آمدن ويندوز مهم

نشود. در ويندوز ويستا اي طراحي کند که باال آمدن آن طول نکشد و از زمان روشن کردن رايانه تا باال آمدن سيستم هيچ زماني صرف  به گونه

امکان  -صفر کند.  8ثانيه رسيد. اما مايکروسافت قصد دارد آن را در ويندوز  77اين رقم به  7ثانيه بود که در ويندوز  01زمان بوت شدن رايانه 

ده از ابزارها و ارتقا تجربيات سازي استفا کند، آسان دنبال مي 8ترين اهدافي که مايکروسافت در ويندوز  کنترل بيشتر بر رايانه: يکي از مهم

گذارد و امکان کنترل بيشتر  هاي جديد ارتباط با رايانه را در اختيار کاربران مي عامل روش اي کاربران است. مايکروسافت در اين سيستم رايانه

 آورد. رايانه را براي کاربران فراهم مي
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 نویسنده محمد احمدی مومن زاده رئیس انجمن دینی اجتماعی وفرهنگی غزالی 
نخست ازهمه سالمهاي گرم خويش را عرض ميدارم به خدمت دست اندرکاران ماهنامه پيام شهروند زحمات وتالش هاي 

مينمايند قابل سپاس مزيد وتشکر نجيب ميباشد  قبول  راستاي رشد فرهنگ وکلتور اين خطه باستاني طاقت فرساي را در

ناپذير  گي بلي ازآنجا ئيکه رشد فکري وفرهنگي يکي ازوجيبه هاي عصر حاضر بوده ونياز مبرم ورشد وتالش ومساعي خسته

اده وفرهنگ را درجوامع اسالمي جا د ق مختلف وشيوه هاي متنوع خودافکار بيگانه گان ازطر دارد که امروز فرهنگ ها و

اجمات نياز به نسسل آگاه ودانشمند ومتفکر وپرتالش دارد که شب وروز حاصره ومختل نمودند پس اين همه تهوفکر مارا م

ا مسلح به سالح ايمان اخالص تقوا با قوت وانرژي مروت وسياست اسالمي نموده تا دراين راستا تالش وجديت نمايند خودر

بتوانند کشتي پرطالتم اين جامعه مفروق دراقيانوس فساد وفحشا منکر وعقب مانده سرقت ورشوت واختالص آدم ربائي وبي 

ن مطلب تعداد ازعلما ودانشمندان اتفاقي بي اعتمادي وفاقد احترام وشفقت اخالق ميباشد به ساحل نجات بکشند روي اي

وجوانان هدفمند وپرتالش به تاسيس نهاد ديني وفرهنگي به پرداختند تحت نام انجمن ديني واجتماعي وفرهنگي امام 

محمد غزالي که به مساعدت وکمک خداوند وتالش مقوي بزرگانه به موفقيت رسيده واهلل الحمد فعاليت هاي زير را به انجام 

روي دست دارند که اهداف وفعاليت قرار ذيل اند.                                                                           رسانيده وهم   

 اهداف :       

سوادي درجامعه. مبارزه با جهل وبي 0  

  .مبارزه سالم با انحرافات اجتماعي واعتياد به مواد مخدر 2

تالش جهت بلند بردن سطح فرهنگي وفکري و تالش درجهت تحقق وحدت واخوت اسالمي دربين مسلمانان  7

  .جامعه اسالمي متناسب با پيشرفت هاي علمي جهان معاصر

مي ازطريق تدوير نشر علوم معارف بويژه علوم معارف اسالو تالش جهت کاهش يافتن انحرافات اخالقي جامعه  0

 کورس هاي آموزشي.

 فعاليت هاي انجام شده :

تاسيس آموزشگاه با تدريس مضامين ديني وعصري ساينسي با تخفيف ويژه جهت رشد علمي نسل جديد وآينده  0

.سازان آينده  

  .واحد هاي اداري بيان فصاحت وبالغت درسطح  مرکز و ترقي وتعالي سطح برگذاري انجمن هاي جهت 2

  .وار که تا هفته احياي سنت نبوي برگذارگرديده است برگذاري وراه اندازي سمينار هاي هفته 7

پخش ونشر ماهنامه الغزالي انعکاس دهنده مطالب ديني اجتماعي فرهنگي وادبي وديگر فعاليت هاي روي دست  0

  .است که بزودي به انجام خواهد رسيد انشا اهلل

.خود فراموش نکنند از مساعدت وهمکاري هاي مادي ومعنوي ازهمه برادران فرهنگي وعلمي دعوت بعمل ميآوريم مارا
 



 
 

