


پوهنتون پویا، الهام بخش برتری علمی و مسلکی



کاردان پوهنتون د افغانستان او آیرلنډ ترمنځ د کرکټ سیالیو مايل مالتړ کوونکی شو
امضای تفاهم نامه همکاری میان پوهنتون کاردان و وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسالمی افغانستان 

دیدار محصالن پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان از شورای ملی
راه اندازی کمپاین کاریابی؛ کار را به کاردان بسپارید

د کاردان پوهنتون حقوقي کلینیک او کریمنالتخنیک البراتوار پرانېستل شول
برندگان رقابت نقد و بررسی کتاب اعالم شد

ژورنالېستانو او سوداګرۍ متخصصانو لپاره د انګلیيس ژبې وړیا پروګرام
برگزاری رقابت نقش سیاست در محو فقر از سوی انجمن علوم سیاسی پوهنتون کاردان

اطالعاتو د امنیت، تهدیدونو او حل الرو سیمینار ګډون وال وستایل شول
برگزاری رقابت گزارش موبایلی پیرامون ژورنالیزم صلح

کاردان پوهنتون د فارغانو ځانګړې غونډه جوړه کړه 

فهرست



کاردان پوهنتون د افغانستان او آیرلنډ ترمنځ د کرکټ سیالیو مايل مالتړ کوونکی شو
کاردان پوهنتون د افغانستان له کرکټ بورډ رسه د ١٣٩٩ 

کال د مرغومي په ٢٢مه یو قرارداد السلیک کړ، چې پر 
بنسټ یې دا پوهنتون د افغانستان او آیرلنډ کرکټ ميل 
لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو مايل مالتړ کوونکی 

شو.

د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ «د کاردان پوهنتون د اتلولۍ جام» تر نامه 
�ندې د سلواغې میاشتې په دویمه، پنځمه او اوومه نېټه د ابوظبۍ 
ښار په شیخ زاید کرکټ سټډیوم کې تر�ه کېږي. کاردان پوهنتون د 

م� ات�نو د � هڅونې او نړیوالو لوبو ته د هغوی د ښه چمتووا� په 
موخه د یادو سیاليو ما� م�تړ وکړ.

د هغه قرارداد له مخې چې د هېواد د کرکټ بورډ د اجراییه رییس 
رحمت هللا قری� او د کاردان پوهنتون د اجراییه رییس میرویس 

نهضت ترمنځ �سلیک شو، دا سیالۍ د کرکټ نړیوالې شورا له لوري «د 
کاردان پوهنتون د اتلولۍ جام» تر نامه �ندې د عر¨ متحده امارتو په 

شیخ زاید کرکټ سټډیوم کې تر�ه کېږي.

د کاردان پوهنتون اجراییه رییس ښاغ� میرویس نهضت د دې قرارداد 
د �سلیک پرمهال وویل: «زموږ لپاره د ډېر ویاړ ځای دی، چې د آیرلنډ 

او افغانستان ترمنځ د پنځوس آوریزو سیالیو د ما� م�تړ قرارداد 
�سلیکوو. د افغانستان د کرکټ م� لوبډلې م�تړ او د هېواد د 

بااستعدادو او باانګېزې ځوانانو هڅونه د کاردان پوهنتون له 
لومړیتوبونو څخه ګڼل کېږي.»

د هېواد د کرکټ بورډ اجراییه رییس رحمت هللا قری� وویل: «خوښ 
یو چې د کرکټ نړیوالې شورا په چوکاټ کې د پنځوس آوریزو سیالیو 
د معیاري تر�ه کېدو لپاره له کاردان پوهنتون �ه همکاري کوو او د 
خوښۍ ځای دی، چې د دې پوهنتون له مÀتابه �ه دې هوکړې ته 

ورسېدو چې له موږ �ه مل Â. موږ د کاردان پوهنتون له رهÁۍ 
مننه کوو، چې په کرکټ پانګونه کوي او ژمن یو چې په راتلونکي کې 

هم خپلې همکارۍ جاري وساتو.»

د ویلو وړ ده، چې کاردان پوهنتون تر دې وړاندې هم په بې�بېلو 
نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ م� لوبډلې ما� م�تړ کړی 

دی.

«زموږ لپاره د ډېر ویاړ ځای دی، چې د افغانستان د او 
آیرلنډ ترمنځ د پنځوس آوریزو سیالیو د مايل مالتړ 

قرارداد السلیکوو. د افغانستان د کرکټ ميل لوبډلې 
مالتړ او د هېواد د بااستعدادو او باانګېزې ځوانانو هڅونه 

د کاردان پوهنتون له لومړیتوبونو څخه ګڼل کېږي.»
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دیدار محصالن پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان از شورای ملی
پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان به روز سه شنبه، دوم 

جدی سال روان خورشیدی، سیر علمی را به شورای ملی 
کشور که عالی ترین نهاد قانون گذاری در کشور می باشد، 

برای محصالن این پوهنځی راه اندازی کرد.

در این سیر علمی به تعداد ٤٠ تن از محصالن صنوف روزانه و 
شبانه پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان جهت یادگیری بهرت 

مضمون حقوق اساسی و اصول قانونگذاری که در صنف فرا 
می گیرند، اشرتاک منوده بودند.

