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گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان پیشگفتار

پیشگفتار

میر محمد صدیق ذلیق

گﻨجیﻨه ﮐﺎردان منﺎیﺎنگر اسﺘعداد ﻫﺎی نهفﺘه

بع ــد از ن ــر اولی ــن ش ــامره مجل ــه گنجین ــه کاردان در اولی ــن روزه ــای توزی ــع ای ــن مجل ــه تص ــور ب ــر ای ــن ب ــود ک ــه ش ــاید
محص ــالن پوهنت ــون کاردان ب ــه ای ــن نری ــه ک ــه ب ــه زب ــان ه ــای دری و پش ــتو ن ــر م ــی گ ــردد ،عالق ــه چندان ــی نداش ــته
باش ــند و ب ــرای م ــدت کوتاه ــی مس ــووالن نری ــه ب ــا رسدی عالی ــق مواج ــه ش ــدند ،ام ــا ب ــه زودی ای ــن رسدی جای ــش را
ب ــه گرم ــای مطب ــوع عالق ــه و ذوق ش ــدید محص ــالن داد.

پیشگفتار

محص ــالن دیپارمتن ــت ه ــای مختل ــف مقاط ــع لیس ــانس و ماس ــری ب ــا اش ــتیاق ف ــروان نش ــان دادن ــد ک ــه ب ــه نویس ــندهگی
و کار مطبوعاتـــی عالقـــه فـــراوان دارنـــد و در آخریـــن روزهـــای مهلـــت جمـــع آوری مطالـــب ،ســـیلی از نوشـــته هـــا و
ت ــراوش ه ــای فک ــری محص ــالن ب ــه دف ــر گنجین ــه رس ــید.
جوان ــان نویس ــنده و خ ــالق م ــا دس ــت و آس ــتین ب ــرزده و مقال ــه ه ــای مختل ــف را ب ــا محت ــوا ه ــای خیل ــی ارزن ــده قل ــم
زدن ــد و ب ــه دف ــر مجل ــه ارس ــال کردن ــد ،ش ــامری از ای ــن جوان ــان مبتک ــر چندی ــن ب ــار مراجع ــه کردن ــد ک ــه از رسنوش ــت
اث ــر ش ــان مطل ــع گردن ــد ک ــه آی ــا منت ــر م ــی گ ــردد ی ــا خی ــر .برخ ــی دیگ ــر اظه ــار داش ــتند ک ــه اگ ــر اث ــر ش ــان قاب ــل ن ــر
نیس ــت آنه ــا ب ــه زودی تحلی ــل و ی ــا مقال ــه دیگ ــری را تهی ــه خواهن ــد ک ــرد.
در اولی ــن ش ــامره مجل ــه گنجین ــه کاردان اظه ــار ک ــرده بودی ــم ک ــه اگ ــر محص ــالن در قس ــمت ارس ــال مطال ــب ارزن ــده ب ــه
م ــا کم ــک مناین ــد ب ــه زودی مجل ــه ب ــه گون ــه ماهنام ــه منت ــر م ــی گ ــردد ،ام ــروز م ــی بینی ــم ک ــه ب ــه ای ــن ه ــدف نزدیک ــر
م ــی ش ــویم و اگ ــر ای ــن رون ــد ادام ــه یاب ــد ب ــه زودی م ــا ش ــاهد ماهنام ــه گنجین ــه کاردان خواهی ــم ب ــود.
نویس ــنده گ ــی ی ــک اس ــتعداد و ی ــک مه ــارت اس ــت ک ــه ب ــه اث ــر متری ــن و مامرس ــت میت ــوان ای ــن اس ــتعداد را رش ــد داد
و ای ــن مه ــارت را تقوی ــت ک ــرد .در پوهنت ــون کاردان محص ــالن در روز ه ــای اول آغ ــاز ب ــه کار نویس ــنده گ ــی در م ــی یابن ــد
ک ــه کار نویس ــنده گ ــی نیازمن ــد متری ــن و مامرس ــت زی ــاد اس ــت ،ب ــه همی ــن دلی ــل آن ع ــده ک ــه از روی عالق ــه و اش ــتیاق
ب ــه ای ــن مه ــم پرداخت ــه ان ــد ایس ــتاده گ ــی م ــی مناین ــد و ب ــا ت ــالش ه ــای م ــداوم ب ــه ظرفی ــت ه ــای ش ــان م ــی افزاین ــد و
باالخ ــره ب ــه ی ــک نویس ــنده خ ــوب مب ــدل م ــی گردن ــد.
ام ــا جم ــع دیگ ــر ک ــه متوج ــه زح ــامت نویس ــنده گ ــی م ــی گردن ــد ،از ه ــامن ابت ــدا دس ــت از کار م ــی کش ــند و ب ــا وج ــود
آنک ــه ح ــرت نویس ــنده ب ــودن و ن ــر آث ــار در دل ش ــان باق ــی م ــی مان ــد ،ام ــا بخاط ــر گری ــز از ت ــالش ه ــای خس ــتگی
ناپذی ــر نویس ــنده گ ــی و خالقی ــت می ــدان را ب ــه دیگ ــران واگ ــذار م ــی کنن ــد.
اگـــر ذوق و اشـــتیاق نویســـنده گـــی در هـــر محصلـــی وجـــود دارد ،بایســـت ایـــن ذوق را پـــرورش کـــرد ،بـــرای رشـــد آن
ت ــالش ک ــرد و از پ ــا نایس ــتاد ،در غی ــر آن ای ــن ذوق ه ــر از گاه ــی در عم ــق آرزوه ــای ب ــه فراموش ــی س ــپرده ش ــده گاه گاه
ب ــا مش ــاهده آث ــار منت ــر ش ــده از دیگ ــران خ ــودش را م ــی منایان ــد و ح ــرت ب ــی توجه ــی ب ــه ای ــن مام ــول را در ف ــرد
مش ــتعل م ــی س ــازد.
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د صنعت ونډه د وچکالۍ د منفي اغیزو په کمولو کښې گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان

وچکايل یو له هغو مهمو طبیعي پېښو څخه
دی چې په اقتصاد ،کرهنې ،ټولنیزو او سیايس
چارو باندې خپله اغیزه لري .په سیمه کې د
وچکالۍ له پېښېدو وروسته ترټولو مهمه
موضوع د هغې اغیزې مطالعه کول او په
سیمه کې د ظرفیتونو او اسانتیاوو رابرابرول
دي ترڅو د وچکالۍ له زیانونو نه په امن پاتی
شو .د باران او واورو کمښت د وچکالۍ
سبب ګرځی ،او کرهنه هغه سکتور دی چې
تر ټولو لومړی اغیزمن کیږي .د دې پیښې
اغیزې په هغو سیمو کې چې د خلکو اقتصاد
په کرهنیزو فعالیتونو باندی والړ دی ډیر وی.
دا لیکنه د وچکالۍ اغیزه په اقتصاد او د
صنعت ونډه د وچکالۍ د منفي اغیزو کمولو
په اړه چمتو شوی .لومړی ،د وچکالۍ اغیزه
د افغانستان پر اقتصاد ګورو او بیا له اقتصادي
پلوه د وچکالۍ د منفی اغیزو کمولو او یا له
منځه وړلو لپاره پر حل الرو خربې کوو.
وچکايل څه ده؟
کله چی د بارانونو او واورې ورښت په یوه
سیمه کې کم يش ،د اوبو ذخیرې او نورې
ځمکنۍ زیرمې هم کمیږي ،هغه وخت دی
چی ځمکه خپل د حاصل ورکولو قوت
له السه ورکوی او هغه ځایونه چی کرهنیز

تولیدی اقلیم لري په ډاګونو او ریګستانونو
بدلیږي.
وچکايل او پر اقتصاد د هغې اغیزه:
د وچکالۍ په راتګ رسه کرهنه نیژدې صفر
ته رسیږي .پدی معنا چی حاصالتی ځمکی
نور له حاصالتو وزي او کروندګر خپله د
عایداتو ذریعه له السه ورکوي .د افغانستان
اقتصاد ترډیره پر کرهنه والړ دی او نیژدې
 60%وګړي په مستقیمه او یا غیرمستقیمه
توګه د کرهنیزو فعالیتونوله الرې خپل ورځنی
ژوند مخ ته وړی .د 1396کال آمارو له
مخې د کرهنی سکتور د هیواد په ناخالصو
تولیداتو کې ترټولو لوړ رول لوبوي .ورپسی د
خدمتونو سکتور او په آخر کې محدوده ونډه
د صنعت سکتورلري.
د وچکالۍ په راتګ رسه به د افغانستان 60%
وګړي خپل کار له السه ورکړي او د هیواد
ناخالص تولیداتو کچه به تر ډیره راټیټه شی.
دا ستونزه به افغانستان له لوی اقتصادی
بحران رسه مخامخ کړی او له منظم پالن
شوي پروګرامونو پرته به د اقتصادی بحران
رسه مقابله کول ډیره موثره اغیزه ونلري.
څومره چی دا بحران دوام وکړی بري زیرمې
به هیواد پریږدی او نورو هیوادونو ته به د کار
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لپاره مهاجر شی .دا مهاجرت به بحران ته
نور هم زور ورکړی ځکه چی د هیواد اقتصاد
بیرته په پښو درولو لپاره د بري زیرمو شتون
ته اړتیا وي.
د کرهنی بدیل صنعتی سکتور:
یو له څو بدیلونو نه چې کوالی شی د وچکالۍ
بحران منفي اغیزه کمه کړي د صنعتي سکتور
وده ده .ښه به دا وي چې حکومت له مخکې
نه د کورين او بهرنې صنعتي پانګه والو مالتړ
وکړي او د دې سکتور د ودې لپاره پر جامع
او موثرو پروګرامونو کار وکړی .خصوصی
سکتور باید په صنعتونو کښې پانګونې
ته وهڅول يش تر څو د صنعت سکتور
وده وکړی .د خصويص سکتور ترڅنګ د
حکومت پوره مالتړ د هغو د تشویق المل
ګرځي او نورو پانګوالو ته الره هواروي.
حکومت باید کورين او بهرين پانګوالو ته
د پانګه اچونې د مالتړ او پرمختګ موثر او
جالب پروګرامونه جوړ کړي تر څو خصوصی
پانګه اچونکي د ممکنه خطرونو لکه سیاسی،
امنیتی ،اقتصادی او مالی خطرونوله بیرې د

نﻮر ﭘه 39م مخ ﮐښې...

مقﺎله

لیکوال :عطاالله رحمت زی

د صﻨعت ونډه د وچکﺎلۍ د مﻨفي اغیزو
ﭘه ﮐمﻮلﻮ ﮐښې

گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان آشنایی با راه های موفقیت در تجارت

مقﺎله

نویسنده :مینا شجاعی

آشﻨـــﺎیی بﺎ راه ﻫﺎی مﻮفقیت در
تجــﺎرت

ام ــروز ای ــن س ــوال خیل ــی ه ــا پرس ــیده م ــی
شــود و خیلــی از شــام هایــی کــه تــازه مــی
خواهیـــد وارد بـــازار کار شـــوید ،یـــا هنـــوز
بـــه رویـــا هـــای کاری تـــان نرســـیده ایـــد،
ایـــن پرســـش را مـــی پرســـید کـــه چگونـــه
میتـــوان در کار و تجـــارت موفـــق شـــد؟
هرچنـــد بـــرای ایـــن پرســـش در رشـــته

هـــای مختلـــف کاری و تجارتـــی پاســـخ
مشـــخصی وجـــود نـــدارد ،امـــا کار و
تجـــارت چنـــد نکتـــه و اصـــول کلـــی دارد
کـــه همـــه تاجـــران موفـــق تـــا بـــه حـــال
رعای ــت ک ــرده ان ــد ،ای ــن مه ــم نیس ــت ک ــه
شـــام چـــه مـــی فروشـــید و تجـــارت تـــان
در چـــه مـــورد اســـت.
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تجـــارت و ثـــروت دو عاملـــی هســـتند کـــه
یکـــی خـــط حامیـــت پیرفـــت اقتصـــادی
و تغییـــرات بنیادیـــن را فراهـــم مـــی ســـازد
و دیگـــری راهگشـــا و مکمـــل توســـعه
اس ــت .ب ــرای موفقی ــت بای ــد تولی ــد کنن ــده
و خـــالق باشـــیم .اغلـــب افـــراد در ابتـــدا
رسمایـــه ای را بـــرای راه انـــدازی کســـب
و کار فراهـــم کـــرده و بـــدون آگاهـــی از
قوانیـــن تجـــارت و اســـتفاده از تجربیـــات
الزم ،فعالیـــت شـــان را راه انـــدازی مـــی
کننـــد و پـــس از مدتـــی ،جریـــان بـــازار
پی ــش بین ــی ه ــای آن ــان را به ــم م ــی ری ــزد
و ورشکســـت مـــی شـــوند.
پـــس میتـــوان نتیجـــه گرفـــت کـــه تنهـــا
وجـــود رسمایـــه کافـــی نیســـت ،بلکـــه
مهـــارت ،تجربـــه و دانـــش تجـــارت و
مدیریـــت رسمایـــه در ایـــن کار حـــرف اول
را مـــی زنـــد.
در کنـــار ایـــن مهـــارت هـــا برخـــی
عملکـــرد هـــای مثبـــت دیگـــر نیـــز وجـــود
دارد کـــه شـــام را بـــه موفقیـــت میرســـاند
اگـــر ایـــن ( )۱۰قانـــون تجـــارت را دنبـــال
کنیدموفقیـــت شـــام حتمـــی اســـت.
 -:۱عالقه و اعتقاد
مه ــم نیس ــت ک ــه دیگ ــران چق ــدر پ ــول در
م ــی آورن ــد ،اگ ــر از کارت ــان ل ــذت نربی ــد
هیـــچ وقـــت از کارتـــان احســـاس غـــرور
نخواهی ــد ک ــرد .اگ ــر کاری را دنب ــال کنی ــد
ک ــه عالق ــه ای ی ــا اعتق ــادی ب ــه آن نداش ــته

باشـــید بـــا ایـــن کـــه ممکـــن اســـت بـــه
موفقیـــت موقتـــی برســـید ،امـــا مطمـــن
باشـــید کـــه دیـــر یـــا زود شـــام را از پـــا در
مـــی آورد.
 -:۲یک نیاز پیدا کنید
شـــاید میلیـــون هـــا بـــار ایـــن را شـــنیده
باش ــید ،ام ــا هن ــوز ه ــم ای ــن قان ــون عم ــل
مـــی کنـــد.
ســـاده تریـــن تجـــارت ایـــن اســـت کـــه
محصـــوالت یـــا خدماتـــی را تولیـــد یـــا
ارای ــه کنی ــد ک ــه نی ــاز م ــردم باش ــد .نی ــازی
نیس ــت ک ــه زم ــان و پ ــول زی ــادی را ب ــرای
متقاعـــد کـــردن مشـــریان رصف کنیـــد،
چ ــون آن ه ــا ب ــه چی ــزی ک ــه ش ــام عرض ــه
م ــی کنی ــد نی ــار دارن ــد و ش ــام م ــی توانی ــد
توضیـــح دهیـــد کـــه چـــرا بهریـــن مرجـــع
آنه ــا ب ــرای نی ــاز ش ــان ش ــام هس ــتید ،فق ــط
بـــا اطمینـــان بیابیـــد کـــه ایـــن هـــامن نیـــاز
اس ــت ک ــه م ــردم حارضن ــد ب ــرای آن پ ــول
خـــرچ کننـــد.
 -:۳مفاد دهنده را دریابید
محص ــوالت ی ــا خدمات ــی را انتخ ــاب کنی ــد
کـــه بتوانیـــد آنـــرا خیلـــی بیشـــر از آنچـــه
بـــرای خـــود تـــان هزینـــه دارد بفروشـــید.
اگـــر تفـــاوت بیـــن هزینـــه ای کـــه بـــرای
خـــود تـــان در مـــی آیـــد و قیمـــت فـــروش
ک ــم باش ــد ،ب ــرای پیرف ــت کار ب ــه مش ــکل
مواج ــه م ــی ش ــوید .وقت ــی حاش ــیه س ــود
کـــم باشـــد ،پـــول کافـــی بـــرای اســـتخدام
کارمن ــد ،پرداخ ــت اج ــاره ه ــا ،تبلیغ ــات و
ســـایر مســـایل نخواهیـــد داشـــت.
 -:۴برآورده ــای واق ــع بینان ــه از هزین ــه ه ــا
داش ــته باش ــید.