 نویسنده : سمونوال عبدالرشید بشیر آمرامنیت قوماندانی امنیه غور
فاع وحراست ازمرز هاي واليت غور وجلوگيري ازجنگ ها وحفاظت قانون را به پرسونل پوليس قومانداني امنيه غور که مئسوليت تامين امنيت د

هاي ذيل را انجام داده وظايف وفعاليت  0791ماه سال  9تنهائي بدون موجوديت نيروهاي اردوي ملي پوليس نظم عامه وآيساف بدوش دارد طي 

ن هاي  مشترک تدابير امنيتي کشفي با پرسونل رياست محترم امنيت مرتبه پال 01ماه به تعداد  9دهاي قابل مالحظه اي دارد طي که دست آور

مرتبه با پرسونل پوليس غور بصورت مستقالنه به وظايف مختلف  2200ملي روي دست گرفته شده وبه معرض اجرا قرار داده شده وبه تعداد 

نفر زخمي  01ر از افراد مسلح طالبان کشته شده وبه تعداد نف 07امنيتي توظيف گرديده اند درنتيجه اجراي وظايف امنيتي وگزمه ها به تعداد 

نفر مجرمين دستگير وبه پنجه قانون سپرده شده است وهمچنان به تعداد  02نفر افراد مسلح با سالح دستگير وبه تعداد  9گرديده اند وبه تعداد 

 0فير زيکويک  210وق مرمي دهشکه صند 01ماين هاوان ميل تفنگچه وسه ميل سالح يازده تکه ويکتير وتعداد  1ميل سالح کالشينکوف  27

ويک عدد واسکت  21عراده موتر سايکل ويک عراده موتر کروال ويک عدد ماين سکر  20کيلو مواد انفجاري تعداد  010لقه بم دستي ومقدار ح

ويا گروهاي مخالف دولت بدست آمده است اين کيلو ترياک درچند مورد ازافراد ميلح غير مئسول  0811انتحاري ونيم تن مهمات مختلف النوع و

                                 بود فعاليت ودستآورد هاي پوليس غور که تقديم گرديد.                                                                            
 

 

                 

 

سپورت آمریت حفظ ومراقبت زیربنا های ترانسپورتی غورنویسنده نوراحمد مدیر تران  
بخصوص آمريت آنچه که درسطح کشور وخصوصاً درواليت غور توجه وهمکاري را  جلب نموده انکشاف جامعه ميباشد 

کيلو متر اسفالت جاده  01به طول  0791زيربناهاي ترانسپورتي واليت غور اعمار وترميم سرکها ميباشد که درطي سال 

هاي داخل شهر چغچران ازطريق وزارت فوايد عامه به کمک حکومت جاپان به کار عملي آن آغاز نموده اسفالت ميگردد 

ترميم اساسي ضرورت مبرم دارد همه به که ازساليان قبل استهالک ميباشد که وهمچنين درباره وسايط کاري اين آمريت 

 01داشته خويش بطول  که ازطريق وزارت کدام وسايط جديد بدسترس اين آمريت گذاشته نشده است وآنهم وسايط دست

زشينيه الي ولسوالي دولتيار کيلومتر سرک ا 7771کيلومتر سرک مسير منارجام ازبره خانه الي الندر را ترميم نموده وبه طول 

اعمار  وذخيره تيل با پمپ استيشن راجديداًبه قرارداد سپرده شده است وهمچنين دربازسازي تعميرات آمريت وديپو ها 

                         نموده است.                                                                                                                 

 

 

 



 
 

 

 نویسنده الحاج غالم علی طوفان ناظم امنیتی معارف غور
شوراي حمايت ازمکاتب معارف درمرکز ونه  717به تعداد  0791ماه سال  7ناظمين امنيتي رياست معارف غور درطي 

ب ها ومولوي صاحبان ومتنفذين اقوام روشنفکران با کميت ده نفر درمکاتب ايجاد نموده که شوراي يسوالي مرکب ازخطول

واقعات ناگوار وحل معضالت ومشکالت محيطي . قومي ومنطقوي شروع به  متذکره بخاطر بهبود وضع مکاتب وجلوگيري از

معارف طي سال جاري ازقبيل حريق تعميرات وضايعات مشابه آن فعاليت نموده که درنتيجه کاروفعاليت شوراي حمايت از

                          نداريم.                                                                                                                      

 
 

 کيلومتر به طرف شرق مرکز واليت غور قرار دارد باز ديد بعمل آورد 011پي آرتي چهاردهم از ولسوالي لعل وسرجنگل که حدود  قوماندان تيم

و نمايندگان حکومت محلي و مباحثه روي   ضعيت امنيتي ، مالقات با کادر هاهدف عمده بازيد وي ارزيابي از پروژه هاي تيم بازسازي واليتي ، و