هدف از این دیدار آشنایی محصالن رشته حقوق از بخش های 
مختلف شورای ملی و دریافت معلومات مفصل در مورد مجالس 

این شورا، وظایف و صالحیت های این قوه مهم دولت عنوان 
شد.

احمد سامل عبدالله، استاد پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان در 
این مورد گفت: «بازدید از شورای ملی کشور برای فراگیری 

بهرت دروس مضمون اصول قانون گذاری و حقوق اساسی 
افغانستان موثریت خود را به اندازه دروس نظری دارا بوده و 
بصورت کلی باعث ارتقای سطح معلومات عمومی محصالن 

می شود.»

شورای ملی افغانستان که طبق قانون اساسی افغانستان رکن 
قانون گذاری در نظام جمهوری اسالمی افغانستان را دارد به 

عنوان قؤه مقننه یاد می شود. شورای ملی افغانستان دارای دو 
مجلس ولسی جرگه و مرشانو جرگه بوده،که ولسی جرگه حد 

اکرث دارای ٢٥٠ عضو و مرشانو جرگه ١٠٢ عضو می باشد. 
مطابق قانون اساسی، شورای ملی به حیث عالی ترین مرجع 

تقنینی شناخته شده و از ملت افغانستان منایند گی می کند.

محصالن در این سیر علمی، ضمن اشرتاک در جلسه عمومی 
مرشانو جرگه از بخش های مختلف شورای ملی نیز دیدن کردند 

و معلومات الزم در ارتباط به ساختار، ظایف و صالحیت های 
شورای ملی توسط بخش ارتباطات عامه مرشانو جرگه برای 

محصالن ارایه شد.

ساختار اداری شورای ملی شامل یک هیئت رهربی که دارای 
پنج عضو در هر دو مجلس، کمیسیون های خاص و دایمی به 

منظور تسهیل و ترسیع بحث ها می باشد،است. هر مجلس 
دارای یک داراالنشاء است.

وظایف و صالحیت های شورای ملی به اساس قانون اساسی، 
تصویب، لغو و تعدیل قوانین، تصویب بودجه ی ملی، تصدیق 
معاهده ها، ایجاد و لغو واحدهای اداری، تصویب برنامه های 

مختلف، منایندگی از مردم و نظارت بر کارکردهای حکومت می
 باشد که از جمله مراجع با صالحیت جمهوری اسالمی 

افغانستان محسوب می شود.

در همین حال، احمد رشاد امیری محصل پوهنځی حقوق چنین 
می گوید: «از پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان تشکری ویژه 

می منایم که زمینه بازدید ما را از شورای ملی مساعد منود. این 
سیر علمی ما را در فراگیری بهرت دروس، کمک می کند. 

محصالن اشرتاک کننده در برنامه، برگزاری چنین برنامه ها را در 
افزایش معلومات خویش مٔوثر دانسته و بر تداوم چنین برنامه ها 

تاکید کردند.

پوهنتون کاردان همواره در تالش است تا زمینه کار عملی و 
دیدار محصالن را از ارگان های مختلف و در مطابقت به رشته

 های تحصیلی شان، فراهم بسازد.

راه اندازی همچو سیرهای علمی برای محصالن 
کمک می کند تا بینش عملی شان را پیرامون دروس 

نظری که در صنف فرا می گیرند، افزایش دهند.
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راه اندازی کمپاین کاریابی؛ کار را به کاردان بسپارید
دفتر خدمات کاریابى پوهنتون کاردان با کمال افتخار اعالم 

مى دارد که نخستین دور کمپاینى «کار را به کاردان بسپارید» را 
راه اندازى مى کند. این دفتر درنظر دارد تا در همکارى با نهادهاى 
ملى و بین المللى به ویژه از طریق این کمپاین، زمینه کار را براى 

جوانان مستعد و توانمند از جمع محصالن و فارغان پوهنتون 
کاردان در نهادهاى ملى و بین المللى، فراهم سازد.

عالوه بر این، این برنامه کارفرمایان را کمک مى کند که 
محصالن و فارغان مستعد پوهنتون کاردان را در نهادهاى شان، 
جذب کنند. افزون بر این، دفتر خدمات کاریابى پوهنتون کاردان، 
نهادهاى همکار را در زمینه آماده سازى محصالن و فارغان براى 

مصاحبه، شارت لیستینگ، انترویو در داخل و یا خارج از نهاد 
همکار، آموزش دهى متقاضیان در مورد خدمات و نحوه کارکرد 

نهاد همکار و حمایت همه جانبه در جریان روند استخدام، کمک 
مى کند.

در همین حال محمد امین حکیمى، مدیر دفتر خدمات پوهنتون 
کاردان در مورد راه اندازى این کمپاین چنین مى گوید:

«ما در تالش هستیم که از طریق «کمپاین کار را به کاردان 
بسپارید» با نهادهاى ملى و بین المللى در زمینه معرفى جوانان 

مستعد، ورزیده و کارفهم همکارى نماییم. در ضمن، فراهم سازى 
فرصت هاى کارى و کار آموزى براى جوانان کشور در این شرایط 

دشوار یکى از اهداف مهم و اساسى برگزارى این کمپاین
مى باشد.»

