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ـــن  ـــتیم اولی ـــاش توانس ـــاه ت ـــد م ـــد از چن ـــون کاردان، بع ـــری پوهنت ـــدی ره ـــای ج ـــت ه ـــر و حامی ـــان مبتک ـــت محص ـــه هم ب
شـــامره گنجینـــه کاردان کـــه منایانگـــر اســـتعداد هـــای نهـــان کاردان اســـت را بـــه زیـــور چـــاپ بیآرایـــم و بـــه دســـرس 

ـــم. ـــش بگذاری مخاطبان
گنجینـــه کاردان را محصـــان قلـــم بدســـت حامیـــت معنـــوی مـــی کننـــد و گنجینـــه در صـــدد اســـت تـــا بهریـــن قلـــم 
ـــد  ـــته باش ـــود داش ـــا خ ـــان کاردان را ب ـــان فارغ ـــنده از می ـــای نویس ـــان چهره ه ـــون کاردان و همچن ـــندگان پوهنت ـــتان و نویس بدس

ـــد. ـــر منای ـــان را منت ـــار آن ـــر آث ـــا و دیگ ـــه ه و مقال
ـــت و  ـــدان گذاش ـــه می ـــا ب ـــان پ ـــار آن ـــر آث ـــر کاردان و ن ـــای مبتک ـــره ه ـــی چه ـــناخت و معرف ـــدف ش ـــه ه ـــه کاردان ب گنجین
ـــاری  ـــا همی ـــود، ب ـــی ش ـــر من ـــت بیش ـــتان دس ـــاب انگش ـــون از حس ـــم اکن ـــه ه ـــک ک ـــته کوچ ـــن هس ـــا ای ـــت ت ـــاش اس در ت

ـــردد. ـــر گ ـــرده ت ـــز گس ـــان عزی محص
ـــه  ـــش مقال ـــا و افزای ـــت ه ـــرش فعالی ـــد از گس ـــود، بع ـــی ش ـــر م ـــه منت ـــه فصلنام ـــه گون ـــدا ب ـــه در ابت ـــه کاردان ک ـــه گنجین مجل
ـــد  ـــر خواه ـــر و بیش ـــی ت ـــات آن اختصاص ـــان صفح ـــد و همچن ـــد ش ـــر خواه ـــه منت ـــه ماهنام ـــه گون ـــش ب ـــا و مضامین ه

ـــد.  گردی
ـــر هـــای ژورنالیســـتی  ـــواع ژان ـــر ان ـــی رســـد و دروازه ن ـــر م ـــه ن ـــی کشـــور " دری و پشـــتو" ب ـــان مل ـــه دو زب ـــه کاردان ب گنجین

ـــاز اســـت. در آن ب
ـــان  ـــت و همچن ـــد پرداخ ـــا خواه ـــه ه ـــها و مقال ـــر گزارش ـــه ن ـــری و ... ب ـــی، ه ـــی، فرهنگ ـــای اجتامع ـــوزه ه ـــه در ح گنجین
ـــر  ـــز ن ـــد، نی ـــان باش ـــته ش ـــه رش ـــوط ب ـــه مرب ـــون کاردان را ک ـــف پوهنت ـــای مختل ـــت ه ـــان دیپارمتن ـــای محص ـــه ه مقال

ـــرد. ـــد ک خواه
ـــوزه  ـــر ح ـــان در دیگ ـــی ش ـــته اصل ـــه رش ـــاوه ب ـــه ع ـــوان کاردان ک ـــای ج ـــتعداد ه ـــی اس ـــرای معرف ـــت ب ـــه ایس ـــه زمین گنجین
ـــه  ـــی گرفت ـــه معرف ـــد، ب ـــی دارن ـــت باالی ـــکار دس ـــر و ابت ـــوزه ه ـــه در ح ـــر ک ـــان مبتک ـــی جوان ـــتند، یعن ـــال اس ـــز فع ـــا نی ه

ـــد. ـــد گردی ـــر خواه ـــان منت ـــای ش ـــرد ه ـــد و کارک ـــد ش خواهن
ـــی  ـــون کاردان م ـــای پوهنت ـــداد ه ـــکاس روی ـــه انع ـــوط ب ـــه کاردان مرب ـــهای گنجین ـــا و گزارش ـــر ه ـــده خ ـــمت عم ـــک قس ی

ـــد. ـــد ش ـــر خواه ـــع آوری و منت ـــزم جم ـــته ژورنالی ـــان رش ـــاری محص ـــه همی ـــه ب ـــود ک ش
ـــن  ـــر را در ای ـــی موث ـــا کار عمل ـــزم ت ـــته ژورنالی ـــان رش ـــژه محص ـــه وی ـــان کاردان و ب ـــرای محص ـــت ب ـــه ایس ـــه زمین گنجین

ـــد. ـــه کنن ـــه تجرب نری
ـــت  ـــد و محصـــان دیپارمتن ـــش یاب ـــش افزای ـــداد همـــکاران و مخاطبان ـــان تع ـــرور زم ـــه م ـــه ب ـــدوار اســـت ک ـــه کاردان امی گنجین

ـــد. ـــه دوش گیرن ـــه را ب ـــن نری ـــای ای ـــی مســـوولیت ه ـــف کاردان متام هـــای مختل



گنجینـــه کاردان

مصاحبه بـــا رئیس پوهنتون کاردان
مصاحبه بـــا رئیس پوهنتون کاردان

مصاحبه

3 گنجینـــه کاردان حمل 1397- شامره اول - سال اول  

روئیـــن رحامنـــی فرزنـــد عبدالرحمـــن 
خورشـــیدی   درســـال۱۳۶۱  رحامنـــی 
ــان  ــه جهـ ــده بـ ــهرکابل دیـ ــی شـ درتایمنـ

گشـــود.
ـــا صنـــف پنجـــم در  تحصیـــات ابتدایـــی را ت
ـــش را  ـــد و دروس ـــل خوان ـــی کاب ـــه مال لیس
ـــه  ـــم ، درلیس ـــف دوازده ـــت از صن ـــا فراغ ت
تجربـــویIRC پشـــاور درمهاجـــرت ادامـــه 
ــته  ــیدی ازرشـ ــال ۱۳۷۸ خورشـ داد. درسـ
 Preston( ـــتون ـــون پرس ـــارت پوهنت اداره تج
University( پشـــاور درمقطـــع لیســـانس 

ـــری  ـــن ماس ـــد واولی ـــل گردی ـــارغ التحصی ف
خـــود را در اداره تجـــارت  از رشـــته مالـــی 
و بانکـــداری در ســـال ۱۳۸۱ خورشـــیدی 
ــت آورد. در  ــه دسـ ــون بـ ــن پوهنتـ از همیـ
ــروژه  ــت پـ ــته مدیریـ ــال ۱۳۸۳ در رشـ سـ
ــری  ــن ماسـ ــن دومیـ ــورت آنایـ ــه صـ بـ
 Preston(  ـــتون ـــون پرس ـــش را از پوهنت خوی
ـــال  ـــاند و در س ـــان رس ـــه پای University( ب

۱۳۸9 ســـومین ماســـری خویـــش را در 
رشـــته اداره و رهـــری از پوهنتـــون یـــارک 
)York University( کشـــور کانـــادا کســـب 

منـــود. دراوایـــل ســـال جـــاری ۱۳9۷ 
موفـــق بـــه کســـب دوکتـــورای افتخـــاری 
از پوهنتـــون کامنولـــت آمریـــکای جنوبـــی 

شـــد. 
ـــون کاردان  ـــاد پوهنت ـــر ایج ـــه فک ـــور ب ۱.چط

ـــدید؟  ش
ــاله  ــنین ۸ - 9 سـ ــی ، درسـ دردوران کودکـ
ـــی  ـــودم. وقت ـــدن ب ـــتاد ش ـــر اس ـــی ، درفک گ
ـــل  ـــان درکاب ـــاد زن ـــا بنی ـــال ۲۰۰۲ ب ـــه درس ک
ـــه  ـــاور ب ـــردم و از پش ـــاز ک ـــکاری ام را آغ هم
ـــروژه  ـــان پ ـــه آن ـــدم ک ـــی دی ـــدم م ـــل آم کاب
ــد و  ــی دارنـ ــدت آموزشـ ــاه مـ ــای کوتـ هـ
ـــد  ـــی کردن ـــا کارم ـــه آنج ـــم ک ـــی ه کارمندان

مشـــکات مســـلکی داشـــتند. بـــه همیـــن 
ـــان را رهـــا کـــرده و همزمـــان  ـــاد زن خاطـــر بنی
ـــر  ـــاور وزی ـــث مش ـــه حی ـــال ب ـــه دوس ـــا آنک ب
ـــی ، اداری  ـــش مال ـــت دربخ ـــرات آنوق مخاب
و تـــدارکات کارمـــی کـــردم ، کار را بـــرای 
تاســـیس اولیـــن پوهنتـــون خصوصـــی 

افغانســـتان آغازکـــردم.
 ۲.چـــه مشـــکالتی را درایـــن راه متقبـــل شـــده 

و چگونـــه از آن موفقانـــه عبـــور کردیـــد؟
ـــز از  ـــا هرگ ـــدم ام ـــی را دی ـــکات فراوان  مش
ـــان  ـــدم. آنزم ـــوس نش ـــتم و مای راه ام برنگش
ـــود و  ـــی ب ـــی دولت ـــات عال ـــه فقـــط تحصی ک
ـــات  ـــاد تحصی ـــم از ایج ـــوری ه ـــچ تص هی
عالـــی خصوصـــی در ذهـــن افـــراد بـــا 
صاحیـــت آنوقـــت وجـــود نداشـــت ، چنیـــن 
ـــی  ـــوم م ـــب معل ـــود عجی ـــی درذات خ اقدام
ـــا  ـــال ه ـــن در آن س ـــه م ـــا ک ـــد ؛ مخصوص ش
ـــن کاری  ـــرای چنی ـــرای اج ـــودم و ب ـــوان ب ج
ـــیار  ـــتان بس ـــون افغانس ـــنتی چ ـــور س درکش

ـــدم. ـــی ش ـــوم م ـــورد معل خ
3.حـــال و آینـــده کاردان را چگونـــه مـــی 

ــد؟ بینیـ
ـــی  ـــوب م ـــیار خ ـــده کاردان را بس ـــال و آین ح
ـــی ۳۰۰  ـــه ابتدای ـــا رسمای ـــط ب ـــا فق ـــم ، م بین

ـــی  ـــر کـــه آنوقـــت کمـــراز ۱۵ هـــزار افغان دال
ـــی  ـــم ؛ ول ـــاز کردی ـــد ، کاردان را آغ ـــی ش م
امـــروز از بزرگریـــن و بهریـــن پوهنتـــون 
هـــای کشوراســـت و ایـــن ، رشـــد بلنـــد کاردان 
را نشـــان مـــی دهد.پوهنتـــون کاردان نـــه تنهـــا 
از دیـــد گرداننـــده گانـــش بهریـــن اســـت 
ـــی  ـــات عال ـــب وزارت تحصی ـــه از جان بلک
ج.ا.ا  و مجامـــع اکادمیـــک بیـــن املللـــی 

ــز دارای اعتباررســـمی می باشـــد. نیـ
ـــری  ـــزرگ دیگ ـــای ب ـــه ه ـــه برنام ـــاد چ 4.ایج

ـــد؟ ـــالن داری ـــون کاردان درپ را  درپوهنت
ـــاله  ـــج س ـــان پن ـــراتیژیک پ ـــق س ـــا مطاب م
ــدگاه  ــام » دیـ ــه نـ ــه بـ ــون کاردان کـ پوهنتـ
ــش  ــردد؛ پیـ ــی گـ ــاد مـ ــری ۲۰۲۰« یـ برتـ
ــور  ــه محـ ــون روی سـ ــم و اکنـ ــی رویـ مـ

ــم: ــافی مترکزداریـ انکشـ
۱- انکشـــاف عمـــودی و افقـــی پوهنتـــون 
ـــمول  ـــه ش ـــود ب ـــای موج ـــه ه ـــام عرص درمت
تهیـــه زمیـــن بـــرای اعـــامر زیربناهـــای 

پوهنتـــون
ـــد  ـــارات بلن ـــا معی ـــب ب ـــته ط ـــاد رش ۲- ایج
واقعـــی و عملـــی وبـــا داشـــن شـــفاخانه 
بـــزرگ منطقـــوی کـــه پاســـخگوی متـــام 
نیازمنـــدی هـــای طبـــی مـــردم افغانســـتان 

باشـــد.
۳- ایجـــاد رشـــته هـــای جدیـــد درمقطـــع 
ــای  ــدی هـ ــه نیازمنـ ــق بـ ــری مطابـ ماسـ

کاری کشـــور.
5.آرزوی تان برای افغانستان چیست؟

ـــا تحصیـــات  ـــم داشـــن افغانســـتانی ب آرزوی
ــد  ــا بتوانـ ــت تـ ــاده اسـ ــوق العـ ــی فـ عالـ
جوانـــان کشـــور را در مســـیر درســـت و 
ـــد  ـــث رش ـــا باع ـــوده ت ـــت من ـــخص هدای مش

و انکشـــاف کشـــورعزیزمان شـــوند. 

تهیه کننده:  دوکتور محمد ظاهر ایوبی
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ــه  ــی بـ ــا هایـ ــدۀ رویـ ــری بیننـ ــها کبیـ شـ
ـــل  ـــک عم ـــختی ی ـــه س ـــامن و ب ـــدای آس بلن
جراحـــی، او زنیســـت کـــه میخواســـت 
ـــه ازدواج  ـــن ب ـــه زودی ت ـــا ب ـــود، ام ـــر ش داک
ـــاش  ـــی از ت ـــد، ول ـــل بازمان داد و از تحصی
ـــه  ـــش ادام ـــه راه ـــروز ب ـــتاد و ام ـــه ایس ـــاز ن ب

ـــد. ـــی ده م
ــِن  ــای رسزمیـ ــها هـ ــر شـ ــد ِدیگـ او ماننـ
ـــگ هـــا شـــد و بعـــد  ـــان طعمـــۀ جن خســـتۀ م
ـــت  ـــرد و نتوانس ـــم ازدواج ک ـــف یازده از صن

ـــد. ـــت بخش ـــش را حقیق ـــا های روی
ــد از ازدواج  ــا بعـ ــیدم آیـ ــی از او پرسـ وقتـ
ــی  ــل مـ ــۀ تحصیـ ــه ادامـ ــی بـ ــم گاهـ هـ
اندیشـــیدی؟ گفـــت: “ازدواج بـــه مـــن... 
ــم  ــۀ تحصیاتـ ــات روی ادامـ ــی اوقـ خیلـ
ـــم  ـــدی نگرفت ـــز ج ـــی هرگ ـــردم، ول ـــر میک فک
ـــواِب  ـــک خ ـــال و ی ـــک خی ـــبیه ی ـــزی ش چی

محـــال، همیـــن و بـــس.”
ولـــی ایـــن ســـکوت او را از فعالیـــت بـــاز 

نداشـــت و دســـتش را ازکار برنداشـــت، 
ــاز  ــۀ خانگـــی کوچکـــی بـ شـــها مؤسسـ
ــوۀ  ــی نحـ ــوزش دهـ ــغول آمـ ــرد و مشـ کـ
دوخـــت بـــه ســـایر دخـــران شـــد و امـــا 
ــا  ــاز مانـــده بـــود، نـ چیـــزی بـــاز هـــم بـ

ــدۀ ... ــبیه گمشـ ــل و شـ تکمیـ
ــگ  ــا جنـ ــد: » تـ ــی گویـ ــها مـ ــو شـ بانـ
ــم  ــن هـ ــل مـ ــاِن تحصیـ ــد زمـ ــام شـ متـ
ِدگـــر گذشـــت هرازگاهـــی بـــا خـــودم 
ـــز  ـــه چی ـــاال هم ـــل ح ـــردم در اص ـــر میک فک
متـــام شـــده اســـت . نـــه زمانـــش مانـــد، 
ــدم  ــراِت قـ ــه جـ ــود و نـ ــش بـ ــه مجالـ نـ
ــی  ــاره ....ولـ ــن دوبـ ــن و برخاسـ برداشـ
ــراد  ــار افـ ــدن گفتـ ــروف خوانـ روزی مـ
ـــل  ـــه نق ـــورد ب ـــمم خ ـــه چش ـــودم ک ـــق ب موف
قـــول معروفـــی اینگونـــه: “هیـــچ گاهـــی 
بـــرای رشوع دوبـــاره دیـــر نیســـت.” مـــن 
هـــم بـــا خـــودم تصـــور کـــردم کـــه دیـــر 
نیســـت و بـــرای ادامـــه تحصیـــل در یکـــی 
از مؤسســـه هـــای آموزشـــی مـــروف 

آمـــوزش شـــدم، ولـــی خواهـــاِن بیشـــر از 
ـــت  ـــی گف ـــن م ـــه م ـــکارِم ب ـــودم، اف ـــن ب ای
ــد روی  ــت و بایـ ــر آموخـ ــد بیشـ ــه بایـ کـ
ــای خـــود کار  ــتی هـ مکمـــل کـــردن کاسـ
ـــن  ـــک برداش ـــرا تحری ـــکار م ـــن اف ـــرد و ای ک
لیســـانس میکـــرد تـــا اینکـــه مصمـــم بـــه 

ــدم . ــل ام شـ ــامل تحصیـ اکـ
ــا  ــد: » نـ ــی افزایـ ــم مـ ــم مصمـ ــن خانـ ایـ
ــدم  ــخت میدیـ ــی سـ ــود، اندکـ ــن نبـ ممکـ
اش، ولـــی وقتـــی وارد محیـــط تحصیلـــی 
شـــدم، دانســـتم همـــه آرزو هـــا را میشـــود 
ـــت و  ـــد برخاس ـــط بای ـــاخت، فق ـــی س حقیق

ــرد.”  اراده کـ
از او پرسیدم چرا کاردان؟

کاروان  کاردان  “خـــوب،  گفـــت:  او 
برگزیـــدگان اســـت و  انســـان همیشـــه 
دنبـــال برگزیـــده تریـــن میباشـــد وکاردان را 
اولیـــن،  بهریـــن و کامـــل تریـــن یافتـــم و 
ـــم را  ـــا آرزو های ـــن کاروان ت ـــه ای ـــتم ب پیوس

ــم .” ــت بخشـ ــب حقیقـ قالـ
آیـــا پوهنتـــون کاردان را هـــامن گونـــۀ کـــه 

مـــی اندیشـــیدید دریافتیـــد؟
ـــط  ـــاً! محی ـــه دقیق ـــرد ک ـــراز ک ـــها اب ـــو ش بان
کاردان بـــرای مـــن راحـــت تریـــن محیـــِط 
ـــدن  ـــل ش ـــن کام ـــت، م ـــوده و اس ـــی ب درس
را چـــه از جهـــِت درســـی، چـــه از جهـــِت 
ــا ارتقـــای ظرفیـــت، چـــه پـــی  آرامـــش یـ
ــر جهـــت  ــیدن و از هـ ــه واژۀ رسـ ــردن بـ بـ

ـــم .  ـــا یافت اینج

نیســـت هیـــچ گاهـــی برای رشوع دوباره دیر 

گزارش

نیســـت ع دوبـــاره دیـــر  و هـــی بـــرای رش هیـــچ گا
گزارشگر: پرستو حکیم
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گزارش

نورالحق، جوان پرتالش با امید های بلند

نورالحق:"داشن عزم و اراده قوی را برای رسیدن به اهداف مهم میدانم"

چهره های برتر

نورالحـــق از جملـــه محصـــان ممتـــاز 
ـــاله و  ـــه س ـــه هم ـــت ک ـــون کاردان اس پوهنت
ـــد  ـــرات بلن ـــر من ـــر سمس ـــان ه ـــد از پای بع
را بدســـت آورده و محصـــل برتـــر ایـــن 

ــده اســـت . پوهنتـــون معرفـــی گردیـ
یـــک  در   )1998 ( در ســـال  نورالحـــق 
ـــت  ـــده اس ـــا آم ـــه دنی ـــرور ب ـــم پ ـــواده عل خان
ـــش را در یکـــی  ـــی خوی آمـــوزش هـــای ابتدای
ـــانید.  ـــان رس ـــه پای ـــل ب ـــهر کاب ـــب ش از مکات
نورالحـــق از آوان کودکـــی عاقـــه زیـــادی بـــه 
تحصیـــل در رشـــته حقـــوق داشـــت کـــه ایـــن 
ــتعداد  ــه اسـ ــردد بـ ــدی وی برمیگـ عاقه منـ
خوبـــی  کـــه داشـــت، وی در طفولیـــت 
ـــت  ـــردن داش ـــوال ک ـــه س ـــی ب ـــه فراوان عاق
و در مـــوارد گوناگـــون ســـواالت مختلـــف 
مـــی پرســـید کـــه ایـــن عمـــل وی باعـــث 
ـــود  ـــده ب ـــات وی گردی ـــر معلوم ـــعه دف توس

.