ردم محل و موضوعات انکشافي در آن ولسوالي را تشکيل ميداد نمايندگان تيم بازسازي واليتي)پي آرتي ( با الحاج اعتمادي ولسوال نگراني هاي م

پروژه هاي انکشافي انجام شده و جاري در آن  يولسوال از تطبيق واجرا آن ولسوالي و  نمايندگان حکومت محلي و امنيتي مالقات کردند

ون ترين واحد هاي اداري درسطح واليت غور پنداشته مي شود و پوليس با ئکه اين ولسوالي از جمله مص ندي  کرد. وي افزودولسوالي ابراز خرس

وظيفه مي نمايند. طوريکه ولسوال خاطر نشان ساخت  اعمار پلچک ها و انستيتوت هاي آموزشي  يراستاي حفظ امنيت وثبات اجرا موفقيت در

 آرتي پي تيم گان نماينده بروي اطفال ودانش آموزان  باز مي باشند يدر آن ولسوال مکتب فعالً  10د .طبق گفته وي ،اطفال در اولويت قرار دار

بازيد کردند و توقع ميرود که  است کار تحت متحده همکاران پي آرتي اياالت  توسط که نسوان مکتب از ولسوالي آن دولتي دواير اعضاي با يکجا

به فراگيري علم  اهند بود که در يک وضع آرام ومرفهجات قادر خوه و اطفال زياد از دهات وقريبرسد در طي سال آينده اين مکتب به پايه اکمال 

قبل  شاف واليت غور تطبيق مي کندودانش به پردازند.اين پروژه يکي از پروژه هاي قابل مالحظه اي است که پي آرتي و همکارانش  به منظور انک

ولسوالي لعل را به مقصد شهرچغچران ترک نمايد، خطاب به مردم و نمايندگان آن  00سينوليس قوماندان تيم پي ارتي ازينکه دگروال اليجيوس

همکاران ) اياالت متحده و  دفتر ملکي چاپان ( سعي همه جانبه مي نمايند تا که زندگي روزمره مردم  با ولسوالي گفت : که تيم پي آرتي مشترکاً

                                           رات گسترده را واضح ارزيابي و مالحظه کند .            يبتواند اين تغي دفر هر تا بخشندافغانستان را بهبود  

ر تي رسانه هاي پي آ  

 

 

 

 



 
 

در  که شده تعبيه شده )آي اي دي( توسط نيروهاي ملي امنيتي افغان در ولسوالي شهرک کشف گرديد. مواد انفجاري تعبيهمواد انفجاري  0791جدي  27در 

شده را نگفته اند اما گفته اند که ماين ياد شده  تعبيهسرک جاسازي شده بود نيروهاي ملي امنيتي افغانستان تاهنوز جزئيات خبر کشف اين مواد انفجاري 

ي ساخته و به شروع تحقيقات براي پيدا که از آن سرک عبور ميکردند خطر زياد داشته است، نيروهاي ملي امنيتي افغان ماين يادشده را خنث براي مردمي

اين يکي از جمله  مثال هاي است که بيانگر مسلکي بودن، توانايي و آماده .در کجا ساخته شده بود  که پرداختند و در باره اين که اين ماين عاملين آننمودن 

همچنان اين نشان دهنده کمک هاي پي آرتي در رابطه به آموزش  بودن نيروهاي ملي امنيتي افغان براي خدمت به افغانستان يعني کشور شان ميباشد. و

فغان و پي آر تي نيروهاي ملي امنيتي افغان ميباشد که نتايج چشمگير داشته است. و پي آر تي همين حال هم در اين رابطه کار ميکند نيروهاي ملي امنيتي ا

سازنده مواد انفجاري جاسازي شده معلومات دهيد. فقط کار اشتراکي اي مشکوک مردم و باره فعاليت ه از شما مردم عزيز صميمانه تقاضا مينمايد تا در

                                                 ميتواند باعث نجات زندگي مردم بي گناه در افغانستان شود.                                                                       

 رسانه هاي پي آر تي           

 

  

امه هاي کورس اساسي گزمه را اخذ افسر جديد پوليس واليت غور تقدير ن 17در نهم فبروري در قومانداني امنيه واليت غور در چغچران 

 7 –نمودند. حاال آنها توانايي آنرا دارند که در تمام واحدهاي اداري مربوط واليت غور وظيفه اجرا نمايند.اين کورس توسط تيم پاملت 

که براي تحت رهبري تيم بازسازي واليتي)پي آرتي( دايرگرديده بود اين کورس شش هفته اي حاوي دروس تئوريک و عملي بود 