هم زمان با این، کمپاین «کار را به کاردان بسپارید» مزایاى زیر را 
براى نهادهاى همکار به همراه خواهد داشت:

 

این کمپاین در حالى برگزار مى شود که در گذشته نیز دفتر خدمات 
کاریابى پوهنتون کاردان، خدماتى چون برگزارى نمایشگاه کاریابى 

براى هزاران جوان، برگزارى نخستین نمایشگاه آنالین کاریابى، 
فراهم سازى فرصت هاى کارى و کارآموزى براى بیش از 200 

محصل و فارغ و برگزارى برنامه هاى آموزشى کاریابى، براى 
محصالن و فارغان را فراهم کرده است.

پوهنتون کاردان در جریان نزدیک به دو دهه ى گذشته، تالش 
ورزیده تا براى محصالن و فارغان خود زمینه کار را در نهادهاى 

ملى و بین المللى در سطوح مختلف فراهم ساخته و آنان را شامل 
بازار کار افغانستان سازد. به همین منظور دفتر خدمات کاریابى 

درنظر دارد تا ظرف سه ماه آینده نزدیک به 150 محصل و فارغ 
پوهنتون کاردان را شامل کار در نهادهاى ملى و بین المللى بسازد. 

براى تحقق این هدف، ما همکارى هاى بیشتر را از همه ى 
همکاران ملى و بین المللى ما خواهانیم.

      استخدام محصالن و فارغان الیق، مبتکر و مستعد؛
      گسترش همکارى ها با پوهنتون کاردان؛

      انعکاس تاثیرگذارى نهادهاى همکار در این کمپاین
     از طریق شبکه هاى اجتماعى و ویب سایت پوهنتون کاردان؛

      دعوت از نمایندگان نهادهاى همکار در برنامه هاى مهم
     پوهنتون کاردان؛

      کمک به نهادهاى همکار در مراحل مختلف استخدام؛
      فراهم سازى زمینه اشتراك نهادهاى همکار در نمایشگاه 

      کاریابى پوهنتون کاردان؛
هدف از راه اندازى این کمپاین، فراهم سازى 

فرصت هاى کارى و کارآموزى براى محصالن و 
فارغان پوهنتون کاردان، گسترش و تقویت 

روابط میان پوهنتون کاردان و کارفرمایان ملى و 
بین المللى و تسهیل روند استخدام محصالن و 

فارغان مستعد پوهنتون کاردان در نهادهاى 
ملى و بین المللى عنوان شده است.
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د کاردان پوهنتون حقوقي کلینیک او کریمنال تخنیک البراتوار پرانېستل شول
د کاردان پوهنتون د حقوقو ډیپارټمنټ، حقوقي کلینیک او د 
کریمنال تخنیک البراتوار د روان ١٣٩٩ کال د لیندۍ په ٢٧ 

مه، د دې پوهنتون د مرشتابه پالوي او استادانو په ګډون 
پرانېستل شول. د حقوقي کلینیک او کریمنال تخنیک 

البراتوار له جوړېدو موخه د حقوقو تحصیيل څانګې 
محصلینو ته د پوهنتون دننه د عميل کارونو د آسانتیاوو 

برابرول دي.

د کاردان پوهنتون د حقوقو ډیپارټمنټ آمر خواجه جمشید 
صدیقي په دې اړه وویل: «خوښ یو چې د حقوقو څانګې د 

محصلینو لپاره د عميل کارونو زمینې برابرولو په موخه حقوقي 
کلینیک او د کریمنال تخنیک البراتوار پرانیزو. د دې ترڅنګ، 
هیله من یو، چې خپل محصلین د کار بازار له اړتیاوو رسه سم 

وروزو او کار ته یې چمتو کړو.»

له دې البراتوار او کلینیک څخه په ګټې اخیستلو رسه به د 
حقوقو څانګې محصلین پر دې بریايل يش، چې د جرم پېژندلو 
او جرمي قضیو په برخه کې عميل درک ترالسه کړي. د حقوقو 

ډیپارټمنټ محصله نګینه مراد وايي:«د خوښۍ ځای دی، چې د 

حقوقو څانګې د حقوقي کلینیک او البراتوار د جوړېدو نوښت 
وکړ. وروسته له دې کوالی شو، هغه نظري درسونه چې په 

ټولګیو کې په نظري ډول لولو دلته په عميل ډول مترین کړو.»

د حقوقي کلینیک او کریمنال تخنیک البراتوار آمر حامد حق
 دوست وايي، چې دا کلینیک او البراتوار د لوړو زده کړو ملکي 
قانون او نورو الرښودنو ته په پام تاسیس شوی او الزم معیارونه 

لري.