ــه  ــه مطالعـ ــی بـ ــه فراوانـ ــق عاقـ نورالحـ
ــات  ــر اوقـ ــا دارد و بیشـ ــاب هـ ــواع کتـ انـ
ــاب  ــه کتـ ــا مطالعـ ــش را بـ ــت خویـ فراغـ
ـــد.  هـــای سیاســـی و تاریخـــی ســـپری مینامی
ـــش  ـــه وی را بی ـــزی ک ـــد چی ـــق میگوی نورالح
ــی  ــته تحصیلـ ــن رشـ ــق ایـ ــش عاشـ از پیـ
وضیعـــت  گردانیـــده  حقـــوق  یعنـــی 
نابســـامان اجتـــامع، عـــدم رعایـــت قانـــون 
و دیگـــر ناهنجـــاری هـــای جامعـــه بـــوده 

اســـت. 
ــی اش در  ــوق اصلـ ــه مشـ ــد کـ وی میگویـ
ـــدرش  ـــوص پ ـــه خص ـــواده و ب ـــی خان زندگ
میباشـــد کـــه در متـــام عرصـــه هـــای 
زندگـــی از وی حامیـــت مـــادی و معنـــوی 
ـــواده  ـــای خان ـــت ه ـــا حامی ـــت و ب ـــرده اس ک
ـــرار  ـــه در رده اول ق ـــه همیش ـــته ک اش توانس
ـــت  ـــدف واالی خدم ـــه ه ـــد ب ـــرد و بتوان گی

بـــه جامعـــه و مردمـــش نزدیکـــر شـــود.

ــرد دروس  ــش بـ ــوی پیـ ــق در پهلـ  نورالحـ
زبـــان  آمـــوزش  مـــروف  خویـــش 

انگلیســـی نیـــز میباشـــد. 
ــه انگیـــزه وی از انتخـــاب  وی میگویـــد کـ
پوهنتـــون کاردان بـــرای تحصیـــل ایـــن 
ـــی  ـــکان تحصیل ـــک م ـــه کاردان را ی ـــود ک ب
ــه  ــا تجربـ ــتادان بـ ــا اسـ ــی بـ ــی عالـ خیلـ
ومـــواد درســـی مـــدرن یافـــت کـــه زمینـــه 
تحصیـــل در یـــک فضـــای کامـــا علمـــی 
ــت و  ــرده اسـ ــا کـ ــش مهیـ را در محصانـ
ـــداف  ـــه اه ـــل در کاردان ب ـــا تحصی ـــد ب میتوان

خویـــش برســـد.
ـــن  ـــان داش ـــر جوان ـــه دیگ ـــق ب ـــام نورالح پی
ــرای تعییـــن هـــدف  ــزم و اراده قـــوی بـ عـ
بـــرای آینـــده مـــی باشـــد تـــا بتواننـــد 
ــه  ــت بـ ــدر خدمـ ــق مصـ ــن طریـ از همیـ

ــد. ــود گردنـ ــه خـ ــواده و جامعـ خانـ

چهره های برتر 

گزارشگر: ساره عزیزی

5گنجینـــه کاردان حمل 1397- شامره اول - سال اول  



گنجینـــه کاردان

مقاله

رابطه ســـینام با رسانه های
خربی در افغانستان نویسنده: میرمحمد صدیق ذلیق

ـــری  ـــا ی خ ـــانه ه ـــینام و رس س

ــه  ــه مثابـ ــینام بـ ــانه سـ ــا و رسـ ــانه هـ رسـ
عضـــو فعـــال جامعـــه مدنـــی همـــواره در 
ــای  ــاخن ارزش هـ ــه سـ ــم و نهادینـ تعمیـ
ـــوده  ـــر ب ـــی  موث ـــه مدن ـــند  جامع ـــورد پس م
ـــانه  ـــی و رس ـــه مدن ـــع جامع ـــت و در واق اس

هـــا الزم و ملـــزوم همدیگـــر اســـت. 
ـــالها  ـــتان س ـــه در افغانس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
اندیشـــه جامعـــه مدنـــی مـــورد  تخریـــب 
قـــرار گرفتـــه اســـت و جنـــگ هـــای 
ــه  ــور در همـ ــر در کشـ ــه اخیـ ــار  دهـ چهـ
ابعـــاد تاثیـــرات ناگـــواری داشـــته اســـت، 
ـــینام در  ـــور س ـــه حض ـــت ک ـــوان گف ـــی ت م
ـــت . ـــوده اس ـــگ ب ـــی کمرن ـــتان خیل افغانس

در ســـه دهـــه اخیـــر قبـــل از اداره کنونـــی، 
ــم  ــوده ایـ ــای بـ ــاهد حکومـــت هـ ــا شـ مـ
کـــه بـــا سیســـتم هـــای بســـته و آزادی 
ـــار  ـــا را مه ـــانه ه ـــد رس ـــم و رش ـــتیز، تعمی س
ـــه  ـــه ده ـــامن س ـــا در ه ـــد، ام ـــاخته بودن س
قبـــل ازحکومـــت کنونـــی، رابطـــه رســـانه 
هـــای خـــری بـــا ســـینام قناعـــت بخـــش 
ـــداری،  ـــه دی ـــری چ ـــانه خ ـــر رس ـــود و ه ب
ـــود را در  ـــش خ ـــی، نق ـــا چاپ ـــنیداری و ی ش
ترویـــج و تقویـــت هـــر ســـینام و معرفـــی 
چهـــره هـــای مشـــهور ســـینامیی ادا مـــی 
ـــه  ـــن رابط ـــل ای ـــن دلی ـــده تری ـــد و عم کردن
ـــای  ـــانه ه ـــم رس ـــه ه ـــود ک ـــامن ب ـــوب، ه خ
ــینام در تحـــت  ــانه سـ ــم رسـ خـــری و هـ

اداره دولت هـــای آن زمـــان بـــود.
ـــواره  ـــالها هم ـــتان در آن س ـــون افغانس تلویزی
ـــران  ـــینام گ ـــدی س ـــای تولی ـــر فلم ه ـــه ن ب

افغانســـتان مـــی پرداخـــت و برنامـــه هـــای 
معلوماتـــی را در ارتبـــاط بـــه معرفـــی هـــر 
ســـینام، پیرفـــت هـــای تخنیـــک ســـینام، 
نقـــد هـــای ســـینامیی، معرفـــی هرپیشـــه هـــا 
ــای  ــه گزارش هـ ــان، تهیـ ــازان افغـ و فلم سـ
و  معرفـــی  فلم هـــا،  پشـــت صحنـــه  از 
ــان  ــینامهای جهـ ــای از سـ ــش فلم هـ منایـ
ــی،  ــاص سیاسـ ــدگاه خـ ــا دیـ ــد بـ هرچنـ

می پرداخـــت.
رادیوافغانســـتان بـــه معرفـــی چهـــره هـــای 
ـــت،  ـــی پرداخ ـــینام م ـــان س ـــال و جانفش فع
ـــایر  ـــا و س ـــز گرده ـــینامیی، می ـــای س ـــد ه نق
ــه  ــاط بـ ــده را در ارتبـ ــای آموزنـ ــه هـ برنامـ
ــا  ــد، امـ ــم می کردنـ ــه و تقدیـ ــینام تهیـ سـ
ــت  ــا سیاسـ ــا بـ ــه هـ ــن برنامـ ــرد ایـ رویکـ

هـــای هـــامن دوره همخوانـــی داشـــت.
ـــن  ـــز از ای ـــی نی ـــای چاپ ـــانه ه ـــان رس همچن
ـــد  ـــای مانن ـــه ه ـــده و مجل ـــس منان ـــه پ قافل
ـــب  ـــر مطال ـــا ن ـــباوون ب ـــدون و س آواز، ژون
ــا، معرفـــی چهـــره  ــینامیی، نقـــد فلم هـ سـ
هـــای معـــروف ســـینام و هرپیشـــه هـــای 
توانگـــر آن زمـــان ســـهم خـــود را ادا مـــی 

ـــد.  کردن
ـــد  ـــر چن ـــر را ه ـــه اخی ـــم ده ـــک و نی ـــا ی و ام
ـــر  ـــد و فراگی ـــانرین دوره رش ـــوان درخش میت
شـــدن رســـانه هـــا در افغانســـتان دانســـت 
و از جانبـــی رســـانه ســـینام نیـــز پابه پـــای 
ــا  ــا تولیـــد صـــد هـ ــا بـ ــانه هـ ــر رسـ دیگـ
اثـــر بـــه دوره هـــای تاریـــک رکـــودش در 
دوره حاکمیـــت طالبـــان پشـــت پـــا زد، 

ـــر  ـــا ه ـــری ب ـــای خ ـــانه ه ـــه رس ـــا رابط ام
ســـینام چنـــدان قناعـــت بخـــش و مثمـــر 

نبـــوده اســـت.
ـــرت  ـــینام، ک ـــت س ـــد صنع ـــود رش ـــا وج ب
تولیـــد و توســـعه ایـــن صنعـــت، در مرکـــز 
والیـــات،  در  نســـبی  حـــد  یـــک  در  و 
هنـــوز هـــم رســـانه هـــای خـــری ماننـــد 
تلویزیـــون، رادیـــو، وب ســـایت هـــای 
ـــر در  ـــی کم ـــای چاپ ـــانه ه ـــا رس ـــری و ی خ
ـــی  ـــد و خیل ـــه ان ـــرار گرفت ـــینام ق ـــت س خدم
ـــد  ـــینامیی تولی ـــای س ـــده ه ـــدرت پدی ـــه ن ب
ـــانه  ـــه رس ـــد، توج ـــتان میتوان ـــده در افغانس ش
ـــته  ـــوف داش ـــود معط ـــه خ ـــری را ب ـــای خ ه
ـــر  ـــد نظ ـــری م ـــم خ ـــع مه ـــث مناب و منحی

گرفتـــه شـــود.
امـــا در عقـــب ایـــن کـــم مهـــری رســـانه 
ــل  ــینام دالیـ ــر سـ ــه هـ ــری بـ ــای خـ هـ
مختلفـــی نهفتـــه اســـت کـــه بـــه اجـــامل 
ــرد. ــز کـ ــورد مترکـ ــد مـ ــوان روی چنـ میتـ

عرضـــه  در  میتـــوان  را  دلیـــل  اولیـــن 
ـــت  ـــت دانس ـــی کیفی ـــینامیی ب ـــدات س تولی
ــای  ــانه هـ ــاب رسـ ــا اصحـ ــار هـ ــه بـ کـ
ـــن  ـــه ای ـــی ب ـــا چاپ ـــنیداری و حت ـــداری، ش دی
ـــه در  ـــد ک ـــته ان ـــراز داش ـــه و اب ـــم پرداخت مه
ســـینامی افغانســـتان بـــه نـــدرت میتـــوان 
ـــری  ـــر انگی ـــین ب ـــینامیی تحس ـــد س ـــا تولی ب

برخـــورد کـــه لبهـــا را بـــه آفریـــن وادارد.
ـــته  ـــان در گذش ـــینامی جه ـــخ س ـــوال تاری اص
ــان  ــد از پایـ ــه بعـ ــا مـــی گویـــد کـ ــه مـ بـ
ـــای  ـــه ه ـــی از مقول ـــر، یک ـــگ ویرانگ هرجن
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ـــای  ـــته درفض ـــه توانس ـــی ک ـــری و فرهنگ ه
بعـــد از جنـــگ توســـعه یافتـــه و یـــا منشـــا 
بـــرای تحـــول اجتامعـــی و فرهنگـــی تـــازه 

باشـــد، رســـانه ســـینام اســـت. 
تولـــد جنبش هـــا وســـبک هـــای مانـــدگار 
رئالیســـم،  همچـــون  ســـینام  تاریـــخ 
ــای  ــبک هـ ــا و سـ ــوج هـ ــم ومـ نئورئالیسـ
ایـــن  دلیـــل  ســـینامیی  و  موثرهـــری 
ــای  ــار هـ ــول و معیـ ــه اصـ ــت کـ مدعاسـ
ســـینامگران  رسمشـــق  هـــم  هنـــوز  آن 
وفلم ســـازان امـــروز و آینـــده اســـت و 
ـــازی  ـــگ س ـــا وفرهن ـــت ه ـــن ظرفی ـــعه ای توس
ــه  ــت کـ ــوولیتی اسـ ــت مسـ ــه پیرفـ رو بـ
ـــد. ـــوده ان ـــده دار ب ـــازان عه ـــواره فلم س هم

ـــگ  ـــبی جن ـــان نس ـــا پای ـــتان ب ـــا در افغانس ام
و ظهـــور رســـانه هـــای آزاد بـــاز هـــم 
ـــینامی  ـــا س ـــری ب ـــای خ ـــانه ه ـــط رس رواب
افغانســـتان بیشـــر ســـطحی گرایانـــه و 
ــی  ــای تفریحـ ــه هـ ــد برنامـ ــر تولیـ بخاطـ

بـــوده اســـت.
ـــه  ـــری ب ـــای خ ـــانه ه ـــی رس ـــی توجه در ب
ـــلط الزم  ـــی وتس ـــی علم ـــدم توانای ـــینام ع س
ــر  ــینام موثـ ــی سـ ــر زیباشناسـ ــاز بـ فلم سـ
از فلم هـــا  یعنـــی در بســـیاری  اســـت؛ 
حتـــی فلم ســـاز کاربـــرد شـــات هـــا، 
دیالوگ هـــا و فضاهـــای مـــورد نیـــاز بـــرای 
ــول  ــی اصـ ــا حتـ ــک ویـ ــن موزیـ گذاشـ
ـــت  ـــور را رعای ـــگ و ن ـــی رن ـــه زیباشناس اولی
منـــی کنـــد و وقتـــی فلم ســـاز دانـــش 
ـــر  ـــان تصوی ـــه زب ـــه کارش ب ـــرای ارائ الزم ب
را نـــدارد، مجبـــور بـــه پیـــروی و تقلیـــد از 
آنچـــه میشـــود کـــه در فلـــم هـــا ورسیـــال 

هـــای دیگـــر کشـــور هـــا دیـــده اســـت.
ـــی  ـــث م ـــر باع ـــای دیگ ـــد از فلم ه ـــن تقلی  ای
شـــود، دســـت انـــدر کاران رســـانه هـــای 
داخلـــی کـــه در گذشـــته از طریـــق رســـانه 

ـــام  ـــی پی ـــا خارج ـــی و ی ـــری داخل ـــای خ ه
ـــوده  ـــاهد ب ـــدی را ش ـــم تقلی ـــده فل ـــه ش ارائ
ـــم،  ـــن فل ـــر ای ـــکاس خ ـــه انع ـــر ب ـــد، دیگ ان
ــاز  ــورد فلم سـ ــم، صحبـــت در مـ ــد فلـ نقـ
و تیـــم فلم ســـازی او نپردازنـــد و رصفـــا 
در برنامـــه هـــای تفریحـــی شـــان بـــه ایـــن 

ـــد. ـــر دهن ـــال ن ـــا مج ـــه خره گون
امـــا بخشـــی دیگـــری از فلـــم هـــا دچـــار 
ـــدون  ـــردان ب ـــی کارگ ـــد؛ یعن ـــه ان ـــر اندیش فق
ـــد،  ـــی می کن ـــا زندگ ـــد درکج ـــر کن ـــه فک آنک
ــاخت  مخاطبـــش کیســـت، هدفـــش از سـ
ــه  ــدون آنکـ ــی بـ ــوده و حتـ ــه بـ ــم چـ فلـ
بدانـــد فلمـــش دارای چـــه ارزشـــی بـــرای 
جامعـــه و مـــردم اســـت، فلـــم می ســـازد.

ـــد  ـــه تولی ـــینامگر ب ـــری س ـــطحی نگ ـــن س ای
ـــن شـــامری از  ـــز بی ســـینامیی اش، اذهـــان تی
ـــازد  ـــه می س ـــری را متوج ـــای  خ ـــانه ه رس
ـــاح  ـــداد افتت ـــرده روی ـــر گس ـــان را از ن و آن
ـــاط  ـــر در ارتب ـــد و نظ ـــا نق ـــی ی ـــم و معرف فل

ـــی دارد. ـــاز م ـــم ب ـــه فل ب
امـــا نبایـــد فرامـــوش کـــرد کـــه ایـــن 
فلم ســـازان و ایـــن نـــوع فلم هـــا نیـــز 
ــود را دارنـــد کـــه متایـــل  مخاطبیـــن خـ

ــا  ــا و یـ ــه فلم هـ ــه ایـــن گونـ مخاطبیـــن بـ
ــن  ــازان ایـ ــامری از فلم سـ ــدی شـ عاقمنـ
ــردد،  ــان، باعـــث می گـ ــه کار شـ ــته بـ دسـ
لـــب بـــه گلـــه و شـــکایت بگشـــایند و 
ـــری و  ـــم مه ـــه ک ـــری را ب ـــای خ ـــانه ه رس
ـــم  ـــی مته ـــدات داخل ـــه تولی ـــی ب ـــی توجه ب

کننـــد.
امـــا بخـــش دیگـــر معضـــل بـــر می گـــردد 
ـــدگان  ـــه کنن ـــا و تهی ـــانه ه ـــن رس ـــه مالکی ب
برنامـــه هـــای ســـینامیی در رســـانه هـــای 

خـــری آزاد در افغانســـتان.
ــتان  ــری آزاد در افغانسـ ــای خـ ــانه هـ رسـ
را،میتـــوان در یـــک نظـــر کلـــی، بـــه چنـــد 

بخـــش تقســـیم کـــرد.
شـــامری از ایـــن رســـانه هـــا متعلـــق بـــه 
احـــزاب و گروههـــای سیاســـی، تنظیمـــی 
و یـــا رهـــران دینـــی و ســـنتی اســـتند کـــه 
ـــنیداری  ـــداری، ش ـــی دی ـــا چ ـــانه ه ـــن رس ای
ـــاعه  ـــه اش ـــان ب ـــق ش ـــه عمی ـــی؛ توج و چاپ
ــا رهـــر  ــم و یـ ــتهای حـــزب، تنظیـ خواسـ
ـــو  ـــه ای ول ـــر برنام ـــت و در ه ـــوف اس معط
ــایه  ــی سـ ــه نوعـ ـــی، بـ ــری و تفریح خـ
پالیســـی نراتـــی شـــان ســـایه افگنـــده اســـت 

7گنجینـــه کاردان حمل 1397- شامره اول - سال اول  



گنجینـــه کاردان

ــی  ــات کافـ ــی معلومـ ــورد تاپـ ــه در مـ همـ
داریـــم و از طریـــق رســـانه های تصویـــری، 
ـــی  ـــبکه های اجتامع ـــی و ش ـــنیداری، چاپ ش
دربـــاره اهمیـــت ایـــن پـــروژه بـــزرگ 
اقتصـــادی کـــه در واقـــع گاز طبیعـــی 
ترکمنســـتان را بـــه افغانســـتان، پاکســـتان و 
هنـــد انتقـــال می دهـــد، خـــر داریـــم امـــا 
ــروژه  ــن پـ ــت ایـ ــه اهمیـ ــم کـ ــد بدانیـ بایـ
بـــرای افغانســـتان خیلـــی  حیاتـــی بـــوده و 
بـــزرگ  فعالیت هـــای  کلیـــد  می توانـــد 

ــد. ــتان باشـ ــادی در افغانسـ اقتصـ
جیواســـراتیژیک  لحـــاظ  از  افغانســـتان 
ــه  ــاده ای دارد طوریکـ ــوق العـ ــت فـ موقعیـ
ـــیای  ـــی، آس ـــیای غرب ـــه، آس ـــیای میان ـــه آس ک
رشقـــی و جنوبـــی را بـــه هـــم پیونـــد 
ـــت  ـــن موقعی ـــه از ای ـــد و در صورتیک می ده
ـــرد،  ـــورت گی ـــت ص ـــتفاده درس ـــر اس بی نظی
ــر اول  ــه بازیگـ ــتان را بـ ــد افغانسـ می توانـ
ــل  ــدت تبدیـ ــه در دراز مـ ــادی منطقـ اقتصـ
کنـــد. تاپـــی خـــط لولـــۀ گاز ترکمنســـتان 
ــتان وارد  ــور از افغانسـ ــا عبـ ــه بـ اســـت کـ
رییـــس  می گـــردد.  هنـــد  و  پاکســـتان 
جمهـــور کشـــور محمـــد ارشف غنـــی 
در ۲۵ قـــوس ســـال ۱۳94 خورشـــیدی 
در مـــورد اهمیـــت پـــروژۀ تاپـــی اینچنیـــن 
ـــد  گفـــت: “آســـیای مرکـــزی مرکـــز ثقـــل تولی
انـــرژی جهـــان اســـت و آســـیای جنوبـــی 
ـــه  ـــاز را ب ـــن نی ـــه زیادتری ـــت ک ـــه ای اس نقط
ـــت؟  ـــع اس ـــی واق ـــط ک ـــرژی دارد. در وس ان
افغانســـتان! ایـــن پـــروژه و پروژه هـــای 

ـــه  ـــرد ک ـــد ک ـــت خواه ـــاءالله ثاب ـــل آن انش مث
موقعیـــت مـــا از مهـــم تریـــن دارایی هـــای 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ ــدف مـ ــت. هـ ماسـ
ــل  ــه تبدیـ ــارراه منطقـ ــه چهـ ــتان بـ افغانسـ
شـــود و ایـــن پـــروژه مناینگـــر آن اســـت.”