،مهم ترين مهارت هاي پوليس، تاکتيک ها،  7-افسران پوليس به خاطر عرضه  خدمات بشيتر شان حياتي مي باشد مربيون تيم پاملت

،يک اصول اساسي کمک هاي اوليه،تمرين  انداخت حقيقي و کشف و خنثي سازي ماين هاي تعبيه شده را به آنها تدريس کردند. اخيراً

 که خود  تيوره درهفدهم فبروري در يک وسيله نقليه جابجا شده بود توسط پوليس ملي کشف و خنثي گرديد ماين که در ولسوالي

اشته مي شود در صنوف تئوريک يا نيازمبرم پند براي پوليس محلي همچون مهارت ها نمايانگرمهارت  هاي است که آنها آموختند و

آموزش مستقل   7-از اهداف عمده تيم پاملت  يصول آموزش داده   شدند يکري افسران پوليس در باره قانون ، دين ،فرهنگ و انظ

گي  تمرکز ميدهند . زمانيکه تيم پي ه نتخاب و آمادرا روي مربيون افغان به منظور ا توجه اساسيبخصوص پوليس واليتي مي باشد،

يم پي آرتي تحت رهبري کشور جمهوري ليتوانيا يک افسر پوليس آماده گرديده بودند.ت 297در واليت غور اعزام گرديد،  قبل 00-ارتي 

ماموريت مشترک ملکي ونظامي است  که يک بخش  قواي همکار حفظ امنيت بين الملي )ايساف(  ناتو مي باشد که در تابستان 

ي  را در  توسعه ماموريت اش را در واليت غور آغاز نمود . عمده ترين وظيفه تيم بازسازي واليتي اينست که حکومت مرکز  2111سال

.گسرتش قدرت/صالحيت  ،بهبود امنيت  امنيت وثبات دايمي و ايجاد وضعيت درست به منظور بازسازي واليت کمک کند .                

               



 
 

فبروري قطعات آيساف يک گروپ  22در صبح وقت 

از پوليس ملي را که در يک منطقه دور دست از 

حالت هوا بند مانده بودند بدي واليت غور در اثر 

نجات دادند. يک  تن از اشخاص همان گروپ قبل از 

رسيدن قطعات در محل فوت شده بود. وضيعت 

روز و نداشتن غذاي کافي، آب و  1اضطراري براي 

پناهگاه مسبب بر اين شد که گروپ پوليس از آيساف 

درخواست کمک براي نجات شان کند. در ضمن درخواست، آيساف 

يکوپتر ها و تدارکات به محل هل ندپاسخ مثبت و عاجلش را با فرستا

داشت  جنرال جان الين قومندان نيروهاي ملي کمک بر امنيت  اعزام

)آيساف( گفت: ما با از دست دادن يک برادر افغان در اين حادثه 

متاسفيم اما خوشحال بر اين هستيم که توانستيم اعضاي ديگر 

ز خانواده يک گروپ ا گروپ نامبرده را از وضيعت بحراني نجات دهيم

هاي افغان که در آن محل زندگي ميکردند به پوليس هاي نامبرده 

کمک  يدر راستاي تهيه: غذا، آب و پناهگاه کمک کردند. بعد از اجرا

هاي ائتالف با خانواده هاي مذکور کمک هاي را از قبيل: مواد غذاي 

ما سپاسگزار از "نمود.  و آب آشاميدني که آنها به گروپ پوليس به مصرف رسانده بودند، پرداخت

آنعده شهروندان افغان وظيفه شناس هستيم اينکه فداکارانه براي شهروندان ديگر در صورت نياز 

براي اينکه ما به مردم، روح شان و کشور افغانستان باور ". الين اضافه نمود. "ضرورت کمک ميکنند

اوقات طوالني شانه به شانه کار  داريم علت اش اين است که ما همراه با مردم افغانستان در اين

. و اين حالت طوري است که به ما انرژي ميدهد تا اينکه ما هر لحظه فرصت خويش را نثار "کرديم

. تمام عمليات نجات توسط مرکز کمک به افغان ها براي رسيدن به آينده مثبت افغانستان کنيم

)فرستاندن هليکوپتر( از مرکز  هنگي و اوپراتيفي غور تنظيم ميگردد. آنها خواستار کمکهمآ

هرات شدند و همزمان، فعاليت هاي عمليات نجات همآهنگ گرديد.  –همآهنگي و اوپراتيفي زون 

هنگي و اوپراتيفي ن، آماده بودن و توانايي مرکز همآيک بار ديگر است که نشان دهنده مسلکي بود

يروهاي امنيتي افغان، بلکه تنظيم واليتي جهت تنظيم عمليات مختلف نه تنها در راستاي کمک به ن

و همآهنگ نمودن )کوردينات( عمليات مشترک همراه با نيروهاي ملي کمک بر امنيت نيز بوده 