کاردان پوهنتون د ميل او نړیوالو معیارنو مطابق د باکیفیته لوړو 
زده کړو د وړاندې کولو په برخه کې د خپل تعهد له مخې تل 

هڅه کوي، چې محصلینو ته د نظري زده کړو ترڅنګ د عميل 
زده کړو آسانتیاوې هم برابرې کړي.
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برندگان رقابت نقد و بررسی کتاب اعالم شد
کتابخانه پوهنتون کاردان، به روز چهارشنبه دهم جدی سال روان 
خورشیدی برندگان رقابت نقد و بررسی کتاب را با حضور رییسان 

پوهنځی ها، استادان و محص�ن اش�اک کننده در این رقابت، اع�م 
کرد. رقابت نقد و بررسی کتابخانه پوهنتون کاردان که حدود دو ماه 

قبل برگزار شده بود، یک تجربه عالی برای �کت کنندگان و 
برگزارکنندگان این رقابت بود. محص�ن دیپار�نت های مختلف 

پوهنتون کاردان در این رقابت ثبت نام کردند و نظریات خویش را در 
مورد کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» نوشته و به مسوو¢ن 

برگزاری این برنامه ارسال کردند.

در این رقابت �کت کنندگان نقدهای شان را با در نظرداشت موارد 
زیر  نوشتند:

با در نظر داشت موارد با¢، از میان ٨٠ محصل اش�اک کننده، ٢٤ 
محصل از سوی هیئت داوران، برندگان این رقابت شناخته شدند. در 

ضمن، از میان ٢٤ تن، مهریه فنا محصل دیپار�نت علوم سیاسی و 
روابط بین ا°لل، عصمت هللا احمدزی و عبدالواسع وحدت محص�ن 
دیپار�نت اداره تجارت به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب 
کردند و با اهدای تحسین نامه ها و بسته ای از کتاب، تقدیر شدند. 
برع�وه، برای ٢١ تن از محص�ن اش�اک کننده در این رقابت، لوح 

تقدیر اعطا شد.

ع�وه براین، چندی قبل برای �کت کنندگان این رقابت، کارگاه 
آموزشی پیرامون چگونگی نقد و بررسی کتاب، از سوی کتابخانه 

پوهنتون کاردان دایر شد تا محص�ن بتوانند با شیوه های نوین نقد 
نویسی، آشنا شده و از یافته های این کارگاه در نوش¸ نقدهای شان 

استفاده کنند.

راه اندازی همچو رقابت ها و برگزاری کارگاه های آموزشی، محص�ن ما 
را کمک می کند تا با روش های نوین نقد نویسی آشنا شوند و مهارت

 های نویسند گی شان را ارتقا بخشند. افزون بر این، فرهنگ کتاب 
خوانی نیز میان محص�ن پوهنتون کاردان ترویج می یابد تا محص�ن 

تنها به خواندن کتاب های درسی و مطالعه منابع مختص به نصاب 
تحصیلی اکتفا نکنند.

پوهنتون کاردان در ت�ش است تا از هر راه ممکن زمینه رشد مهارت
 های محص�ن را فراهم ساخته و زمینه ایجاد فرصت های تحصیلی 

داخل و خارج نصاب را برای شان ایجاد کند که برگزاری این برنامه نیز 
بیانگر تعهد پوهنتون کاردان در این راستا است.

حامد سادات مسوول کتابخانه پوهنتون کاردان گفت: 
«خرسند هستیم که توانستیم رقابت نقد و بررسی کتاب را 
میان محصالن پوهنتون کاردان راه اندازی کنیم تا بتوانیم 

فرهنگ کتاب خوانی و نقد نویسی را میان محصالن ما 
ترویج بدهیم. این برنامه در واقع یک تجربه خوب برای 

محصالن بود.»
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       معرفی، نام نویسنده و عنوان کتاب در آغاز نقد؛
       توضیح موضوعات جدید، دیدگاه و اصالت ویژه کتاب؛

       ارایه خ�صه ای از کتاب و وارد نشدن به جزییات؛
       بحث پیرامون موضوعات مورد پسند و ناپسند ذکر شده در کتاب.



امضای تفاهم نامه همکاری میان پوهنتون کاردان 
و وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسالمی افغانستان

میرویس نهضت، رییس اجراییه پوهنتون کاردان تفاهم نامه 
همکاری را با وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسالمی 

افغانستان امضا کرد که این تفاهم نامه نقطه عطفی برای آغاز 
همکاری دو جانبه میان دو نهاد در امور اکادمیک است. این 

تفاهم نامه به تاریخ ٢٣ قوس سال ١٣٩٩ توسط میروس 
نهضت، رییس اجراییه پوهنتون کاردان و نثار احمد غوریانی، 

وزیر صنعت و تجارت امضا شد.

هدف اصلی این تفاهم نامه تقویت همکاری های دوجانبه میان 
پوهنتون کاردان و وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسالمی 

افغانستان عنوان شده است. بر اساس این تفاهم نامه، 
پوهنتون کاردان همکاری های خود را با وزارت صنعت و تجارت 

در زمینه رشد و توسعه تجارت های نوپا در افغانستان، آغاز
می مناید.

در همین  حال، میرویس نهضت رییس اجراییه پوهنتون کاردان 
در مورد امضای این تفاهم نامه چنین می گوید: «ایجاد زمینه
 های کاری موثر برای محصالن پوهنتون کاردان در وزارت 
صنعت و تجارت جمهوری اسالمی افغانستان و حامیت از 

تجارت  های نوپا در افغانستان از جمله اهداف اولیه امضای 
این تفاهم نامه می باشد.»