تـــاش  تاپـــی  پـــروژه  چهارچـــوب  در 
صـــورت خواهـــد گرفـــت تـــا لیـــن بـــرق، 
خـــط آهـــن، جـــاده و فایـــر نـــوری در 
ــور  ــتان عبـ ــد از افغانسـ ــیر واحـ یـــک مسـ
منایـــد کـــه خـــود می توانـــد بـــه توســـعه 
اقتصـــادی افغانســـتان کمـــک بســـزایی 
ـــرق  ـــال ب ـــروژه انتق ـــن پ ـــر ای ـــاوه ب ـــد، ع کن
از ترکمنســـتان بـــه افغانســـتان و پاکســـتان 
ـــیر  ـــن مس ـــه از عی ـــوده ک ـــو وات ب ۵۰۰ کیل
ـــاوه  ـــتان ع ـــد و افغانس ـــور می کن ـــی عب تاپ
بـــر اســـتفاده از بـــرق آن می توانـــد فیـــس 
ـــا  ـــت آورد. تنه ـــز بدس ـــت را نی ـــال ترانزی انتق
ـــی ۷.۵  ـــال گاز تاپ ـــه انتق ـــد لول ـــه متدی هزین
میلیـــارد دالـــر می باشـــد و حـــدود ۱۵ 
میلیـــارد دالـــر نیـــز در بخـــش گاز رسمایـــه 

گـــذاری شـــده اســـت.
ـــادی  ـــه ۱99۰ می ـــرح تاپـــی کـــه در ده ط
ـــت  ـــا حامی ـــال ۲۰۰۳ ب ـــد در س ـــود آم بوج
بانـــک انکشـــاف آســـیایی فعالیت هـــای آن 
ترسیـــع گردیـــد و بـــا اضافـــه شـــدن هنـــد 
در ســـال ۲۰۰۸ بـــه ایـــن پـــروژه اهمیـــت 
ـــو  ـــق همچ ـــع تطبی ـــد. در واق ـــر گردی آن بیش
پـــروژه هـــا در افغانســـتان می توانـــد زمینـــه 
ــده  ــات در آینـ ــا ثبـ ــور بـ ــک کشـ ــاز یـ سـ

گـــردد. در ۲۲ قـــوس ۱۳94 ایـــن پـــروژه 
رســـام در ترکمنســـتان آغـــاز شـــد هزینـــه 
ـــر  ـــارد دال ـــه ۲۲.۵ میلی ـــروژه ب ـــن پ ـــی ای کل
ــا ۱۸۱4  ــروژه مجموعـ ــن پـ ــد. ایـ می رسـ
کیلومـــر اســـت و ۸۱۶ کیلومـــر آن از خـــاک 
افغانســـتان می گـــذرد. قـــرار اســـت ایـــن 
پـــروژه تـــا ســـال ۲۰۱9 توســـط رشکـــت 

ـــود. ـــل ش ـــد تکمی ـــی ملیت تاپ
لحـــاظ  از  افغانســـتان  بـــرای  تاپـــی 
ــم  ــی مهـ ــی و اجتامعـ ــادی، سیاسـ اقتصـ
ـــدود  ـــاالنه ح ـــتان س ـــود و افغانس ـــد ب خواه
4۰۰ میلیـــون دالـــر حـــق العبـــور بدســـت 
ـــد  ـــود می توان ـــوع خ ـــه در ن ـــد آورد ک خواه
ـــن کشـــور را  ـــزرگ اقتصـــادی را در ای رشـــد ب
ـــتان  ـــگاه افغانس ـــاوه جای ـــردد. برع ـــبب گ س
ــز  ــادی نیـ ــراتیژیک و اقتصـ ــاظ اسـ از لحـ
در منطقـــه تثبیـــت خواهـــد شـــد و بـــرای 
هـــزاران نفـــر در داخـــل کشـــور زمینـــه کار 
ــد.  ــم خواهدگردیـ ــی فراهـ ــتغال زایـ و اشـ
ـــروز،  ـــراه، نیم ـــرات، ف ـــات ه ـــی از والی تاپ
ـــتان  ـــته و وارد پاکس ـــار گذش ـــد و کنده هلمن
منطقـــه  در  مســـیر  ایـــن  می گـــردد، 
ـــن  ـــیده و بدی ـــان رس ـــه پای ـــد ب ـــکا هن فاضیل
ترتیـــب انـــرژی مـــورد نیـــاز ایـــن ماملـــک 
تأمیـــن می گـــردد. ســـاالنه حـــدود ۳۳ 
ــه  ــن لولـ ــب گاز از ایـ ــر مکعـ ــون مـ بیلیـ
ـــدار  ـــور مق ـــر کش ـــرد و ه ـــد ک ـــور خواه عب
ــد و  ــداری می کنـ ــخص از گاز را خریـ مشـ
ـــال  ـــتان در ده س ـــهم افغانس ـــان س ـــن می در ای
ـــون مـــر مکعـــب گاز خواهـــد  اول ۵۰۰ میلی
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ـــک  ـــه ی ـــم ب ـــن رق ـــال دوم ای ـــود و در ده س ب
میلیـــارد افزایـــش پیـــدا خواهـــد کـــرد.

تاپـــی می توانـــد در روابـــط افغانســـتان 
و پاکســـتان نیـــز تأثیـــرات قـــوی از خـــود 
ــا دو  ــردد تـ ــبب گـ ــذارد و سـ ــا بگـ را برجـ
ـــتدهای  ـــا و داد و س ـــت ه ـــر فعالی ـــور ب کش
اقتصـــادی بیشـــر از مســـایل سیاســـی 
ـــن  ـــط آه ـــن خ ـــر ای ـــاوه ب ـــد. ع ـــز کنن مترک
ـــه ۱۰.۵  ـــا هزین ـــتان ب ـــتان – ترکمنس افغانس
ـــا  ـــز ب ـــر نی ـــول ۱۳ کیلوم ـــر و ط ـــون دال میلی
کمـــک ترکمنســـتان ســـاخته خواهـــد شـــد 
کـــه می توانـــد ســـبب تســـهیل، ترسیـــع و 
ـــان  ـــادی می ـــای اقتص ـــتد ه ـــش داد و س افزای
افغانســـتان و ترکمنســـتان گـــردد. ایـــن 
خـــط آهـــن هـــم اکنـــون بـــا خـــط آهـــن 

ترکمنســـتان وصـــل اســـت. 
از  پـــس  افغانســـتان  دولـــت  و  مـــردم 
برگـــزاری مراســـم افتتاحیـــه ی تاپـــی در 
ــال  ــوت سـ ــخ 4 حـ ــه تاریـ ــتان بـ افغانسـ
ــروژه  ــن پـ ــه ایـ ــی بـ ــد فراوانـ ۱۳9۶، امیـ
بســـتند و از آن اســـتقبال گـــرِم کردنـــد، 
کافیســـت رسی می زدیـــد بـــه  شـــبکه های 
از  مـــردم  کـــه  و می دیدیـــد  اجتامعـــی 
افتتـــاح ایـــن پـــروژه در افغانســـتان چقـــدر 
خشـــنود بـــه نظـــر می رســـند. رییـــس 
جمهـــور افغانســـتان در مراســـم افتتاحیـــه 
ایـــن پـــروژه در هـــرات گفـــت کـــه مـــردم 
ــدد را  ــای مجـ ــام احیـ ــروز پیـ ــرات امـ هـ
بـــه مـــردم افغانســـتان داده انـــد و هـــرات 
ـــد. وی  ـــد ش ـــیا خواه ـــاه راه آس ـــر ش ـــار دیگ ب
ـــن  ـــد ای ـــه هرچن ـــزود ک ـــن اف ـــر ای ـــاوه ب ع
لولـــۀ گاز اکـــرا از والیت هـــای غربـــی 
ــرای  ــع آن بـ ــا منافـ ــذرد امـ ــور می گـ کشـ

ـــود. در  ـــد ب ـــتان خواه ـــت افغانس ـــی مل متام
ســـوی دیگـــر قربـــان قلـــی بـــردی محمـــدوف 
رییـــس جمهـــور ترکمنســـتان نیـــز روز افتتـــاح 
تاپـــی در افغانســـتان را روزی تاریخـــی بـــرای 
مـــردم افغانســـتان عنـــوان کـــرده و از اشـــراک 
مـــردم در جشـــن گشـــایش آن اظهـــار 

ســـپاس کـــرد.

در پایـــان می توانـــم بگویـــم کـــه اهمیـــت 
ــگان  ــر همـ ــه بـ ــوری کـ ــروژه طـ ــن پـ ایـ
ــه  ــان اســـت در چنـــد ســـطر خاصـ منایـ
نشـــده و در آینـــدۀ نزدیـــک می توانـــد بـــه 
یـــک نقطـــه عطـــف در اقتصـــاد نویـــن 
کشـــور تبدیـــل شـــده و بـــار دیگـــر نقـــش 
ــگان  ــه ُرخ همـ ــه را بـ ــتان در منطقـ افغانسـ

ــاند. بکشـ

تاپی آغاز دوباره فعالیت های بزرگ اقتصادی در کشور

مقاله

جریان مراسم افتتاحیه پروژه تاپی در ترکمنستان
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اقتصاد در شعر اقبال الهوری

ـــه  ـــده ب ـــی دی ـــوادٔه فرهنگ ـــک خان ـــن در ی م
ـــه  ـــی ک ـــل زمان ـــالها قب ـــودم.  س ـــان گش جه
ـــدر و مـــادرم  ـــا پ ـــودم ب مـــن کودکـــی بیـــش نب
ـــب  ـــه از جان ـــوری ک ـــال اله ـــمینار اقب در س
ـــزار  ـــت برگ ـــگ وق ـــات و فرهن وزارت اطاع
ـــا  ـــودم. در آنج ـــرده ب ـــت ک ـــود، رشک ـــده ب ش
ـــث و  ـــال بح ـــعر اقب ـــف ش ـــاد مختل روی ابع
ـــق  ـــتم مطاب ـــن خواس ـــا م ـــد، ام ـــو میش گفتگ
ـــاوت  ـــد متف ـــک دی ـــا ی ـــی ام ب ـــتٔه تحصیل رش
ـــال  ـــعر اقب ـــه ش ـــادی ب ـــد اقتص ـــی دی ـــر یعن ت
نـــگاه کنـــم و در حـــد تـــوان خویـــش بـــه 

ـــردازم.  ـــل آن بپ تحلی
اقبـــال الهـــوری، شـــخصیتی اســـت کـــه 
ـــم  ـــاد ه ـــفه در اقتص ـــعر و فلس ـــاؤه ش برع
ـــاش  ـــام داده و ت ـــم گیری انج ـــای چش کاره
زیـــادی بـــرای بهبـــود فکـــر اقتصـــادی 
ــر در  ــت. وی دو اثـ ــرده اسـ ــورش کـ کشـ
مـــورد اقتصـــاد دارد کـــه یکـــی آن ترجمـــه 
ـــن دو  اســـت و دیگـــری نوشـــتٔه خـــودش.  ای
اثـــر، در حقیقـــت  اولیـــن آثـــار اقتصـــادی 

ــت. ــان اردو اسـ در زبـ
در ایـــن نوشـــته دیـــد اقتصـــادی اقبـــال در 
کتابـــش بـــه نـــام » پـــس چـــی بایـــد کـــرد 

مـــع مســـافر« را اندکـــی مـــی نگریـــم.
ـــارت  ـــا در تج ـــه تنه ـــه ن ـــری ک ـــتین ام نخس
ـــزء  ـــی ج ـــای زندگ ـــام  بخش ه ـــه در مت بلک
ـــت  ـــت اس ـــی و پیرف ـــی ترق ـــم و اساس مه
و در میـــان اشـــعار اقبـــال بـــه آن بـــر مـــی 
ـــت.  ـــراد« اس ـــود اف ـــم، »آرزو در وج خوری

زندگی بر آرزو دارد اساس
خویش را از آرزوی خود شناس

چشم و گوش و هوش تیز از آرزو
مشت خاک الله  خیز از آرزو
هرکه تخم آرزو در دل نکشت

پایامل دیگران چون سنگ و خشت     

آرزو، آدمـــی را بـــه حرکـــت وا میـــدارد، 
طبعـــاً هـــر وقـــت کـــه آرزویـــی در دل 
ـــث  ـــه حی ـــف ب ـــل مختل ـــرد، عوام ـــکل بگی ش
ـــه  ـــان را ب ـــه انس ـــوند ک ـــی ش ـــدا م ـــع پی موان
ــکایت وا  ــه شـ ــدف بـ ــری هـ ــای پیگیـ جـ
ـــاور  ـــود ب ـــه خ ـــی ب ـــر آدم ـــا اگ ـــدارد، ام می
داشـــته باشـــد فقـــط بـــه کار خـــود میبینـــد 
و نتیجـــه ای از آن میگیـــرد و فعاالنـــه در 
ـــه  ـــن موضـــوع را عام حرکـــت میشـــود. همی
اقبـــال در شـــعرش چنیـــن بیـــان میـــدارد:

شکوه کم کن از سپهر الجورد 
جز به گرد آفتاب خود مگرد

از مقام ذوق و شوق آگاه شو
ذره ای، صیاد مهر ماه شو

ـــه در اقتصـــاد و تجـــارت اصـــل  ـــی ک ـــه ی نکت
ـــی  ـــال و دارای ـــروت و م ـــت، ث ـــی اس اساس

ـــد. میباش
چگونـــه میتـــوان بـــا مـــال و دارایـــی 

ــی را  ــال و دارایـ ــر مـ ــرد؟ اگـ ــورد کـ برخـ
در خدمـــت مـــردم قـــرار و از آن بـــه نفـــع 
جامعـــه اســـتفاده کـــرد، از نظـــر اخاقـــی 
ــروز  ــرٔه خوبـــی دارد و امـ و اجتامعـــی مثـ
ســـازمان تجـــارت جهانـــی نیـــز بـــه ایـــن 

ــد: ــال میگویـ ــد. اقبـ ــه میکنـ ــر تکیـ امـ

مال را گر بهر دین باشی حمول
نعم ماُل صالُح گوید رسول

گر نداری اندر این حکمت نظر
تو غام و خواجٔه تو سیم و زر

ــه  ــدی بـ ــر و نیازمنـ ــا فقـ ــا بـ ــاط غنـ ارتبـ
ـــرار  ـــت برق ـــر درس ـــه اگ ـــت ک ـــی اس ـــه ی گون
نگـــردد، رسمایـــه داران موجـــب فســـاد 
ـــام  ـــا قی ـــرا ب ـــا فق ـــتان ی ـــی دس ـــوند و ته میش
خـــود بـــه ایـــن وضـــع، پایـــان میدهنـــد، 

دوکتـــور اقبـــال میگویـــد: 

از تهی دستان گشاد امتان
از چنین منعم فساد امتان

ـــی  ـــان خـــود را مبتن ـــال نظـــام سیاســـی زم اقب
ــتمداران  ــوداگران و سیاسـ ــاد سـ ــر اتحـ بـ
ــه  ــی بـ ــینی یکـ ــم نشـ ــا از هـ ــد، امـ میدانـ

جـــای دیگـــری هشـــدار داده میرسایـــد: 
خود بدانی پادشاهی قاهری است
قاهری در عر ما سوداگری است

اقتصـــاد در شـــعر اقبال الهوری
نویسنده: زهره بهار یام
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تختٔه دکان رشیک تخت و تاج
از تجارت نفع و از شاهی خراج

آن جهان بانی که هم سوداگر است
بر زبانش خیر و اندر دل رش است

بازاریابـــی یـــک بخـــش اساســـی ادارٔه 
تجـــارت اســـت و در آن رابطـــه میـــان 
ـــزایی دارد  ـــت بس ـــری اهمی ـــنده و مش فروش
ـــی  ـــده و اساس ـــز عم ـــن نی ـــت طرفی و رضای
ــن  ــال در ایـ ــه اقبـ ــود. عامـ ــمرده میشـ شـ

زمینـــه مـــی گویـــد:

وقت سوا خند خند و کم خروش
ما چو طفانیم و او شکر فروش

محرم از قلب و نگاه مشری است
یارب این سحراست یا سوداگری است

و امـــا، رویـــٔه نیـــک و خـــوش خویـــی 
ـــی  ـــازار یاب ـــاس ب ـــت، اس ـــی نیس ـــا کاف تنه
ـــد  ـــوال جدی ـــت و ام ـــا کیفی ـــال ب ـــن م داش

و نـــو اســـت. اقبـــال هـــم میرسایـــد:

درگذر از رنگ و بوهای کهن
پاک شو از آرزوهای کهن

تولیـــدات نـــو در پرتـــو عنـــارص دیگـــر 
ـــد از ســـازماندهی،  ـــارت ان اقتصـــادی کـــه عب
اداره و پانگـــذاری تولیـــد یـــا فـــروش 
اهمیـــت بیشـــر اقتصـــادی پیـــدا میکنـــد. 
ســـازماندهی نشـــانٔه وحـــدت و نظـــم اســـت.  
ـــا  ـــو ب ـــم و ن ـــاط دارد و نظ ـــا اداره ارتب ـــم ب نظ

ـــازماندهی  ـــٔه  اداره در س ـــذاری. اندیش پانگ
ـــت،  ـــدت اس ـــاره وح ـــه در ب ـــل ک ـــت ذی از بی

ـــردد. ـــد درک گ ـــن میتوان چنی

برگ و ساز کاینات از وحدت است
اندرین عامل حیات از وحدت است

ـــعر  ـــن ش ـــد در ای ـــده جدی ـــا ای ـــذاری ب  پانگ
ـــد:  ـــی آی ـــان م ـــه بی ـــن ب ـــال چنی اقب

این کهن سامان نیرزد با دو جو
نقش بند آرزوی تازه شو

وباخـــره همـــه مســـایل اقتصـــادی بـــا 

محاســـبه و حســـاب رس و کار دارد. اقبـــال 
ــد:  ــه میگویـ در زمینـ

عامل موجود را اندازه کن
در جهان خود را بلند آوازه کن

بررســـی دیـــدگاه هـــای اقتصـــادی عامـــه 
ـــه  ـــاز ب ـــعارش نی ـــا و اش ـــته ه ـــال در نوش اقب
ـــا  ـــن ج ـــد و در ای ـــری دارن ـــرده ت ـــث گس بح
ـــم  ـــی کنی ـــنده م ـــه بس ـــد نکت ـــن چن ـــه همی ب
ــاد را در  ــوم اقتصـ ــه مفهـ ــم  کـ و آرزومندیـ
اشـــعار اقبـــال در حـــد تـــوان بـــه خوبـــی 

ـــیم. ـــرده باش ـــان ک بی
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همــواره انســان هــا ســعی وتــاش کــرده انــد 
ــق  ــخص موف ــک ش ــود ی ــی خ ــا در زندگ ت
ــت  ــه موفقی ــد ب ــند و بتوانن ــاب باش و کامی
دســت پیــدا مناینــد و تــا اکنــون  انســان هــا 
در پــی دســت یافــن بــه موفقیــت و راز های 
موفقیــت هســتند و زمانــی کــه بــه اشــخاص 
موفــق روبــرو میشــوند از آنهــا میپرســند کــه 
راز موفقیــت شــام در چیســت و چگونــه 

شــام بــه موفقیــت دســت یافتیــد؟
در حالــی کــه موفقیــت یــک توانایــی اســت 
کــه هــر انســان میتوانــد بــا کوشــش و تــاش  
ــان  ــردی همزم ــچ ف ــد و هی ــه آن دســت یاب ب
ــق  ــان موف ــک انس ــث ی ــش منحی ــا پیدای ب
ــم  ــه کنی ــر خاص ــی اگ ــد،  یعن ــا منی آی بدنی

ــت. ــابی اس ــی اکتس ــک توانای ــت ی موفقی
ــن  ــم، تعیی ــذ تصمی ــارت از اخ ــت عب موفقی
هــدف، داشــن انگیــزه، قصــد و اراده و 
ــدف  ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــاش ب ــعی و ت س
ــت  ــه موفقی ــیدن ب ــای  رس ــد. رازه را گوین

ــوارد. ــن م ــز همی ــت ج ــزی نیس چی

چــون اتخــاذ تصمیــم نخســتین گام رســیدن 
موفقیــت  نخســت  رشط  و  موفقیــت  بــه 
میباشــد، لــذا زمانــی کــه تصمیــم گرفتــه شــد 
ــی  ــر اســاس یــک هــدف باشــد. یعن ــد ب بای
بــرای خــود هــدف تعییــن منایــد و انگیــزه و 
ــه طــرف  ــی کــه شــخص را ب احســاس باطن
هدفــش ســوق میدهــد را خــود پــرورش 
دهــد. در گام هــای بعدی قصد داشــته باشــد 
ــدام و  ــه هــدف خــود اق ــرای رســیدن ب ــا ب ت

ــد. ــاش منای ت
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه آمدیــم ایــن فرمــول  

ســاده میتوانــد ترســیم گــردد.
در کنــار ایــن فرمــول  برخــی عملکــرد هــای 
مثبــت دیگــر نیــز میتوانــد بــه انســان کمــک 
ــات  ــی جم ــدن بعض ــه خوان ــد از جمل کن

ــزه بخــش اســت. انگی
شــامری از ایــن جمــات را گــرد آوری کــرده 

: یم ا
۱- بــرای رشوع کــردن و رســیدن بــه موفقیت 

زمــان مهــم نیســت )عبداملدثر رســتمی(
ــه  ــت، بلک ــادی نیس ــد ش ــت کلی ۲- موفقی
شــادی کلیــدی موفقیــت اســت. اگــر آنچــه 
ــی،  ــته باش ــت داش ــی را دوس ــام میده انج

ــن( ــن کی ــد. )هرم ــی ش ــق خواه موف
ــای  ــت ه ــا و موفقی ــبختی ه ــه خوش ۳- هم
کــه بــه مــن رو آوردنــد از درهــای وارد شــد 

کــه آنهــا را بــه دقــت بســته بــودم.