اين مثال نشان دهنده اين است که مردم غور در واقعيت ميتوانند به مرکز همآهنگي و  است

د، يقين بر اين داشته باشند اينکه اوپراتيفي واليتي باور داشته باشند و هنگاميکه آنها در خطر باشن

 افسران مرکز هماهنگي و اوپراتيفي واليتي براي کمک به شهروندان واليت غور از هيچ کار دريغ نخواهند ورزيد.                                            



 
 

 

 

 

از مدتی قبل گفته می شد که شرکت کانن در این ماه خبر 
 ۵۲مهمی برای عالقمندان به عکاسی دارد. این ماه نه تنها تولد 

است، بلکه این شرکت با یک  EOS SLRکامرهسالگی اولین 
رویایی دیگر وارد گود رقابت شده است. با آخرین عضو  کامره

. EOS 5D Mark IIIآشنا شوید:  full-frameهای  کامرهخانواده از 
خواهد بود. هر چند از  Mark IIمحصولی که یک جایگزین برای 

نظر شکل ظاهری کامال شبیه نیاکان قبلی است، اما بدنه از نظر 
ر بهبود یافته است. با استحکام و مقاومت نسبت به گرد و غبا

وجود عدم تغییرات ظاهری، شما با مجموعه بزرگی از تغییرات 
در اندازه  dot-0،1,1،111فنی مواجه هستید. از یک نمایشگر 

 ۵۵.2+ و سنسور Digic 5اینچی گرفته تا پردازشگر  2.۵
 مگاپیکسلی. 

. در  01۵,11تا  51از  ISO نقطه و امکان استفاده از دو کارت حافظه. و 10سیستم فوکوس خودکار 
 0۵1pفریم در ثانیه ضبط کند و در  ۵5/21/,۵را با سرعت  0101pمی تواند تصاویر  کامرهفیلمبرداری این 

 است.  11/51قادر به ثبت با سرعت 
وجود دارد تا فیلم  کامرهورودی میکروفون استریو نیز در این 

حرفه ای تر بسازید. ضمن اینکه  کامرههای خودتان را با این 
است که ورودی هدفون هم دارد تا  EOSکامرهاین اولین 

همزمان بر کیفیت صداهای ضبط شده نظارت داشته باشید. 
+ نام Digic 5که  کامرهکانن می گوید سیستم پردازش این 

 00وجود داشت  Mark IIکامرهکه در  ,دارد نسبت به مدل 
 کامرهو ترکیب آن با سنسور برابر سریع تر عمل می کند 

نسبت به  کامرهبا این  JPEGسبب شده که تصاویر در فرمت 
مدل قبل کیفیت بهتری داشته باشند و نویز بسیار کمتری در 
 آنها ببینید. 

 Mark IIIاین شرکت می گوید طراحی سنسور نیز در مدل 
تغییر کرده و حاال پیکسل ها نور را بهتر دریافت می کنند و این 

استفاده شده. بنابراین  DX 0همان تکنولوژی است که در مدل 
در عکاسی در نورهای کم، بسیار موفق عمل می  کامرهاین 

به شما اجازه می دهد دو تصویر را با  کامرهکند. نمایشگر این 
ببینید تا امکان مقایسه آنها مشخصات فنی آنها در کنار یکدیگر 

همچنین قادر به  Mark IIIکامرهرا با هم داشته باشید. 
 نیز هستد.  HDRعکاسی 

عکاسی حرفه ای جدید کانن را داشته  کامرهاگر بخواهید این 
باشید، الزم است که تا پایان این ماه برای ورود اش به بازار صبر 

که بدون لنز  کامره. البته دالر برای بدنه کنار بگذارید 2۲11کنید و 
 EF24-105mm f/4Lبا یک لنز زوم  کامرهنمی شود. بنابراین قیمت 

IS  دالر است.  ۰211معادل 
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 "باختری "جمعه خان 
آ دم ها درهجان به دوصدوهفتادوپنج ملیون  تعدادمیالدی  0111صد سال،یعین بتارخی ه ن ی دوصدملیون بوده است.که بعد ازبه اساس آ مار جدید سازمان ملل متحد نفوس هجا ن درسال دمه میالد

مجعیت انساهنا به یک ملیاردرس ید. اگرنیک بنگرمی رشدنفوس در جراین این اترخی طوالین خییل آ هس ته بوده که عوامل  01م دررشوع قرن   0011رس ید،که ابردیگربعد ازهشت صد سال بتارخی 

جنگ های پی  درپی  در میان ملت های ساکن در هجان ،ش یوع امراض ساری ودر عنی حال کش نده ،مکبود مواد غذایئ و نبود اماکانت برای  متعدد در این مورد دخیل  بوده است .از مجهل وقوع