آقای نهضت، همچنان  افزود که رهربی پوهنتون کاردان 
مصمم است تا در جهت تقویت، موثریت و توسعه  همکاری

 ها با این وزارت، گام های موثر و مثمر بردارد.

عالوه بر این، پوهنتون کاردان در انجام تحقیقات مشرتک با 
وزارت صنعت و تجارت نیز همکاری خواهد کرد. هم زمان با 

این، وزارت صنعت و تجارت، پوهنتون کاردان را در زمینه ارایه 
سمینارها، کارگاه های آموزشی و دوره های کارآموزی با محصالن 

این پوهنتون همکاری خواهد کرد.

این در حالیست که رهربی پوهنتون کاردان چندی قبل تفاهم
 نامه ای را با اتاق تجارت بین املللی افغانستان جهت تقویت 
چارچوب همکاری، برنامه ها، فعالیت ها و پروژه های سودمند 

متقابل در رابطه با بهبود توسعه اقتصادی - اجتامعی پایدار در 
افغانستان امضا کرده بود.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان که داراى دیپارتمنت هاى اداره 
تجارت، اقتصاد و ماسترى اداره تجارت است و هدف آن برقرارى 

ارتباط با سازمان هاى مختلف ملى و بین المللى و گسترش 
همکارى هاى متقابل با آنها است همواره تالش مى نماید که جهت 

رشد و توسعه تجارت و نهادهاى تجارى ملى و بین المللى همکار 
بوده و در این راستا از این نهاد ها حمایت همه جانبه نماید.

٨



برگزاری رقابت نقش سیاست در محو فقر از سوی 
انجمن علوم سیاسی پوهنتون کاردان

انجمن علوم سیاسی پوهنتون کاردان به عنوان بخشی از فعالیت های 
خارج از نصاب خویش، رقابتی را تحت عنوان «نقش سیاست در 

محو فقر» در دو دور، به تاریخ ٢١ جدی ١٣٩٩، در استدیوی این 
پوهنتون برگزار کرد.

در دور اول، ١٨ مقاله توسط کمیته بررسی، دریافت شد و پس از 
نتیجه گیری درباره مقاله ها، محص�ن مقاله های خود در استدیوی 
پوهنتون کاردان ارایه و به رقابت پرداختند. در دومین مرحله، ده 
محصل مقاله های خود را ارایه و براساس محتوای مقاله، اعتÍد به 

نفس، مدیریت زمان و سایر معیارهای اساسی، ارزیابی شدند.

زاهد جاللی، آمر دیپارمتنت علوم سیاسی و روابط بین 
امللل پوهنتون کاردان در مورد برگزاری این رقابت چنین 

می گوید: «بسیار خرسند هستیم که برای اولین بار 
رقابتی را تحت عنوان «نقش سیاست  در محو فقر» در 

استدیوی پوهنتون کاردان و با حضور بینندگان در برنامه 
برگزار کردیم که یک تجربه بسیار عالی بود. ما در تالش 

هستیم که در آينده نیز همچو برنامه ها را جهت رشد و 
باروری استعدادهای محصالن برگزار کنیم.»

در همین حال، برشنا نÏت یک تن از محص�ن دیپار�نت علوم 
سیاسی و روابط بین ا°لل پوهنتون کاردان در مورد این برنامه رقابتی 
گفت: «من از راه اندازی این رقابت مناظره بسیار خرسندم. برگزاری 

همچو برنامه ها در رشد و شگوفایی استعدادهای محص�ن نقش 
بسزایی را ایفا می کند تا محص�ن از اندوخته های علمی  شان در ساحه 

عمل استفاده Ñایند.»

این رقابت با تقدیر از داک� احمد خالد حاتم پوهنځی علوم اجتÍعی 
و زاهد ج�لی آمر دیپار�نت علوم سیاسی و روابط بین ا°لل پوهنتون 

کاردان به پایان رسید.

دیپار�نت علوم سیاسی و روابط بین ا°لل پوهنتون کاردان متعهد 
است كه در آينده نیز همچو رقابت ها را برای محص�ن خویش راه

 اندازی كند. 
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١٠

رقابت نقش سیاست در محو فقر



اطالعاتو د امنیت، تهدیدونو او حل الرو سیمینار ګډون وال وستایل شول
د کاردان پوهنتون د انجنیري او تکنالوژي پوهنځي د ١٣٩٩ 

کال د مرغومي په ١٦مه، هغو محصلینو ته ستاینلیکونه 
ورکړل، چې د اطالعاتو د امنیت، تهدیدونو او حل الرو 

سیمینار کې یې ګډون کړی وو.

په دې سیمینار کې چې د روان کال د لړم میاشتې په لسمه 
نېټه، د زوم اپلېکشن له الرې جوړ شوی و، د کاردان پوهنتون د 

کمپیوټر ساینس ډیپارټمنټ استاد ذبیح الله اتل د سوداګرۍ د 
بقا او د اشخاصو د خصويص حریم په برخه کې د اطالعاتو د 
امنیت پر اهمیت، اطالعايت او ارتباطي سیسټمونو او په هر 

ډول رشاېطو کې د اطالعاتو د ساتلو پر الرو چارو بحث او 
خربې اترې وکړې.