4- موفقیــت بــه روی ســتون هــای شکســت 
شــکل میگیــرد.  

) رسی چری(
ــرای شــام  ــم فرمــول موفقیــت را ب ۵-منیتوان
بیــان کنــم، امــا اگــر فرمــول شکســت را مــی 
ــه را  ــید هم ــه بکوش ــت ک ــن اس ــد ای خواهی

ــد. )اســوپ( راضــی نگهداری
آموزنــده  موفقیــت  از  بیــش  ۶-شکســت 
ــی  ــتباه من ــچ گاه اش ــه هی ــی ک ــت، کس اس
رســید.  منــی  جایــی  بــه  هرگــز  کنــد، 

)راکفلــر(

مقالـــه موفقیـــت

راز موفقیـــت
نویسنده: عبداملدثر رستمی- محصل حقوق

مقاله

شامره اول - سال اول - حمل 1397  گنجینـــه کاردان

 

 موفقیت

 قصد اراده داشن انگیزه تعین هدف اخذ تصمیم
سعی و 

 + + + + تاش

12



گنجینـــه کاردان

مقاله

مفهوم و مزایای حکمیت در حل و فصل اختافات تجارتی

هـــرگاه بحـــث حـــل و فصـــل اختافـــات 
ـــن  ـــه در ذه ـــع ک ـــا مرج ـــردد، تنه ـــرح میگ مط
ـــات  ـــن اختاف ـــردن ای ـــه ک ـــرای فیصل ـــان ب م
خطـــور مینامیـــد محاکـــم  اســـت. بـــا 
گذشـــت زمـــان تغییـــر و انکشـــاف هـــای 
مختلـــف  هـــای  عرصـــه  در  زیـــادی 
علـــوم و فنـــون ایجـــاد شـــده اســـت، کـــه 
خوشـــبختانه ایـــن تحـــوالت تاثیرگـــذاری 
ــوم  ــر چگونگـــی و تکامـــل علـ ــادی بـ زیـ
ـــت.  ـــته اس ـــوق گذاش ـــه حق ـــانی از جمل انس
ـــم  ـــر محاک ـــی، دیگ ـــع مرق ـــروزه در جوام ام
ـــری در  ـــم گی ـــع تصمی ـــه و مرج ـــه گزین یگان
ـــا  ـــیوه ه ـــه ش ـــت، بلک ـــی نیس ـــه قضای عرص
ـــر  ـــرف ت ـــم م ـــر، ک ـــهل ت ـــای س و روش ه
ـــه  ـــش گرفت ـــه آزمای ـــر را ب ـــع ت ـــی رسی و حت
انـــد کـــه تـــا حـــدودی زیـــادی ایـــن روش 
هـــا در بهبـــود و گســـرش سیســـتم هـــای 
ــده  ــع شـ ــد واقـ ــا ممـ ــور هـ ــی کشـ قضایـ
ـــش  ـــه نق ـــا ک ـــیوه ه ـــن ش ـــه ای ـــد. از جمل ان
ـــول  ـــاد تح ـــده ی را در ایج ـــم و ارزن ـــا مه بس
در عرصـــه حـــل و فصـــل اختافـــات 
داشـــته اســـت و حتـــی در اغلـــب مـــوارد 
نســـبت بـــه محاکـــم ارجیحـــت  دارد، 
ـــان  ـــه در زب ـــت ک ـــت. حکمی ـــت اس حکمی
انگلیســـی بـــر آن )Arbitration(میگوینـــد، 
ـــن  ـــای جایگزی ـــیوه ه ـــی از ش ـــه یک از جمل
ـــف  ـــک تعری ـــد. در ی ـــات میباش ـــل اختاف ح
 )CIArb(ـــاد ـــرف نه ـــه از ط ـــع ک ـــبتا جام نس
ـــن  ـــت چنی ـــه اس ـــورت گرفت ـــت ص از حکمی
ـــر  ـــد غی ـــک فرآین ـــت ی ـــت: “ حکمی ـــده اس آم

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــل اختافات ـــرای ح ـــی ب قضای
ـــک  ـــتقل - ی ـــوم مس ـــخص س ـــک ش در آن ی
ـــد."  ـــی کن ـــاذ م ـــم الزم را اتخ ـــم - تصمی حک
تجارتـــی  حکمیـــت  قانـــون  همچنـــان 
ــرۀ  ــال ۱۳۸۵ در فقـ ــذۀ سـ ــتان نافـ افغانسـ
دوم مـــادۀ ۲ خویـــش حکمیـــت را چنیـــن 
تعریـــف کـــرده اســـت: "حکمیـــت عملیـــه 
الزم االجرایـــی اســـت کـــه بـــه اســـاس آن 
حکـــم یـــا حکـــم هـــا یـــا اداره حکمیـــت 
باالثـــر تقاضـــا و توافـــق طرفیـــن یـــا قـــرار 
ــه را مبنظـــور  ــه، خدمـــات بیطرفانـ محکمـ
ـــات  ـــه منازع ـــع و عادالن ـــل رسی ـــل و فص ح
ناشـــی از قـــرارداد معامـــات اقتصـــادی و 
تجارتـــی، انجـــام میدهنـــد." همچنـــان در 
فقـــرۀ اول مـــادۀ مذکـــور از حکـــم چنیـــن 
تعریـــف بـــه عمـــل آمـــده اســـت: "حکـــم 
شـــخص اســـت کـــه وظیفـــۀ حکمیـــت را 
ــده دارد."  ــه عهـ ــی بـ ــات تجارتـ در منازعـ
ـــی  ـــک قاض ـــه ی ـــبیه ب ـــم ش ـــک حک ـــش ی نق
ـــات  ـــت تریف ـــد در حکمی ـــر چن ـــت، ه اس
ـــه  ـــر گرفت ـــم در نظ ـــه در محاک ـــی ک آن چنین

ـــدارد و معمـــوال حکـــم  مـــی شـــود، وجـــود ن
هـــا دارای تخصـــص در عرصـــه مشـــخص 

کـــه فعالیـــت دارنـــد هســـتند. 
مراحل حکمیت از این قرار است:

ــاف  ــاع اختـ ــرای ارجـ ــن بـ ــق جانبیـ توافـ
ــایان  ــت. )شـ ــی اسـ ــت حتمـ ــه حکمیـ بـ
یـــادآوری اســـت کـــه طرفیـــن در ایـــن 
ـــزاری  ـــی برگ ـــون: چگونگ ـــوارد چ ـــق م تواف
جلســـه حکمیـــت، قوانیـــن قابـــل اجـــرا و 
محـــل برگـــزاری جلســـه حکمیـــت را درج 

مینامینـــد.(
ـــر دو  ـــط ه ـــا توس ـــم ه ـــاب حک ـــق انتخ ح
ـــک  ـــدام ی ـــر ک ـــت، و ه ـــوظ اس ـــرف محف ط

ـــد.  ـــی مینامین ـــم معرف ـــر حک نف
ســـپس حکـــم هـــای پیشـــنهاد شـــده، 
ــز  ــه مرکـ ــود را بـ ــای خـ ــه هـ ــار نامـ اعتبـ

مفهـــوم و مزایـــای حکمیت در حل 
ـــات تجارتی و فصل اختالف

نویسنده: اصیل زرنگ

ادامه مطلب در صفحه 35...
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چهل بهرینگنجینـــه کاردان

کاردان

پوهنتـــون کاردان قـــرار اســـت در مـــاه ثـــور 
ســـال روان محفـــل قدردانـــی از چهـــل 
ـــون  ـــن پوهنت ـــل ای ـــن چه ـــر س ـــن زی بهری
را راه انـــدازی کنـــد. نامـــزدان پـــس از 
ــان الـــی  ــتی های شـ ــتادن درخواسـ فرسـ
ــه  ــط کمیتـ ــال روان، توسـ ــور سـ 10 ثـ
ــتگی های  ــاس شایسـ ــر اسـ ــش بـ گزینـ
رهـــری،  کتگوری هـــای  در  شـــان 

و  در جامعـــه  تأثیرگـــذاری  خدمـــت، 
ارزیابـــی  اکادمیـــک،  دســـت آوردهای 
ـــر  ـــره برت ـــل چه ـــان آن چه ـــده و از می گردی
ــل  ــک محفـ ــی یـ ــده و طـ ــاب شـ انتخـ

ویـــژه تقدیـــر می گردنـــد.
اگـــر شـــام کـــدام دوســـت تـــان را 
کتگوری هـــای  در  کـــه  می شناســـید 

چشـــم گیری  دســـت آوردهای  فـــوق 
ــورم  ــا دریافـــت فـ ــد بـ ــد، می توانیـ دارنـ
ســـایت  وب  طریـــق  از  درخواســـتی 
پوهنتـــون کاردان، وی را ثبـــت نـــام مناییـــد 
ـــی  ـــام توانای ـــد ش ـــر می کنی ـــر فک ـــا اگ و ی
رقابـــت در ایـــن پروســـه رقابتـــی را داریـــد، 

پـــس خـــود را ثبـــت نـــام مناییـــد.

برگزاری سومین دور محفل چهل 
بهرتین
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تحقیقـــی  ژورنـــال  نخســـتین  از 
پوهنتـــون کاردان پیرامـــون »علـــوم 
اقتصـــادی و مدیریـــت« رومنایـــی 
کـــه  محفلـــی  در  آمـــد.  بعمـــل 

تـــاالر  در  مناســـبت  همیـــن  بـــه 
کاردان  پوهنتـــون  کنفرانس هـــای 
ــن  ــس ایـ ــود، رئیـ ــده بـ ــزار شـ برگـ
ـــا  ـــی ب ـــن رحامن ـــای روئی ـــون آق پوهنت

ـــرده از روی  ـــن پ ـــوار و برداش ـــع ن قط
نخســـتین ژورنـــال پوهنتـــون کاردان، 

رســـامً از آن رومنایـــی کـــرد.

رومنایی از نخستین ژورنال تحقیقی  
پوهنتون کاردان 

کاردان

رومنایی از نخستین ژورنال تحقیقی  پوهنتون کاردان 
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دانستنی ها

شناســـایی مدارهای مغـــزی رفتارهای 
لـــذت جویانه ی مغز 

بـــر  دانشـــمندان  کـــه  اســـت  مدتهـــا 
ایـــن باورنـــد »آمیگـــدال مرکـــزی« کـــه 
ســـاختاری در عمـــق مغـــز اســـت، بـــا 
ـــای  ـــه رخ داده ـــش ب ـــرس و واکن ـــاس ت احس
ناخوشـــایند، مرتبـــط اســـت. گروهـــی 
ام آی تـــی،  عصب شناسان دانشـــگاه  از 
کشـــف  ســـاختار  ایـــن  در  را  مـــداری 
ــی  ــای پاداشـ ــه رخ دادهـ ــه بـ ــد کـ کرده انـ
واکنـــش می دهـــد. در مطالعـــه ای کـــه 
بـــر روی موش هـــا انجـــام گرفـــت، فعـــال 
ـــن  ـــای معی ـــا محرک ه ـــدار ب ـــن م ـــردن ای ک
ـــری  ـــرک بیش ـــوان مح ـــا حی ـــد، ت ـــث ش باع
را طلـــب کنـــد. همچنیـــن ایـــن محققـــان 
بـــه  واکنش هـــا  کنرل کننـــده ی  مـــدار 
اتفاقـــات ترســـناک را نیـــز پیـــدا کر ده انـــد، 
ـــزی  ـــدال مرک ـــا در آمیگ ـــر نورون ه ـــا بیش ام

ــتند. ــر هسـ ــاداش درگیـ ــدار پـ در مـ

ــوژی و  ــتاد بیولـ ــگاوا« اسـ ــومو تانـ »سوسـ
و  یادگیـــری  موسســـه ی  عصب شناســـی 
ـــک  ـــز جنتی ـــر مرک ـــکاور و مدی ـــه ی پی حافظ
مـــدار عصبـــی RIKEN-MIT در موسســـه ی 
»تعجب برانگیـــز  می گویـــد:  پیـــکاور 
ارتقـــای  زیرمجموعه هـــای  کـــه  اســـت 
ــتند؛  ــراوان هسـ ــیار فـ ــت، بسـ ــار مثبـ رفتـ
ـــیاری  ـــه بس ـــت ک ـــزی اس ـــاف چی ـــرا برخ چ
ــد.«  ــر می کردنـ ــوزه فکـ ــن حـ ــراد ایـ از افـ
ــه  ــن مقالـ ــد ایـ ــنده ی ارشـ ــگاوا نویسـ تانـ
اســـت کـــه در ۲۲ مـــارچ ۲۰۱۷ در مجلـــه ی 
نـــورون چـــاپ شـــده اســـت. نویســـندگان 
رهـــر ایـــن مقالـــه جاشـــوا کیـــم و ژانیـــو 

ژانـــگ دانشـــجویان ارشـــد هســـتند. 

هوش مصنوعی
بســـیاری  پیش بینی هـــای  کرزویـــل،  ری 
ـــته  ـــی داش ـــوش مصنوع ـــده ه ـــاره ی آین درب
اســـت و بســـیاری از آن هـــا بـــه حقیقـــت 
بـــه  خـــود  کتـــاب  در  او  پیوســـته اند. 
ــه  ــمند« کـ ــین های هوشـ ــر ماشـ نام »عـ
ــی  ــد چیزهایـ ــر شـ ــال 1990 منتـ در سـ
همه گیـــر  و  رسیـــع  مقبولیـــت  ماننـــد 
ــای  ــیدنی، فضـ ــای پوشـ ــت، ابزارهـ اینرنـ
ــی در  ــوش مصنوعـ ــت هـ ــری، و قابلیـ ابـ
شـــطرنج بازان  بهریـــن  شکســـت دادن 
کـــرده  پیش بینـــی  را   ،۲۰۰۰ در  جهـــان 
 ۱99۷ در  پیش بینی هـــا  )ایـــن  بـــود. 
ــور کلـــی، ادعـــا  ــه طـ رخ داده  بـــود.( بـ
می شـــود کـــه کرزویـــل از نـــرخ دقـــت ۸۶ 
درصـــدی در مـــورد پیش بینی هایـــش در 

ــوردار اســـت. ــاب برخـ ــن کتـ ایـ

ــود  ــد بـ ــادر خواهـ ــی قـ ــوش مصنوعـ هـ
ــر از او،  ــی بهـ ــا حتـ ــان یـ ــی انسـ به خوبـ

اثـــر هـــری خلـــق کنـــد.

حـــارض  درحـــال  کمپیوتـــر  هـــا 
موســـیقی  می کننـــد،  داستان نویســـی 
بـــه  می کشـــند.  نقاشـــی  و  می ســـازند 
گفتـــه ی کرزویـــل، تـــا رســـیدن بـــه آثـــار 
خلـــق شـــده ای در ســـطح انســـان، فقـــط 

بحـــث زمـــان مطـــرح اســـت. 

نقـــاش  چنـــد  نقاشـــی های  اخیـــرا، 
برجســـته را در اختیـــار یـــک ســـامانه ی 
ــد، و از او  ــرار دادنـ ــی قـ ــوش مصنوعـ هـ
ــری  ــه روش هـ ــی ها را بـ ــتند نقاشـ خواسـ

معلومات

دانســـتنی ها
منبع: مجله علمی ایلیاد

مثا شـــب  کنـــد-  بازآفرینـــی  دیگـــری 
شـــده  بازآفرینـــی  پرســـتاره ی ون گوک 
عالـــی  نتایـــج  مانـــش.  ادوارد  توســـط 
بـــود. کرزویـــل می گویـــد: “پنـــج، شـــش 
ــی  ــی حتـ ــوش مصنوعـ ــش، هـ ــال پیـ سـ
منی توانســـت فـــرق بیـــن ســـگ و پشـــک 
ــم  ــون هـ ــی اکنـ ــد. ولـ ــخیص دهـ را تشـ
می توانـــد تفـــاوت بیـــن آن هـــا را بگویـــد و 
هـــم می توانـــد صدهـــا موضـــوع دیگـــر را 

درک کنـــد”

با اتصال به فضای ابری، مهارت های 
زبانی مان را بهبود می بخشیم.

می گویـــد  همچنیـــن،  کرزویـــل، 
ــام  ــر ارقـ ــمند، به خاطـ ــای هوشـ تیلفون هـ
بی شـــامر محاســـباتی و داده هایـــی کـــه 
ـــا  ـــد، م ـــرار دهن ـــا ق ـــار م ـــد در اختی می توانن
را میلیون هـــا برابـــر باهوش تـــر از آدم هـــای 
۲۰ ســـال پیـــش می کننـــد. روزی از راه 
ــود  ــتگاهی وجـ ــچ دسـ ــه هیـ ــد کـ می رسـ
نـــدارد کـــه بخواهیـــد در دســـت بگیریـــد- 
یـــک چیـــپ در قـــر نئوکورتکـــس مغـــز، 
ـــل  ـــری متص ـــای اب ـــه فض ـــتقیام ب ـــا را مس م
می کنـــد. کرزویـــل می گویـــد “مـــا بـــا 
پیونـــد خـــوردن بـــه هـــوش مصنوعـــی 

. یم ش ترمی شـــو هو با

بـــرای  بیشـــری  بالقـــوه ی  راه هـــای 
اشـــراک گذاری زبـــان دراختیـــار خواهیـــم 
ـــه  ـــد بافاصل ـــد بتوانی ـــور کنی ـــت.” )تص داش
 Thesaurus.com ـــا ـــه Dictionary.com ی ب

دسرســـی پیـــدا کنیـــد.(

دانستنی ها
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دانستنی ها

ما قادر خواهیم بود داستان ها را 
به صورت شخصیت های داستانی 

تجربه کنیم.
هـــوش  آینـــده  دربـــاره  کرزویـــل 
واقعیـــت  وقتـــی  مصنوعی می گویـــد، 
همه جانبه تـــر  و  واقعي تـــر  مجـــازی، 
شـــود، یـــک بُعـــد کامـــا جدیـــد بـــه 
داســـتان رسایی اضافـــه خواهـــد کـــرد: 
ــم  ــت برداریـ ــک هدسـ ــم یـ ــا می توانیـ مـ
از چشـــم قهرمـــان اصلـــی داســـتان  و 
)پروتاگونیســـت( بـــه دنیـــا بنگریـــم. راوی 
می کنـــد  دیکتـــه  مـــا  بـــه  را  داســـتان 
درحالی کـــه مـــا خودمـــان آن چـــه درون 
ــه  ــد را تجربـ ــاق می افتـ ــتان اتفـ ــن داسـ ایـ

. می کنیـــم
 )iPhone X( 10 اپل رسام از آیفون

رومنایی کرد
آیفـــون 10 دقیقـــا مشـــابه هـــامن تصاویـــر 
فـــاش شـــده ای اســـت کـــه مـــاه هاســـت 
در شـــایعات شـــاهد آن بـــوده ایـــم؛ یـــک 
ـــه  ـــیه ک ـــدون حاش ـــگر ب ـــا منایش ـــل ب موبای
فقـــط بخـــش کوچکـــی از آن بـــه دوربیـــن 
ـــده  ـــاص داده ش ـــگرها اختص ـــلفی و حس س

اســـت.