طبابت وجتارت که این مهه عوامل اعت ، صنعت ،زندگ  ابعث توقف نسل آ دمیت شده بود.در رشوع قرن نوزده حتوالت زایدی در زندگ  برشیت رومنا شد .از مجهل بوجود آ مدن انقالب در خبش زر

میالدی تعداد نفوس در هجان به شش ملیارد رس ید یعین پنج برابر افزایش   0111ات به سال  0011یعین از سا ل    ابعث از داید رسیع تعداد آ دم ها در هجان شد. فقط در جراین دوصد سال

وریکه دیده میشود این آ دم ها دیگر انتظار من  نش ینند که ده ها  قرن سپری شود وتعداد آ هنا دوبرابر شود حاال خییل خییل ایفت که این خود یک فرصت ومه یک هتدید برای برشیت بوده است. ط

است. فقط درجراین این ده  میالدی نفوس هجان به هفت ملیارد رس یده 0100اتبه آ خر سال   0111به رسعت زاید میشوند وعالقه دارند که هجان را از نسل خود لربیز کنند یعین از رشوع سال 

میالدی تعداد آ دم ها به هشت ملیارد ودوصد ملیون خواهد رس ید  0100سال ،رشد نفوس یک ملیاردبوده است اگررشد نفوس به مهنی خاروگوش به پیش برود،بعداز ده سال دیگر یعین در سال  

از مشالکت الکن برای آ دم ها ی دیگر میشود. ساالنه چندین کنفرانس ومسینار در این مورد برگزار میشود مشالکت که هنایت نگران کننده است .اگر نیک بنگرمی زاید شدن آ دم ها دیگر یک  

ایدآ ورشومی. یک   است بویژه درکشورما افقانس تان وپیامد های ازداید نفوس در هجان مورد حتلیل وجتزیه قرار میگرد . حال جادارد چند مشلک رابه طورمنونه که اززایدشدن آ دم ها بوجودآ مده

وده شده است،خی های موجوددرقطب شامل ازمشالکت بوجودآ مده که ابعث نگراین اکرش ناسان زیست حمیط  گردیده است گرم شدن زمنی دراین اواخراست.ازطرف دیگرحمیط زیست بیش ازحد آ ل

های پی  مه به رساغ آ دم ها میایند،وبویژ ه آ دم های که دور تر ازآ ب های الکنیکه درروی زمنی  وجنوب ازاثرافزایش درجه حرارت درحال آ ب شدن است.درنتیجه ای گرم شدن زمنی ،خشک سایل

ت رست درحال ازبنی رفنت است. .جنگالت این موجوداجراین دارد. جاهای رسسزب وپر آ ب جمبور شده اند که به حصرا تبدیل شوند .جراگاهای بزرگ هجان ازاثر اس تفاده ای زاید ونبود یک اداره د

این پوشش را ختریب کرده امی به این اساس مواد ابارزش زیبا وپرارزش ،روزبه روزازتعدادشان اکس ته میشود.گیاهان را خداوند برای پوشش خاک خلق کرده ست ،که ازان نگهداری مناید خییل ظاملانه 

ددودرنتیجه انتقام  وکنی خود را زآ دم ها خوب میگرد .مواد غذائیکه در خاک موجود بوده نظر به اس تفاده خاک مهرا اب ابران های مومس  ساالنه ختریب میشودوتبدیل به س یالب ها ی سهمگنی میگر 

گ ساخته شان روس تاها ، شهرها وپروژه های بزر زاید ومتواتر خییل مک شده بنًادیگر غذائیکه از این خاک بدست میاید فاقد ارزش غذایئ است .زمنی های زراعیت  به رسعت مک میشود وابالی

طال ،مس ، آ هن وغریه خییل مک شده نزدیک به متام شدن  میشود .آ ب های روی زمیین ومه چنان زیر زمیین خییل آ لوده شده ودراکرثجاها دیگر قابل اس تفاده من  ابشد .منابع اب ارزش از مجهل نفت ،

یک دانشمند امریاکی است که در خبش اقتصاد زراعیت وایکولوژی  Dived به یک حبران مرگ ابر میشود .است جنگ ابالی منابع که در حال مک شدن است رشوع شده ودر آ ینده نزدیک تبدیل 

ر آ ن که تعداد موجودات زنده نسبت به منابع که دختصص دارد اومعتقد است که هجان چندین سال است که اضافه نفوس شده است واز نگاه ایکولوژی اضافه نفوس را چننی تعریف میامنید در حمیط 