د دې سیمنیار یو تن ګډونوال نودا احمدزي په دې اړه وویل:
«دا سیمینار زما له پاره ډېر ګټور و، ځکه په دې سیمینار کې ما 

ډېر مهم مسایل لکه، څنګه سایربي حملې زموږ پر شبکې اغېز 
کوي او د معنوي مالکیت غالکول؛ زده کړل.»

د کاردان پوهنتون د سیسکو البراتوار مسوول احمد عزیزي په
 دې تړاو وویل:«خوښ یم، چې آنالین پروګرامونو په افغانستان 

کې ښه ځای ځایګی موندلی، زما له پاره دا یوه ښه تجربه وه او 
سیمینار هم په مسلکي ډول وړاندې شو. له ټکنالوژۍ او انټرنټ 
څخه په ګټنې کوالی شو اطالعاتو او ډیټا ته الرسسی ومومو او 
ترڅنګ یې د دې اطالعاتو محافظت او خوندي کول هم اړین 

دي.»

د اطالعاتو امنیت هغه عمل دی، چې د اطالعايت خطرونو د 

کموايل له  الرې د اطالعاتو ساتنه کوي، او دا د اطالعاتو د 
خطرونو مدیریت یوه برخه ده. دا اطالعاتو ته د غیر مجاز 
الرسيس شونتیا را کمه وي او یا هم له اطالعاتو څخه د 

غیرقانوين ګټنې، د اطالعاتو افشاکول، د ګډوډیو رامنځ ته کول، 
لرې کول، فساد، اصالح، ارزونه، ظبط او یا هم د اطالعاتو د 

ارزښت ټیټوايل مخنیوی دی.

د کمپیوټر ساینس ډیپارټمنټ استاد او د دې سیمینار وړاندې 
کوونکی ذبیح الله اتل وايي، چې په دې آنالین سیمینار کې له

  محصلینو او د پوهنتونونو او بېالبېلو بنسټونو له متخصصینو رسه 
بحث او د نظریو تبادل یوه ښه تجربه وه. په دې سیمینار کې د 
اطالعاتو د امنیت د اهمیت، د اطالعاتو د امنیت د تهدیدونو او 
زیانونو په اړه بحث او خربې اترې وشوې. د دې ترڅنګ، د هغو 

تهدیدونکو الرو چارو په اړه، چې د مهمو اطالعاتو د تهدید په 
اړه د دښمن له لوري عميل کېږي او پر دغو ننګونو او تهدیدونو 

د براليس ممکنو حل الرو په تړاو هم بحث وشو.

کاردان پوهنتون تل د دا ډول روزنیزو سیمینارونو د جوړېدو له
 الرې جدي هلې ځلې کوي، چې د خپلو محصلینو علمي 

ظرفیتونه او د پوهې کچه لوړه او په حضوري او آنالین ورته 
سیمینارونو کې د هغوی د ګډون آسانتیاوې برابرې کړي.

 

ښاغيل اتل وړاندې وویل:«زه د دې سیمینار د 
جوړېدو زمینې برابرولو له امله له کاردان پوهنتون او 

دغه راز د سیمینار له ټولو ګډون والو او مینه والو 
څخه مننه کوم.»
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کاردان پوهنتون په کابل کې د امریکا متحده 
ایالتونو د سفارت په مايل مالتړ د ژورنالېستانو او 

سوداګرۍ متخصصانو لپاره د انګلیيس ژبې وړیا 
پروګرام آسانتیاوې برابرې کړي. دا پروګرام له 

هغوی رسه مرسته کوي، چې خپل د انګلیيس ژبې 
مهارتونه لوړ او د کار بازار له اړتیاوو رسه سم 
ځان د ژبې او ارتباطاتو له اړخه سمبال کړي.

ژورنالېستانو او سوداګرۍ متخصصانو لپاره د انګلیيس ژبې وړیا پروګرام

د دې پروګرام له �رې د انګلیÇ ژبې زده کړې دوه ج� جریانونه 
چمتو شوي، چې یو یې د ژورنالېستانو او بل هغه یې د سوداګرۍ 

متخصصانو لپاره دی، څو له دې �رې وکو�ی Â د اغېزناکو اړیکو د 
ټینګولو لپاره د ژبې اړین مهارتونه تر�سه کړي.

دا پروګرام ژورنالېستانو ته دا موکه ورکوي، چې په انګلیÇ ژبه څېړنو 
او کیسو ته په ښه ډول پراختیا ورکړي او وکو�ی Â د افغانستان 
روانې پېښې یوې لویې برخې نړیوالو مخاطبینو ته ورسوي. د دې 

ترڅنګ، دا پروګرام د سوداګرۍ متخصصانو ته دا وړتیا بښي، چې د 
خپلو معام�تو او اړیکو د رامنځته کېدو په برخه کې د انګلیÇ ژبې 

له ویونکو �ه د م� او نړیوالې سوداګرۍ د ودې په موخه خپلې 
اړیکې پیاوړې کړي.