اکـــر تجـــارت هـــای جدیـــد معمـــوأل
بازاریاب ــی ،هزین ــه ه ــای اضاف ــی و حاش ــیه
ای ،مالیـــات و هزینـــه خـــود انتقالـــی را
نادیـــده مـــی گیرن ــد .ب ــرای ه ــر محص ــول
و خدماتـــی بایـــد ایـــن هزینـــه هـــا را بـــا
دیـــد واقـــع بینانـــه محاســـبه کنیـــد.
 -:۵با مشریان خود صادق باشید
قـــول چیـــزی کـــه منـــی توانیـــد عرضـــه
کنی ــد را ندهی ــد ،درم ــورد فوای ــد و مزای ــای
چی ــزی ک ــه م ــی فروش ــید ،انح ــراف نکنی ــد
یـــا دروغ نگوییـــد وهمیشـــه محصـــول یـــا
خدماتـــی بـــا کیفیـــت عرضـــه کنیـــد.
 -:۶از بازاریابـــی و طریقـــه موثـــر انجـــام
کار غافـــل نشـــوید
بـــرای پیـــدا کـــردن مشـــری بایـــد بـــرای
محصـــول یـــا خدمـــات تـــان بازاریابـــی
کنیـــد ،آن هـــم بـــه طـــور موثـــر و مـــداوم.
 -:۷ب ــا فروش ــنده ه ــا ،تولی ــد کنن ــده ه ــا و
کارمنـــدان تـــان بـــا احـــرام برخـــورد کنیـــد
و ب ــه آنه ــا نش ــان دهی ــد ک ــه ق ــدردان ش ــان
هســـتید ،آنهـــا بخشـــی از تیـــم شـــام و
موفقیـــت تـــان هســـتند.
 -:۸اینرنت رافراموش نکنید.
مهـــم نیســـت کـــه تجـــارت تـــان چـــه
باشـــد .همیشـــه ایـــن احتـــامل وجـــود
دارد کـــه مشـــریان شـــام بـــرای خریـــد بـــه
اینرنـــت هـــم رس بزننـــد.
اگـــر نتواننـــد شـــام را در ســـایت هـــای
خری ــد و ف ــروش موج ــود در انرن ــت پی ــدا
کننـــد ،مطمـــن باشـــید کـــه از یکـــی از
رقیبـــان تـــان خریـــد خواهنـــد کـــرد.
:۹در انتظار معجزه نباشید
خیلـــی هـــا هســـتند کـــه در خـــواب هـــم
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پ ــول در م ــی آورن ــد ،ی ــا حت ــی وقت ــی ب ــرای
تعطیـــالت بـــه مســـافرت رفتـــه انـــد ،بلـــی
اینرن ــت ای ــن ام ــر را ممک ــن ک ــرده اس ــت.
ولـــی فقـــط زمانـــی تجـــارت شـــام رو بـــه
رش ــد خواه ــد گذاش ــت ک ــه پ ــول ،ت ــالش
و زمــان مناســبی بــرای ســاخت آن تجــارت
رسمای ــه گ ــذاری ک ــرده باش ــید ،هیچک ــدام
بـــه تنهایـــی معجـــزه منـــی کننـــد.
 -:۱۰بـــه خودتـــان یـــادآوری کنیـــد کـــه
"ی ــک تنه ــا تری ــن ع ــدد در تج ــارت اس ــت"
یـــک محصـــول ،یـــک خدمـــت ،یـــک
مشـــری ومتـــام نیـــت هـــای شـــام فقـــط
در یـــک کمپیوتـــر ،دســـتورالعمل شکســـت
اســـت .اگـــر فقـــط یـــک محصـــول یـــا
رسویـــس داشـــته باشـــید ،شـــانس ســـود
بـــردن بـــا فـــروش بیشـــر بـــه کســـانی کـــه
بـــه شـــام اعتـــامد کـــرده انـــد را از دســـت
مـــی دهیـــد.
اگـــر فقـــط یـــک مشـــری خـــاص داشـــته
باش ــید ،ورشکس ــتگی ش ــام حتم ــی اس ــت،
چـــون ممکـــن اســـت آن مشـــری خـــاص
بخواه ــد فروش ــنده خ ــود را تغیی ــر بده ــد و
اگ ــر هم ــه نی ــت ه ــای ت ــان فق ــط در ی ــک
کمپیوت ــر ضب ــط ش ــود و نس ــخه کاپ ــی ه ــم
از آنهـــا نداشـــته باشـــید ،صدمـــه دیـــدن
حافظـــه کمپیوتـــر تجـــارت شـــام را نابـــود
خواهـــد کـــرد.
پـــس دقیـــق ،آگاهانـــه و بـــا دانـــش کافـــی
ایـــن قـــدم را بگذاریـــد و از مشـــکالت
نهراس ــید ،زی ــرا دنی ــای تج ــارت ب ــه کس ــی
رحـــم منـــی کنـــد.

مقﺎله
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مقﺎله

لیکوال :زاهد جاليل

د ميﻨې څلﻮېښت اصله :يﻮ نﺎول ،يﻮه رشقي او
يﻮه غريب ﮐيسه

«د مينـــې څلوېښـــت اصلـــه» د ترکـــۍ
ليکوالـــې او نـــاول ليکونکـــې ،اېليـــف
شـــفق مشـــهور نـــاول دی .اېليـــف لـــه
فيلس ــوف پ ــالر او ډېپلومات ــې م ــور څخ ــه
پـــه فرانســـه کـــې زېږېدلـــې .هغـــه پـــه
انګليـــي او ترکـــي ژبـــو کتابونـــه ليکـــي
او «د اســـتانبول ارمونـــې» يـــې مشـــهور
او النجـــه مـــن نـــاول دی؛ خـــو «د مينـــې
څلوېښـــت اصلـــه» د هغـــې تـــر نـــورو
کتابونـــو ډېـــر مخکـــې دی او لـــه همـــدې
املـــه يـــې نړيـــوال شـــهرت خپـــل کـــړی.
دغ ــه ن ــاول ک ــې هغ ــې د موالن ــا روم ــي او
د ش ــمس تربې ــزي د مينـــې کيس ــه ليکلـــې،
خـــو پـــه عـــادي طـــرز نـــه.
نــاول ډېــر پــه زړه پــورې دی .داســې ليــکل
ش ــوی چ ــې لوس ــتونکي ي ــې د لوس ــتو پ ــر
مهـــال هېـــڅ کلـــه د ســـتړيا احســـاس نـــه
کـــوي .د دې يـــو المـــل خـــو دا دی ،چـــې
نـــاول پـــه هممهالـــه شـــکل دوه کيســـې
ل ــري .کل ــه ي ــوه کيس ــه رشوع يش ،د هغ ــې
تلوســـه ال نـــه وي ختمـــه چـــې بلـــه رشوع
يش .يـــوه کيســـه د ديارلســـمې پېـــړۍ ده او
بلـــه کيســـه د يوويشـــتمې .يـــوه د رومـــي
کيس ــه او بل ــه د ي ــوې ناخوښ ــې امريکاي ــي
مېرمن ــې .ي ــوه کيس ــه پ ــر تاريخ ــي اس ــنادو
والړه او بلـــه د اېليـــف پـــر تخيـــل .خـــو
دواړو کيســـو کـــې ورتـــه والـــی شـــته.

رشوع کـــوي او د «»Sweet Blasphemy
پ ــه نام ــه ي ــو ن ــاول ،چ ــې د عزي ــز احم ــد
زهـــرا پـــه نامـــه يـــوه نـــوم ورکـــي ليکـــوال
ليکلـــی ،د بياکتلـــو لـــه پـــاره ورســـپاري.
لومـــړی يـــې نـــه خوښـــېږي او تصحېـــح
تـــه يـــې زړه نـــه ښـــه کـــوي؛ ځکـــه چـــې
کيســـه يـــې زړه ده .ورو ورو يـــې کتـــاب
ورجذبـــوي او د ليکـــوال پـــه تـــړاو يـــې
تلوســـه زياتېـــږي.
پـــه همـــدې منـــځ کـــې نـــاول د شـــمس
تربېـــزي د دروېشـــۍ کيســـه کـــوي او د
موالنـــا رومـــي د موندلـــو داســـتان يـــې
بيانـــوي .د کتـــاب پـــه اوږدو کـــې شـــمس
تربېـــزي تـــه منســـوب د مينـــې څلوېښـــت
اصلـــه ځـــای ځـــای ليکـــي؛ خـــو زه پـــوه
ن ــه ش ــوم چ ــې دا ي ــې د ش ــمس ل ــه مقال ــو
را اخيســـتي او کـــه د موالنـــا رومـــي لـــه
اشـــعارو؛ ځکـــه د موالنـــا لـــه وينـــاوو رسه
ډېـــر ورتـــه والـــی لـــري.

پـــرې وکـــړي ،وينـــي چـــې د موالنـــا زړه
خـــو يـــې خپـــل کـــړی ،مګـــر د هغـــه
شـــاوخوا خلـــک يـــې دوښـــمنان دي .د
موالنـــا شـــاګردان او آن زوی يـــې ،عـــال
الدیـــن ،لـــه شـــمس څخـــه کرکـــه کـــوي
او د بېلولـــو هڅـــې يـــې کـــوي .شـــمس
چ ــې ن ــور ي ــې موالن ــا روزل ــی ،مګ ــر ل ــه
هغ ــه رسه يوځ ــای وال ــی ي ــې د ژون ــد ډې ــره
خـــوږه مرحلـــه ده ،خـــو د خلکـــو کينـــه
يـــې فـــراق تـــه بـــويل .شـــمس ،موالنـــا او
خلـــک ناخـــربه پرېـــږدي او غيـــب يش.
بلـــې خـــوا عزيـــز ،چـــې د شـــمس پـــه
څېـــر جـــذاب ســـړی دی او د هغـــه پـــه
څېـــر دروېشـــانه مزلونـــه کـــوي ،اېـــال
ځ ــان ت ــه ډې ــره مايل ــوي .د دوی د انټرنـــټ
لـــه الرې اړيکـــه ژورېـــږي آن د عشـــق تـــر
بريـــده رســـېږي .عزيـــز امريـــکا تـــه ځـــي،
ل ــه اې ــال رسه ګ ــوري او د دوی دواړو ت ــړاو
او مينـــه ال ډېرېـــږي .اېـــال ګومـــان کـــوي
چـــې عزيـــز وررسه شـــهواين عشـــق لـــري،
خ ــو هغ ــه مه ــال حريان ــه يش چ ــې عزي ــز
وررسه پـــه يـــوه کوټـــه کـــې لـــه هـــر ډول
جن ــي اړيک ــو ځ ــان س ــايت او ک ــټ م ــټ
د شـــمس پـــه څېـــر دې دنيـــا کـــې داســـې
ژون ــد ک ــوي ،لک ــه ل ــه هغ ــې ن ــړۍ راغل ــې
اروا.

کتـــاب پـــه دې پـــای تـــه رســـېږي چـــې
شـــمس تربېـــزي موالنـــا مومـــي ،د هغـــه
ژونـــد کـــې انقـــالب راويل ،لـــه ملګـــرو او
ش ــاګردانو ي ــې بېل ــوي ،د اس ــالم د ظاه ــري
زده کـــړې او تدريـــس پـــر ځـــای يـــې
تصـــوف تـــه مخـــه کـــوي او د بلـــې نـــړۍ
لـــه ارسارو يـــې خـــربوي .مولـــوي نـــور
د اســـتادۍ او ويناوالـــۍ لـــه ذوقـــه لـــرې باآلخـــره اېـــال خپـــل کـــور او کورنـــۍ
کت ــاب د «اې ــال» پ ــه نام ــه د ي ــوې امريکاي ــي ک ــوي ،عاش ــق ک ــوي او لېون ــی ک ــوي ي ــې .پرې ــږدي او عزي ــز احم ــد ت ــه ورځ ــي او ت ــر
مېرمن ــې پ ــر کيس ــې پيلې ــږي چ ــې پ ــه ک ــور شـــمس چـــې د موالنـــا پـــه ژونـــد کـــې مرګـــه وررسه وي .بلـــې خـــوا موالنـــا پـــه
ناســـته ده او لـــه خاونـــد رسه خوشـــاله نـــه انق ــالب راويل ،ل ــه م ــايض رسه ي ــې پ ــرې ش ــمس پس ــې لېون ــی کې ــږي ،د ش ــاګردانو د
برېښ ــي .بي ــا پ ــه ي ــوه اديب ټولن ــه ک ــې کار کـــړي او د عشـــق او تصـــوف مترينونـــه تصـــور پـــر خـــالف ،هغـــه تـــر پخـــوا ډېـــر
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رومـــي بېرتـــه د خوښـــۍ احســـاس کـــوي
او يـــو وار بيـــا لـــه شـــمس رسه پـــه بنـــدو
کوټـــو او د شـــنه او کلـــه د تيـــاره آســـامن
النـــدې خلـــوت او راز او نيـــاز تـــه ادامـــه
ورکـــوي .پـــه دغـــه مـــوده کـــې شـــمس د
موالنـــا د کـــور نجلـــۍ ،کيميـــا رسه واده
کـــوي او د قونيـــې اوســـېدونکی يش؛ خـــو
هغـــه يـــو وار بيـــا وينـــي چـــې د خلکـــو
حســـد د دوی يـــو ځـــای والـــی نـــه يش
زغم ــالی .س ــتونزه پ ــر دې ډې ــره ج ــدي ده
چـــې عـــال الديـــن ،د موالنـــا کـــر زوی،
لـــه شـــمس څخـــه کرکـــه لـــري او د وژلـــو
پالنونـــه يـــې جـــوړوي .شـــمس يـــو وار
بيـــا ورکېـــږي ،خـــو معلومېـــږي نـــه ،چـــې
د موالن ــا زوی د خپل ــو ملګ ــرو پ ــه مرس ــته
وواژه او کـــه د تېـــر پـــه څېـــر غيـــب شـــو.
د موالنـــا د ماتـــم دوره بيـــا پيلېـــږي ،خـــو
دا وار خپ ــل معش ــوق هېچېرت ــه ن ــه موم ــي.

پـــه دې هـــم څـــوک نـــه پوهېـــږي چـــې د
ش ــمس پ ــه غي ــاب او آن وژل کې ــدو ک ــې د
دغ ــې نجل ــۍ موض ــوع دخيل ــه ده ک ــه ن ــه.
اېلي ــف ش ــفق دغ ــه ټ ــول «مبه ــم» مس ــايل
چ ــې ل ــه مختلف ــو تاريخ ــي اس ــنادو م ــوږ
تـــه پـــه مختلفـــو اشـــکالو رارســـېديل ،پـــه
ډېـــر کـــامل څېـــړيل او پـــه ډېـــر ماهرانـــه
شـــکل يـــې نـــاول کـــې داســـې وړانـــدې
ک ــړي ،څنګ ــه چ ــې تاري ــخ ک ــې مبه ــم او
لـــه اختالفـــه ډک دي.

کت ــاب ک ــې ي ــوه تاريخ ــي واقع ــه ل ــه ي ــوه
تخيـــل رسه ډېـــره ماهرانـــه اوبـــدل شـــوي.
ښـــايي لـــه همـــدې املـــه ،د لوســـتو پـــر
مهـــال يـــې څـــوک د ســـتړيا احســـاس نـــه
کـــوي .د نـــاول تاريخيـــت او واقعيـــت
يـــې ډېـــره مهمـــه ځانګړنـــه ده .هغـــه
نـــاول چـــې يـــوازې پـــر تخيـــل والړ وي،
لوســـتونکی تـــرې خونـــد اخيســـتالی يش
او د ليکوال ــۍ ف ــن ب ــه ي ــې پرم ــخ بوځ ــي،
خـــو معلومـــات يـــې نـــه ډېـــروي .دغـــه
ن ــاول ک ــې ه ــم ادبي ــات ښ ــه کې ــږي ،ه ــم د اېليـــف شـــفق «د مينـــې څلوېښـــت
خون ــد ش ــته او وررسه ي ــو مه ــم تاري ــخ پ ــه اصل ــه» د پورت ــه ذک ــر ش ــويو الملون ــو ل ــه
د اېليـــف شـــفق دغـــه نـــاول ډېـــر پـــه زړه ډېـــر ښـــه شـــکل زده کېـــږي.
کبل ــه ،پ ــه لن ــډه م ــوده ک ــې ع ــريب او اردو
پـــورې دی .د دې مهـــم المـــل بـــه د هغـــې
د موالن ــا ژون ــد م ــوږ ت ــه ل ــه مختلف ــو الرو ژبـــو تـــه وژبـــاړل شـــو .ښـــايي پـــر ترکـــي
ژونـــد وي .هغـــه د رشقـــي متـــدن لـــور
رانقـــل شـــوی دی او ډېـــر اړخونـــه يـــې رسبې ــره ن ــورو ژب ــو ت ــه ه ــم ژب ــاړل ش ــوی
ده؛ خـــو ډېـــر ژونـــد يـــې غـــرب کـــې تېـــر
تـــر اوســـه مبهـــم دي .د شـــمس د غيبـــت وي .اېليـــف تـــر دې وړانـــدې او وروســـته
کـــړی .هغـــې دواړه فرهنګونـــه لوســـتي.
الملونـــه تـــر اوســـه دقيـــق نـــه دي معلـــوم ن ــور کتابون ــه ه ــم لي ــکيل او ن ــور ب ــه ه ــم
پ ــه انګلي ــي او غ ــريب ن ــاول ک ــې رشق ــي
او د موالنـــا پـــه کـــور کـــې د کيميـــا پـــه وليک ــي؛ خ ــو ښ ــايي د هغ ــې پ ــه ناولون ــو
ادبياتـــو کتـــاب ډېـــر جالـــب کـــړی او پـــه
نامـــه نجلـــۍ او د عـــال الديـــن د اړيکـــې ک ــې ي ــو ه ــم «د مين ــې څلوېښ ــت اصل ــه»
دې کـــې د پاولـــو کوېلـــو «الکمســـټ»
پـــه اړه هـــم کـــره معلومـــات نـــه شـــته او ځـــای ونـــه يش نيـــوالی.
نـــاول تـــه ورتـــه دی.
گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان
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مقﺎله

لـــه هغـــوی رسه فاصلـــه پيـــدا کـــوي او د
شـــمس پـــه مينـــه کـــې تاريخـــي اشـــعار
ليک ــي .موالن ــا د ش ــمس پلټن ــه رشوع ک ــوي
او خپـــل مـــر زوی ،ســـلطان ولـــد ،يـــې
لټولـــو تـــه لېـــږي او خپلـــه هـــم ورپســـې
ګرځ ــي .باآلخ ــره س ــوريه ک ــې ي ــې موم ــي
او بېرتـــه يـــې کـــور تـــه راويل.

گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان نگاهی به محکمه متثیلی حقوق بین امللل و رقابت های آن

مقﺎله

نویسنده :محمد نارص رحامنی

نگﺎﻫی به محکمه متثیلی حقﻮق
بین امللل و رقﺎبت ﻫﺎی آن

هـــای بیـــن املللـــی تســـلط بـــه زبـــان تـــالش مـــی مناینـــد.
چیستی محکمه متثیلی و اهمیت آن
محکمـــه متثیلـــی کـــه معـــادل آن در زبـــان انگلیســـی نیـــز حتمـــی میباشـــد.
تاریخچۀ محکمه متثیلی
انگلیســـی" ”Moot Courtاســـت ،عبـــارت اشـــراک محصـــالن در رقابـــت هـــای اگ ــر نگاه ــی گ ــذرا در تاریخچ ــۀ محکم ــه
از کار دس ــت جمع ــی و عمل ــی محص ــالن محکمـــه متثیلـــی ،یعنـــی بـــه کار بســـن متثیلــی بیاندازیــم ،محاکــم متثیلــی رقابتــی
حق ــوق اس ــت ک ــه ب ــه ش ــکل رقاب ــت ه ــای دان ــش نظ ــری در عم ــل ب ــه ط ــور آزمایش ــی گذشـــته بســـیار طوالنـــی در کشـــور هـــای
داخلـــی و یـــا بیرونـــی پوهنتـــون هـــا بـــه اســـت .محصـــالن هـــر آنچـــه از دانـــش دیگـــر دارد .برخـــی از منابـــع ،نخســـتین
ســـطح چنـــد پوهنتـــون و حتـــا بـــه ســـطح حقـــوق بهـــره گرفتـــه انـــد ،آن را در عمـــل مرحلـــه برگـــزاری محاکـــم متثیلـــی را
ملـــی ،منطقـــه یـــی و جهانـــی در بـــاره بـــه کار مـــی برنـــد و یادگیـــری و مهـــارت در ســـال  ۹۹۷میـــالدی عنـــوان کـــرده
موضوعـــات مختلـــف حقوقـــی ماننـــد :ه ــای خوی ــش را م ــورد آزمای ــش ق ــرار م ــی انـــد .امـــا گـــامن اغلـــب ایـــن اســـت کـــه
حق ــوق بی ــن املل ــل ،حق ــوق رس ــانه ه ــا ،دهنـــد .افـــزون بـــر آن از مزایـــای محکمـــه محاکـــم متثلیـــی بـــرای نخســـتین بـــار
حقـــوق تجـــارت بیـــن امللـــل ،حقـــوق متثیل ــی ای ــن اس ــت ک ــه س ــطح اس ــتدالل بگونـــۀ رســـمی در قـــرن  ۱۴میـــالدی در
جـــزای بیـــن امللـــل وغیـــره برگـــزار مـــی حقوقـــی و قـــدرت بیـــان محصـــالن را بریتانی ــای کبی ــر برگ ــزار ش ــد .در بریتانی ــای
گـــردد .در ایـــن رقابـــت هـــا از قضایـــای تقویــت کــرده و همچنــان اعتــامد بــه نفــس کبیـــر در قـــرن  ۱۸چهـــار مرکـــز آمـــوزش
فرضـــی و تخیلـــی کـــه توســـط اســـتادان و و ج ــرأت مس ــلکی محص ــالن را ب ــاال م ــی حقوق ــی ب ــزرگ ()Greater Inns of Court
کارشناســـان حقـــوق نگاشـــته مـــی شـــود ،ب ــرد .همچن ــان ب ــا نوش ــن ص ــورت دع ــوا بـــا داشـــن  ۲۰۰محصـــل و ده مرکـــز
کار گرفتـــه مـــی شـــود .ایـــن قضایـــا بـــا و دفاعیـــه و اظهـــارات شـــفاهی ،متـــام آمـــوزش حقوقـــی کوچـــک (Lesser Inns
پیچیدگ ــی و تازگ ــی ای ک ــه دارن ــد ،مج ــال عنـــارص کار یـــک حقوقـــدان را در عمـــل  )of Courtبـــا داشـــن  ۱۰۰محصـــل
گفت ــامن ه ــای حقوق ــی را می ــان محص ــالن تجربـــه مـــی کننـــد و از ایـــن طریـــق بـــا محکمـــه متثیلـــی را بـــرای یـــاد گیـــری کار
فراهـــم مـــی کننـــد و بـــا در نظـــر داشـــت رون ــد محاکامت ــی و فض ــای محکم ــه آش ــنا هـــای عملـــی حقوقـــی برگـــزار میکردنـــد.
متـــوازن بـــودن مســـایل آن بـــرای تیـــم مـــی شـــوند.
در ایـــن مراکـــز آموزشـــی ،محصـــالن
مدعـــی و مدعـــی علیـــه ،زمینـــه را بـــرای قابـــل یـــادآوری اســـت کـــه جایـــگاه برعـــالوۀ فراگیـــری موضوعـــات حقوقـــی
تیـــم هـــا فراهـــم مـــی کننـــد تـــا هـــر کـــه محکمـــه متثیلـــی در آمـــوزش حقوقـــی بـــه یـــاد گیـــری تاریـــخ ،مجســـمه ســـازی،
بیش ــر و دقی ــق ت ــر پژوه ــش منای ــد ،به ــر پ ــس از فراگی ــری دان ــش نظ ــری و پی ــش از موس ــیقی و رق ــص م ــی پرداختن ــد .چندی ــن
بتوانـــد بدرخشـــد.
کار عملـــی و ســـتاژ حقوقـــی مـــی باشـــد .تاریخـــدان بـــزرگ کـــه مـــروف تدریـــس
از پیـــش نیازهـــای اشـــراک در محکمـــه
متثیلـــی ،آشـــنایی بـــا مضامیـــن اساســـی
عل ــم حق ــوق ،پژوه ــش حقوق ــی ،ن ــگارش
حقوق ــی و ش ــکلیات و تریف ــات محاک ــم،
حداقـــل بـــه حـــد تیوریـــک بـــرای رقابـــت

یعن ــی محص ــالن پی ــش از آغ ــاز کار عمل ــی در ایـــن مراکـــز بودنـــد ،مراکـــز را منحیـــث
از طریـــق اشـــراک در محاکـــم متثیلـــی ،پوهنت ــون ه ــای حقوق ــی هامنن ــد آکس ــفورد
خـــود را ارزیابـــی مـــی مناینـــد و نقـــاط و کمربیـــج معرفـــی کـــرده انـــد.
ضع ــف و مثب ــت خوی ــش را در م ــی یابن ــد در اواخـــر قـــرن  ۱۸و اوایـــل قـــرن ۱۹
و در راس ــتای از بی ــن ب ــردن نق ــاط ضع ــف ،آمـــوزش حقـــوق در ایـــاالت متحـــده
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نگاهی به محکمه متثیلی حقوق بین امللل و رقابت های آن گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان

امریـــکا بگونـــه رســـمی شـــکل گرفـــت و
برگـــزاری محاکـــم متثیلـــی نیـــز شـــامل
مفـــردات درســـی شـــد .ایـــن رونـــد تـــا
زمان ــی ادام ــه داش ــت ک ــه در س ــال ۱۸۷۰
پوهنځـــی حقـــوق پوهنتـــون هـــاروارد
موض ــوع میت ــود قضی ــه و ی ــا پرون ــده (Case
 )Methodرا معرفـــی کـــرد کـــه محصـــالن
ضم ــن بررس ــی قضای ــا ب ــه متثی ــل آن م ــی
پرداختنـــد ،زیـــرا موضوعـــات متثیلـــی
از جذابیـــت خاصـــی برخـــوردار بـــوده و
ســـبب یـــاد گیـــری بهـــر میشـــود.
در افغانســـتان ،بـــرای نخســـتین بـــار در
ســـال  ۲۰۰۴میـــالدی محکمـــه متثیلـــی

جریان سومین رقابت ملی حکمیت تجاری افغانستان

پرداختنـــد کـــه از آن جملـــه تنهـــا ســـه
پوهنتـــون (پوهنتـــون کاردان  ،پوهنتـــون
کابـــل و پوهنتـــون امریکایـــی افغانســـتان)
راه ــی رقاب ــت ه ــای بی ــن امللل ــی ش ــدند.

در نظـــام آمـــوزش حقوقـــی افغانســـتان بـــا
حامی ــت تخنیک ــی و مال ــی س ــازمان بی ــن
املللـــی انکشـــاف حقـــوق ( )IDLOدر
ت ــاالر مرک ــزی محکم ــه اس ــتیناف والی ــت
کابـــل بـــا اشـــراک  ۱۹تـــن از قضـــات ماهیت و رویکرد رقابت های جساپ
ســـره محکمـــه برگـــزار گردیـــد.
آقـــای فلیـــپ جســـاپ ()Philip C Jessup
همچن ــان س ــفارت ای ــاالت متح ــده امری ــکا دیپلـــامت ،دانشـــمند و قاضـــی چیـــره
مســـتقر در کابـــل بـــرای نخســـتین بـــار در دســـت و مانـــدگار قـــرن  ۲۰ایـــاالت
س ــال ۲۰۱۵رقاب ــت مل ــی داوری تجارت ــی متحـــده امریـــکا میباشـــد و از همیـــن رو
محکم ــه متثیل ــی ( )VIS Mootرا از تاری ــخ رقابـــت هـــای محکمـــه متثیلـــی حقـــوق
 ۳۱جن ــوری ال ــی  ۲ف ــربوری در مق ــر ای ــن
ادامه مطلب در صفحه ...39
ســـفارت میزبانـــی کـــرد ،درایـــن رقابـــت
محکمـــه متثیلـــی شـــش تیـــم بـــه رقابـــت
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گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان آلودهگیهای صوتی دشمن نامرعی اما خطــــرناک

گزارش

گزارشگر :ساره عزیزی

آلﻮدهگیﻫﺎی صﻮتی دشمن نﺎمرعی
امﺎ خطــــرنﺎک

هنـــوز چشـــم کـــودکان خـــواب آلـــودش
کامـــال بســـته نشـــده بـــود کـــه ناگهـــان
صـــدای هیبتنـــاک فروشـــنده دوره گـــرد و
موترســـایکل زرنـــج قراضـــه اش کـــودکان
را در یـــک بعـــد از ظهـــر گـــرم و آفتابـــی
از خـــواب کشـــید و هـــر دو کـــودک رشوع
کـــردن بـــه گریـــه هـــای بلنـــد .دوره گـــرد
بـــا صـــدای بلنـــد در بلندگویـــی کـــه در
موترســـایکل زرنجـــش نصـــب کـــرده بـــود
در کوچـــه نـــو آبـــاد دهمزنـــگ فریـــاد مـــی
زد« :کچالـــو خریطـــه صـــد روپیـــه ،پیـــاز
خریطـــه  70روپیـــه ،بادنجـــان رومـــی
خریطــه  80روپیــه ،و  »...و بــا هــر فریــاد او
گری ــه ک ــودکان بیش ــر م ــی ش ــد و ت ــالش
م ــادر ب ــرای خوابان ــدن ک ــودکان ب ــی مث ــر
میامن ــد ت ــا اینک ــه دوره گ ــرد بع ــد از ح ــدود
 5دقیقـــه از ســـاحه دور شـــد و مـــادر بـــه
خوابانـــدن کودکانـــش تـــالش کـــرد و ایـــن
کار ه ــرروزه دوره گ ــرد و باش ــنده گان ای ــن
کوچ ــه و کوچ ــه ه ــای دیگ ــر ش ــهر کاب ــل
اســـت.

ام ــا ای ــن تنه ــا آل ــوده گ ــی صوت ــی نیس ــت
ک ــه ش ــهریان کاب ــل از آن رن ــج م ــی برن ــد،
ص ــدای انفج ــار و انتح ــاره  ،ص ــدای ه ــارن
موتـــر هـــا ،صـــدای دســـت فروشـــان دوره
گ ــرد ،ص ــدای فل ــزکاری ه ــا ،ص ــدای ه ــوا
پیـــام هـــا و ده هـــا صـــدای دیگـــر دســـت
بـــه دســـت هـــم داده و آرامـــش روزانـــه ی
کابـــل را تـــا نیمـــه هـــای شـــب بـــر هـــم
مـــی زننـــد.

خانـــه هـــا و فابریکـــه هـــا در شـــهر هـــا ،گـــردد و مریضـــان بســـری در شـــفاخانه را
عب ــور و م ــرور وس ــایل نقلی ــه ،تروی ــج دوره متـــرر میســـازد.
گ ــردی ه ــا هم ــراه ب ــا بلن ــد گ ــو هـــا و ده دوکتـــور ضیاالحـــق تســـکین یکـــی از
هـــا آلـــوده گـــی دیگـــر صوتـــی پدیـــده ای داکـــران شـــفاخانه صحـــت روانـــی مـــی
را بن ــام آل ــوده گ ــی ه ــای صوت ــی بوج ــود گویـــد“ :آلـــوده گـــی هـــای صوتـــی یکـــی
آورده اســـت.
از پدی ــده ه ــا و مش ــکالت ب ــزرگ میباش ــد

صـــوت یـــا صـــدا یـــک پدیـــده طبیعـــی و
وس ــیله عم ــده ارتباط ــات بی ــن موج ــودات
زن ــده اس ــت ک ــه وقت ــی ب ــه ش ــکل مالی ــم
باشـــد ظاهـــرا خوشـــایند و مطلـــوب بـــه
نظـــر میرســـد ،امـــا وقتـــی بـــه رسحـــد
آلـــوده گـــی صوتـــی میرســـد ،مشـــکالت
عمـــده ای را ببـــار مـــی آورد.

کـــه متـــام کشـــور هـــای جهـــان از ایـــن
ناحیـــه متـــرر میباشـــند و متاســـفانه در
کشـــور مـــا نیـــز روبـــه افزایـــش اســـت».
او مـــی افزایـــد کـــه آلـــوده گـــی هـــای
صوتـــی بـــه صـــورت مســـتقیم و غیـــر
مســـتقیم باعـــث عـــوارض ناگـــوار بـــاالی
جســـم انســـان هـــا میگـــردد کـــه اثـــرات
مســـتقیم آن شـــامل از دســـت دادن و
ضعیـــف شـــدن حـــس شـــنوایی در انســـان
و کـــری ادراکـــی و عصبـــی میشـــود.

در جوامـــع امـــروزی آلـــوده گـــی صوتـــی
نس ــبت ب ــه دیگ ــر آل ــوده گ ــی ه ــای محی ــط
زیســـت کمـــر مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه
چـــون خطـــرات و عـــوارض بهداشـــتی ب ــه گفت ــه او کس ــانی ک ــه در محی ــط ه ــای
ناشـــی از آن بـــه رسعـــت قابـــل رویـــت مزدحـــم و پـــر رس و صـــدا کار میکننـــد،
ایـــن رس و صـــدا هـــا باعـــث ازبیـــن رفـــن
منـــی باشـــد .
ام ــا ب ــه ب ــاور داک ــران ای ــن پدی ــده میتوان ــد ســـلول هـــای شـــنوایی گردیـــده و منجـــر
زیـــان هـــای زیـــادی را بـــر انســـان هـــا و ب ــه ک ــری غی ــر قاب ــل برگش ــت م ــی گ ــردد
کـــه ایـــن نـــوع افـــت شـــنوایی بنـــام کـــری
حتـــا حیوانـــات و نباتـــات وارد ســـازد.
بانـــو ناهیـــد یکـــی از داکـــران شـــفاخانه ش ــغلی نی ــز نامی ــده میش ــود و اث ــرات غی ــر
افغـــان واقـــع در خیـــر خانـــه نگرانـــی مســـتقیم آن عبـــارت از حساســـیت هـــای
خـــود را از وجـــود آلـــوده گـــی هـــای عصبـــی ،گرفتگـــی عضـــالت ،شـــوک
صوتـــی در شـــفاخانه و تاثیـــرات ناگـــوار عصبـــی ،خســـتگی جســـمی و روحـــی
آن بـــاالی روح و روان مریضـــان بســـری رسگیچـــی ،تـــرس و اضطـــراب ،آشـــفتگی
در شـــفاخانه ابـــراز مینامیـــد .وی میگویـــد خـــواب ،افزایـــش رضبـــان قلـــب ،فشـــار
ک ــه موجودی ــت کارخان ــه ه ــای فل ــزکاری و خـــون ،اختـــالل در تعـــادل بـــدن و حتـــی
س ــاختامن ه ــای در ح ــال س ــاخت و س ــاز خودکشـــی در انســـان هـــا نیـــز میگـــردد.