ت دوملیارد آ دم  را دارد . نظر به ارزاییب موصوف، حمیط وجود دارد زاید شوداضافه نفوس است .برریس که او از زمنی منوده است چننی اظهار میامنید هجان که مادر آ ن زندگ  میکنمی فقط ظرفی

میالدی مسینار علم  که حتت  0100جون 02،وبه شلک یب رویه از منابع موجوده ای زمنی اس تفاده میامنیند. بتارخی فعاًلاین هجاین که مادرآ ن زنده گ  میکنمی،به تعداد پنج ملیارد آ دم اضافه ابر است 

زراعیت ختصص دارد که در خبش اقتصاد  shihiziاس تاد در دانشگاه  vangliکشور چنی برگزار گردیده بود بنده مه در آ ن مسینار حضور داش مت داکرت shihiziعنوان انسان وزراعت، در دانشاک ه 

ملیون هکتار بوده است، که فعاًل این رمق نظر به ازداید نفوس، گسرتش  00زمنی های قابل حتت کشت در کشور چنی  0111در مورد زمنی های زراعیت در کشور چنی ،چننی بیان منود.درسال 

یل به رسعت ادامه دارد . موصوف در موردازداید نفوس در هجان وبویژه در کشور چنی خییل اظهار نگراین میمنود ملیون هکتار اکهش ایفته است ،که این سری نزو 02شهرها واجیاد پروژهای بزرگ به 

وچهارصد نفوس کشور چنی به یک ملیارد  0100در مورد اجراءقرارداده است که به شدت از آ ن کنرتول میشود ،ودرمضن درآ خر سال  0110ابوجودیکه کشور چنی قانون تک فرزندی را از سال 

 ملیون مریسد .

 

 آمر امور زراعتی اداره زراعت غور
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 بهار یادانداز جنگ های تخریب کننده 

 

مانندهرسال بهار اثرات جنگ های تخریب کننده را درافغانستان بیاد می اندازد.کره 

خاکی انفجارات دوران جنگ ها را برمی گرداند که در خاک های افغانستان در 

چندین دهه جنگ ثروت بزرگی نهفته است .درآن صورت غورباستان استثناء ندارد 

غورسبب می شود. در هرسال از  آن انفجارات خطرجدی را به باشنده گان والیت

اثرچنین انفجارات هرکس می تواند جام شهادت را بنوشد یابه خطرمرگ مواجعه 

شود .خصوصا خطرشدید ماین های افنجار ناشده می تواند اطفال معصوم را که 

نمی دانند خطر چیست تهدید کند. به علت بی خبری اطفال این چیزها به خاطر 

کنند وحتی آنها را به خانه های شان می برند.پس خطر  بازی کردند جمع آوری می

نه تنها سبب تهدید خودشان بلکه فامیل های آنها را نیز تهدید می کند جهت 

جلوگیری از حادثات فجیع ماین نا انفجاره شده دوران جنگ ها که سبب 

معلولیت،مرگ و فاجعه انسانی می شود برای افراد بزرگ سال و تحصیل کرده الزم 

ت که اطفال و کسانیکه در باره خطرات ماین ها آگاهی ندارند معلومات داده اس

آنهارا آگاه نمایند به هیچ وجه به اشیای که گمان می رود از دوران های جنگ ها 

باقی مانده اند نزدیک نشوید،اگریک فرد یک شی مشکوک را مالحظه نمود که 

رد، پس بروی الزم است که مشابهت به ماین های انفجارناشده دوران جنگ ها دا

اقدامات ذیل را اتخاذکنید آنرا لمس نکنید محل شی انفجاری را که کشف گردیده 

توسط توته های سنگ،شاخچه ها یا توسط دیگر اشیاء نشانی کنید فورا پولیس 

محلی یا دیگرارگان های امنیتی را از موضوع آگاه نمایید اگرممکن باشد تازمانیکه 

ایستاده ومحل را مصون نگهدارید بیاد داشته باشید،که هیچ  پولیس می رسد دور

کس باید درمقابل چنین اشیاء انفجاری بی تفاوت نه باشد.اگر به موقع توجه خود را 

به این آشیاء مبذول نکنیم باعث قربانی هرکس می شود حتی شما ممکن عزیزترین 

                                                               کسی خود را از دست بدهید. 