دا پروګرام بې�بېل برخې لري او له ګډونوالو �ه مرسته کوي، چې خپل 
د انګلیÇ ژبې د ویلو، لیکلو، لوستلو او اورېدلو مهارتونه لوړ کړي. پر 

دې �بېره د دې پروګرام نورې مهمې برخې عبارت دي له:

دا پروګرام ګډونوالو ته دا فرصت هم ورکوي، چې د زده کړو پرمهال 
خپل تر�سه شوي مهارتونه د کاري ګروپونو له �رې یو بل ته وړاندې 

کړي.

١٢

د انګلیÇ ژبې د عمومي مهارتونو (لیکل، لوستل، اورېدل او ویل)
پیاوړتیا؛

د بې�بېلو انګلیÇ متنونو د ادغام او لنډیز لیکلو مهارتونو پیاوړتیا،
د ژورنالېزم له کره اصط�حاتو او له بې�بېلو خÁي سبکونو

(طنز، تحقیق او نÀیاÑ) څخه ګټه اخیستل؛
د ګډونوالو د انګلیÇ ژبې د ویلو د لحن او سبک پیاوړتیا؛

د ګډونوالو د رسمي لیکني طرز پیاوړتیا؛
د ګډونوالو له کاري چاپېریال �ه اړوند د انګلیÇ ژبې د بنسټیزو

اص�حاتو او مفاهیمو �ه آشنايي؛
د انګلیÇ مÖ د لنډیز لیکلو مهارت پیاوړتیا، له سوداګریزي اصط�حاتو

سمه ګټه اخیستل او په مسلکي ډول د برېښنالیک مهارتونو پیاوړتیا.



برگزاری رقابت گزارش موبایلی پیرامون ژورنالیزم صلح

انجمن ژورنالیزم پوهنتون کاردان با همکاری دیپار�نت ژورنالیزم و 
ارتباطات عامه این پوهنتون از برندگان رقابت موبایلی تحت نام 

«ژورنالیزم صلح» که در ماه عقرب سال روان خورشیدی راه اندازی 
شده بود، به روز چهارشنبه ٢٤ جدی ١٣٩٩ در تا¢ر کنفرانس های 

شعبه پروان دِو پوهنتون کاردان تقدیر کرد.

معیار اصلی برای انتخاب برندگان این رقابت، ارایه پیام صلح با 
استفاده از فلم×داری به وسیله موبایل بود که با در نظرداشت همین 
موارد سه محصل برتر با کسب آرای بلند، حایز مقام های اول، دوم و 

سوم گردیدند.

در این رقابت، هفت محصل دیپار�نت ژورنالیزم و ارتباطات عامه 
پوهنتون کاردان اش�اک کردند، که از این میان، بانو حسینا ودود مقام 
اول را بدست آورد و بانو زهرا واحدی و آقای فهیم احمدی به ترتیب 
مقام های دوم و سوم را از آن خود ساختند. ع�وه بر این، برای سایر 

محص�ن اش�اک کننده در این رقابت، تقدیرنامه  ها اهدا شد.

حسینا ودود یک تن از محص�ن اش�اک کننده در این رقابت چنین 
می گوید: «ما با اش�اک در این رقابت مهارت های مسلکی خویش  را 

ارتقا بخشیدیم. این رقابت فرصت بسیار خوب بود تا بتوانیم 
موضوعات  مرتبط با صلح را خلق کرده و تولید کنیم.»

محص�ن اش�اک کننده در این رقابت دو هفته زمان داشتند تا گزارش
 های تصویری خویش را که از دو دقیقه کم� نباشد به صورت انفرادی 
تهیه Ñوده و به دیپار�نت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان 

بفرستند.

در همین حال، ژورنالیزم صلح، حقیقت محور است؛ به این معنا که 
دروغ های �ام طرف های جنگ را عریان می سازند و �ام پنهان کاری ها 

را برهنه می کنند و در ژورنالیزم جنگ، عریان کاری دروغ های طرف 
مقابل منازعه «آن ها» و پنهان کاری دروغ های «ما» این طرف منازعه 

به کار برده می شود.

انجمن ژورنالیزم پوهنتون کاردان که در سال ٢٠٢٠ ایجاد شد و اولین 
برنامه رقابتی خویش را در اوایل سال جاری برگزار کرد، همواره ت�ش 

می ورزد که زمینه انجام کارهای عملی و فعالیت های خارج از نصاب را 
برای محص�ن جهت باروری و رشد استعدادهای شان، فراهم سازد.

میر محمد صدیق ذلیق آمر دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات 
عامه پوهنتون کاردان می گوید:«راه اندازی چنین رقابت ها 

برای رشد استعداد های محصالن و تقویت مهارت های 
مسلکی آنها یک امر الزمی پنداشته  می شود؛ بنابراین، هر از 

گاهی باید چنین رقابت ها برگزار گردد.»
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کاردان پوهنتون د فارغانو ځانګړې غونډه جوړه کړه

کاردان پوهنتون په لومړي ځل، د روان ١٣٩٩ کال د 
لیندۍ په ٢٠مه، د فارغانو د السته راوړنو او د هغوی د 
فعالیتونو د قدرداين په موخه د فارغانو ځانګړې آنالین 

غونډه جوړه کړه.