امـــروزه بـــا پیرفـــت جوامـــع و توســـعه باعـــث ایجـــاد رسوصـــدای مهیـــب مـــی بـــه نظـــر دانشـــمندان آلـــوده گـــی صوتـــی
شـــهر هـــا ،تراکـــم نفـــوس ،ایجـــاد کار
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آلودهگیهای صوتی دشمن نامرعی اما خطــــرناک گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان

و یـــا رسوصـــدا ،امـــواج نـــا خواســـته
یـــی اســـت کـــه تحـــت رشایـــط مکانـــی
و زمانـــی خـــاص بـــر فعالیـــت هـــای
موجـــودات زنـــده بـــه ویـــژه انســـان هـــا
تاثیـــر گذاشـــته و باعـــث ایجـــاد عـــوارض
متع ــدد جس ــمی و روح ــی ش ــده و آرام ــش
و راحتـــی را از آنهـــا ســـلب میکنـــد.
واحـــد انـــدازه گیـــری شـــدت
صـــوت “دســـیبل” مـــی باشـــد و بـــا
عالمـــت  dbمنایـــش داده میشـــود.
در کش ــوری چ ــون افغانس ــتان ک ــه هم ــواره
گ ــواه روی ــداد ه ــای ناگ ــوار چ ــون انفج ــار
و حمـــالت انتحـــاری میباشـــد ،مـــردم
بیش ــر از آل ــوده گ ــی ه ــای صوت ــی ناش ــی
از آنه ــا آس ــیب پذی ــر ان ــد و در کن ــار آس ــیب
پذیـــری جســـمی ،از نـــگاه اقتصـــادی
نیـــز رضر هایـــی را ببـــار آورده اســـت.
تخریبـــات ناشـــی از صـــدای مهیـــب
انفجـــار هـــا و امـــواج صوتـــی ناشـــی
از آنهـــا باعـــث لـــرزش و درز برداشـــن
ســـاختامن هـــا و شکســـن شیشـــه هـــا و
حتـــی پرتـــاب اشـــیا تـــا مســـافه هـــای دور
گردی ــده و گ ــزارش ه ــای زی ــادی مبن ــی ب ــر
مت ــرر ش ــدن م ــردم از ناحی ــه آل ــوده گ ــی
هـــای صوتـــی منتـــر شـــده اســـت.

گـــی هـــای صوتـــی در امـــان نیســـتند و
آلـــوده گـــی هـــای صوتـــی در حیوانـــات
باعـــث تغیـــر رفتـــار هـــای تغذیـــه یـــی و
تولیـــد مثـــل و هـــم در نباتـــات باعـــث
کاهـــش رشـــد و منـــو و برهـــم خـــوردن
زمـــان مثـــر دهـــی آنهـــا میگـــردد.

آلـــوده گـــی صوتـــی در متامـــی شـــهر هـــا
وج ــود دارد ،ام ــا باش ــنده گان ش ــهر ه ــای
ب ــزرگ بیش ــر ب ــه آن مواج ــه ان ــد.

کریـــم یکـــی از باشـــنده گان خیرخانـــه
کـــه یـــک ُدکان خوراکـــه فروشـــی دارد
مـــی گویـــد کـــه روزانـــه شـــاهد عبـــور
و مـــرور وســـایط نقلیـــه بـــی شـــامری از
روبـــروی ُدکانـــش مـــی باشـــد کـــه راننـــده
گان بـــا رسعـــت خیلـــی زیـــاد و فشـــار
دادن هـــارن موتـــر هـــای شـــان باعـــث
ایجـــاد رس و صـــدای ناخوشـــایند و در
نهایـــت آلـــوده گـــی صوتـــی میگـــردد.
و امـــا چگونـــه میتوانیـــم از آلـــوده گـــی
ه ــای صوت ــی جلوگی ــری منای ــم و دول ــت
در مقاب ــل ای ــن معضل ــه چ ــی کار های ــی را
بایـــد انجـــام دهـــد؟

الیـــاس باشـــنده شـــهر نـــو کابـــل میگویـــد
ک ــه دول ــت بایـــد ی ــک راه کاری مش ــخص
را در مب ــارزه ب ــا آل ــوده گ ــی ه ــای صوت ــی
بـــا ایـــن حـــال بـــه گفتـــه داکـــر تســـکین روی دســـت گیـــرد و از ایجـــاد کارخانـــه
حتـــی حیوانـــات و نباتـــات نیـــز از آلـــوده
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هـــا و فابریکـــه هـــا در نزدیـــک شـــهر هـــا
و اماکـــن مســـکونی که باعـــث پخـــش رس
و صـــدا و در نهایـــت آلـــوده گـــی هـــای
صوتـــی میگـــردد ،جلوگیـــری منایـــد.
خانـــم مریـــم معلـــم در یکـــی از مکاتـــب
ناحیـــه یـــازده هـــم شـــهرکابل از تاثیـــرات
ســـو آلـــوده گـــی هـــای صوتـــی بـــاالی
شـــاگردان مکاتـــب و محصـــالن پوهنتـــون
اب ــراز نگران ــی مینامی ــد و ایج ــاد ب ــازار ه ــا
را در نزدیکـــی مکاتـــب و پوهنتـــون هـــا
یک ــی از عوام ــل آل ــوده گ ــی ه ــای صوت ــی
میدانـــد.
او میگویـــد کـــه موجودیـــت بـــازار هـــا و
صـــدای دســـت فروشـــان خـــود باعـــث
ایج ــاد آل ــوده گ ــی ه ــای صوت ــی میگ ــردد
ک ــه دول ــت بای ــد ب ــا ی ــک پ ــالن مش ــخص
یـــک ســـاحه مشـــخص از شـــهر را بـــرای
ایجـــاد بـــازار هـــا و کار و بـــار دســـت
فروشـــان مهیـــا ســـازد.

ب ــا آنک ــه ب ــا توس ــعه ش ــهرها ب ــه آل ــوده گ ــی
صوتـــی در آنهـــا نیـــز افـــزوده مـــی گـــردد،
امـــا تـــا هنـــوز کـــدام راهـــکار مشـــخص
ب ــرای جلوگی ــری از ازدی ــاد آن روی دس ــت
گرفت ــه نش ــده اس ــت و گذش ــته زم ــان نش ــان
خواهـــد داد کـــه دولـــت چـــه راهـــکاری
بـــرای آن در نظـــر خواهـــد گرفـــت.

گزارش

باشندگان شهرهای بزرگ بیشر از آلوده گی های صوتی مترر می گردند
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مقﺎله

نویسنده :زهره بهار یام

مدیریت در گلسﺘﺎن سعدی

مـــردی کـــه اقتصـــاد ش ضعیـــف امـــا
خـــودش یـــک محاســـب الیـــق بـــود و
بـــه صداقـــت و پاکـــی مشـــهور ،بـــه نـــزد
دوســـتش بـــه دربـــار پادشـــاهی رفـــت تـــا
کاری ب ــه دس ــت دارد .دوس ــتش از وضعی ــت
کار دربـــار برایـــش گفـــت و اینکـــه در آنجـــا
حس ــودان و دش ــمنان ه ــر ط ــرف وج ــود دارد
کـــه میتواننـــد بـــه پادشـــاه شـــکایت برنـــد و
کســـی را کـــه خـــوب هـــم اســـت ،بـــه اثـــر
حس ــادت ب ــه نظ ــر ش ــاه ب ــد معرف ــی مناین ــد؛
از ای ــن رو ب ــه ق ــول دوس ــتش ،کار در درب ــار
پ ــر مش ــقت ب ــود و اگ ــر چ ــه امی ــد ن ــان از آن
اس ــت ،ام ــا بی ــم ج ــان نی ــز موج ــود اس ــت.
مـــرد محاســـب کـــه بـــه خـــودش مطمـــن
بـــود ارصار ورزیـــد .بـــه اثـــر ایـــن ارصار
دوســـتش او را بـــه صاحـــب دیـــوان معرفـــی
ک ــرد و صاح ــب دی ــوان ی ــک وظیف ــه برای ــش
داد .ب ــه اث ــر لیاقت ــی ک ــه داش ــت ب ــه زودی آن
م ــرد ترفی ــع ک ــرد و در مق ــام مقرب ــان پادش ــاه
در آمـــد و زندگیـــش خـــوب پیـــش میرفـــت.
ولـــی وقتـــی کـــه دوســـتش بـــه ســـفر حـــج
رفتـــه بـــود؛ حســـودان و دشـــمنان در برابـــر
آن م ــرد دسیس ــه س ــاختند و کس ــی نب ــود ک ــه
از او پشـــتیبانی کنـــد .شـــاه بـــاالی او قهـــر
ش ــد و او را ب ــه زن ــدان افگن ــد .ام ــا ش ــاه در
آخریـــن لحظـــات از زندانـــی کردنـــش رصف
نظـــر کـــرد؛ ولـــی از وظیفـــه ســـبکدوش و
خانـــه نشـــین گردیـــد».
ایـــن یکـــی ازحکایـــات گلســـتان ســـعدی
اســـت .بـــا در نظـــر داشـــت ایـــن حکایـــت
در ایـــن مقالـــه میخواهـــم در مـــورد تفـــاوت

ه ــای مدیری ــت ی ــک اداره در زم ــان گذش ــته
و ح ــال بح ــث منای ــم .نخس ــت منجمن ــت
ی ــا مدیری ــت را معرف ــی کنی ــم به ــر اس ــت.
مدیریـــت از دو کلمـــه  Manageبـــه
معنـــی تنظیـــم کـــردن و  Menبـــه معنـــی
افـــراد گرفتـــه شـــده کـــه مفهـــوم کلـــی
آن تنظیـــم و اداره کـــردن افـــراد میباشـــد.
یکــی از دانشــمندان مشــهور مدیریــت در قــرن
بیســتم بنــام (مــاری پارکــر فولیــت) مدیریــت
را بـــه مفهـــوم « هـــر انجـــام دادن کارهـــا
توســـط دیگـــران تعریـــف منـــوده اســـت..
دیگـــر!
قـــول
بـــه
”مدیری ــت ازی ــک کلم ــهء قدیم ــی فرانس ــوی
 ménagementبـــه معنـــی راه انـــدازی،
هدایـــت و نظـــارت گرفتـــه شـــده کـــه ایـــن
کلمــه خــود از دو کلمــه التینــیmanu agere
کـــه بـــه معنـــی هدایـــت منـــودن توســـط
دســـت میباشـــد ،اقتبـــاس گردیـــده اســـت
کـــه مفهـــوم کنونـــی آن رهنامیـــی ،رهـــربی
و هدای ــت ک ــردن مت ــام پروس ــه ه ــای کاری
یــک ســازمان از طریــق توســعۀ نیــروی کار و
تنظیــم منابــع مختلــف ماننــد ( منابــع بــری،
مال ــی ،محس ــوس وغیرمحس ــوس) میباش ــد.
؟
چیســـت
اداره
امـــا
و
اداره عبـــارت از یـــک نظـــم اجتامعـــی
اس ــت ک ــه ب ــه اس ــاس روش ه ــای خاص ــی
بنـــا نهـــاده شـــده و در آن تعـــداد زیـــادی
از افـــراد بـــه منظـــور رســـیدن بـــه یـــک
سلس ــله اه ــداف نس ــبتا مش ــخص ب ــه انج ــام
وظایـــف متنـــوع و دقیـــق مشـــغول انـــد.
در اداره ،پروســـهء قـــرار دادن اشـــخاص در
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کنـــار هـــم ،بخاطـــر ایجـــاد ســـهولت در
کارهـــا و رســـیدن بـــه اهـــداف مشـــخص
مـــورد نظـــر اســـت ،تـــا در آن از منابـــع
مختلـــف بشـــکل موثـــر و مثمـــر اســـتفاده
بعمـــل آیـــد و در نتیجـــه قناعـــت و
رضایـــت جوانـــب ذیدخـــل بـــرآورده گـــردد.
هــر اداره بــرای خــود مدیریــت خــاص خــود
را دارد و در مدیریــت  ،بخــش هــای مختلــف
اس ــت .از آن جمل ــه مدیری ــت مناب ــع ب ــری
در پیون ــد ب ــا اش ــخاص کار میکن ــد .ره ــربی
و مدیریـــت بنـــا بـــر پالیســـی حاکـــم در اداره
در تعییـــن اشـــخاص اقـــدام مینامیـــد و بنـــا
بـــر لیاقـــت و شایســـتگی کارکنـــان را ترفیـــع
میده ــد و ب ــه پ ــاداش و ج ــزا مواج ــه میکن ــد.
رسنوشـــت اشـــخاص در اداره هـــا بـــر
اســـاس پالیســـی ،رهربیـــت و مدیریـــت
تعییـــن میگـــردد .بـــه هـــر انـــدازه کـــه
پالیســـی رهربیـــت و مدیریـــت از ارزش
هـــای انســـانی و عادالنـــه بـــر خـــوردار
باشـــد بـــه هـــامن انـــدازه اشـــخاص کارکـــن
و الی ــق م ــورد حامی ــت ق ــرار میگیرن ــد و در
نتیجـــه ســـازمان بـــه موفقیـــت مـــی رســـد.
بـــر عکـــس اگـــر معیـــار هـــای انســـانی،
آگاهـــی و عدالـــت در اداره بـــر هـــم بخـــورد
در آن اداره اشـــخاص اســـتفاده جـــو مســـلط
میشـــوند و موجـــب ناکامـــی آن میگردنـــد.
س ــعدی در ی ــک حکای ــت خ ــود در گلس ــتان
اداره خودکامــه و مدیریــت و و رهــربی مبتنــی
ب ــر رواب ــط زور س ــاالرانه و غی ــر دموکراتی ــک
را کـــه افـــراد در آن نـــه بـــر اســـاس لیاقـــت،
بلکـــه بـــر پایـــه واســـطه و روابـــط ،جایـــگاه
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پی ــدا میکنن ــد و کس ــی ک ــه واس ــطه و رابط ــه
ن ــدارد ،اگ ــر در چنی ــن دس ــتگاه ش ــامل ه ــم
شـــود بـــا توطئـــه هـــا همـــراه میشـــود ،را
تری ــح میکن ــد.
در ایـــن داســـتان تراژیـــدی زندگـــی یـــک
محاســـب شایســـته و الیـــق بیـــان میشـــود.
ایـــن محاســـب در عیـــن اعتـــامد بـــر
صداقـــت خـــود بـــاالی لیاقـــت خـــود نیـــز
حســـاب میکنـــد .بنـــا بـــر داســـتان ســـعدی
ای ــن محاس ــب ک ــه بی ــکار اس ــت و از فق ــر و
ن ــاداری رن ــج می ــربد وقت ــی در دس ــتگاه خ ــود
کام ــه ش ــامل میش ــود و از خ ــود شایس ــتگی
نش ــان میده ــد در براب ــرش توطئ ــه میکنن ــد.
س ــعدی از زب ــان ای ــن محاس ــب وض ــع ب ــد
اقتصادی ــش را چنی ــن بی ــان میکن ــد« :کف ــاف
انــدک دارم و عیــال بســیار و طاقــت بــار فاقــه
منی ــارم و ب ــار ه ــا در دمل آم ــد ک ــه ب ــه اقلی ــم
دیگـــر نقـــل کنـــم تـــا در هـــر صـــورت کـــه
زندگ ــی ک ــرده ش ــود ک ــس را ب ــر نی ــک و ب ــد
م ــن اط ــالع نباش ــد.