تیـــم کـــوک پـــس از بـــه منایـــش درآمـــدن 
ــون 10،  ـــمی از آیفـ ــر رس ــن تصاویـ اولیـ
ـــی  ـــرد: »ط ـــاز ک ـــه آغ ـــن گون ـــی آن را ای معرف
یـــک دهـــه گذشـــته، مـــا همـــواره بـــا نـــوآوری 
پشـــت نـــوآوری در حـــال حرکـــت رو بـــه 
ـــیم،  ـــه برس ـــن نقط ـــه ای ـــا ب ـــم ت ـــوده ای ـــو ب جل
زمانـــی کـــه مـــی توانیـــم دســـتگاه های 
هوشـــمند تـــر و خاقانـــه تـــر از همیشـــه 

بســـازیم.”
پشـــت  و  جلـــو  در   10 آیفـــون  بدنـــه 
دســـتگاه از شیشـــه ســـاخته شـــده و در دو 
رنـــگ بـــه دســـت مشـــریان مـــی رســـد: 
ـــل  ـــره ای. اپ ـــری )Space Gray( و نق خاکس
 Super بـــا عنـــوان X از منایشـــگر آیفـــون
Retina یـــاد مـــی کنـــد، کـــه بـــا داشـــن 

ـــن  ـــت تری ـــا کیفی تراکـــم پیکســـلی 458ppi ب
ـــی  ـــوب م ـــون محس ـــا کن ـــون ت ـــگر آیف منایش

شـــود.
ـــی  ـــگر 5.8 اینچ ـــک منایش ـــه ی ـــون 10 ب آیف
ــن  ــه از رزولوشـ ــده کـ ــز شـ OLED مجهـ

2436x۱۱۲۵ برخـــوردار اســـت. اپـــل در 
ـــخ  ـــار در تاری ـــتین ب ـــرای نخس ـــون 10 ب آیف
ـــور  ـــه ط ـــنای home را ب ـــه آش ـــون، دکم آیف
ــرده و آن را  ــذف کـ ــتگاه حـ ــل از دسـ کامـ
ـــن  ـــوایپ از پایی ـــت س ـــک حرک ـــن ی جایگزی
صفحـــه بـــه ســـمت بـــاال منـــوده اســـت. 
ـــی  ـــه فزیک ـــذف دکم ـــاف و ح ـــن اوص ـــا ای ب
 Touch ID ــر انگشـــت ــگر اثـ ــوم، حسـ هـ
ـــاوری  ـــده و فن ـــذف ش ـــون X ح ـــم در آیف ه
جدیـــدی بـــه نـــام Face ID جایگزیـــن آن 

ـــت. ـــته اس گش
ـــد  ـــی توانن ـــران م ـــف Face ID، کارب ـــه لط ب
ـــل آن  ـــون قف ـــه آیف ـــردن ب ـــگاه ک ـــا ن ـــا ب تنه

را بازگشـــایی کننـــد. کاربـــران بـــرای ایـــن 
کار الزم اســـت کـــه بـــه شـــکاف کوچـــک 
تعبیـــه شـــده در قســـمت بـــاالی دســـتگاه 

ـــد. ـــگاه کنن ن
یـــک  ترکیـــب  از   Face ID تکنالـــوژی 
دوربیـــن  و  رسخ(  )تحـــت   IR سیســـتم 
ـــت.  ـــده اس ـــود آم ـــه وج ـــتگاه ب ـــروی دس پی
ـــد در  ـــون 10بتوان ـــه آیف ـــن ک ـــرای ای ـــل ب اپ
ــخیص  ــان را تشـ ــره تـ ــم چهـ ــی هـ تاریکـ
ـــم  ـــوص ه ـــن مخص ـــور افک ـــک ن ـــد، ی بده
ـــی  ـــه م ـــرده ک ـــه ک ـــتگاه تعبی ـــوی دس در جل
ــور  ــا نـ ــور یـ ــدون نـ ــط بـ ــد در رشایـ توانـ
 Face ID ــخیص ــک تشـ ــه کمـ ــف بـ ضعیـ

بیایـــد.
کار  کـــه  ایـــن  بـــرای  اپـــل  همچنیـــن 
ــت  ــت وقـ ــا در حالـ ــره هـ ــخیص چهـ تشـ
واقعـــی بـــه طـــور کامـــل و بـــدون نقـــص 
پـــردازش شـــود، از یـــک موتـــور عصبـــی 

ــت. ــه اسـ ــک گرفتـ ــی کمـ اختصاصـ
ـــه  ـــری زلزل ـــرای اندازه گی ـــر ب ـــرا دیگ چ

از ریشـــرت اســـتفاده منی    کننـــد؟
ــه آمـــد؟ از  بـــر رس مقیـــاس »ریشـــر« چـ
ـــم  ـــان عل ـــر در زب ـــرا دیگ ـــی و چ ـــه زمان چ
اســـتفاده  زلزلـــه  بـــرای ســـنجش  آن  از 

؟ منی کننـــد
ــا  ــه در رسارس دنیـ ــارض زلزلـ ــال حـ در حـ
ســـنجیده   )MW( بـــزرگا  مقیـــاس  بـــا 
ــر« از  ــد »ریشـ ــرا واحـ ــا چـ ــود. امـ می شـ
دور خـــارج شـــده اســـت؟ جـــواب ســـاده 
ـــر  ـــت بیش ـــا دق ـــزرگا« ب ـــه »ب ـــت ک ـــن اس ای
بزرگـــی زمیـــن لـــرزه را انـــدازه می   گیـــرد و 
ـــده  ـــر ش ـــن ریش ـــل جایگزی ـــن دلی ـــه همی ب
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اســـت.
ــه  ــت کـ ــکلی داشـ ــه مشـ ــرت چـ ریشـ

می شـــد؟ جایگزیـــن  بایـــد 
بـــا ریشـــر تنهـــا از روی دامنـــه بلندتریـــن 
مـــوج لرزهـــا، بزرگـــی زلزلـــه را محاســـبه 
ــری از  ــات دیگـ ــچ اطاعـ ــد. هیـ می کردنـ
امـــواج زلزلـــه در نظـــر گرفتـــه منی شـــد. 
ــه و  ــی زلزلـ ــا بزرگـ ــر تنهـ ــع ریشـ در واقـ

کانـــون زلزلـــه را نشـــان مـــی داد.
ـــال ۱9۳۵  ـــر در س ـــز ریش ـــه چارل ـــی ک زمان
ـــول  ـــودش قب ـــرد، خ ـــداع ک ـــد را اب ـــن واح ای
ـــخصه  ـــچ مش ـــر هی ـــد ریش ـــه واح ـــت ک داش
فزیکـــی اساســـی را انـــدازه منی گیـــرد. 
ریشـــر بیشـــر بـــرای مطالعـــه زلزله هـــای 
ــت  ــوب ایالـ ــل های جنـ ــوص گسـ مخصـ
داشـــت؛  کاربـــرد  امریـــکا  کالیفرنیـــای 
جایـــی کـــه چارلـــز ریشـــر کار می کـــرد.

ایســـتگاه های  شـــدن  بیشـــر  بـــا 
شـــد  مشـــخص  دنیـــا  در  لرزه نـــگاری 
ــن  ــرای زمیـ ــا بـ ــر تنهـ ــاس ریشـ ــه مقیـ کـ
لرزه هایـــی بـــا فرکانـــس مشـــخص و در 
جغرافیایـــی بـــا فواصـــل محـــدود کارآیـــی 
ــه،  ــی زلزلـ ــری بزرگـ ــرای اندازه گیـ دارد. بـ
مقیاس هـــای جدیـــدی )مثـــل دو مقیـــاس 
ـــزرگای امـــواج  ـــزرگای امـــواج حجمـــی و ب ب
ســـطحی( تعریـــف شـــد امـــا هـــر کـــدام 
ــدوده  ــرای محـ ــم بـ ــا هـ ــن مقیاس هـ از ایـ
فرکانـــس مشـــخص و نـــوع خاصـــی از 

ــرد دارد. ــه کاربـ ــیگنال زلزلـ سـ
راه چـــاره زلزله شناســـان بـــرای برطـــرف 
مقیاس هـــای  محدودیت هـــای  کـــردن 
مختلـــف، در ســـال ۱9۷۰ پیـــدا شـــد؛ 
زمانـــی کـــه به اتفـــاق تصمیـــم گرفتنـــد 

دانستنی ها

ــا  ــد. بـ ــتفاده کننـ ــزرگا« اسـ ــد »بـ از واحـ
ــان  ـــاس، متخصصـ ــن مقی ـــتفاده از ایـ اس
از  دامنـــه  یـــک  بررســـی  بـــه  دیگـــر 
ــه  ــد. بلکـ ــا منی کننـ ــه اکتفـ ــواج زلزلـ امـ
ـــتگاه های  ـــه از دس ـــری را ک ـــات بیش اطاع
محاسباتشـــان  در  می گیرنـــد  زلزله نـــگار 
منظـــور می کننـــد تـــا بـــه عـــددی برســـند 
ـــاوه  ـــت. ع ـــه اس ـــی زلزل ـــرف بزرگ ـــه مع ک
ــه  ــر ایـــن بـــزرگا مشـــخص می کنـــد کـ بـ
چـــه مقـــدار انـــرژی بـــرای تولیـــد امـــواج 
ـــن  ـــزرگا همچنی ـــت. ب ـــده الزم اس ـــت ش ثب
ـــدازه  ـــر ان ـــن فاکتورهـــای زی ـــا در نظـــر گرف ب

ــد: ــن می کنـ ــه را تعییـ ــی زلزلـ بزرگـ
ــل.  ــه گسـ ــده بـ ــار وارد شـ ــروی فشـ - نیـ
ـــل  ـــد تحم ـــار از ح ـــن فش ـــزان ای ـــی می وقت
گســـل  ســـطح  در  پوســـته  ســـنگ های 
در  لغـــزش  بـــه  گســـل  شـــد،  بیشـــر 
ــت. ــه اسـ ــی زلزلـ ــن لغزشـ ــد. چنیـ می آیـ

ــه  ــای زلزلـ ــواع موج هـ ــزرگا انـ ــاس بـ مقیـ
ــه کل  ــا کـ ــن معنـ ــه ایـ ــرد بـ را در برمی گیـ
انـــرژی آزاد شـــده توســـط زلزلـــه را نشـــان 

می دهـــد.

مرکالی؛ واحد اندازه گیری
ــی«  ــه »بزرگـ ــع بـ ــا راجـ ــال تنهـ ــا به حـ تـ
زلزلـــه صحبـــت کردیـــم. امـــا دانشـــمندان 

»قـــدرت یـــا شـــدت« زلزلـــه را بـــا واحـــد 
انـــدازه  »مرکالـــی«  نـــام  بـــه  دیگـــری 

. می گیرنـــد
ـــب  ـــدرت تخری ـــع ق ـــی در واق ـــاس مرکال مقی
ـــاوه  ـــه ع ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــه را نش ـــک زلزل ی
ـــه روی  ـــرزش زلزل ـــه، تاثیرل ـــی زلزل ـــر بزرگ ب
ــر را در  ــاخت بـ ــازه های سـ ــردم و سـ مـ

ـــرد. ـــی گی ـــر م نظ
ـــه  ـــه همیش ـــی زلزل ـــه بزرگ ـــت ک ـــد دانس بای
ـــه  ـــه رابط ـــب( زلزل ـــدرت تخری ـــدت )ق ـــا ش ب
نـــدارد. مثـــا در زلزله هایـــی  مســـتقیم 
کـــه در فـــروری ۲۰۱۰ بـــا بـــزرگای ۸.۸ 
در چیلـــی اتفـــاق افتـــاد ۷۰۸ نفـــر کشـــته 
شـــدند در حالـــی کـــه در هـــامن ســـال در 
ـــش از ۲۰۰  ـــزرگای ۷ بی ـــه ب ـــی ب ـــه هاییت زلزل

ـــدند. ـــته ش ـــر کش ـــزار نف ه
ــن  ــا ایـ ــن حرف هـ ــای ایـ ــا معنـ ــاال آیـ حـ
توصیـــف  و  درک  بـــرای  کـــه  اســـت 
ـــد  ـــاس جدی ـــد مقی ـــه بای ـــک زلزل ـــی ی بزرگ
ــای  ــرای زلزله هـ ــر. بـ ــم؟ خیـ ــاد بگیریـ یـ
ــای  ــا ۵(  داده هـ ــزرگای تقریبـ ــط )بـ متوسـ
ـــت  ـــر اس ـــابه ریش ـــی مش ـــزرگا خیل ـــد ب واح
امـــا بـــزرگا بـــرای زلزله هـــای بزرگ تـــر از 

۵ بســـیار دقیق تـــر اســـت. 
ــن اســـت  ــد ایـ ــه پیـــش می آیـ ــوالی کـ سـ
کـــه بـــرای زلزله هـــای دوران فعلـــی بایـــد 

از چـــه مقیاســـی اســـتفاده کـــرد؟ 
بـــه  زلزله هایـــی  بگوییـــد  به راحتـــی 
بزرگـــی ۷ رخ داده بـــدون اینکـــه نامـــی از 

ــد. ــر بریـ ریشـ
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ــو  ــکل مـ ــودلو تـ ــگریټو د پرېښـ ــه د سـ کـ
ـــه الره  ـــه او اغېزناک ـــو ښ ـــر ټول ـــړی وي ت ک

یـــې يـــو ځـــي پرېښـــودل دي.
ـــو  ـــګریټو څکول ـــواړي د س ـــې غ ـــوی چ  هغ
تـــه د پـــای ټکـــی کیـــږدي سمدســـتي دې 
ـــه  ـــو ت ـــی کثافات ـــګریټو قوط ـــه د س ـــه جیب ل
ــې  ــو موندلـ ــو څېړنـ ــه نویـ ــوي; ځکـ واچـ
ـــو ځـــي پرېښـــودل  ـــو ی ـــو عملون چـــې د ځين

ـــه الره ده. ـــو ښ ـــر ټول ت
ـــون  ـــفورډ پوهنت ـــې د اکس ـــار ک ـــدن ښ ـــه لن  پ
ـــو  ـــو موندن ـــو نوی ـــه خپل ـــې پ ـــا برخ د روغتی
ـــي  ـــو ځ ـــې ی ـــان چ ـــه کس ـــي، هغ ـــې وی ک
ـــې  ـــا تړل ـــه م ـــودلو ت ـــګریټو پرېښ ـــې د س ی
ـــي ډول  ـــه تدریج ـــواړي پ ـــې غ ـــو چ ـــر هغ ت
ـــیږي. ـــه ژر رس ـــدف ت ـــل ه ـــږدي خپ ـــې پرې ی

ــګریټو  ــه سـ ــرک پـ ــي ډول تـ ــه تدریجـ  پـ

ــدې راويل  ــار النـ ــر فشـ ــان تـ روږدي کسـ
ـــداره او  ـــې د دوام ـــوالی چ ـــي ک او دوی ن

ــړی. ــارزه وکـ ــي درد رسه مبـ ډیریدونکـ
 خـــو لـــه یوځـــي پرېښـــودلو رسه بیـــا لـــه 
ــن  ــان ذهـ ــته د انسـ لـــږې ســـختۍ وروسـ

ارامتیـــا پیـــدا کـــوي. 
د بـــورې ډيـــر مـــرف نارینـــه وو تـــه 

خطـــر لـــري !
نـــوې څیړنـــو پيـــدا کـــړي چـــې د بـــورې 
ډیـــر مـــرف پـــه نارینـــه وو کښـــې د 

اندېښـــنې او خفـــګان کچـــه لـــوړوي. 
پـــه څـــه بانـــدې ۵ زرو کســـانو دا څېړنـــه 
ـــورې،  ـــيي د ب ـــې ښ ـــې ی ـــې موندن ـــوې چ ش
ـــاکونو  ـــو او ګازي څښ ـــي توک ـــوږو خوراک خ
ډیـــر مـــرف د نـــورو روغتیایـــي ســـتونزو 

ـــې  ـــوې څپ ـــونو ن ـــې د تشویش ـــګ ک ـــه څن پ
پـــه حرکـــت راويل.

 پوهانـــو دا هـــم ویـــي، چـــې اندېښـــمن 
ـــر  ـــده ډي ـــه ح ـــورې ل ـــه د ب ـــره کل ـــانان ډي انس
ــدا  ــه کـــوي، چـــې همـ ــه مخـ مـــرف تـ
پـــه نارینـــه وو کـــې د ســـتونزو د پراخیـــدو 
ـــا  ـــې بی ـــو ک ـــه مېرمن ـــو پ ـــږي؛ خ ـــبب کې س
داســـې څـــه نـــه دي تـــر ســـرګو شـــوي. 

ـــه وررسه  ـــون او ن ـــتونزې د خاص ـــه دې س ل
د مـــخ کیـــدو الره هـــم یـــوازې پـــه خپـــل 
ـــتل او  ـــون راوس ـــې بدل ـــت ک ـــي لېس خوراک
د بـــورې او ګازي مایعاتـــو لـــږ کارول پـــه 

ګوتـــه شـــوي دي.
 پـــه دې تحقیـــق کـــې همدارنګـــه راغـــي 
چـــې د شـــکر کـــم مـــرف ســـتونزې نـــه 

زېـــږوي.

لنـــډه الر د ســـګریټو پرېښـــودلو 

دانستنی ها

دانستنی ها
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یـــوه نـــوې څېړنـــه ښـــیي ښـــځې د ســـړیو 
ــي  ــه منفـ ــون لـ ــي بدلـ ــه د اقلیمـ ــه پرتلـ پـ
پایلـــو ډېـــرې اغېزمنـــې کېـــږي. د ملګـــرو 
ــمېرې  ــوې شـ ــرې شـ ــوا خپـ ــو لخـ ملتونـ
ـــې د  ـــو ک ـــو برخ ـــه بېابېل ـــړۍ پ ـــیي، د ن ښ
ـــویو  ـــه ش ـــه د بېځای ـــه کبل ـــون ل ـــي بدل اقلیم

وګـــړو ۸۰ ســـلنه ښـــځې دي.
د اقلیمـــي بدلـــون پـــه اړه د ۲۰۱۵ کال د 
پاریـــس تـــړون کـــې هـــم دا خـــره منـــل 
ـــت  ـــر وخ ـــو پ ـــي پېښ ـــې د طبیع ـــوې ده چ ش
ـــړون  ـــاد ت ـــه ی ـــي. پ ـــان وین ـــر زی ـــځې ډې ښ
ــې  ــوی چـ ــګار شـ ــم ټینـ ــر دې هـ ــې پـ کـ
ـــد  ـــري چلن ـــې يش او توپ ښـــځې ال ځواکمن

ــد وررسه ونـــي. بایـ
دغـــه څېړنـــه د یـــوې بېلګـــې پـــه توګـــه د 
ـــه  ـــوي. پ ـــه ک ـــځو یادون ـــا د ښ ـــزي افریق مرک

ـــل  ـــه جهی ـــه نام ـــاد پ ـــې د چ ـــیمه ک ـــاده س ی
ـــه  ـــه همـــدې کبل 9۰ ســـلنه وچ شـــوی دی. ل
ـــاره  ـــو لپ ـــو راوړل ـــې د اوب ـــځې اړې دي چ ښ
ـــړي. ـــزل وک ـــي م ـــه پ ـــیمو ت ـــو س ـــرې پرت لې

ـــۍ  ـــي، د وچکال ـــان وای ـــمېر کارپوه ـــو ش ی
ـــری ســـړي ښـــاري ســـیمو  ـــه مـــوده کـــې ډې پ
ــه  ــاره ځـــي. خـــو ښـــځې پـ ــه د کار لپـ تـ
ـــږي  ـــې کې ـــې پات ـــیمو ک ـــو س ـــو کلیوال خپل
او لـــه وچکالـــۍ او د اقلیمـــي بدلـــون لـــه 

ـــږي. ـــې کې ـــرې اغېزمن ـــو ډې ـــورو پایل ن
ــې  ــو کـ ــو هېوادونـ ــه ګڼـ ــې اوس پـ دا چـ
ـــځې  ـــږي، ښ ـــې ډېرې ـــر بل ـــکايل ورځ ت وچ
ـــاره ال  ـــاتلو لپ ـــو د س ـــې د کورنی اړې دي چ

ډېـــر زیـــار وبـــايس. 
څېړنـــه وایـــي چـــې د اقلیمـــي بدلـــون 
ـــه  ـــځې ن ـــوايل ښ ـــوازې کلی ـــې ی ـــدې پایل ب

ـــې  ـــیمو ک ـــاري س ـــه ښ ـــه پ ـــوي، بلک اغېزمن
ـــځې  ـــه ښ ـــه برخ ـــو لوی ـــم د قربانیان ـــې ه ی
ـــه  ـــځې ل ـــې ښ ـــو ک ـــرو هېوادون ـــه ډې دي. پ
اقتصـــادي پلـــوه پـــر ســـړیو تکیـــه کـــوي. 
ـــو  ـــه مهم ـــري او پ ـــه ل ـــدې ن ـــې دن دوی خپل
ـــه  ـــره کم ـــډه ډې ـــم ون ـــې ه ـــې ی ـــړو ک پرېک

ده.
همـــدا المـــل دی چـــې د طبیعـــي پېښـــو 
ـــک  ـــل برخلی ـــځې خپ ـــری ښ ـــت ډې ـــر وخ پ
ـــاړه  ـــه غ ـــړو ت ـــړیو پرېک ـــی او د س ـــي ټاکل ن
ږدي. څېرنـــه وایـــي، پـــه ۲۰۰۵ کال کـــې 
ـــم د  ـــې ه ـــت ک ـــډا ایال ـــه فلورې ـــکا پ د امری
ـــځو  ـــان ښ ـــمندري توپ ـــه س ـــه نام ـــا پ کرین
ــه  ــه پـ ــو، ځکـ ــان ور واړولـ ــر زیـ ــه ډېـ تـ
ـــې  ـــه ب ـــره هغ ـــر ډې ـــې ت ـــیمو ک ـــو س زیامنن
ـــې  ـــري ی ـــې م ـــېدې چ ـــۍ اوس ـــه کورن وزل

ـــه. ـــځو کول ښ

اقلیمي بدلون پر ښځو ډېر بد اغېز کوي
رسچینه: بی بی سی

دانستنی ها
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کاردان

پوهنتـــون کاردان بـــرای چهارمیـــن بـــار 
منایشـــگاهی را بـــرای باالبـــردن ســـطح 
تحصیلـــی و کار هـــای عملـــی محصـــان 
ــارت در  ــاد و اداره تجـ ــای اقتصـ ــته هـ رشـ