دا آنالین غونډه، د کاردان پوهنتون د بېالبېلو دورو له فارغانو 
رسه د پوهنتون د وروستیو فعالیتونو د رشیکولو، د فارغانو ترمنځ 

د اړیکو د ټینګښت او پیاوړتیا او رسګرمي په موخه جوړه شوې 
وه.

په دې غونډه کې د کاردان پوهنتون د ارتباطاتو مدیر، محمد 
عمرکامل د پوهنتون د سټراتیژیک پالن، د فارغانو د مجلې په 
اړه چې ژر به نرش يش، له څلوېښت کلونو د کم عمره څلوېښت 

غوره محصلینو پروګرام او د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي 
موخو د ميل کنفرانس په اړه فارغانو ته مالومات ورکړل.

د اقتصاد څانګې یو تن فارغ التحصیل کنشکا واحدي په یاده 

آنالین غونډه کې وویل: «زه او زما ټولګیوال د کاردان پوهنتون 
د اقتصاد څانګې د لومړۍ دورې له فارغانو څخه یوو. په دې 

پوهنتون کې لوړ زده کړې کول زما لپاره یوه عايل او نه 
هېرودونکې تجربه وه او ویاړم چې د دې پوهنتون یو له فارغانو 

څخه یم.»

د غونډې په دوام، د کاردان پوهنتون فارغانو د خپلو زده کړو پر 
مهال تجربې او خاطرې له یو بل رسه رشیکې کړلې. د دې 

ترڅنګ یې د خپلو السته راوړنو او فعالیتونو په اړه هم له یو بل 
رسه مالومات رشیک کړل.

د غونډې په پای کې فارغانو د خپلو لوړو زده کړو او ژوند په اړه 
یو لړ پوښتنو ته ځوابونه وویل او د دې پروګرام له جوړېدو یې 

خوښي وښوده.

کاردان پوهنتون تل هڅه کوي، چې د خپلو محصلینو او فارغانو 
لپاره ګټور پروګرامونه جوړ کړي، څو له هغو د ژوند په بېالبېلو 

برخو کې ګټه واخيل.
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کمپاین «یک هدیه، یک لبخند»
انجمن رضاکاران پوهنتون کاردان به تاریخ ٢٩ قوس سال ١٣٩٩ نخستین دور اهدای لباس های زمستانی را برای نیازمندان برگزار 
کرد. طی این کمپاین خیریه، لباس های جمع آوری شده، توسط محصالن، فارغان و کارمندان پوهنتون کاردان، به افراد نیازمند 

در نقاط مختلف شهر کابل توزیع شد.

این انجمن از متامی محصالِن که در جمع آوری لباس های زمستانی کمپاین «یک هدیه، یک لبخند» نقش داشته اند، اظهار 
سپاس و قدردانی کرد. 
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برگزاری برنامه کار عملی از سوی پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان
پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان خرسند است که به روز چهارشنبه، ٩ جدی سال روان برنامه کار عملی را پیرامون «کشف و بررسی محل 
واقعه جرم» به منظور آشنایی بیشرت محصالن این پوهنځی با اجراآت محل واقعه جرمی به گونه زنده از طریق صفحه ی رسمی فیسبوک 

پوهنتون کاردان برگزار کرد.



انجمن عکاسی محصالن پوهنتون کاردان 
دفرت موفقیت و مشارکت محصالن پوهنتون کاردان با کامل مرست، دو دور سمینار آموزشی و کار عملی را برای اعضای انجمن عکاسی 

محصالن پوهنتون کاردان پیرامون عکاسی حرفه ای به روزهای ١٣ و ٢٠ جدی سال ١٣٩٩ در شعبه پروان دو برگزار کرد.
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برگزاری نخستین سمینار آموزشی برای انجمن متشبثان پوهنتون کاردان 
دفرت موفقیت و مشارکت محصالن پوهنتون کاردان، نخستین سمینار آموزشی را برای اعضای انجمن متشبثان پوهنتون کاردان 

پیرامون معرفی تشبثات کوچک و متوسط، به روز پنجشنبه، ١٨جدی سال روان خورشیدی در شعبه پروان دو برگزار کرد. 
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جلسه شورای علمی پوهنتون کاردان
پوهنتون کاردان روز یکشنبه ٢٨ جدی سال روان، جلسه شورای علمی این پوهنتون را به ریاست خانم مینه رحامنی، معاون علمی 
پوهنتون کاردان و اشرتاک رؤسای پوهنځی ها، آمران دیپارمتنت ها و استادان دیپارمتنت های مختلف این پوهنتون، برگزار کرد. 

در این جلسه، پیرامون روند آموزش آنالین، انکشاف برنامه های علمی، کارهای تحقیقی و ارزیابی دروس سمسرت فعلی بحث و تبادل 
نظر صورت گرفت و تصامیم مهم اتخاذ شد.
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