بـــس گرســـنه خفـــت کـــس ندانســـت
کـــه کیســـت بس جـــان بـــه لـــب
آمـــد کـــه بـــر او کـــس نگریســـت
بـــاز از شـــامتت اعـــدا براندیشـــم کـــه
بـــه طعنـــه بـــر قفـــا ی مـــن بخندنـــد
و ســـعی مـــرا در حـــق عیـــال بـــر
عـــدم مـــروت حمـــل کننـــد و گوینـــد:
مبیـــن آن بـــی همـــت را کـــه
هرگـــز نخواهـــد دیـــد روی نیکبختـــی
کـــه آســـانی گزینـــد خویشـــن را زن
و فرزنـــد بگـــذارد بـــه ســـختی»
محاس ــب در م ــورد رش ــته تخصص ــی خ ــود
بـــا شکســـته نفســـی میگویـــد« :در علـــم
محاس ــبت چنی ــن ک ــه معل ــوم اس ــت چی ــزی
دانـــم ».امـــا وقتـــی شـــامل کار میشـــود در
عمـــل دیـــده میشـــود کـــه مـــرد آگاه ،پـــر
تجربـــه و الیـــق اســـت بـــه ایـــن جهـــت در
نخســـت وی را بـــه کار مختـــرش نصـــب
کردنـــد .چنـــدی بدیـــن بـــر آمـــد لطـــف
طبعـــش را بدیدنـــد و حســـن تدبیـــرش
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سیســـتم اداری معرفـــی شـــده توســـط
ســـعدی سیســـتم غیـــر دموکراتیـــک و خـــود
کامـــه اســـت کـــه همـــه رتبـــه هـــا در آن
بـــر اســـاس روابـــط ناشـــی از نزدیکـــی بـــا
دس ــتگاه خ ــود کام ــه و زور س ــاالر ک ــه در آن
مق ــام ه ــا مح ــل اس ــتفاده جوی ــی ش ــخصی
اســـت و در نتیجـــه هـــر کـــس بـــا منایـــش
بیشـــر در چاپلوســـی میتوانـــد جایـــی را
بگی ــرد و خ ــود را ب ــه م ــال و دارای ــی برس ــاند،
بـــه ایـــن جهـــت رقابـــت بـــاالی چوکـــی
هـــا و مقامـــات تـــا جایـــی پیـــش میـــرود
ک ــه اش ــخاص الی ــق طعم ــه دسیس ــه ه ــای
اش ــخاص ناالی ــق میش ــود .محاس ــب پ ــاک
نفـــس کـــه حکایتـــش در ګلســـتان ســـعدی
آم ــده اس ــت درچنی ــن اداره ب ــه اث ــر س ــعایت
رقب ــا ،برای ــش تهم ــت خیان ــت زده میش ــود و
م ــورد غض ــب ره ــربی و ش ــخص ش ــاه ق ــرار
میگی ــرد و ب ــا وج ــود پاک ــی و لیاق ــت بس ــیار
کــه ایــن محاســب دارد ،عاقبــت بدبختانــه بــا
بیرحم ــی مت ــام از اداره دور انداخت ــه میش ــود.

مقﺎله

را پســـندیدند و کارش از آن در گذشـــت
بـــه مرتبتـــی واالتـــر از آن متمکـــن شـــد.
همچنیـــن ســـعادتش در ترقـــی بـــود تـــا بـــه
اوج ارادت رســید و مقــرب حــرت ســلطان
و مشـــار الیـــه و معتمـــد علیـــه گشـــت».
ایـــن محاســـب هـــامن قـــدر کـــه علـــم و
عمـــل عالـــی داشـــت بـــه هـــامن مقـــدار
دارای صداقـــت و پاکـــی نفـــس بـــود و
عقیـــده داشـــت کـــه« :هـــر کـــه خیانـــت
ورزد پشـــتش از حســـاب بلرزد» راســـتی
موجـــب رضـــای خـــدا اســـت کس
ندیـــدم کـــه گـــم شـــده از ره راســـت“
و میگف ــت« :آن ــرا ک ــه حس ــاب پ ــاک اس ــت،
از محاس ــبه چ ــه ب ــاک اس ــت»

گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان قضاوت زن

قضـــﺎوت زن

مقﺎله

نویسنده :احمد منظور نیازی

قضــاوت زن یکــی از موضوعــات پرچالــش
در فق ــه میباش ــد ک ــه فقه ــای ک ــرام در م ــورد
مروعی ــت وع ــدم مروعی ــت آن نظری ــات
و اعتقـــادات متفاوتـــی دارنـــد و اگـــر بـــه
آغـــاز اســـالم نظـــر انـــدازی منائیـــم،
در زمـــان حیـــات پیامـــرب (ص) قاضـــی
مســـلامنان نیـــز پیامـــرب بزرگـــوار (ص)
بودنـــد کـــه دســـت بـــه حـــل اختالفـــات
می ــان م ــردم میزدن ــد .ام ــا هنگامیک ــه دی ــن
مق ــدس اس ــالم گس ــرش میاب ــد ،ح ــرت
محمـــد (ص) بـــرای بعضـــی از اصحابـــش
اجـــازه قضـــاوت و فتـــوا را میدهـــد کـــه
تع ــداد آنه ــا ب ــه ( )131م ــرد و زن میرس ــید
کـــه از میـــان زنـــان آن مشـــهورترین آنهـــا ام
املومنی ــن ب ــی ب ــی عایش ــه صدیق ــه ب ــود،
امـــا بـــاز هـــم در مـــورد اهلیـــت قضایـــی
زن از ه ــامن ابت ــدا می ــان فقه ــا اتف ــاق نظ ــر
وجـــود نداشـــت ،چـــون عـــدۀ از فقهـــا
قضـــاوت زن را بـــه طـــور مطلـــق تحریـــم
ک ــرده ان ــد ،بعض ــی ب ــه ط ــور مطل ــق جای ــز
میدانن ــد و نی ــز دس ــتۀ دیگ ــری راه وس ــط را
در پی ــش گرفت ــه ان ــد ک ــه در بعض ــی م ــوارد
بـــرای زن اجـــازه قضـــاوت داده انـــد و در
بعض ــی م ــوارد (ح ــدود و قص ــاص) ب ــرای
زن اجـــازه قضـــاوت را نـــداده انـــد.

ش ــافعی ،ام ــام احم ــد  ،از جمل ــه احن ــاف
امـــام ذعفـــر ،از جملـــه فقهـــای اهـــل
تش ــیع ش ــیخ طوس ــی ،ش ــهید ثان ــی ،ش ــیخ
بهائـــی و کاظـــم یـــزدی میباشـــد.

میباشـــد و نیـــز در فقـــه تالیفـــات زیـــادی
دارد و مذهـــب طـــربی در اواســـط قـــرن
پنج ــم ب ــه می ــان آم ــده ک ــه در ای ــن مذه ــب
زن اج ــازه دارد در مت ــام ام ــورات قض ــاوت
کنـــد و میگوینـــد کـــه هـــامن طوریکـــه زن
میتوانـــد مجتهـــد و مفتـــی باشـــد ،میتوانـــد
بـــه طـــور مطلـــق قاضـــی هـــم باشـــد.

الف :فقهای اهل سنت

دالیـــل فقهـــای فـــوق طـــوری اســـت کـــه
میگوینـــد چنانچـــه فتـــوای زن بـــه اتفـــاق
فقه ــا درس ــت اس ــت ،هامنط ــور قض ــاوت
زن نی ــز بای ــد ب ــا فت ــوا قی ــاس ش ــود ،چ ــون
در اص ــل فت ــوا و قض ــا ی ــک وظیف ــه بودن ــد
ک ــه در ع ــر ام ــروزی تغی ــر یافت ــه اس ــت،
چنانچـــه در عـــر پیامـــرب (ص) وقتـــی
م ــادران مومن ــان (خان ــم ه ــای پیام ــرب ص)
ب ــا دیگ ــر عل ــام یکج ــا وظیف ــه فت ــوا را ب ــه
پیـــش میربدنـــد ،در هـــامن زمـــان وقتـــی
فتـــوا داده میشـــد و هـــامن فتـــوا حکـــم
قضایـــی قبـــول میگردیـــد و کســـی بـــه آن
فـــرق قایـــل نبـــود.

عل ــامی ف ــوق رشط میگذارن ــد ک ــه قاض ــی
بای ــد م ــرد باش ــد و زن ح ــق ن ــدارد وظیف ــه
قض ــا را انج ــام ده ــد و ب ــه دالی ــل زی ــادی
متســـک میجوینـــد ،امـــا دالیـــل آنهـــا اب ــو محم ــد عل ــی ب ــن ح ــزم اندلس ــی ک ــه
توس ــط فقه ــای دیگ ــر بناب ــر اس ــتناد ق ــوی مشـــهور بـــه ابـــن حـــزم ظاهـــری اســـت،
دارای تالیفـــات فقهـــی زیـــادی بـــوده کـــه
رد میشـــود.
فقهـــای کـــه قضـــاوت زن را مروعیـــت وی نیـــز قضـــاوت زن را بـــه طـــور مطلـــق
جـــواز میدهـــد.
میدهنـــد
در می ــان عل ــامی اه ــل س ــنت بعض ــی ه ــا
قضــاوت زن را بــه صــورت مطلــق در همــه
م ــوارد ج ــواز میدهن ــد ام ــا بعض ــی دیگ ــری
بـــرای قضـــاوت زن دو اســـتثنائی را کـــه
عب ــارت از ح ــدود و قص ــاص میباش ــد ذک ــر
میکننـــد ،یعنـــی قضـــاوت زن را بجـــز در
م ــوارد ح ــدود و قص ــاص در م ــوارد دیگ ــر
جایـــز میداننـــد کـــه ذیـــال بـــه توضیـــح
نظریـــات ایـــن دو گـــروه فقهـــا میپردازیـــم.
_1فقهـــای کـــه قضـــاوت زن را بـــه طـــور
مطلـــق جـــواز میدهنـــد:

فقهـــای کـــه قضـــاوت زن را بـــه طـــور
ایـــن فقهـــا عبـــارت انـــد از ابـــن
مطلـــق تحریـــم کـــرده انـــد
جریـــر طـــربی و ایـــن حـــزم ظاهـــری.
ایـــن فقهـــا عبـــارت انـــد از امامـــان اهـــل ابوجعفرمحمـــد بـــن جریرطـــربی ،مؤلـــف
ســـنت هـــر یـــک امـــام مالـــک ،امـــام تاریـــخ معـــروف طـــربی و تفســـیر کبیـــر
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و همچنـــان ایـــن علـــام دلیـــل دیگـــری
کـــه میگوینـــد ایـــن اســـت کـــه اصـــل در
هـــر چیـــز اباحـــت (حـــالل ،روا و جایـــز)
اســـت ،تـــا وقتـــی کـــه دلیلـــی بـــرای

و تنه ــا در ب ــاب مس ــائل خانوادگ ــی و ن ــوع در ایـــن دو مـــورد قبـــول منـــی شـــود ،امـــا
ارتبـــاط شـــوهر بـــا خامنـــش میباشـــد و در در موضوع ــات ح ــق العب ــدی ،چ ــه مال ــی
ح ــوز ٔه سیاس ــت و قض ــا رسای ــت و بنی ــادی باش ــد ی ــا غی ــر مال ــی ،ش ــاهدی دو زن ب ــا
ی ــک م ــرد قب ــول میش ــود.
نـــدارد.

مامنعـــت آن نباشـــد ،پـــس هـــر آن کســـیکه
فتـــوا میدهـــد و حـــل منازعـــه میـــان دو
ط ــرف ک ــرده میتوان ــد ،پ ــس در ای ــن هی ــچ
شـــک و مانعـــی نیســـت کـــه وی وظیفـــه
قضـــا را نیـــز اجـــرا کـــرده میتوانـــد.
_2فقهـــای کـــه قضـــاوت زن را بـــه جـــز
امـــا یکـــی از علـــام بـــه نـــام مـــاوردی در ح ــدود و قص ــاص در م ــوارد دیگ ــر ج ــواز
مـــورد دالیـــل علـــامی فـــوق نظـــر خـــود میدهنـــد:
را چنیـــن بیـــان میکنـــد :اینکـــه قضـــاوت امـــام ابـــو حنیفـــه رح در مـــورد قضـــاوت
زن در متـــام مـــوارد بـــه طـــور مطلـــق زن راه اعت ــدال را در پی ــش گرفت ــه اس ــت و
جای ــز اس ــت ،ب ــه ای ــن س ــخن اعتب ــار داده ب ــه ج ــز از موض ــوع ح ــدود و قص ــاص در
منیش ــود ،چ ــون س ــخن ف ــوق در مخالف ــت س ــایر م ــوارد قض ــاوت زن را جای ــز میدان ــد
جـ ُ
ب ــه ن ــص رصی ــح ق ــرآن (ال ِّر َ
ـال قَ َّوا ُم ــو َن و میگوینــد :در هــر مــوردی کــه شــهادت زن
ِ
َع َ
ـــى ال ِّن َساء...االیه.ســـوره نســـاء آیـــه  )34صحی ــح و درس ــت باش ــد قض ــاوت آن نی ــز
ترجمـــه :مـــردان ،رسپرســـت و نگهبـــان جای ــز اس ــت ،بخاطریک ــه زن از دی ــد ق ــرآن
زنانن ــد ،میباش ــد .ام ــا بای ــد ی ــاد آور ش ــد ،و حدی ــث اه ــل ش ــهادت میباش ــد ،ام ــا در
چناچـــه فقهـــای دیگـــر ذکـــر میکننـــد کـــه موضوعـــات حـــدود و قصـــاص قضـــاوت
قس ــمت اول و اخی ــر ای ــن آی ــه ف ــوق تنه ــا کـــرده منـــی توانـــد ،چـــون شـــهادت آنهـــا
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و نیـــز احنـــاف بـــه ایـــن نظـــر انـــد کـــه
درس ــت ای ــن اس ــت ک ــه زن در موضوع ــات
مدنـــی قاضـــی مقـــرر شـــود ،بخاطریکـــه
شـــاهدی آنهـــا نیـــز در ایـــن موضوعـــات
ب ــه لح ــاظ خ ــواص طبیع ــی آنه ــا درس ــت
دانس ــته میش ــود ،یعنـــی در چنی ــن محاک ــم
تأثیـــرات عاطفـــی زن آنقـــدر تحریـــک
منـــی شـــود کـــه وظیفـــه قضـــاوت را بـــه
خطـــر انـــدازد ،امـــا در مـــوارد حـــدود و
قصـــاص کـــه در جملـــه محاکـــم جنائـــی

ادامه مطلب در صفحه ...40

مقﺎله

قضاوت زن گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان

گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان نقش رسانه ها در روند انتخابات

نقش رسﺎنه ﻫﺎ در روند انﺘخﺎبﺎت

مقﺎله

نویسنده :عبداملصور رستمی

انتخابـــات یـــک پروســـه ملـــی اســـت کـــه
متـــام ملـــت هـــا توســـط آن رس نوشـــت
خـــود را تعییـــن میکننـــد و رســـانه هـــا در
پروســـه انتخابـــات ســـهم و نقـــش بـــارز
ایفـــاء کـــرده و در برگـــزاری انتخابـــات
شـــفاف عادالنـــه و بیطرفانـــه کمـــک مـــی
مناین ــد ت ــا زمین ــه تقلب ــات انتخابات ــی را ب ــه
حداقـــل آن برســـانند .ســـاحات مشـــخصی
ک ــه رس ــانه ه ــا در آن اساس ــی تری ــن نق ــش
را ایفـــاء میکنـــد ،عبارتنـــد از:
نقـــش آگاهـــی دهـــی :مهمریـــن نقـــش
رســـانه هـــا آگاهـــی دهـــی از موضوعـــات
مختلـــف انتخابـــات کـــه شـــامل اهمیـــت
انتخابـــات ،رونـــد انتخابـــات ،شـــیوه
رای دهـــی ،مبـــارزات انتخاباتـــی ،ارزش
دهـــی بـــه مـــردم بـــرای تعییـــن رسنوشـــت

شـــان ،مهیـــا ســـازی زمینـــه هـــای تحقـــق
دیموکراســـی ،ایجـــاد پـــل ارتباطـــی میـــان
مـــردم و دولـــت و اطـــالع دهـــی از برنامـــه
هـــا و اهـــداف نامـــزدان میباشـــد.
نقـــش اطـــالع رســـانی :از آغـــاز تـــا ختـــم
رون ــد انتخاب ــات ب ــه ط ــور کام ــل ،پیوس ــته
و جام ــع ش ــهروندان را از رون ــد انتخاب ــات
مطلـــع مـــی ســـازند .رســـانه هـــا بایـــد بـــا
در نظـــر داشـــت اصـــل بیطرفـــی ،اصـــل
صداق ــت ،اص ــل ت ــوازن و اص ــل دق ــت در
رونـــد انتخابـــات کار مناینـــد و رســـانه هـــا
قانـــون شـــکنی هـــا ،تقلـــب در انتخابـــات
و فســـاد اداری کـــه در نهـــاد هـــای مرتبـــط
بـــه انتخابـــات رخ میدهـــد را افشـــاء کـــرده
و آنـــرا بـــه مـــردم اطـــالع دهنـــد .رســـانه
ه ــا بای ــد ب ــه م ــردم از ثب ــت ن ــام نام ــزدان،
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ثبـــت نـــام رای دهنـــدگان ،روز برگـــزاری
انتخابـــات و شـــامرش آرا اطـــالع دهنـــد
وایـــن اطـــالع رســـانی باعـــث کاهـــش
تقلب ــات و تخط ــی ه ــای نام ــزدان در رون ــد
انتخابـــات میگـــردد.
نق ــش دی ــده بان ــی :نق ــش دیگ ــری رس ــانه
هـــا در رونـــد انتخابـــات دیـــده بانـــی یـــا
نظـــارت اســـت کـــه رســـانه هـــا رونـــد
انتخابـــات را بـــه طـــور دقیـــق وجـــدی
مشـــاهده مـــی کننـــد و هـــرگاه کـــدام
تخطـــی و تقلـــب مالحظـــه مناینـــد ،آنـــرا
غـــرض اصـــالح و یـــا پیگیـــری بازتـــاب
میدهن ــد و ای ــن نق ــش باع ــث میش ــود ک ــه
انتخابـــات عادالنـــه ،بیطرفانـــه و شـــفاف
برگـــزار شـــود.
رس ــانه ه ــا در جری ــان انتخاب ــات مکلفی ــت

مقﺎله

نقش رسانه ها در روند انتخابات گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان

ه ــای دارن ــد ک ــه مخت ــر آن چنی ــن اس ــت:

شـــامرش آرا ،اعـــالم نتایـــج ابتدایـــی،
زمـــان بررســـی شـــکایات انتخاباتـــی و
نتیج ــه بررس ــی ه ــا و اع ــالم نتای ــج جه ــت
گـــزارش دهـــی اشـــراک ورزنـــد.