ــرد . ــزار کـ ــون برگـ ــن پوهنتـ ــن ایـ صحـ
ـــه  ـــدود 60 غرف ـــگاه ح ـــن منایش در چهارمی
تجـــارت  اداره  و  اقتصـــاد  از محصـــان 
ـــه  ـــن غرف ـــدام از ای ـــر ک ـــه ه ـــود ک ـــود ب موج
هـــا تولیـــدات و محصـــوالت مختلـــف 
ماننـــد: صنایـــع دســـتی، وســـایل تزئینـــی، 
لبـــاس هـــای دســـت دوزی و خامـــک 
بـــه  را  تکنالـــوژی  و  زیـــورات  دوزی، 
ـــود  ـــط خ ـــه توس ـــد ک ـــته بودن ـــش گذاش منای

ــد. ــری میشـ ــان رهـ محصـ
ـــت  ـــک رشک ـــتاد و ی ـــع هش ـــان از جم در پای
هـــای  رشکـــت  محصـــان،  تولیـــدی 
و   ”Afghan Art“  ،  ”Parand Fashion“
“Joint Power” موفـــق شـــدند بـــه ترتیـــب 
ـــود  ـــوم را از آن خ ـــای اول، دوم و س ـــام ه مق

کننـــد.
آقـــای شـــینواری مســـوول برگـــزاری ایـــن 
منایشـــگاه میگویـــد کـــه بـــا برگـــزاری 

چنیـــن منایشـــگاه هـــا میتوانیـــم ظرفیـــت 
هـــای محصـــان خویـــش  توانایـــی  و 
را تقویـــت بخشـــیم و هـــم زمینـــه کار 
عملـــی را بـــرای آنهـــا فراهـــم مناییـــم 
ــارت  ــازار و تجـ ــش بـ ــد در بخـ ــا بتواننـ تـ
مناینـــد.  حاصـــل  تجربـــه   خویـــش 

هـــای  خانـــواده  اعضـــای  از  تعـــدادی 
محصـــان، اســـتادان و هیـــات رهـــری 
پوهنتـــون کاردان از ایـــن منایشـــگاه دیـــدن 
ـــندی  ـــراز خرس ـــدازی آن اب ـــوده و از راه ان من

کردنـــد.
ــدگان  ــد کننـ ــی از بازدیـ ــم  یکـ ــو مریـ بانـ
ــن  ــزاری چنیـ ــه برگـ ــت کـ ــگاه گفـ منایشـ
ـــت  ـــردن ظرفی ـــد ب ـــرای بلن ـــا ب ـــگاه ه منایش
جوانـــان و بـــه کار افتـــادن مفکـــوره هـــا و 
نظریـــات آنهـــا خیلـــی مفیـــد واقـــع مـــی 
شـــود و زمینـــه پیرفـــت هـــر چـــه بیشـــر 

آنهـــا را فراهـــم مینامیـــد.
ـــاد  ـــای اقتص ـــته ه ـــان رش ـــگاه محص منایش
و اداره تجـــارت قبـــل از ایـــن ســـه بـــار در 

ـــود. ـــده  ب ـــزار ش ـــون کاردان برگ پوهنت

برگذاری چهارمین منایشـــگاه تولیدات محصالن

برگزاری چهارمین منایشگاه 
تولیدات محصالن

در غرفه های این منایشگاه انواع تولیدات دستی و تکنالوژی به منایش گذاشته شده بودند 

گزارشگر: ساره عزیزی
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کاردان

کاردان با ســـه پوهنتون معترب روســـیه  تفاهمنامه امضا کرد

ـــه سلســـله توســـعه ایجـــاد  ـــون کاردان ب پوهنت
توامیـــت بـــا پوهنتـــون هـــای معتـــر دنیـــا 
اینبـــار تفاهم نامـــه ای را بـــا ســـه پوهنتـــون 
معتـــر روســـیه بـــه امضـــا رســـانید. آقـــای 
ـــه پوهنتـــون  میرویـــس نهضـــت رییـــس اجرایی
ــال روان  ــه تاریـــخ ۳۱ حمـــل سـ کاردان بـ
ـــد  ـــدف بازدی ـــه ه ـــمی ب ـــفر رس ـــک س ـــی ی ط
امضـــای  و  فـــدرال  اورال  پوهنتـــون  از 
تفاهم نامـــه همـــکاری بـــا ایـــن پوهنتـــون ، 
ـــن  ـــان ای ـــود. در جری ـــده ب ـــیه ش ـــازم روس ع
ســـفر رییـــس اجراییـــه پوهنتـــون کاردان در 
ـــای  ـــا اعض ـــی ب ـــای گروه ـــث و گفتگوه بح
ــده  ــدرال رشکـــت ورزیـ ــون اورال فـ پوهنتـ
و پـــس از ســـخرانی جامـــع در مـــورد 
ـــتان  ـــی در افغانس ـــات عال ـــت تحصی وضعی
ــدار  ــعبات آن دیـ ــون کاردان، از شـ و پوهنتـ

ـــرد. ک
پوهنتـــون کاردان قبـــل از ایـــن نیـــز بـــا 
ـــهر  ـــوب در ش ـــت جن ـــی ایال ـــون دولت پوهنت
ـــهر  ـــی ش ـــی تخنیک ـــون دولت ـــتوف، پوهنت رس
رســـتوف و پوهنتـــون دولتـــی کوبـــان در شـــهر 
تفاهم نامـــه  کرســـنادار کشـــور روســـیه 
ـــاس  ـــر اس ـــه ب ـــانید ک ـــا رس ـــه امض ـــای را ب ه
ـــع  ـــاالنه در مقاط ـــون س ـــه پوهنت ـــن س آن ای
ـــان  ـــورا محص ـــری و دوکت ـــانس، ماس لیس
ـــون  ـــد. پوهنت ـــی پذیرن ـــون کاردان را م پوهنت
ـــتوف  ـــهر رس ـــوب در ش ـــت جن ـــی ایال دولت
متعهـــد اســـت کـــه ســـاالنه ۵۲ محصـــل 
بحـــران  رشـــته  در  را  کاردان  پوهنتـــون 
ـــش  ـــرد. پی ـــی بپذی ـــان انگلیس ـــه زب ـــی ب شناس
ـــای  ـــون ه ـــا پوهنت ـــون کاردان ب ـــن پوهنت از ای
ــده  ــاالت متحـ ــورهای ایـ ــری از کشـ معتـ

امریـــکا، اســـرالیا، اندونیزیـــا و مالیزیـــا 
ـــی  ـــت علم ـــاد توامی ـــای ایج ـــه ه تفاهم نام

را بـــه امضـــا رســـاینده اســـت.

معترب  پوهنتون  چهار  با  کاردان 
امضأ کرد تفاهمنامه  روسیه 

محرم میرویس نهضت در جریان امضای تفاهمنامه ابتدایی با پوهنتون اورال فدرال روسیه
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کاردان

کسب عضویت شبکه جهانی نهاد های تحصیلی رشته اداره تجارت

پوهنتـــون کاردان منحیـــت اولیـــن نهـــاد 
ــبکه  ــت شـ ــتان عضویـ ــی افغانسـ تحصیلـ
جهانـــی نهـــاد هـــای تحصیلـــی رشـــته 
ــال ۲۰۱۷  ــارت ) GBSN( را در سـ اداره تجـ

کســـب کـــرد.
ایـــن شـــبکه کـــه بیشـــر از ۷۰ نهـــاد 
ـــا  ـــکا، اروپ ـــده از امری ـــناخته ش ـــی ش تحصیل
ـــور  ـــه منظ ـــد، ب ـــرا دارن ـــت آن ـــیا عضوی و آس
ـــی  ـــط کاری و علم ـــکاری و رواب ـــاد هم ایج

موثـــر در عرصـــه تحصیـــل در رشـــته اداره 
تجـــارت ایجـــاد شـــده اســـت.

ـــای  ـــاد ه ـــی نه ـــبکه جهان ـــت ش ـــا عضوی  ب
ــون  ــارت پوهنتـ ــته اداره تجـ ــی رشـ تحصلـ
کاردان میتوانـــد فرصـــت هـــای فـــراوان 
ـــل  ـــای متقاب ـــکاری ه ـــوآوری، هم ـــق، ن تحقی
ـــن  ـــه ای ـــت آرد ک ـــت را بدس ـــای ظرفی و ارتق
امـــر تاثیـــر مســـتقیم بـــاالی محصـــان و 
فارغـــان رشـــته اداره تجـــارت پوهنتـــون 

ــد داشـــت. کاردان خواهـ
در اواخـــر ســـال گذشـــته میـــادی آقـــای 
ـــون  ـــه پوهنت میرویـــس نهضـــت رییـــس اجرایی
کاردان در کنفرانســـی کـــه از جانـــب ایـــن 
ـــزار  ـــکا برگ ـــده امری ـــاالت متح ـــبکه در ای ش
شـــده بـــود اشـــراک کـــرد و پیام هـــای 
ـــان آورد.  ـــه ارمغ ـــود ب ـــا خ ـــی را ب ـــد بخش امی

کســـب عضویت شـــبکه جهانی نهاد های 
ـــته اداره تجارت تحصیلی رش گزارشگر: اقصی وردک

جریان مجمع ساالنه شبکه جهانی نهادهای تحصیلی رشته اداره تجارت
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کاردان

البراتـــوار نوآوری پوهنتون کاردان افتتاح شـــد

در میـــان محصـــان همهمـــه ای راه افتـــاد کـــه 
ـــاح  ـــون کاردان افتت ـــو آوری پوهنت ـــوار ن البرات
ـــزل دوم  ـــه من ـــود را ب ـــتابان خ ـــردد، ش ـــی گ م
رســـانیدیم، ایـــن درســـت لحظـــه ای بـــود کـــه 
ـــون کاردان،  ـــس پوهنت ـــی ریی ـــن رحامن روئی
ـــع  ـــوار را قط ـــن البرات ـــل دروازه ای ـــوار مقاب ن
مـــی کـــرد و در همیـــن لحظـــه چراغ هـــای 
ــه تاریـــک بـــود روشـــن  ــاق کـ داخـــل اتـ

ـــد.  ش
ـــرای  ـــه ب ـــون کاردان ک ـــری پوهنت ـــات ره هی
افتتـــاح البراتـــوار نـــوآوری آنجـــا تریـــف 
ـــتایش  ـــه س ـــب ب ـــده و ل ـــتند ذوق زده ش داش
ــام  ــه متـ ــودند.اما قصـ ــکار گشـ ــن ابتـ ایـ
نشـــد و هیـــات رهـــری داخـــل البراتـــوار 
ــا  ــتین گام هـ ــا نخسـ ــتند و بـ ــدم گذاشـ قـ
شـــاهد ابتـــکار دیگـــر اعضـــای البراتـــوار 
ـــدم گذاشـــن  ـــا ق ـــرا ب ـــوآوری بودنـــد، زی ن
ـــی  ـــدای یک ـــر ص ـــن دف ـــی ای ـــر کاش روی ه

از بندهـــای پیانـــو بلنـــد مـــی شـــد.
ایـــن کارهـــای بـــود کـــه احمـــد مســـعود 
ضیایـــی مســـوول البراتـــوار نـــوآوری و 
اعضـــای آن مرکـــز در روز افتتـــاح ایـــن 
ـــاری  ـــال ج ـــوس س ـــاه ق ـــر م ـــز در اواخ مرک

ــتند. بـــه منایـــش گذاشـ
ــروان دو  ــعبه پـ ــه در شـ ــوار کـ ــن البراتـ ایـ
ـــدف  ـــه ه ـــت دارد، ب ـــون کاردان موقعی پوهنت
رشـــته های  ســـهیم ســـازی محصـــان 
کمپیوتـــر ســـاینس و  انجنیـــری ســـیول در 
پـــروژه هـــای نـــوآوری، روبـــات ســـازی، 
افزارهـــا و سیســـتم های  نـــرم  ســـاخت 
ــده اســـت و  ــاد گردیـ ــزار ایجـ ســـخت افـ
هـــم اکنـــون شـــامری از محصـــان ایـــن 
ـــوار مـــروف  ـــن البرات دیپارمتنـــت هـــا در ای

مـــی باشـــند.
ــش  ــدف منایـ ــا هـ ــوآوری بـ ــوار نـ البراتـ
کاردان  محصـــان  خاقانـــه  تولیـــدات 
ایجـــاد گردیـــده اســـت و هـــم اکنـــون 
حـــدود 80 محصـــل عضـــو آن مـــی باشـــند.

ـــی  ـــه گروپ ـــه گون ـــن دفـــر  ب محصـــان در ای
کار مـــی کننـــد و از جملـــه بـــه تعـــداد 9 
نفـــر در ســـه تیـــم؛ هـــر تیـــم شـــامل ســـه 
محصـــل بـــه اســـاس اولویـــت بنـــدی 
بـــه سمســـرها، تجربـــه، و همچنـــان بـــه 
ـــد.  اســـاس GPA  منـــرات انتخـــاب شـــده ان
کار در ایـــن تیـــم هـــا بـــه شـــکل گروپـــی 

بـــوده کـــه بـــا اســـتفاده از نـــرم افـــزار هـــا 
ــرای اشـــراک در  ــا بـ ــزار هـ و ســـخت افـ
ـــای  ـــی کار ه ـــن امللل ـــی و بی ـــابقات مل مس

عملـــی خـــود را انجـــام میدهنـــد. 
ـــن محصـــان وجـــود  ـــرای ای ـــات کـــه ب امکان
دارد: )کمپیوتـــر، مـــواد مکمـــل پـــروژه، 
انرنـــت و مـــکان بـــرای کار عملـــی( مـــی 

ـــد. باش
ـــا از  ـــروژه ه ـــاب پ ـــواد و انتخ ـــداری م خری
ـــرد.  ـــورت میگی ـــون کاردان ص ـــرف پوهنت ط
آقـــای ضیایـــی مســـول عمومـــی ایـــن 
بخـــش میگویـــد: »بـــرای افـــرادی کـــه 
پـــروژه خـــود را بصـــورت کامـــل تکمیـــل 
مینامینـــد. کمـــک هزینـــه تحصیلـــی از 
طـــرف ریاســـت پوهنتـــون در نظـــر گرفتـــه 

ــت.« ــده اسـ شـ
نـــوآوری  البراتـــوار  نخســـتین  ایـــن 
محصـــان در ســـطح پوهنتـــون هـــای 
ــه  ــه بـ ــت کـ ــتان اسـ ــی افغانسـ خصوصـ
هـــدف منایـــش اســـتعداد هـــای جوانـــان 

ایجـــاد گردیـــده اســـت.

البراتوار نوآوری کاردان افتتاح شـــد
گزارشگر: سمیع زرین

جریان کار محصان در البراتوار نوآوری پوهنتون کاردان
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کاردان

ســـیر علمی محصان ژورنالیزم کاردان

دیپارمتنـــت  اول  سمســـر  محصـــان 
طـــول  در  کاردان  پوهنتـــون  ژورنالیـــزم 
ـــد  ـــه دو ســـیر علمـــی رفتن ـــی ب سمســـر خزان
ــه روز  ــان بـ ــی آنـ ــیر علمـ ــن سـ ــه اولیـ کـ
یکشـــنبه ۱۵ دلـــو بـــود کـــه از بخش هـــای 
مختلـــف تلویزیـــون نـــور دیـــدار کردنـــد.

ــای  ــدار محصـــان از بخش هـ در ایـــن دیـ
ــای  ــه هـ ــد برنامـ ــری، تولیـ ــف خـ مختلـ
ــی  ــی و اجتامعـ ــی، تفریحـ ــی، ورزشـ دینـ
تلویزیـــون نـــور دیـــدار کـــرده و در مـــورد 

داخـــل  مختلـــف  وســـایل  کار  نحـــوه 
اســـتدیو هـــا معلومـــات بدســـت آوردنـــد.

ــی  ــان طـ ــن محصـ ــال ایـ ــن حـ در همیـ
ـــنبه  ـــه روز یکش ـــر ب ـــی دیگ ـــیر علم ـــک س ی
ــی  ــر نـ ــته از دفـ ــال گذشـ ــوس سـ ۲۶ قـ
آزاد  هـــای  رســـانه  کننـــده  )حامیـــت 

افغانســـتان( دیـــدار کردنـــد.
ـــی  ـــیر علم ـــن س ـــزم در ای ـــان ژورنالی محص
ـــی و  ـــوف آموزش ـــی، صن ـــوی آموزش از رادی

ــزم  ــان یـــک کارگاه آموزشـــی ژورنالیـ جریـ
معلومـــات  و  کـــرده  دیـــدار  تحقیقـــی 

بدســـت آوردنـــد.
در همیـــن حـــال در دفـــر نـــی یـــک 
بـــه  ارتبـــاط  در  مطبوعاتـــی  کنفرانـــس 
بدرفتـــاری بـــا ژورنالیســـتان راه انـــدازی 
گردیـــده بـــود کـــه محصـــان دیپارمتنـــت 
ـــراک  ـــس اش ـــن کنفران ـــز در ای ـــزم نی ژورنالی

ورزیدنـــد.

محصـــالن ژورنالیزم کاردان از 
تلویزیـــون نور و دفرت نـــی دیدار کردند

دیدار محصان ژورنالیزم از تلویزیون نور

گزارشگر: ساره عزیزی
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مرکـــز مشـــورتی کاریابی در پوهنتـــون کاردان افتتاح گردید

کاردان

دفـــر خدمـــات کاریابـــی پوهنتـــون کاردان 
پـــروژٔه شـــش ماهـــه کاریابـــی را از طـــرف 
ــا  ــان یـ ــروی کار افغـ ــاف نیـ ــه انکشـ برنامـ
ـــی آن  ـــه ط ـــت ک ـــه اس ـــل گرفت AWDP تحوی
ـــون  ـــن پوهنت ـــان ای ـــان و فارغ ـــرای محص ب
خدمـــات کاریابـــی را از طریـــق مرکـــز 
 Career Counseling( ــی ــورتی کاریابـ مشـ
Center( خویـــش کـــه جدیـــدا افتتـــاح 

گردیـــده اســـت، فراهـــم خواهـــد کـــرد.
ایـــن پـــروژه بـــه هـــدف بلنـــد بـــردن 
ــر و  مهارت هـــای محصـــان سمســـر آخـ
فارغـــان پوهنتـــون کاردان تطبیـــق میشـــود، 
تـــا از ایـــن طریـــق محصـــان بتواننـــد 
بـــا اندوخته هـــای جدیـــد و مرتبـــط بـــا 
کار  بـــازار  وارد  کاری  هـــای  نیازمنـــدی 
افغانســـتان شـــده و در تقویـــت و توســـعۀ 
ـــا  ـــان را ایف ـــارز ش ـــش ب ـــور نق ـــاد کش اقتص

کننـــد. 