             

 نمایشگاه نقاشی های اطفال در کمپ پی آرتی 

یک موسسه لیتوانیایی بنام کارتوسالدو یک محفل را دریکی از مکاتب در پایتخت لیتوانیا شهرویلنوس برگزارکرد که درجریان  2011در اکتوبر سال 

مراسم فوق تدارکات)لوازم ( برای اطفال افغانستان، والیت غورجمع آوری گردید.تمام چیزهای که جمع آروی شده بود توسط تیم بازسازی 

تی)پی آر تی ( دور چهاردهم  به آنعده  دانش آموزان و رهنوردان نور که در کورس های زمستانی درمکتب نسوان دره قاضی اشتراک والی

میکردند اهداگردید. شاگردان ودانش پژوهان به پاس سپاسگزاری رویاها و دیدگاه های آینده زنان افغان را به تصورکشانیدند ونقاشی های 

ی مقیم غور پیشکش و هدیه نمودند.درپنجم مارچ  نمایشگاه  نقاشی های اطفال به مناسب ارج گذاری از روز جهانی زنان شان را به پی آرت

در مقر پی آرتی برگزار گردید.درجریان گشایش آن محفل قوماندان پی آرتی مسرت وشادی خویش را به چنین محفل فرهنگی که در کمپ 

نیز وی وعده نمود که این تصاویرونقاشی های نفیس را به کشورجمهوری لیتوانیا برده ویک نمایشگاه را پی آرتی برگزارگردید ابراز نمود و 

 سازماندهی خواهند نمود.نماینده سیاسی همچنان بنوبه خویش از نمایشگاه نقاشی های اطفال  ابرازخوشی نمود و آرزو کردکه یک روزی تصور و

اده شده اند در آینده افغانستان  به حقیقت تبدیل شود.قابل ذکراست که برندگان آن نقاشی ها رویاهای زنان که در نقاشی های انعکاس د

اینتخاب خواهندگردید ودرچشن زور اول سال تعلیمی مکاتب برندگان آن ازجانب مقامات پی آرتی تقدیرخواهندشد.این اول محفل فرهنگی 

امعه محلی در برگذاری چنین محافل شگفت انگیزدرآینده خواهیم بود.              در کمپ پی آرتی پنداشته نمی شود ما درصدد همکاری با ج

                                                                  



 
 

 

  ایوبی نویسنده : سارا

انند وتحصیل نمایند جوانان والیت غور امروز بسیار مشکالت دارند چون بعضی ازخانواده ها  اطفال شان را نمیمانند که درس بخو

آنها را به کارهای شاقه تشویق میکنند وازآن طریق بتواند مشکالت شان راحل نمایند اما این یک اشتباه است چون آینده آنهارا 

خراب میسازد خواهش ما جوانان ازخانواده ها اینست که اطفال شانرا برای درس وتحصیل تشویق نمایند تا آنها بتوانند تحصیل 

ا ازمقامات دولتی آرزو مندیم که برای تحصیل بهتر ما کورسهای زمستانی ومعلم های مسلکی معرفی تا همه جوانان ما با نمایند م

 شوق وعالقه خود درس بخوانند.

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  نویسنده رقیه لعلزاد

همیشه پامال شده است وبخصوص دروالیت غور همیشه وقت میگویند حقوق زن ومرد درجامعه حقوق زن درجامعه افغانستان 

اسالمی مساوی است متاسفانه اینگونه نیست بسیار ازخواهرنمیتوانند به مکتب بروند فامیل های شان اجازه نمیدهند بعضی ها 

ا بزور وسن پائین شوهر داده میشوند وقت کارهای میگویند دختران نباید به مکتب بروند که گناه دارد بسیاری ازخواهران م

اجباری صورت میگیرد وحتا ازخانه نمیتوانند بیرون رفته این ظلم همیشه باالی زن ها صورت میگیرد چون حقوق زن مراعات 

جبور به نمیشود اگر مراعات میشود این همه بدبختی ها چرا صورت میگیرد شاید که خواهران ما بخاطر این همه بدبختی ها م

خودکشی دیگر راه وچاره دیگر ندارند ومن ازپدرها ومادر های عزیز خواهش میکنم خواهران ما را به این بدبختی ها دچار 

 نکنند با تشکر از کارمندان عزیز ماهنامه شهروند که صدای مارا انعکاس میدهند.

================================================================================================ 

 نقش پولیس دربین جامعه 
 نویسنده : دریم خارن احمد رسولی آمر دفتر امنیت ق ا غ

پولیس پاسدار  پولیس رکن اساسی دولت را تشکیل میدهد ازآنجائیکه نامش هویداست

سول امن ونظم عامه میباشد وازطرف دیگر حافظ صلح وتطبیق مال جان وناموس وم

کشور میباشد چون وظیفه ای پولیس بسیار عمده وخطیر میباشد ازاین رو کننده قوانین 

پولیس را امانت دارجامعه مینامند اگر پولیس وظایف خود را بطور صادقانه انجام دهد 

 بهترین عبادت را درراه خدا انجام میدهد چون پولیس ازبین مردم برخاسته ودرخدمت مردم میباشد .
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