مختلـــف داخلـــی بخاطـــر عـــدم رعایـــت
دوره س ــکوت از جان ــب کمیس ــیون رس ــانه
هـــای کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات
جریمـــه شـــده انـــد و یـــا بـــه ارگان هـــای
مربـــوط معرفـــی شـــده انـــد.

در جریـــان انتخابـــات یـــک مناینـــده خـــود
را بـــه کمیســـیون رســـانه هـــای کمیســـیون
مس ــتقل انتخاب ــات معرف ــی م ــی کن ــد و ب ــا
بدســـت آوردن کارت شناســـایی خربنـــگار
ه ــر رس ــانه میتوانن ــد ت ــا در متام ــی پروس ــه
انتخابـــات از قبیـــل( :ثبـــت نـــام نامـــزدان،
ثبـــت نـــام رای دهنـــدگان ،روز انتخابـــات،

مهمریـــن مـــوردی کـــه رســـانه هـــا بایـــد
آنـــرا رعایـــت کننـــد دوره ســـکوت اســـت،
رســـانه هـــا  ۴۸ســـاعت قبـــل از آغـــاز روز
رای دهـــی نبایـــد تبلیغـــات نامـــزدان را بـــه
نـــر برســـانند ،زیـــرا ســـبب مغشـــوش
شـــدن ذهـــن مـــردم میگـــردد ،امـــا در
انتخابـــات هـــای گذشـــته ده هـــا رســـانه

انتخابات ــی اس ــت ،زی ــرا هی ــچ رس ــانه ای
مطاب ــق قان ــون منیتوان ــد پی ــش از اع ــالم
نتایـــج نهایـــی انتخابـــات داوری کنـــد و
نتیجـــه بـــر مبنـــای نظـــر ســـنجی و یـــا
تحلی ــل خوی ــش را منت ــر کن ــد .نتیج ــه
را رصف بایـــد کمیســـیون انتخابـــات
نـــر مناینـــد.

رس ــانه ه ــا نبای ــد بلن ــد گ ــوی ی ــک جن ــاح
خـــاص در رونـــد انتخابـــات باشـــد،
بلکـــه فرصـــت مناســـب و مســـاوی را بـــه
متـــام احـــزاب و جنـــاح هـــای دخیـــل در بیطرفـــی رســـانه هـــا بـــا رعایـــت دقـــت،
انتخاب ــات ب ــدون تعص ــب و تبعی ــض مهی ــا تـــوازن ،شـــفافیت ،بـــی طرفـــی و درســـتی ه ــم چن ــان مس ــاله دیگ ــر اع ــالن پی ــش
در اطـــالع رســـانی در رونـــد انتخابـــات از وقـــت نتایـــج انتخابـــات و یـــا نـــر
ســـازد.
نظـــر ســـنجی هـــا در جریـــان مبـــارزات
بدســـت آوردن اعتبـــار نامـــه  :رســـانه هـــا تامیـــن مـــی گـــردد.
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گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان شایسته ساالری در پروسه جذب کارمندان

مقﺎله

نویسنده :امید خاکسار

شﺎیسﺘه سﺎالری در ﭘروسه
جذب ﮐﺎرمﻨدان

افغانســـتان کشوریســـت رو بـــه توســـعه
کـــه رشکـــت هـــا و موسســـات دولتـــی و
خصوصـــی در آن رو بـــه افزایـــش اســـت و
افزای ــش ای ــن رشک ــت ه ــا میتوان ــد زمین ــه
کار را بـــرای افـــراد جامعـــه مـــا مســـاعد
ســـازد .از ســـوی دیگـــر ســـاالنه هـــزاران
محصـــل از پوهنتـــون هـــای دولتـــی و
خصوصـــی فـــارغ میشـــوند و آرزو دارنـــد
وظیفـــۀ مناســـبی دریافـــت کننـــد .افزایـــش
روز افـــزون محصـــالن در بـــازار هـــای کار
تاثی ــر مس ــتقیم در چگونگ ــی ج ــذب آن ــان
در نهـــاد هـــای خصوصـــی و یـــا دولتـــی
دارد.
در ایـــن مقالـــه میکوشـــم تـــا مـــواردی را
ب ــاز گ ــو منای ــم ک ــه ه ــم ب ــرای نه ــاد ه ــا و
هـــم بـــرای محصالنـــی کـــه وارد بـــازار کار
میشـــوند مفیـــد واقـــع شـــود.

ک ــه ه ــر کارآم ــوز ب ــرای پیداک ــردن وظیف ــه .۶رهربی
خوبـــر نیازمنـــد بـــاال بـــردن اســـتعداد و .۷خالقیت و نوآوری
توانایـــی شـــان دارنـــد.
.۸دیدگاه برای آینده
امـــروزه مدیریـــت هـــای منابـــع بـــری
شایســـتگی اول بـــر دانـــش و تخصـــص
ب ــرای ج ــذب مناب ــع انس ــانی ب ــا اس ــتعداد
فنـــی تاکیـــد دارد و ماهیـــت آن از هـــر
و حرف ــه ای از روش ه ــای ترکیب ــی اس ــتفاده
وظیف ــه نس ــبت ب ــه وظیف ــه دیگ ــر متف ــاوت
میکننـــد کـــه مهـــم تریـــن اطالعـــات
اســـت .مثـــال شـــام در وظایـــف کارهـــای
را از طریـــق برگـــزاری امتحـــان هـــای
س ــاختامنی نی ــاز ب ــه تحصی ــالت در بخ ــش
کتبـــی ،مصاحبـــه هـــا و بررســـی پـــس
انجنی ــری داری ــد ،ول ــی ب ــرای بس ــت ه ــای
زمینـــه علمـــی و کاری نامـــزدان تشـــخیص
مدیریـــت اداری و یـــا منایـــع بـــری شـــام
میدهنـــد .بـــا برگـــزاری امتحـــان هـــای
بای ــد تحصی ــالت در اقتص ــاد ی ــا مدیری ــت
کتبـــی مدیـــران منابـــع بـــری میکوشـــند
تجـــارت را داشـــته باشـــید .ولـــی هفـــت
دانـــش و مطالعـــات علمـــی نامـــزدان را
شایســـتگی دیگـــر همگانـــی بـــوده کـــه
مـــورد بررســـی قـــرار دهنـــد ,و بـــا اجـــرای
ب ــرای بدس ــت آوردن ه ــر بس ــتی ش ــام نی ــاز
مصاحبـــه ســـلوک ،ارتباطـــات و اخـــالق
بـــه داشـــن ایـــن شایســـتگی هـــا داریـــد.
کاندیـــدان را مـــورد برســـی قـــرار دهنـــد.
شایســـتگی دوم ،در ایـــن بخـــش مدیـــران
نظـــر بـــه تحقیقاتـــی کـــه از رونـــد جلـــب
منابـــع بـــری میخواهنـــد بداننـــد کـــه
و جـــذب کارمنـــدان جدیـــد از نهـــاد هـــای
شـــام در موقـــع برخـــورد بـــا مســـائل
دولتـــی و خصوصـــی انجـــام شـــده اســـت
گوناگـــون در هنـــگام وظیفـــه از خـــود
بیشـــرین کارفرمایـــان افـــراد را کـــه هشـــت
چگونـــه عکـــس العمـــل نشـــان میدهیـــد
شایس ــتگی ذی ــل را داش ــته باش ــند ،زود ت ــر
و یـــا آن مســـأله را چگونـــه حـــل میکنیـــد،
بـــه کار جـــذب میکننـــد.
یعن ــی اس ــتدالل ش ــام را در هن ــگام برخ ــود
.۱دانش و تخصص
مســـائل گوناگـــون مـــورد مطالعـــه قـــرار
میدهـــد.
.۲استدالل و حل مسأله

افزایـــش روز افـــزون رشکتهـــا و
موسس ــات ،همچن ــان کار آم ــوزان در ب ــازار
کار رقاب ــت ه ــای را ب ــه وج ــود آورده اس ــت
کـــه از یـــک ســـو رشکـــت هـــای کـــه بـــا
ه ــم رقاب ــت دارن ــد و ب ــرای پی ــروزی نی ــاز
ب ــه کارمن ــدان ماه ــر و ب ــا اس ــتعداد دارن ــد و
ب ــرای ج ــذب آن ــان رون ــد جل ــب و ج ــذب
شـــان را بازنگـــری میکننـــد ،شـــیوه هـــا و
روش ه ــای گوناگون ــی را اس ــتفاده میکنن ــد .۳اخالق و مسوولیت های وظیفه ای
تـــا بتواننـــد کارمنـــدان بهـــر را جـــذب .۴کار تیمی
مناین ــد؛ از س ــوی دیگ ــر رقاب ــت های ــی را
.۵برقراری ارتباط
نیـــز بیـــن کارآمـــوزان بوجـــود آورده اســـت
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شایســـتگی هشـــتم ،دیـــدگاه یـــا هـــامن
آین ــده نگ ــری ،ای ــن ُرک ــن ب ــه مدی ــران مناب ــع
ب ــری کم ــک میکن ــد ت ــا بدانن ــد ک ــه چ ــی
دیدگاهـــی در رس داریـــد آیـــا داشـــن یـــک
وظیفـــه بـــا امکانـــات انـــدک بـــرای تـــان
قانـــع کننـــده اســـت یـــا نـــه .شـــام بـــرای
یـــک دیـــدگاه و آینـــده بهـــر از حـــال کار
میکنیـــد کـــه ایـــن بخـــش اعتـــامد بـــه
نفـــس و تحـــرک شـــام را نشـــان میدهـــد.
منابـــع بـــری بیشـــر میکوشـــند اخـــالق گروهـــی شـــام ،ارتبـــاط شـــام بـــا جامعـــه
و مســـوولیت پذیـــری شـــام را نســـبت بـــه و هم ــکاران قبل ــی ،ارتباط ــات نوش ــتاری و
وظیفـــه تـــان مـــورد مطالعـــه قـــرار بدهـــد .رس ــانهای ش ــام (ش ــبکه ه ــای اجتامع ــی).
شایســـتگی چهـــارم ،مهمـــر از همـــه کار
کـــردن شـــام در یـــک تیـــم اســـت ،شـــام
میدانیـــد کار کـــردن در یـــک تیـــم بـــرای
بعضیهـــا دشـــوار اســـت ،چـــون در یـــک
تی ــم اف ــراد ب ــا مفک ــوره ه ــای مختل ــف کار
میکننـــد ،آیـــا شـــام بـــا کســـانی کـــه هـــم
فکـــر شـــام نیســـت کار کـــرده میتوانیـــد؟
شایســـتگی پنجـــم ،در ایـــن بخـــش نـــه
تنهـــا رفتـــار شـــام بـــا دیگـــران بلکـــه از
چن ــد بُع ــد ارتباط ــات ش ــام مدنظ ــر گرفت ــه
میشـــود ،مثـــال ارتباطـــات فـــردی و

وضعی ــت و پذیرای ــی ب ــازار ه ــای کار هم ــه
روزه رو بـــه تغییـــر اســـت ،ایـــن تغییـــرات
بـــرای بلنـــد بـــردن ســـطح دانـــش اجتـــامع
تأثیـــر بـــه ســـزایی دارد میتوانـــد یـــک
ملـــت را از حالـــت ســـکوت بـــه حالـــت
متحـــرک ســـوق دهـــد .از ســـویی دیگـــر
در نظـــام هـــای شایستهســـاالری گـــراف
رش ــوه و واس ــطه بینهای ــت پایی ــن ب ــوده و
هم ــه اف ــراد و بخص ــوص جوان ــان را ب ــرای
کس ــب دان ــش و حرف ــه مجب ــور میس ــازد.

شایســـتگی ششـــم ،در بســـتهای
مدیریت ــی معم ــوال مدی ــران تع ــداد انگش ــت
ش ــامری از کارمن ــدان را تح ــت اداره خ ــود
میداشـــته باشـــند کـــه در ایـــن بخـــش
یعنـــی رهربیـــت ،شـــام مـــورد مطالعـــه
قـــرار میگیـــرد کـــه آیـــا شـــام یـــک رهـــرب
اگـــر شـــام میخواهیـــد در بـــازار پُـــر
خـــوب و هدایـــت کننـــده خـــوب بـــرای
رقابـــت کاریابـــی پیشـــتاز باشـــید ،بـــا
اداره بـــوده میتوانیـــد یـــا خیـــر؟
رعایـــت نـــکات بـــاال میتوانیـــد خـــود را
شایســـتگی هفتـــم ،هـــامن طـــوری کـــه در صـــدر جـــدول نگهداریـــد.
میدانیـــم هـــر فـــرد دیـــدگاه مخلتفـــی دارد
و همچنـــان خالقیـــت افـــراد نیـــز متفـــاوت
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مقﺎله

اس ــت ،مدی ــران مناب ــع ب ــری معتق ــد ان ــد
افـــراد خـــالق همیشـــه میکوشـــند تـــا
نـــوآوری داشـــته باشـــند ،پـــس در ایـــن
بخـــش خالقیـــت شـــام را مـــورد مطالعـــه
قـــرار میدهنـــد ،کـــه آیـــا شـــام در صـــورت
اشـــغال وظیفـــه از حـــس خالقیـــت و
نـــوآوری خـــود بـــه صـــورت درســـت
اســـتفاده خواهیـــد توانســـت یـــا نـــه؟

گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان خودتان را دوست داشته باشید تا آرامش را احساس کنید.

مقﺎله

گرد آورنده :اقصی وردک

خﻮدتﺎن را دوست داشﺘه بﺎشید تﺎ
آرامش را احسﺎس ﮐﻨید

ه ــر زم ــان م ــی گویی ــد خ ــودم را دوس ــت شـــاد کـــردن دیگـــران بـــود.
دارم ،ت ــرس ه ــای ش ــام ناپدی ــد م ــی ش ــوند بنده ــای زی ــر جم ــالت مثبت ــی هس ــتند ک ــه
و جـــرأت شـــام بیشـــر مـــی شـــود .ایـــن اگـــر روزانـــه تکـــرار شـــود و یـــا بـــر روی
کلـــامت «مـــن خـــودم را دوســـت دارم» آن صفحـــه ای نوشـــته شـــده و آن نوشـــته در
ق ــدر قدرمتن ــد و مثب ــت هس ــتند ک ــه ذه ــن معـــرض دیـــد قـــرار گیـــرد و شـــام هـــر
و ضمی ــر نیم ــه هوش ــیار ش ــام ب ــی درن ــگ روز ایـــن تابلـــوی زیبـــا را مشـــاهده کنیـــد
آن را مثـــل یـــک دســـتور مـــی پذیـــرد .آن بـــه خـــود ببالیـــد و بگوئیـــد کـــه -۱ :در
ه ــا ب ــی درن ــگ ب ــر اف ــکار ،احساس ــات و وجـــود مـــن عظمـــت و بزرگـــی نهفتـــه
نظـــرات شـــام تاثیـــر مـــی گذارنـــد .زبـــان اســـت -۲مـــن یـــک نابغـــه هســـتم و از
بـــدن شـــام مثبـــت تـــر و شـــادتر مـــی نب ــوغ خ ــود اس ــتفاده میکن ــم -۳م ــن ای ــده
ش ــود .احس ــاس به ــری درب ــاره خ ــود پی ــدا هـــای بزرگـــی در رس دارم و آنهـــا را بـــه
م ــی کنی ــد و در نتیج ــه ب ــا کس ــانی ک ــه در واقعیـــت تبدیـــل میکنـــم  -۴مـــن هـــر روز
اط ــراف ش ــام هس ــتند گ ــرم ت ــر و صمیم ــی ســـالمت تـــر و تندرســـت تـــر هســـتم -۵
تـــر برخـــورد مـــی کنیـــد .همهچیـــز از مـــن یـــک پرنـــده ی بـــزرگ هســـتم -۶مـــن
خودتـــان رشوع مـــی شـــود..
واقعـــا انســـانی بـــزرگ هســـتم  -۷چقـــدر
چـــه وقـــت «انســـان بزرگـــی» میشـــویم؟
هـــرگاه از خوشـــبختی کســـانی کـــه
دوســـتامن ندارنـــد ،خوشـــحال شـــدیم،
هـــرگاه بـــرای تحقیـــر نشـــدن دیگـــران از
ح ــق خ ــود گذش ــتیم ،ه ــرگاه ش ــادی را ب ــه
کس ــانی ک ــه آن را از م ــا گرفت ــه ان ــد هدی ــه
دادیــم ،هــرگاه خوبــی مــا بــه علــت نشــان
دادن بـــدی دیگـــران نبـــود ،هـــرگاه کمـــر
رنجیدیـــم و بیشـــر بخشـــیدیم ،هـــرگاه بـــه
بهان ــهی عش ــق از دوس ــت داش ــن دیگ ــران
غاف ــل نش ــدیم ،ه ــرگاه اولی ــن اندیش ــه م ــا
ب ــرای رویاروی ــی ب ــا دش ــمن انتق ــام نب ــود،
هــرگاه دانســتیم عزیــز خــدا نخواهیــم شــد،
مگـــر زمانـــی کـــه وجودمـــان آرام بخـــش
دیگ ــران باش ــد ،ه ــرگاه باالتری ــن ل ــذت م ــا