دفـــر خدمـــات کاریابـــی پوهنتـــون کاردان 
مســـوولیت دارد تـــا بـــرای محصـــان و 
ـــمینارها، کارگاه  ـــون کاردان س ـــان پوهنت فارغ
هـــای آموزشـــی، منایشـــگاه های کاری، 
برنامه هـــای مشـــورتی کاریابـــی انفـــرادی و 
ـــان را در  ـــد و آن ـــدازی منای ـــی را راه ان گروه
ـــکان  ـــد ام ـــا ح ـــان ت ـــیر کاری ش ـــن مس تعیی

ـــد. ـــک کن کم
یـــک تیـــم مســـلکی و باتجربـــه، فرصـــت 
هـــای کاری را در ســـکتورهای نیمـــه دولتـــی و 
ـــا محصـــان  خصوصـــی جســـتجو کـــرده و ب
پوهنتـــون کاردان کار خواهنـــد کـــرد، آنـــان 
را آمـــوزش و مشـــوره خواهنـــد داد تـــا 
ــازار کار  ــاز بـ ــورد نیـ ــای مـ ــا مهارت هـ بـ

تجهیـــز گردنـــد. 
ـــد  ـــروژه بتوان ـــن پ ـــه ای ـــت ک ـــر آن اس ـــد ب امی
زمینـــۀ کار را بـــرای صدهـــا محصـــل و 
ــا  ــد تـ ــم کنـ ــون کاردان فراهـ ــارغ پوهنتـ فـ

ـــازی  ـــق در بازس ـــن طری ـــد از ای ـــان بتوانن آن
و ترقـــی کشـــور ســـهم ارزنـــدۀ خویـــش را 

ادا کننـــد.
ـــد ســـال  ـــی کاردان در طـــول چن ـــر کاریاب دف
ـــه  ـــا زمین ـــت ت ـــیده اس ـــواره کوش ـــته هم گذش
کاریابـــی را بـــرای فارغـــان ایـــن پوهنتـــون 

ـــد. ـــاعد گردان مس
تریـــن  اساســـی  از  یکـــی  کار  نبـــود 
ــژه  ــه ویـ ــتان بـ ــردم افغانسـ ــات مـ معضـ
قـــر تحصیـــل کـــرده می باشـــد. فارغـــان 
ـــای  ـــری نهاده ـــانس و ماس ـــای لیس برنامه ه
ـــود  ـــکل نب ـــا مش ـــراً ب ـــور اک ـــی کش تحصیل
فرصت هـــای کاری الزم دســـت و پنجـــه 
نـــرم می کننـــد و حتـــی اکـــر اوقـــات 
ـــاً  ـــه کام ـــد ک ـــده می گیرن ـــی را برعه وظایف
ـــد.  ـــان می باش ـــی ش ـــتۀ تحصیل ـــاف رش خ

مرکز مشـــورتی کاریابـــی در پوهنتون 
کاردان افتتـــاح گردید

جریان مراسم افتتاحیه مرکز مشورتی کاریابی در پوهنتون کاردان
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کاردان

بهرتیـــن  چهـــل  از  دانـــی  قـــدر 
کاردان  پوهنتـــون 

ـــون کاردان  ـــل پوهنت ـــن محص ـــل بهری از چه
ـــرم  ـــری وزارت مح ـــأت ره ـــور هی ـــا حض ب
تحصیـــات عالـــی کشـــور در جریـــان 
سمســـر خزانـــی تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد. 
ـــل  ـــن چه ـــر س ـــر زی ـــره برت ـــل چه ـــن چه ای
ســـال را کمیتـــۀ گزینـــش از میـــان صدهـــا 
ـــر  ـــری ب ـــانس و ماس ـــارغ لیس ـــل و ف محص
ـــش  ـــان در بخ ـــای ش ـــذاری ه ـــاس تأثیرگ اس
ــی و  ــی، فرهنگـ ــلکی، اجتامعـ ــای مسـ هـ

ـــرد. ـــاب ک ـــی انتخ ورزش

دیدار با فارغان پوهنتون کاردان 
ـــژه  ـــک محفـــل وی ـــون کاردان طـــی ی پوهنت
فارغـــان  میزبـــان  در سمســـر خزانـــی 

ــود.  ــش بـ خویـ
ـــأت  ـــا هی ـــان کاردان ب ـــل فارغ ـــن محف در ای
رهـــری پوهنتـــون، اســـتادان، مهامنـــان 
ــد و  ــدار کردنـ ــان دیـ ــایر فارغـ ــژه و سـ ویـ
عـــدۀ از آنهـــا دســـت آورد هـــای علمـــی، 
ـــن  ـــرای حارضی فرهنگـــی و هـــری شـــان را ب

بـــه منایـــش گذاشـــتند. 
ـــان  ـــۀ فارغ ـــتین مجل ـــال نخس ـــن ح در همی
ــر  ــت نـ ــه دسـ ــز بـ ــون کاردان نیـ پوهنتـ

ســـپرده شـــد. 
و  دســـت آوردها  دربـــارٔه  مجلـــه   ایـــن 
پوهنتـــون  ایـــن  فارغـــان  فعالیت هـــای 
معلومـــات مفیـــدی را بـــه همـــراه دارد.

ایجـــاد محکمـــه متثیلـــی پوهنتـــون 
کاردان 

ــردن  ــم کـ ــر فراهـ ــون کاردان بخاطـ پوهنتـ
ــرای  ــی بـ ــای عملـ ــام کار هـ ــه انجـ زمینـ
ـــه  ـــش محکم ـــوق خوی ـــته حق ـــان رش محص
را  کریمنالیســـتیک  و البراتـــوار  متثیلـــی 

ایجـــاد کـــرده اســـت.
ـــوق  ـــان حق ـــها محص ـــن بخش ـــاد ای ـــا ایج ب
ـــی،  ـــم متثیل ـــزاری محاک ـــا برگ ـــد ب ـــی توانن م
ـــن  ـــی را متری ـــی و قضای ـــای حقوق ـــیوه ه ش
ــن  ــده حیـ ــات آن در آینـ ــرده و از تجربیـ کـ
ـــی و  ـــای عدل ـــاد ه ـــف در نه ـــرای وظای اج

قضایـــی کشـــور بهره منـــد شـــوند.
قدردانی از محصالن ممتاز

ــاز«  محفـــل »قدردانـــی از محصـــان ممتـ
ــای  ــاالر کنفرانس هـ ــون کاردان در تـ پوهنتـ
ایـــن پوهنتـــون چنـــدی قبـــل برگـــزار 

ــد. گردیـ
ــر  ــل برتـ ــاه محصـ ــل پنجـ ــن محفـ در ایـ
پوهنتـــون کاردان کـــه در سمســـر بهـــاری 
ســـال ۱۳9۶ توانســـته بودنـــد بـــا کســـب 
منـــرات عالـــی جایـــگاه ویـــژه ای را در 
ــد  ــراز مناینـ ــان احـ ــان شـ ــان همصنفـ میـ
مـــورد تقدیـــر قـــرار گرفتند.محصـــان 
ــل  ــان محفـ ــون کاردان در پایـ ــر پوهنتـ برتـ
تحســـین نامه هایـــی را کـــه بـــه پـــاس 
زحـــامت شـــان پوهنتـــون کاردان تهیـــه 

ــد. ــت کردنـ ــود را دریافـ ــرده بـ کـ
ـــرای  ـــوق زن ب ـــمینار حق ـــزاری س برگ

ـــوان بان
ــمینار  ــام سـ ــس از امتـ ــون کاردان پـ پوهنتـ

ـــدگاه  ـــوق زن از دی ـــون حق ـــزده روزه پیرام پان
ـــزار  ـــه برگ ـــن رابط ـــی را در ای ـــام کنفرانس اس

ـــرد.  ک
پوهنتـــون  مناینـــدگان  برنامـــه  ایـــن  در 
ـــوق  ـــن حق ـــیا و متخصصی ـــاد آس کاردان، بنی
ـــواالت  ـــه س ـــه و ب ـــخرانی پرداخت ـــه س زن ب

محصـــان پاســـخ دادنـــد. 
پیـــش از ایـــن در کارگاه آموزشـــی ۱۵ روزه 
ای کـــه پیرامـــون حقـــوق زن از دیـــدگاه 
اســـام بـــرای محصـــان پوهنتـــون کاردان 
ــتادان کارگاه  ــود، اسـ ــده بـ ــدازی شـ راه انـ
ــام  ــدگاه اسـ ــوق زن از دیـ ــورد حقـ در مـ
ـــات  ـــده معلوم ـــراک کنن ـــان اش ـــه محص ب

همـــه جانبـــه داده بودنـــد.
ـــده کارگاه  ـــه در آین ـــت ک ـــم اس کاردان مصم
هـــای آموزشـــی بیشـــری را بخاطـــر بلنـــد 
ـــزار  ـــش برگ ـــان خوی ـــت محص ـــردن ظرفی ب

ـــد. کن
قهرمانـــی  انجمـــن مناظـــره پوهنتـــون 

کاردان
ـــوان  ـــون کاردان عن ـــدگان پوهنت ـــره کنن مناظ
قهرمانـــی رقابـــت هـــای مناظـــره کابـــل را 
ــت  ــن دور از رقابـ ــد. در ایـ ــت آوردنـ بدسـ
هـــا کـــه بـــا همـــکاری نهـــاد اندیشـــه وران 
ـــان  ـــهید بره ـــه ش ـــم و تربی ـــون تعلی در پوهنت

الدیـــن ربانـــی برگـــزار  شـــد، تیـــم 
هـــای مناظـــره شـــش پوهنتـــون دولتـــی و 
خصوصـــی بشـــمول پوهنتـــون کابـــل و 
ــور  ــتان حضـ ــی افغانسـ ــون امریکایـ پوهنتـ

ــتند. داشـ
ــون کاردان  ــره پوهنتـ ــن مناظـ ــان ایـ در پایـ
عنـــوان قهرمانـــی ایـــن دور از رقابت هـــا را 
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از آن خـــود کـــرد. 
گفتنـــی اســـت کـــه بهریـــن مناظـــره 
ــت  ــه رقابـ ــا بـ ــت هـ ــن رقابـ ــدگان ایـ کننـ
مناظـــره ملـــی دعـــوت خواهنـــد شـــد.

مســـابقۀ  نخســـتین  برگـــزاری 
نـــی بخوا کتا

ـــۀ رســـمی،  ـــک برنام ـــون کاردان طـــی ی پوهنت
نخســـتین مســـابقۀ کتابخوانـــی را میـــان 
محصـــان دیپارمتنت هـــای مختلـــف ایـــن 

ـــرد. ـــزار ک ـــی برگ ـــاد تحصیل نه
ـــوط  ـــای مرب ـــدا کتاب ه ـــابقه ابت ـــن مس در ای
بـــه رشـــته و یـــا هـــم کتاب هـــای در 
ـــار  ـــی در اختی ـــات عموم ـــه معلوم ـــه ب رابط
ـــرار داده  ـــف ق ـــای مختل ـــته ه ـــان رش محص
ـــه ای  ـــک هفت ـــت ی ـــک مهل ـــد از ی ـــد و بع ش

مســـابقه برگـــزار گردیـــد.
در ایـــن مســـابقه ســـوالها توســـط هیـــات 
ترتیـــب گردیـــده و در  جـــدا گانـــه ای 
اختیـــار هیـــات برگـــزاری قـــرار داده شـــد 
ــوالها را در  ــزاری سـ ــات برگـ ــپس هیـ و سـ
حضـــور داشـــت محصـــان از پاکـــت 
ـــها را  ـــرده و پرسش ـــاز ک ـــوص ب ـــای مخص ه
از گروپهـــای ســـه نفـــری هـــر دیپارمتنـــت 

مطـــرح مـــی کردنـــد.
در ایـــن مســـابقه محصـــان رشـــتۀ علـــوم 
ــود  ــی را از آن خـ ــوان قهرمانـ ــی عنـ سیاسـ
ــر  ــته های کمپیوتـ ــد و محصـــان رشـ کردنـ
ـــب  ـــه ترتی ـــز ب ـــری ســـیول نی ـــاینس و انجنی س
در مکان هـــای دوم و ســـوم قـــرار گرفتنـــد. 
امضـــای تفاهمنامـــه هـــا بـــا معتـــرب 

تریـــن پوهنتـــون هـــای اندونیزیـــا 
ـــرح  ـــون مط ـــه پوهنت ـــا س ـــون کاردان ب پوهنت
ـــون  ـــارت از پوهنت ـــه عب ـــا ک ـــور اندونیزی کش
 ،)University  YARSI  ( یارســـی  طبـــی 

کاردان
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 University ( پوهنتـــون اســـام نیگیـــری
of Islam Negeri( و پوهنتـــون پرزیدنـــت 
)President University(  مـــی باشـــند، 

ـــوس  ـــاه ق ـــکاری را  در م ـــه هم ـــم نام تفاه
ـــت. ـــانیده اس ـــا رس ـــه امض ـــال ۱۳9۶ ب س

تفاهم نامه هـــای  ایـــن  اســـاس  بـــه 
قســـمت  در  متقابـــل  همکاری هـــای 
ـــی  ـــه درس ـــتادان، تبادل ـــت اس ـــای ظرفی ارتق
محصـــان، ارتقـــای دانـــش محصـــان، 
 ،)Internship( برنامـــه هـــای کارآمـــوزی
بهبـــود روابـــط و بـــه منایـــش گذاشـــن 
فرهنـــگ هـــردو کشـــور انجـــام خواهـــد 

شـــد. 
البراتوار سیســـکو کاردان

 )Cisco Lab( ــکو کاردان ــوار سیسـ البراتـ
ـــد،  ـــاح ش ـــال 1396 افتت ـــر س ـــه در اواخ ک
بـــرای اســـتفاده محصـــان  زمینـــه را 
ـــزار و  ـــرم اف ـــاینس از ن ـــر س ـــته کمپیوت رش
ــاعد  ــازی )Networking( مسـ ــبکه سـ شـ
مـــی ســـازد. در ایـــن البراتـــوار 16 پایـــه 
ــورد  ــزات مـ ــه تجهیـ ــز بـ ــر مجهـ کمپیوتـ
نیـــاز کارگـــذاری شـــده اســـت کـــه 
ـــبکه ای  ـــی و ش ـــه فزیک ـــه گون ـــان ب محص

میتواننـــد از آنهـــا اســـتفاده کننـــد. 
ــبکه  ــان محصـــان در بخـــش شـ همچنـ
میتواننـــد بـــه گونـــه آنایـــن نیـــز در 

مکانهـــای مختلـــف کار مناینـــد.

“کاردان خـــود را متعهـــد 
می دانـــد تـــا در رشـــد 
و پیرشفـــت مســـلکی 
محصالن پیشـــتاز مباند!”
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ــه  بـــه منظـــور گســـرش و انســـجام هرچـ
بیشـــر فعالیـــت هـــای بیـــرون از نصـــاب، 
پوهنتـــون کاردان در ســـال ۲۰۱۶ میـــادی 
ـــرد.  ـــاد ک ـــان را ایج ـــت محص ـــز موفقی مرک
ــداد  ــز تعـ ــن مرکـ ــاد ایـ ــا ایجـ ــان بـ همزمـ
ــتفاده از  ــرای اسـ ــان بـ ــری از محصـ کثیـ
بخش هـــای  خدمـــات  و  ســـهولت ها 
ـــه ایـــن مرکـــز مراجعـــه کردنـــد.  مختلـــف آن ب
ــدف  ــه هـ ــان بـ ــت محصـ ــز موفقیـ مرکـ
اساســـی رشـــد و پیرفـــت محصـــان در 
فعالیـــت هـــای بیـــرون از نصـــاب درســـی 
ــن  ــد. ایـ ــاد شـ ــروان دو ایجـ ــعبه پـ در شـ
ـــون  ـــم اکن ـــور، ه ـــل مح ـــاً محص ـــز کام مرک
زمینه هـــای  در  کـــه  دارد  دفـــر  هفـــت 
ــط  ــدر و روابـ ــان، جنـ ــارکت محصـ مشـ
ــیه ها  ــی، بورسـ ــات کاریابـ ــان، خدمـ فارغـ
نویســـندگی،  مالـــی،  کمک هـــای  و 
ــرای  ــوآوری بـ ــا و نـ ــازی کتاب هـ فراهم سـ
محصـــان خدمـــات ارزنـــده ای ارائـــه 
می کنـــد. ایـــن دفاتـــر فعالیت هـــای مهـــم 
ــان  ــت محصـ ــرای موفقیـ ــی را بـ و اساسـ
انجـــام داده و آنـــان را قـــادر می ســـازند 
تـــا در عرصه هـــای مختلـــف بـــه رشـــد و 

ــد. ــود دوام دهنـ ــت خـ پیرفـ

مرکز کاریابی
ایـــن مرکـــز در راســـتای تثبیـــت ارزیابـــی 
ــی  ــان، ارزیابـ ــان و فارغـ ــودی محصـ خـ
ســـکتور عامـــه و خصوصـــی، تدویـــر 
نهایـــت  در  و  کاریابـــی  منایشـــگاه های 
کارآمـــوزی  و  کار  زمنیـــه  آوری  فراهـــم 
ـــون  ـــن پوهنت ـــان ای ـــان و فارغ ـــرای محص ب
ـــن  ـــی ای ـــات اساس ـــد. خدم ـــت می کن فعالی
مرکـــز شـــامل ارائـــه مشـــاوره های مرتبـــط 
ـــص  ـــب خل ـــای ترتی ـــارت ه ـــه، مه ـــه حرف ب
ســـوانح، ارائـــه ســـمینارها، راه انـــدازی 
ــازی  ــت سـ ــوزی، ظرفیـ ــای کارآمـ برنامه هـ
و  کاری  منایشـــگاه های  در  اشـــراک  و 
در نهایـــت تأمیـــن ارتبـــاط محصـــان و 
فـــارغ التحصیـــان بـــا ســـکتورهای عامـــه 
و خصوصـــی و نهـــاد هـــای بیـــن املللـــی 
بـــرای دریافـــت زمینـــه کار و کار آمـــوزی، 

. می شـــود
مشارکت محصالن و برنامه ها

ــدف  ــه هـ ــان بـ ــارکت محصـ ــر مشـ دفـ
توامننـــد ســـاخن محصـــان و بلندبـــردن 
ــلکی،  ــای مسـ ــان در زمینه هـ ــت شـ ظرفیـ
علمـــی، ورزشـــی و اجتامعـــی ایجـــاد 

گردیـــده اســـت کـــه شـــامل انجمن هـــای 
ایـــن  می شـــود.  محصـــان  مختلـــف 
انجمن هـــا شـــامل انجمن هـــای علـــوم 
سیاســـی، کمپیوتـــر ســـاینس، انجنیـــری 
مناظـــره،  ســـیول، حکمیـــت تجـــاری، 
متحـــد،  ملـــل  ســـازمان  شبیه ســـازی 
فوتبـــال، والیبـــال و کرکـــت می شـــوند. 
محصـــان بـــا اشـــراک در ایـــن برنامه هـــا 
ـــن  ـــرده و در ای ـــاال ب ـــود را ب ـــای خ توانایی ه
زمینه هـــا رشـــد و پیرفـــت می مناینـــد. 
ـــمینارها،  ـــداوم س ـــکل مت ـــه ش ـــر ب ـــن دف ای
رقابت هـــای  کنفرانس هـــا،  برنامه هـــا، 
ــد. ــزار می منایـ ــی را برگـ ــی و ورزشـ علمـ

مرکز خدمات نویسندگی
ــدف  ــا هـ ــندگی بـ ــات نویسـ ــز خدمـ مرکـ
ــک  ــگارش اکادمیـ ــطح نـ ــردن سـ ــد بـ بلنـ
بـــرای محصـــان و فـــارغ التحصیـــان 
ـــت.  ـــده اس ـــاد ش ـــری ایج ـــانس و ماس لیس
خدمـــات ایـــن مرکـــز شـــامل مشـــاوره 
های فـــردی و گروهـــی، مشـــوره در مـــورد 
ـــزاری  ـــراف و برگ ـــا مونوگ ـــزس و ی ـــه تی تهی
آموزشـــی  ســـمینارهای  و  ورکشـــاپ ها 

می شـــود. نویســـندگی، 
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جندر و روابط فارغان
پوهنتـــون کاردان بـــه منظـــور ایجـــاد و تامیـــن 
ـــارغ  ـــش از ۱۶۰۰۰ ف ـــا بی ـــدار ب ـــط پای رواب
ـــدر  ـــه جن ـــوط ب ـــات مرب ـــت موضوع و رعای
ــه  ــی را بـ ــف، بخشـ ــای مختلـ در عرصه هـ
ـــن  ـــت. ای ـــرده اس ـــاد ک ـــور ایج ـــن منظ همی
ــامری  ــات بیشـ ــات و امکانـ ــش خدمـ بخـ
چـــون راه انـــدازی کورس هـــای کوتـــاه 
ــردی و  ــعۀ فـ ــد و توسـ ــرای رشـ ــدت بـ مـ
مســـلکی فارغـــان، برنامه هـــای اجتامعـــی 
بـــرای  کـــه  را  فعالیت هـــای  ســـایر  و 
بهبـــود ارتباطـــات فارغـــان بـــا همدیگـــر و 
ــود،  ــته می شـ ــم پنداشـ ــون مهـ ــا پوهنتـ بـ
فراهـــم می کنـــد. ایـــن دفـــر همچنـــان 
تـــاش مـــی ورزد تـــا بـــرای رســـیدگی بـــه 
ــوب  ــای خـ ــان و فضـ ــکات محصـ مشـ
بانـــوان و آقایـــان در  تحصیلـــی بـــرای 
پوهنتـــون تســـهیات الزم را فراهـــم کنـــد.

بورسیه ها و کمک های مالی
دفـــر بورســـیه ها و کمک هـــای مالـــی 
ـــون  ـــای پوهنت ـــن بخش ه ـــم تری ـــی از مه یک
کاردان اســـت کـــه ســـاالنه بـــرای صدهـــا 
محصـــل بـــا ارائـــه ایـــن خدمـــات، زمینـــه 
ـــن  ـــا درک ای ـــد. ب ـــم می کن ـــل را فراه تحصی
مســـئله کـــه تحصیـــل خواســـتۀ هـــر فـــرد 

ـــد  ـــد س ـــی نبای ـــای مال ـــوده و محدودیت ه ب
ـــون  ـــش در پوهنت ـــم و دان ـــان عل راه متقاضی
ـــای  ـــاله کمک ه ـــه س ـــا هم ـــود، م کاردان ش
ــت،  ــان بی بضاعـ ــرای محصـ ــی را بـ مالـ
ـــم  ـــاد فراه ـــن نه ـــال ای ـــاق و فع ـــاز، خ ممت
ـــرای  ـــک ب ـــار کم ـــد در کن ـــا باش ـــم ت می کنی
ادامـــه تحصیـــل شـــان، آنـــان را تشـــویق و 

ـــیم.  ـــرده باش ـــز ک ـــب نی ترغی
کتابخانه های فزیکی و دیجیتالی

ایـــن کتابخانه هـــا در متامـــی شـــعبات 
ـــودن  ـــم من ـــدف فراه ـــه ه ـــون کاردان ب پوهنت
ــایر  ــا و سـ ــاله ها، ژورنال هـ ــا، رسـ کتاب هـ
ــی و  ــکل فزیکـ ــه شـ ــی بـ ــات علمـ نریـ
ـــه دارای  ـــد ک ـــده ان ـــاد گردی ـــی، ایج دیجیتال
هـــزاران جلـــد کتـــاب بـــوده و محصـــان  
ـــات  ـــن خدم ـــتفاده از ای ـــه و اس ـــرای مطالع ب
بـــه ایـــن کتابخانه هـــا مراجعـــه می کننـــد. 
ــۀ  ــات کتابخانـ ــق خدمـ ــان از طریـ محصـ
ایبســـکو )EBSCOHost( می تواننـــد بـــه 
ــی  ــال علمـ ــاب و ژورنـ ــزار کتـ ــا هـ صدهـ
ــل  ــی حاصـ ــی دسرسـ ــورت دیجیتالـ بصـ
ـــوند.  ـــتفید ش ـــات آن مس ـــوده و از محتوی من
عـــاوه بـــر موجودیـــت ایـــن کتابخانه هـــا، 
ــه  ــای مطالعـ ــاً آرام و اتاق هـ ــای کامـ فضـ
فـــردی و گروهـــی نیـــز بـــرای محصـــان 

ایجـــاد گردیـــده اســـت.
البراتوار نوآوری

ایـــن البراتـــوار بـــه هـــدف سهیم ســـازی 
محصـــان در پـــروژه هـــای نـــوآوری، 
روبـــات ســـازی، ســـاخت نـــرم افزارهـــا 
در  افـــزار  ســـخت  سیســـتم های  و 
چهارچـــوب مرکـــز موفقیـــت محصـــان 
در شـــعبه پـــروان دو ایجـــاد گردیـــده 
اســـت. محصـــان رشـــته های کمپیوتـــر 
ــد  ــیول می تواننـ ــری سـ ــاینس و انجنیـ سـ
ـــت آن  ـــز عضوی ـــن مرک ـــه ای ـــه ب ـــا مراجع ب
را حاصـــل منـــوده و بـــاالی پروژه هـــای 

ــد. ــف کار مناینـ مختلـ
ــت  ــه موفقیـ ــت کـ ــد گفـ ــان بایـ در پایـ
ـــت و در  ـــان اس ـــر انس ـــی ه ـــتۀ طبیع خواس
ــات  ــی امکانـ ــان ها از متامـ ــن راه انسـ ایـ
و داشـــته های خـــود اســـتفاده می کننـــد. 
محصـــان پـــس از آغـــاز دوره هـــای 
تحصیلـــی مختلـــف در تـــاش رســـیدن 
ـــن  ـــر ممک ـــن ام ـــتند و ای ـــت هس ـــه موفقی ب
ـــون و  ـــک پوهنت ـــه ی ـــر اینک ـــود مگ منی ش
ـــده  ـــکار ش ـــت ب ـــی دس ـــاد تحصیل ـــا نه ی
ــه  ــان بـ ــیدن محصـ ــتای رسـ و در راسـ
ــه و  ــه جانبـ ــای همـ ــت، تاش هـ موفقیـ

مؤثـــر خـــود را انجـــام دهـــد.
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ی رشوع  ـــرا هـــی ب ـــچ گا هی
ـــر نیســـت ـــاره دی دوب

ادامه مطلب صفحه 4

ادامه مطلب صفحه 7
بطـــه ســـینام بـــا رســـانه های را

نســـتان فغا در ا خـــربی 

هیچ گاهی برای رشوع دوباره دیر نیست/میانه سینام با رسانه های خری در افغانستان

ادامه

ــه  ــن گونـ ــام ایـ ــن نـ ــا گرفـ ــا بـ ــه حتـ کـ
رســـانه هـــا فـــورآ چهـــره رهـــر حـــزب و 
ـــش او  ـــه و فرمای ـــه رسمای ـــه ب ـــی ک ـــا تنظیم ی
ـــم  ـــا مجس ـــر ه ـــد، در نظ ـــی کن ـــانه کار م رس

مـــی گـــردد.
ــا اگـــر برنامـــه ای  ــانه هـ ایـــن گونـــه رسـ
ــوالت  ــا تحـ ــینام و یـ ــر سـ ــاط هـ در ارتبـ
ــد،  ــی کننـ ــر مـ ــتان نـ ــینامی افغانسـ سـ
ـــدگاه  ـــا دی ـــوازی ب ـــه م ـــد منتقدان ـــر دی بیش
حـــزب و یـــا تنظیـــم مربـــوط را دارد و یـــا 
ـــآ  ـــینامیی، خصوص ـــات س ـــر موضوع از ن
ســـینامی افغانســـتان بـــه دلیـــل آنکـــه بـــا 
پالیســـی شـــان همخوانـــی نـــدارد، طرفـــه 

مـــی رونـــد.
دســـته دوم رســـانه هـــای تجارتـــی اســـتند 
ـــی  ـــد تجارت ـــا دی ـــدادی ب ـــر روی ـــه ه ـــه ب ک
ـــه  ـــر برنام ـــا اگ ـــانه ه ـــن رس ـــد، ای ـــی نگرن م
ــط  ــد، فقـ ــینام دارنـ ــاط سـ ــای در ارتبـ هـ
بخاطـــر تجـــارت اســـت، لـــذا بخـــش 
ــینامیی  ــای سـ ــه هـ ــت برنامـ ــم وقـ اعظـ
ــای  ــور هـ ــینامهای کشـ ــانرا وقـــف سـ شـ

ـــوود  ـــوود و بالی ـــوص هالی ـــه خص ـــی ب خارج
ـــه ســـینامی افغانســـتان  ـــد و کمـــر ب ـــی کنن م

میپردازنـــد.
رســـانه هـــای از ایـــن دســـت، در برنامـــه هـــای 
ـــای  ـــبت روزه ـــه مناس ـــه ب ـــان ک ـــی ش تفریح
عیـــد، نـــوروز، ســـالگرد هـــای آغـــاز فعالیـــت 
رســـانه شـــان و یـــا هـــر مناســـبت دیگـــر 
ـــینام  ـــای س ـــه ه ـــد، هرپیش ـــی مناین ـــه م تهی
ـــت  ـــن در حقیق ـــه ای ـــد ک ـــی کنن ـــوت م را دع
قـــدر دانـــی از کار ســـینامیی هرپیشـــه ســـینام 
ـــاز  ـــا فلمس ـــه و ی ـــوت هرپیش ـــه دع ـــه، بلک ن
ـــه تفریحـــی اســـت. ـــک برنام ـــه ی بخاطـــر تهی

امـــا در میـــان رســـانه هـــای تصویـــری 
تجارتـــی، اســـتند رســـانه هـــای کـــه تهیـــه 
ـــای  ـــه ه ـــی برنام ـــده گ ـــی و گردانن ـــده گ کنن
ســـینامیی شـــان در اختیـــار یـــک عـــده از 
جوانانـــی قـــرار دارد کـــه مترکـــز کلیـــه 
برنامـــه را روی ســـینامی بالیـــوود و یـــا 
ـــه  ـــر ب ـــد و اگ ـــاخته ان ـــز س ـــوود متمرک هالی
ســـینامی داخلـــی هـــم میپردازنـــد، خیلـــی 
ـــذر. ـــر زود گ ـــک خ ـــد ی ـــطحی و در ح س

برخـــی از ایـــن جوانـــان ســـواد کافـــی 
ــد  ــان در حـ ــینامیی شـ ــد سـ ــد و دیـ ندارنـ
ــه  ــینام اســـت کـ ــادی سـ ــده عـ ــک بیننـ یـ
هـــامن چنـــد صحنـــه زد و خـــورد، چنـــد 
آهنـــگ و پیـــروزی مهـــره مرکـــزی را فلـــم 
ـــوب  ـــه خ ـــه برنام ـــذا در تهی ـــامرند، ل ـــی ش م
ســـینامیی نـــاکام انـــد و بـــه هـــامن چنـــد 
ــد و  ــه هنـ ــد هرپیشـ ــورد چنـ ــر در مـ خـ
ــورد  ــد و در مـ ــی کننـ ــنده مـ ــوود بسـ هالیـ
ـــدود  ـــن ح ـــز از همی ـــتان نی ـــینامی افغانس س

بیـــرون منـــی شـــوند.
ایـــن ســـطحی نگـــری و پرداخـــن بـــه 
ـــگ  ـــینامیی و فرهن ـــاب س ـــای ناب ـــداد ه روی
ـــدان  ـــه عاقمن ـــردد ک ـــی گ ـــث م ـــتیز، باع س

او ادامـــه مـــی دهـــد کـــه هـــر انســـان 
ارزو هایـــی دارد بعضـــاً میشـــود نـــا خـــود 
ـــاَ  ـــی یعض ـــت ول ـــت یاف ـــه آن دس ـــه ب آگاهان

ــرد . ــرد و کار کـ ــت اراده کـ ــد برخاسـ بایـ
ـــش  ـــن های ـــه نتوانس ـــی ک ـــها خامن ـــو ش بان
را بـــه توانســـن هـــا فروخـــت و ســـکوتش 
ـــاز  ـــاره آغ ـــس. او دوب ـــه نف ـــامد ب ـــه اعت را ب

ـــت. ـــرد و توانس ک
او یکـــی از مؤفـــق تریـــن و از جملـــۀ 
ـــار  ـــر ب ـــرا  ه ـــه ای ـــت ک ـــازاِن کاردان اس ممت
ـــر  ـــی و تقدی ـــرات عال ـــت آوردِن من ـــا بدس ب
 Excellence“ ـــام ـــت ن ـــۀ تح ـــدن در برنام ش
از  تقدیـــر  منظـــور  بـــه  awards”کـــه 

شـــاگردان ممتـــاز راه انـــدازی میگـــردد بـــه 
اثبـــا ت رســـانیده اســـت . 

ـــد از  ـــام بع ـــاس ش ـــه احس ـــیدم ک از او پرس
ـــت ؟ ـــوده اس ـــه ب ـــت چگون ـــه مؤفقی اینهم

خانـــم شـــها گفـــت کـــه ایـــن لحظـــات 
ـــر  ـــکان پذی ـــی ام ـــز در زندگ ـــه چی »هم
اســـِت« مـــن بـــوده اســـت. مثـــل اینکـــه 
ـــی  ـــرواز بکن ـــه پ ـــن مرتب ـــرای اولی ـــی ب بتوان
ـــی  ـــن خیل ـــن و ای ـــبیه ای ـــزی ش ـــم جی ـــا ه ی
ــا  ــر بـ احســـاس خوبیســـت وقتـــی در آخـ

ــتم«. ــی “توانسـ ــودت میگویـ خـ
ــن رشح  ــا ایـ ــی دارد بـ ــها  پیامـ ــو شـ بانـ
:” هرگـــز اجـــازه ندهیـــد تـــا فعالیـــت 
ــان  ــل تـ ــه  تحصیـ ــام روی ادامـ ــای شـ هـ
ـــز  ـــدن هرگ ـــل ش ـــرای محص ـــد، ب ـــایه کن س
بهانـــۀ نگذاریـــد چـــون اگـــر گذشـــت 

ـــزی در  ـــر چی ـــن ه ـــه یقی ـــذرد و ب ـــر میگ دگ
زمانـــش لـــذت بخـــش اســـت. تحصیـــل 
ـــد  ـــا و بای ـــته ه ـــه خواس ـــیدن ب ـــه راِه رس یگان
ــن کارواِن  ــت، از ایـ ــای شامسـ ــدن هـ شـ
ـــان را  ـــرده و خودت ـــتفاده ک ـــده گان اس برگزی
ـــازید  ـــان بس ـــود ت ـــرای خ ـــی ب ـــل و کس مکم
ـــن  ـــاَ ای ـــد، یقین ـــران بپردازی ـــویق دگ ـــه تش و ب
ـــی  ـــد از بدبخت ـــه میتوان ـــت ک ـــامن راهیس ه

رهایـــی مـــان بخشـــد .”
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ادامه
ـــی  ـــد از ط ـــد و بع ـــلیم مینامین ـــت تس حکمی
ــت  ــز حکمیـ ــان، مرکـ ــناد شـ ــل اسـ مراحـ
ـــات  ـــس هی ـــش ری ـــه نق ـــومی را ک ـــم س حک
ـــد  ـــی مینامی ـــد معرف ـــا مینامی ـــت را ایف حکمی
ـــرف  ـــر دو ط ـــدی ه ـــد از تایی ـــر بع و در اخی
ـــت  ـــق نظـــر جلســـه حکمی ـــا تواف اختـــاف، ب

ـــردد.     ـــزار میگ برگ
ـــوارد  ـــوان در م ـــت را میت ـــا حکمی ـــت ه مزی
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــوان ب ـــد را میت ـــن فراین چـــون: ای
ـــی  ـــوی طراح ـــای دع ـــرف ه ـــای ط ـــاز ه نی

ـــان  ـــص ش ـــاس تخص ـــا براس ـــم ه ـــرد، حک ک
ــوان  ــاف را میتـ ــد، اختـ ــاب میگردنـ انتخـ
ـــه  ـــرد، در مقایس ـــل ک ـــل و فص ـــه ح محرمان
بـــه محاکـــم بـــه مراتـــب اقثصـــادی تـــر و 
ـــر  ـــد نظ ـــات تجدی ـــت، امکان ـــر اس ـــع ت رسی
ــرار هـــای حکمیـــت در  کمـــر اســـت، قـ
محاکـــم اجبـــاری و قابـــل اجـــرا هســـتند 

ـــرد.  ـــه ک خاص
ـــی، در  ـــوی قضای ـــر دع ـــت ب ـــای حکمی مزای
ـــت و  ـــان حکمی ـــر، می ـــۀ مخت ـــک مقایس ی
دعـــوی قضایـــی، مزیـــت هـــای حکمیـــت 
را میتـــوان چنیـــن خاصـــه کـــرد. رسیـــع 
و کـــم مـــرف بـــودن حکمیـــت، مطابـــق 
 American Bar توســـط  کـــه  مطلـــب 
Association(( بـــه نـــر رســـیده اســـت، 
چنیـــن گـــزارش داده شـــده اســـت کـــه در 
ــودن  ــل منـ ــل و فصـ ــل و حـ ــی مراحـ طـ
ـــط  ـــد اوس ـــت ح ـــط حکمی ـــه توس ـــک قضی ی
مـــدت ۲۵۰ روز را دربـــر میگیـــرد، حاالنکـــه 
ـــط  ـــه توس ـــن قضی ـــودن عی ـــل من ـــل وفص ح
ـــان  ـــدت زم ـــب م ـــه مرات ـــی ب ـــوی قضای دع
بیشـــر را در بـــر مـــی گیـــرد. عاوتـــن در 
ـــان  ـــدت زم ـــن م ـــاده ای ـــوق الع ـــای ف قضای
در حکمیـــت کمـــر نیـــز میباشـــد. مزیـــت 
ـــت،  ـــارف آن اس ـــت در مص ـــری حکمی دیگ
ـــارف  ـــه مص ـــت ک ـــود گف ـــگ میش ـــدون درن ب
کـــه در کشـــف و اســـتناف طلبـــی وجـــود 
دارد اصلـــن در حکمیـــت منتفـــی اســـت و 
ـــوی  ـــه دع ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــود بیانگ ـــن خ ای
ـــا حکمیـــت پرمـــرف  ـــی در مقایســـه ب قضای
ـــه در  ـــی ک ـــاس مطالعات ـــه اس ـــت. ب ـــر اس ت
ـــه  ـــن نتیج ـــه ای ـــام داده ام ب ـــه انج ـــن زمین ای
رســـیده ام کـــه رونـــد قضایـــی بـــه شـــدت 
ـــر دارد،  ـــان گی ـــل زم ـــت مراح ـــه رعای ـــاز ب نی
ـــاس  ـــر اس ـــم ب ـــای محاک ـــیاری از قراره بس
مراحـــل و شـــکلیات دعـــوی قضایـــی 

ــرود  ــن میـ ــکان آن ایـ ــدند و امـ ــادر شـ صـ
ـــه  ـــن توج ـــات اصل ـــت اختاف ـــه ماهی ـــه ب ک
صـــورت نگرفتـــه باشـــد، ایـــن یـــک امـــر 
انـــکار ناپذیـــر اســـت کـــه درنظـــر گرفـــن 
اصـــول شـــکلی محاکـــم بـــه معنـــی متامیـــت 
و درســـت بـــودن دعـــوی قضایـــی تلقـــی 
میگـــردد امـــا طـــرف دیگـــری قضیـــه کـــه 
ـــت  ـــاف اس ـــت اخت ـــت و اصلی ـــا ماهی هامن
را نیـــز منـــی تـــوان نادیـــد گرفـــت. اگـــر 
ــه  ــت مطالعـ ــوع را در حکمیـ ــن موضـ عیـ
منایـــم درمیابیـــم کـــه اصـــول شـــکلی 
حکمیـــت بســـیار ســـاده و آســـان طراعـــی 
ـــت  ـــر در حکمی ـــه بیش ـــت و توج ـــده اس ش
بـــه ماهیـــت قضایـــا مبـــذول میگـــردد تـــا 
ــری  ــری دیگـ ــر. برتـ ــان گیـ ــکلیات زمـ شـ
ـــودن حـــق  ـــوظ ب ـــل محف حکمیـــت در اص
ـــر  ـــزر ب ـــی میلت ـــت، برن ـــم هاس ـــن حک تعیی
فکتـــور "پذیـــرش" تاکیـــد مینامیـــد و میگویـــد 
ـــت را  ـــن قابلی ـــم ای ـــه حک ـــور ب ـــل مذک اص
ـــادر  ـــرار را ص ـــن ق ـــت تری ـــا باکیفی ـــد ت میده
ـــود  ـــاف خ ـــای اخت ـــرف ه ـــون ط ـــد چ مناین
حکـــم تعییـــن منـــوده انـــد حیـــن صـــدور 
ـــد.  ـــت مناین ـــا آن مخالف ـــوان ب ـــی ت ـــرار من ق
نـــه بـــه عنـــوان آخریـــن مزیـــت حکمیـــت 
ــا  ــم هـ ــون حکـ ــاه چـ ــه در کام کوتـ بلکـ
ـــتناف  ـــه اس ـــت مرحل ـــه در حکمی ـــد ک میدانن
ـــا ســـعی  ـــود نـــدارد آنه طلبـــی اصلـــن وج
بـــه خـــرج میدهـــد تـــا بهریـــن و درســـت 

تریـــن قـــرار را صـــادر مناینـــد. 
بـــه عنـــوان واپســـین ســـخن میشـــود 
گفـــت کـــه امـــروزه حکمیـــت در مقایســـه 
بـــا دعـــوی قضایـــی موثریـــت و مثمریـــت 
بیشـــر داشـــته، و از مـــوارد چـــون ضیـــاع 
وقـــت، مصـــارف گـــزاف و طـــی مراحـــل 
زمـــان گیـــر در حـــل و فصـــل اختافـــات 

ــد. ــری مینامیـ جلوگیـ

ـــر  ـــن ه ـــتان را از ای ـــینام در افغانس ـــر س ه
ـــه  ـــدگاه جامع ـــینام را در دی ـــازد و س دور بس
ــای  ــی هـ ــص و پایکوبـ ــز رقـ ــی جـ افغانـ
ـــقه،  ـــش ، معاش ـــس عی ـــا مجال ـــرکاب ب هم
ـــواد  ـــتفاده از م ـــی، اس ـــازی واه ـــان س قهرم
مخـــدر و امثـــال آن چیـــزی هدفمنـــدی 
ـــواده  ـــب خان ـــن ترتی ـــه ای ـــد و ب ـــوه نده جل

هـــا را از ایـــن هـــر واال بیـــزار گرداننـــد.
ــردم  ــد مـ ــد دیـ ــع میتوانـ ــه ایـــن وضـ ادامـ
مخـــدوش  ســـینام  مقابـــل  در  را  عـــام 
ــینام را  ــته مـــردم سـ ــته آهسـ ــازد و آهسـ سـ
محلـــی بـــرای مســـایل یـــاد شـــده بداننـــد 
ـــتعداد  ـــه اس ـــان ک ـــزان ش ـــردن عزی و از کارک
کار در ســـینام را دارنـــد جلوگیـــری کننـــد 
ــا  ــه در دنیـ ــینام کـ ــب سـ ــن ترتیـ ــه ایـ و بـ
ـــت  ـــا اس ـــن صنعته ـــد تری ـــر عای ـــی از پ یک
و در هـــر عرصـــه ای تاثیـــر گـــذار اســـت، 
در افغانســـتان بـــه بـــاد فراموشـــی ســـپرده 

شـــود.
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بـــه تاریـــخ ۲۷ دلـــو ۱۳9۶ مطابـــق ۱۶ فـــروری ۲۰۱۸، ششـــمین جشـــنواره فراغـــت بـــرای چندیـــن دوره فارغـــان 
ـــان )۱۷۰۰(   ـــه در آن از می ـــد ک ـــدازی گردی ـــون کاردان راه ان ـــری پوهنت ـــانس و ماس ـــع لیس ـــه مقاط ـــای چهارگان پوهنځی ه

ـــد. ـــا ش ـــت اعط ـــناد فراغ ـــانس(  اس ـــر و ۳۵9 لیس ـــن )۱۰۶ ماس ـــرای 4۶۵ ت ـــان، ب ـــارغ التحصی ـــن ف ت

ششمین جشنواره فراغت محصان ماسری و لیسانس پوهنتون کاردان
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