دنیـــای مـــن قشـــنگ و زیبـــا شـــده اســـت
 -۸چقـــدر مـــن هـــر روز خوشـــبخت تـــر
و ســـعادمتند تـــر میشـــوم -۹مـــن همـــواره
در هـــر کاری موفـــق و پیـــروز میشـــوم -۱۰
خـــدای رحـــامن مـــرا بســـیار دوســـت دارد
و در همـــه ی امـــور زندگیـــم مـــرا کمـــک
میکن ــد -۱۱ث ــروت و معنوی ــت بس ــوی م ــن
همـــواره اســـت و مـــن هـــر چـــه بخواهـــم
بـــرای خـــودم خلـــق میکنـــم -۱۲رسارس
وج ــودم غ ــرق در ان ــرژی و ش ــادی اس ــت
-۱۳مـــن همـــواره منتظـــر اتفاقـــات خـــوب
در زندگیـــم هســـتم  -۱۴مـــن بـــه خـــود
افتخـــار میکنـــم -۱۵همـــواره از وجـــود و
چهـــره ی مـــن شـــادی  ,انـــرژی و عشـــق
ســـاطع میشـــود -۱۶هرچـــه بیشـــر مـــی
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بخشـــم بیشـــر مـــی ســـتانم و احســـاس
شـــادمانی میکنـــم -۱۷مـــن بـــا اقتـــدار
زندگیـــم را آن گونـــه کـــه مـــی خواهـــم
طراح ــی میکن ــم  -۱۸م ــن انس ــان مقت ــدر،
خـــالق و دوســـت داشـــتنی هســـتم -۱۹
مـــن ســـزاوار بهریـــن هـــا هســـتم  -۲۰در
هـــر لحظـــه بـــه خاطـــر همـــه ی نعمـــت
هـــا و موهبـــت هایـــی کـــه خداونـــد بـــه
مـــن داده او را شـــکر میگویـــم  -۲۱مـــن
در کـــامل آرامـــش بـــر میـــربم و همـــواره
روحیـــه ای شـــاد و چهـــره ای خنـــدان
دارم  - ۲۲مـــن بـــا اقتـــداری خداگونـــه بـــر
روحیـــه و عواطـــف و احساســـات خـــود
کن ــرل دارم و آنه ــا را مدیری ــت میکن ــم -۲۲
خداونـــد مـــرا آزاد افریـــده و مـــن محکـــوم
ب ــه هی ــچ رسنوش ــتی از پی ــش تعیی ــن ش ــده
نیس ــتم ،مت ــام ای ــن عب ــارات تاثی ــر خ ــاص
و مثبت ــی ب ــر روی ضمی ــر ن ــا خ ــودآگاه دارد
و میتوانـــد عیـــن واقعیـــت را در زندگـــی
انســـان پدیـــد آورد.

برگزاری کنفرانس بین املللی با میزبانی کاردان

بــــرگزاری ﮐﻨفرانس بین املللی
بﺎ میــــزبﺎنی ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﺎردان

گزارش

گزارشگر :محمد عمر کامل

گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان

پوهنتــون کاردان بــه میزبانــی مشــرک بــا
پوهنتــون پریزیدنــت و جامعــه مدیریــت
اســراتیژیک اندونیزیــا ( )ISMSبــه تاریــخ
 ۱۲الــی  ۱۴ثــور ســال روان کنفرانــس
بیــن املللــی را پیرامــون "تجارتهــای
خانوادگــی و تشــبثات خصوصــی" در شــهر
بالــی آن کشــور برگــزار کــرد.

رشکتهــای خانوادگــی بــا آن روبــرو
میشــوند .عــالوه بــر آن ،ایــن برنامــه
شــش ســخران اصلــی بشــمول آقــای
روئیــن رحامنــی رییــس پوهنتــون کاردان
داشــت و دربرگیرنــده بحــث و گفتگوهــای
گروهــی نیــز بــود .در کل موضوعــات چــون
ورشکســتگی تجــاری ،تطبیــق مدیریــت
عملکــرد و پایــداری در تجارتهــای
خانوادگــی ،تشــبثات و متشــبثان ،پایــداری
تجــاری ،مدیریــت اســراتیژیک و
تجارتهــای خانوادگــی در ایــن کنفرانــس
بــه بحــث گرفتــه شــدند.

هیئــت اعضــای علمــی شــامل عــدۀ از
اســتادان بــه همراهــی فارغــان و محصــالن
پوهنتــون کاردان در ایــن کنفرانــس ســه
روزه اشــراک کردنــد کــه شــامری از آنهــا
رســالههای علمــی شــان را نیــز در ایــن
بیــش از  ۲۰۰متشــبث ،پالیسیســاز،
کنفرانــس ارائــه کردنــد.
هــدف از برگــزاری ایــن کنفرانــس دریافــت دانشــمند و اســتاد از رسارس جهــان در
راههــای مقابلــه بــا چالشهــای بــود ایــن کنفرانــس اشــراک کــرده بودنــد
کــه رشکتهــای کوچــک ،متوســط و و در ایــن میــان آقــای روئیــن رحامنــی
رییــس پوهنتــون کاردان در روز اول ایــن
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کنفرانــس پیرامــون چالشهــای فــرا راه
تجــارت جهانــی بــه ســخرانی پرداخــت.
در مجمــوع  ۱۵۰رســاله علمــی از رسارس
جهــان توســط محققــان ارائــه شــد کــه در
آن میــان رســاله علمــی بانــو نظیفــه نــری
یــک تــن از فارغــان پوهنتــون کاردان تحــت
عنــوان "مترکــز بــاالی مطالعــات مرتبــط بــا
 "SMEsمقــام چهــارم رااز آن خــود کــرد.
رییــس پوهنتــون کاردان در پایــان کنفرانــس
تقدیرنامههــای هفــت نفــر اول را اهــدا کــرده
و بــرای شــان آرزوی موفقیــت بیشــر منــود.

کنفرانــس بیــن املللــی بالــی یــک فرصــت
اســتثنایی بــرای اســتادان ،دانشــمندان،
متشــبثان و پالیسیســازان بــود تــا بــا هــم
دیــدار کــرده و دیدگاههــا و نظریــات
تجــاری شــان را بــا هــم رشیــک ســازند.

گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان نخستین مجله محصالن پوهنتون کاردان افتتاح شد

گزارش

گزارشگر :یارس میرزاد

نخسﺘین مجله محصـــــالن
ﭘﻮﻫﻨﺘـــﻮن ﮐــــﺎردان افﺘﺘﺎح شد

ایـــن مجلـــه زمینـــه خیلـــی خوبـــی بـــرای
محصـــالن کاردان کـــه ذوق نویســـنده گـــی
دارنـــد مســـاعد شـــده اســـت تـــا طـــراوش
هـــای فکـــری شـــان بـــاز تـــاب یابـــد.

نخســـتین مجلـــه محصـــالن پوهنتـــون
کاردان تح ــت ن ــام « گنجین ــه کاردان» ظه ــر
روز یکش ــنبه  13ج ــوزا ط ــی ی ــک محف ــل
در تـــاالر کنفرانـــس هـــای شـــعبه پـــروان
دوم ،رســـآ رومنایـــی شـــد.
او از هیئ ــت ره ــربی پوهنت ــون کاردان اب ــراز
در ای ــن محف ــل ابت ــدا می ــر محم ــد صدی ــق ســـپاس کـــرد و وعـــده داد کـــه بـــا مجلـــه
ذلیـــق مدیـــر مســـوول ایـــن مجلـــه و آمـــر همـــکاری مـــداوم داشـــته باشـــد.
دیپارمتن ــت ژورنالیزم ــو ارتباط ــات در م ــورد هیئ ــت ره ــربی پوهنت ــون کاردان نی ــز ن ــر
ای ــن نری ــه ب ــه حارضی ــن معلوم ــات ارای ــه مجل ــه گنجین ــه کاردان را ج ــز برنام ــه ه ــای
ک ــرد و از متام ــی آم ــران دیپارمتن ــت ه ــای چنـــد ســـال قبـــل پوهنتـــون کاردان مـــی
ن ــه گان ــه پوهنت ــون کاردان تقاض ــا ک ــرد ت ــا ش ــامرند ک ــه اکن ــون ب ــه حقیق ــت پیوس ــت.
بـــه محصالنـــی کـــه ذوق نویســـنده گـــی روئی ــن رحامن ــی ریی ــس عموم ــی پوهنت ــون
دارنـــد ،در مـــورد مجلـــه گنجینـــه کاردان کاردان گفــت کــه از چنــد ســال قبــل برنامــه
اطـــالع رســـانی مناینـــد تـــا نوشـــته هـــا و داشـــتند کـــه مجلـــه ای را بـــرای انعـــکاس
آث ــار محص ــالن دیپارمتن ــت ه ــای مختل ــف اندیشـــه هـــا و نـــگارش هـــای محصـــالن
اقب ــال چ ــاپ یاب ــد.
راه انـــدازی مناینـــد کـــه بالخـــره بـــه اثـــر
در همیـــن حـــال زهـــره بهـــار یکـــن از تـــالش هـــای دیپارمتنـــت ژورنالیـــزم
محصـــالن دیپارمتنـــت اداره و تجـــارت پوهنت ــون کاردان ای ــن برنام ــه عمل ــی ش ــد.
کـــه در اولیـــن شـــامره مجلـــه مقالـــه ای از آقـــای رحامنـــی محصـــالن را تشـــویق
او بـــه نـــر رســـیده اســـت در مـــورد ایـــن کـــرد کـــه بـــرای نشـــان دادن اســـتعداد
مجلـــه گفـــت کـــه بـــا آغـــاز کار نراتـــی
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ه ــای نهفت ــه ش ــان از ای ــن زمین ــه اس ــتفاده
اعظمـــی مناینـــد و بکوشـــند کـــه بهریـــن
مقالـــه هـــا را بـــه رشـــته تحریـــر در آورنـــد
و وع ــده س ــپرد ک ــه از ه ــر ن ــوع هم ــکاری
مالـــی و تخنیکـــی دریـــغ نخواهنـــد کـــرد.

در اخیـــر ایـــن محفـــل بـــرای  15تـــن از
محصـــالن کـــه در نـــر مجلـــه گنجینـــه
کاردان ســـهم بـــارز داشـــتند ،بـــه پـــاس
زحـــامت شـــان تقدیـــر نامـــه هـــای نیـــز از
جانـــب هیئـــت رهـــربی پوهنتـــون کاردان
اهـــدا گردیـــد.
مجلـــه گنجینـــه کاردان اولیـــن فصلنامـــه
محصـــالن ایـــن پوهنتـــون اســـت کـــه بـــه
دو زبـــان دری و پشـــتو منتـــر مـــی شـــود
و ق ــرار اس ــت ب ــه زودی ب ــه گون ــه ماهنام ــه
منتـــر گـــردد.

یـــک نســـخه از نخســـتین شـــامره گنجینـــه
کاردان طـــی یـــک مکتـــوب رســـمی
بـــه شـــامری از نهـــاد هـــای دولتـــی و
خصوصـــی نیـــز فرســـتاده شـــده اســـت.

گزارش

نخستین مجله محصالن پوهنتون کاردان افتتاح شد
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گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان تیم محکمه متثیلی (جساپ) پوهنتون کاردان برای سالهای  1397و  1398تشکیل شد

گزارش

تیم محکمه متثیلی (جسﺎپ) ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﺎردان برای
سﺎلﻫﺎی  1397و  1398تشکیل شد

مهر مرسل امیری ،اصیل زرنگ ،متیم اصوملل و نارص رحامنی اعضای تیم محمکه متثیلی پوهنتون کاردان برای سال های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸اند

پوهنتـــون کاردان بـــا همـــکاری مجتمـــع
بیناملللـــی محصـــالن حقـــوق،
بـــه ادامـــه عملـــی ســـاخن پـــالن
اســـراتیژیک و تعهداتـــش مبنـــی بـــر
رشـــد مســـلکی محصـــالن ،بـــرای
نخســـتین بـــار در ســـطح پوهنتونهـــای
خصوصـــی افغانســـتان تیـــم محکمـــه
متثیل ــی جس ــاپ ( )Jessupخ ــود را ک ــه
قـــرار اســـت در رقابتهـــای ملـــی و
بیناملللـــی محکمـــه متثیلـــی اشـــراک

منایـــد ،تشـــکیل داد.
اعض ــای تی ــم جس ــاپ پوهنت ــون کاردان
ش ــامل چه ــار محص ــل از رش ــته حق ــوق
میشـــود کـــه پـــس از طـــی کـــردن
یـــک رونـــد رقابتـــی عضویـــت دایمـــی
ای ــن انجم ــن را حاص ــل کردن ــد .متی ــم
اصوملـــل ،محمـــد نـــارص رحامنـــی،
اصی ــل زرن ــگ و مرس ــل امی ــری اعض ــای
ای ــن تی ــم ،ق ــرار اس ــت ب ــه منایندگ ــی از
پوهنت ــون کاردان در رقابته ــای مل ــی و
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بیناملللـــی محکمـــه متثیلـــی اشـــراک
مناینـــد .رقابتهـــای ملـــی محکمـــه
متثیلـــی "فیلیـــپ ســـی جســـاپ" در
ش ــهر کاب ــل برگ ــزار م ــی ش ــود و پ ــس
از آن تیـــم جســـاپ پوهنتـــون کاردان
راهـــی واشـــنگن خواهـــد شـــد.
متیـــم اصوملـــل یـــک تـــن از اعضـــای
ایـــن انجمـــن گفـــت " :محکمـــه
متثیلی(جســـاپ) بـــرای مـــن کمـــک
کـــرد تـــا دانـــش حقوقـــی خـــود را

گزارش

تیم محکمه متثیلی (جساپ) پوهنتون کاردان برای سالهای  1397و  1398تشکیل شد
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بـــاال بـــرده و بیشـــر در مـــورد حقـــوق
بینامللـــل بدانـــم .در واقـــع ایـــن
محکمـــه مـــرا کمـــک خواهـــد کـــرد تـــا
دانـــش حرفـــهای خـــود را رشـــد داده و
تجـــارب جدیـــد حاصـــل کنـــم".
رقابتهـــای جســـاپ در ســـطح جهـــان
بزرگریـــن رقابـــت محکمـــه متثیلـــی
اســـت کـــه اشـــراک کننـــدگان آن از
 ۶۸۰پوهنتـــون از  ۱۰۰کشـــور جهـــان
میباشـــند .ایـــن رقابتهـــا در واقـــع
شبیهســـازی اختالفـــات بیـــن ماملـــک
مختلـــف اســـت کـــه بـــر اســـاس آن
اشـــراک کننـــدگان میتواننـــد در
مـــورد محکمـــه بیناملللـــی عدالـــت
و ارگانهـــای قضایـــی ســـازمان ملـــل

متحـــد بیشـــر بداننـــد.
مهـــر مرســـل امیـــری یـــک تـــن از
اعضـــای ایـــن تیـــم افـــزود" :مـــن از
حضـــور در تیـــم جســـاپ خیلـــی
هیجـــانزده شـــده ام .در واقـــع بـــا
اشـــراک در ایـــن رقابتهـــا میتوانـــم
از مربیـــان ،کارشناســـان و محصـــالن
اشـــراک کننـــده چیزهـــای بیآمـــوزم".
اصیـــل زرنـــگ نیـــز کـــه بـــرای مـــدت
طوالنـــی عضویـــت انجمـــن حکمیـــت
تجـــاری پوهنتـــون کاردان را داشـــت و
ب ــا ای ــن انجم ــن دس ــت ب ــه افتخ ــارات
فراوانـــی زد ،پـــس از پیوســـن بـــه تیـــم
جس ــاپ گف ــت" :منحی ــث ی ــک عض ــو
انجمـــن محکمـــه متثیلـــی (جســـاپ)
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ِ
موضوعـــات چـــون
مـــن بـــه شـــدت
تحقیـــق در قوانیـــن ،کنوانســـیونهای
بی ــن امللل ــی ،قضای ــای حقوق ــی و ...را
مطالعـــه میمنایـــم تـــا شـــکافها را از
میـــان اســـتداللهایم بـــردارم".
ن ــارص رحامن ــی یک ــی دیگ ــر از اعض ــای
تیـــم محکمـــه متثیلـــی ایـــن برنامـــه را
ی ــک تجرب ــه واقع ــی م ــی دان ــد.
رحامنــی مــی گویــد " :محمکــه متثیلــی
(جســـاپ) یـــک تجربـــه واقعیســـت،
جاییک ــه ت ــالش ،تعه ــد و پش ــتکار ش ــام
زمینهســـاز ایجـــاد یـــک فرصـــت عالـــی
در زندگـــی شـــام میشـــود".

گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان محصالن ژورنالیزم در اولین کنفرانس خربنگاران تحقیقی اشراک کردند

گزارشگر :ساره عزیزی

محصالن ژورنﺎلیزم در اولین ﮐﻨفرانس
خربنگﺎران تحقیقی اشرتاک ﮐردند

گزارش

او در ســـخنانش گفـــت کـــه خربنـــگاری مختلـــف مرکـــز معلومـــات افغانســـتان
تحقیقـــی در افغانســـتان عمـــر خیلـــی دیـــدار کردنـــد.
جـــوان دارد و عمـــر ایـــن گونـــه موثـــر بـــه در ایـــن مرکـــز کتـــاب هـــا ،پژوهـــش هـــا،
بیش ــر از ی ــک و نی ــم ده ــه من ــی رس ــد در اخبـــار و مجلـــه هـــا ،نقشـــه هـــا ،عکـــس
حالیکـــه در جهـــان بـــه حـــدود بیشـــر از هـــا و ســـایر آثـــاری کـــه در ارتبـــاط بـــه
یـــک قـــرن مـــی رســـد.
افغانس ــتان منت ــر ش ــده اس ــت ،نگه ــداری

محص ــالن دیپارمتن ــت ژورنالی ــزم پوهنت ــون
کاردان در کنـــار دههـــا تـــن از خربنـــگاران
و مســـووالن رســـانههای پایتخـــت و
برخـــیاز والیتهـــای کشـــور ،روز شـــنبه
نهـــم رسطـــان در یـــک نشســـت رســـمی
زیـــر نـــام «نخســـتین کنفرانـــس ملـــی
خربن ــگاری تحقیق ــی افغانس ــتان» اش ــراک او اف ــزود ک ــه ب ــا ای ــن وص ــف خربن ــگاری
کردنـــد.
تحقیق ــی در افغانس ــتان تاثی ــر خیل ــی ج ــدی
نخســـتین کنفرانـــس ملـــی خربنـــگاری داشـــته و حتـــا در برخـــی مـــوارد شـــامری
تحقیقـــی افغانســـتان ،ازســـوی مرکـــز از کارکنـــان فاســـد دولـــت را مجبـــور بـــه
خربنـــگاری تحقیقـــی پیـــک بـــه همـــکاری فـــرار و اســـتعفا ســـاخته و یـــا پـــای عـــده
دفـــر انرنیـــوز در کابـــل ،بـــه هـــدف ای را ب ــه دروازه ه ــای س ــارنوالی و محاک ــم
ایجـــاد فضـــای همـــکاری و تبـــادل افـــکار کشـــانیده اســـت.
و تجـــارب میـــان خربنـــگارانِ تحقیقـــی نجیبـــه ایوبـــی رییـــس کلیـــد گـــروپ،
رسارس کشـــور ،برگـــزار شـــده بـــود کـــه در س ــمیع مه ــدی ریی ــس دف ــر پی ــک ،ط ــارق
ایـــن کنفرانـــس از دیپارمتنـــت ژورنالیـــزم مجیـــدی خربنـــگار تحقیقـــی طلـــوع نیـــوز
پوهنت ــون کاردان نی ــز دع ــوت رس ــمی ش ــده و دان ــش کروخی ــل ریی ــس آژان ــس پ ــژواک،
بـــود.
دیگـــر ســـخرانان ایـــن کنفرانـــس بودنـــد
در ایـــن کنفرانـــس اشـــراک کننـــده گان در
مـــورد پیرفـــت هـــا ،تاثیـــرات و چالـــش
هـــای فـــرا راه خربنـــگاری تحقیقـــی
افغانســـتان بحـــث و تبـــادل نظـــر کردنـــد.

اولیـــن ســـخران ایـــن محفـــل میـــر
محمـــد صدیـــق ذلیـــق آمـــر دیپارمتنـــت
ژورنالیـــزم پوهنتـــون کاردان بـــود کـــه
در مـــورد تاثیرگـــذاری گـــزارش هـــای
تحقیق ــی و وضعی ــت خربن ــگاری تحقیق ــی
در افغانســـتان بـــه اشـــراک کننـــده گان
معلومـــات ارایـــه کـــرد.

مـــی شـــود.

ب ــه گفت ــه مس ــووالن ای ــن مرک ــز ه ــم اکن ــون
بیش ــر از یکص ــد و پنج ــاه ه ــزار اس ــناد در
ای ــن مرک ــز نگه ــداری م ــی گ ــردد.

جربیـــل امیـــن مســـوول ارتباطـــات مرکـــز
منب ــع معلوم ــات افغانس ــتان ب ــه محص ــالن
ژورنالیـــزم گفـــت کـــه هـــر اثـــری کـــه در
ارتبـــاط بـــه افغانســـتان نگاشـــته شـــده
باش ــد ابت ــدا بررس ــی م ــی گ ــردد و بع ــد از
ای ــن ک ــه مس ــووالن مرک ــز مطم ــن ش ــدند
اث ــر کاپ ــی نیس ــت و ح ــق مول ــف محف ــوظ
اس ــت ای ــن اث ــر را در ای ــن مرک ــز نگه ــداری
کـــه هـــر کـــدام در ارتبـــاط بـــه خربنـــگاری مـــی کننـــد.
تحقیقـــی افغانســـتان ســـخرانی کردنـــد.
او ضمـــن اینکـــه بخـــش هـــای مختلـــف
در ایـــن نشســـت ،بیـــشاز یکصـــد
ایـــن مرکـــز را بـــه محصـــالن ژورنالیـــزم
خربنگار(مـــرد/زن) از پایتخـــت و
پوهنت ــون کاردان معرف ــی م ــی ک ــرد ،از آن ــان
والیتهـــای بدخشـــان ،کنـــدز ،بلـــخ،
دع ــوت ک ــرد ک ــه اگ ــر میخواهن ــد تحقیق ــی
هـــرات ،کندهـــار ،خوســـت ،ننگرهـــار،
در م ــورد افغانس ــتان انج ــام دهن ــد و ی ــا ب ــه
پـــروان ،بامیـــان و دایکنـــدی ،مســـووالن
اســـناد و مـــدارک ایـــن مرکـــز نیـــاز دارنـــد
رســـانهها و حکومـــت اشـــراک کـــرده
بـــه ایـــن مرکـــز مراجعـــه کننـــد.
بودنـــد.
مرکـــز منبـــع معلومـــات افغانســـتان را
پـــس از ایـــن کنفرانـــس محصـــالن
خانـــم نانسســـی دوپـــری کـــه در اصـــل
دیپارمتنـــت ژورنالیـــزم از بخـــش هـــای
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محصالن ژورنالیزم در اولین کنفرانس خربنگاران تحقیقی اشراک کردند گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان

تبع ــه کش ــور امری ــکا ب ــود و بیش ــر از نی ــم م ــردم افغانس ــتان تحقی ــق ک ــرده و خدم ــات کاردان س ــپس از کتابخان ــه پوهنت ــون کاب ــل
حـــی هـــای آن دیـــدار
قـــرن عمـــرش را در افغانســـتان گذرانیـــده ش ــایانی را ب ــه م ــردم افغانس ــتان انج ــام داده و شـــامری از پوهن ٔ
کردنـــد.
اســـت ،پایـــه گـــذاری کـــرد .او در مـــدت اســـت.
نیـــم قـــرن در مـــورد تاریـــخ و فرهنـــگ محص ــالن دیپارمتن ــت ژورنالی ــزم پوهنت ــون
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گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان گزیده از رویداد های خربی کاردان

ﮐﺎردان

گزارشگر :محمد عمر کامل

گـــزیده از رویداد ﻫﺎی خربی
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐــــﺎردان

مجمع مشﻮرتی ﭘالن اسرتاتیژیک
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﺎردان برگزار گردید

مجمـــع مشـــورتی پـــالن اســـراتیژیک
پنجســـاله پوهنتـــون کاردان بـــه روز ســـه
شـــنبه  ۲۵ثـــور ســـال روان در تـــاالر
کنفرانسهـــای ایـــن پوهنتـــون برگـــزار
گردی ــد .ای ــن مجم ــع مش ــورتی ب ــه منظ ــور
اســـتفاده از دیدگاههـــا ،نظریـــات و
پیشـــنهادات اعضـــای علمـــی ،محصـــالن،
فارغـــان ،منایندگانـــی از نهادهـــای ملـــی و
بی ــن امللل ــی هم ــکار ب ــا پوهنت ــون کاردان،
برگـــزار گردیـــد.
در آغـــاز برنامـــه رییـــس پوهنتـــون کاردان
آق ــای روئی ــن رحامن ــی س ــخرانی مفصلِ ــی
را در مـــورد برنامههـــای آینـــده ایـــن
پوهنت ــون ارائ ــه ک ــرده و ویدی ــوی از ط ــرح
شـــعبه جدیـــد پوهنتـــون را بـــه اشـــراک
کنن ــدگان ب ــه منای ــش گذاش ــت ک ــه م ــورد
اســـتقبال همـــه قرارگرفـــت.

در ادامـــه آقـــای میرویـــس نهضـــت
رییـــس اجراییـــه پوهنتـــون کاردان پیرامـــون
دســـتآوردها و اهـــداف بدســـت آمـــده
پـــالن اســـراتیژیک پوهنتـــون کاردان
ســـخرانی کـــرده و بـــا ارائـــه یـــک معرفـــی
(پریزنتیشـــن) جامـــع دســـتآوردهای
پوهنتـــون در ســـه ســـال گذشـــته را بیـــان
کـــرد.
در ایـــن مجمـــع مشـــورتی ابتـــدا اشـــراک
کنن ــدگان ،پن ــج کمیت ــه را روی پن ــج ه ــدف
اساســـی اســـراتیژیک پوهنتـــون کاردان،
تش ــکیل دادن ــد .ای ــن کمیتهه ــا ق ــرار ذی ــل
ان ــد:
•کمیتـــه "برتـــری در رشـــد مســـلکی
محصـــالن "
•کمیتـــه "برتـــری در رشـــد مســـلکی
اســـتادان و تحقیـــق"
•کمیته "برتری در نوآوری و انکشاف"
•کمیتـــه "برتـــری در پالیســـیها و

گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان

شامره دوم  -سال اول  -قوس 1397

28

طرزالعمـــل هـــا"
•کمیته "برتری در روابط عامه"
اعضـــای کمیتههـــا پـــس از یـــک ســـاعت
بح ــث و گفتگ ــو در اتاقه ــای مخص ــوص
نتایـــج گفـــت و گـــو هـــا و پیشـــنهادات
ش ــان را ب ــه هیئ ــت ره ــربی پوهنت ــون ارائ ــه
کردن ــد .آقای ــان ه ــر ی ــک روئی ــن رحامن ــی،
ایم ــل حکمت ــی ،قی ــس محم ــدی ،جاوی ــد
ن ــادری و عبدالل ــه فره ــاد قیوم ــی مناین ــده
هـــای کمیتـــه هـــای پنجگانـــه بودنـــد کـــه
بـــه منایندگـــی از کمیتههـــا ،پیشـــنهادات
شـــان را جهـــت انکشـــاف و توســـعه
پوهنتـــون ارائـــه کردنـــد.
در پایـــان آقـــای محمـــد حلیـــم بهـــادر
معـــاون امـــور محصـــالن پوهنتـــون کاردان
از تریـــفآوری مناینـــدگان نهادهـــای
همـــکار ،فارغـــان و محصـــالن پوهنتـــون
کاردان قدردانـــی کـــرد و محفـــل در یـــک
فضـــای صمیمـــی پایـــان پذیرفـــت.

ﮐﺎردان
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تقدیـــر از چهـــل بهرتیـــن زیـــر ســـن
چهـــل در ﭘﻮﻫﻨﺘـــﻮن ﮐﺎردان

پوهنتـــون کاردان شـــاهد برگـــزاری یکـــی
از معتربتریـــن برنامههـــای تقدیـــر از
محصـــالن و فارغـــان خویـــش بـــه روز
ش ــنبه  ۲۳رسط ــان س ــال ج ــاری زی ــر ن ــام
" چهـــل بهریـــن زیـــر ســـن چهـــل ســـال"
بـــود کـــه طـــی آن از چهـــل چهـــره برتـــر
ایـــن پوهنتـــون کـــه از میـــان محصـــالن
و فارغـــان ایـــن نهـــاد طـــی یـــک پروســـه
شـــفاف برگزیـــده شـــده بودنـــد در یـــک
محفـــل باشـــکوه تقدیـــر بعملآمـــد.

حضـــور خانوادههـــای محصـــالن و
فارغ ــان ،هی ــأت ره ــربی پوهنت ــون کاردان،
مناینـــدگان وزارت محـــرم تحصیـــالت
عال ــی و مهامن ــان وی ــژه ،ب ــه ای ــن محف ــل
زینـــت هرچـــه بیشـــر بخشـــیده بـــود.

در ضمـــن شـــامری از برنـــدگان جایـــزه تغییـــر در زندگـــی شـــان بیاوریـــد".
چهـــل بهریـــن در ســـال  ۱۳۹۶نیـــز در ســـپس اهـــدای تقدیرنامههـــا آغـــاز
ایـــن محفـــل اشـــراک ورزیـــده بودنـــد و گردیـــد و برنـــدگان پُـــر از شـــور و اشـــتیاق
اینبـــار شـــاهد تقدیـــر از چهـــل جـــوان تقدیرنامههـــای شـــان را اخـــذ کـــرده و
دیگـــر بودنـــد.
بـــا لـــب خنـــدان خوشـــیهای ناشـــی از

در آغـــاز محفـــل آقـــای روئیـــن رحامنـــی
رییـــس پوهنتـــون کاردان طـــی ســـخرانی
خویــش بــه اهمیــت برگــزاری برنامــه "چهــل
بهریـــن زیـــر ســـن چهـــل" اشـــاره کـــرد و
گف ــت" :پوهنت ــون کاردان بهری ــن پوهنت ــون
در س ــطح کش ــور اس ــت ،بن ــا ش ــام چه ــل
چهــره برتــر افغانســتان هســتید کــه انتخــاب
شـــده ایـــد و یـــک مســـوولیت بـــزرگ روی
شـــانههای تـــان اســـت تـــا بـــه جامعـــه
خـــود مصـــدر خدمـــت شـــوید .مـــردم مـــا
چشـــم امیـــد بـــه شـــام بســـتند تـــا شـــاید
ش ــام ای ــن وضعی ــت را دگرگ ــون س ــاخته و
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ایـــن دســـتآورد را در کنـــار خانوادههـــا و
دوس ــتان ش ــان تجلی ــل کردن ــد .در جری ــان
محف ــل آق ــای محب ــوب عباس ــی ی ــک ت ــن
از برنـــدگان دور قبلـــی ایـــن جایـــزه ،بـــه
ســـخرانی پرداخـــت و داشـــتههایش را
مدیـــون پوهنتـــون کاردان دانســـت.

فضـــای شـــاد و هیجانانگیـــز محفـــل
بیشـــر از همـــه خانوادههـــا را خرســـند
کـــرده بـــود کـــه بـــا دیـــدن دســـتآورد
گرانبهـــای فرزنـــدان شـــان افتخـــار
می کرد نـــد .

ﮐﺎردان
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گرداننـــده برنامـــه لحظاتـــی را در کنـــار نیـــز بـــه پایـــان رســـید.
مهامن ــان چه ــل بهری ــن نی ــز س ــپری ک ــرد پوهنتـــون کاردان در مجمـــوع در ســـه دور
و ســـواالتی را از آنـــان پرســـید .داکـــر  ۱۲۰چهـــره برتـــر را کـــه دســـتآوردهای
حس ــامی م ــادر آق ــای می ــالد مهرب ــان ی ــک چشـــمگیری داشـــتند بـــه جامعـــۀ
تـــن از برنـــدگان جایـــزه چهـــل بهریـــن ،افغانســـتان تقدیـــم کـــرده اســـت.
ضمـــن سپاســـگزاری از پوهنتـــون کاردان
و تالشهـــای آن بـــرای ارایـــه بهریـــن
خدمـــات تحصیلـــی در کشـــور ،ابـــراز
داشـــت" :میـــالد موفقیتهـــای خـــود را
مدیـــون پوهنتـــون کاردان اســـت .وی از
زمانیکـــه بـــه ایـــن پوهنتـــون راهیافـــت در
کنـــار فراگیـــری تحصیـــل ،فعالیتهـــای
بســـیاری انجـــام داد کـــه اکنـــون وی را بـــه
اینجـــا ســـوق داده اســـت".
بدی ــن ترتی ــت و ب ــا معرف ــی چه ــل بهری ــن
ســـال  ،۱۳۹۷ســـومین دور برگـــزاری
محف ــل "چه ــل بهری ــن زی ــر س ــن چه ــل"
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ســﻮمین منﺎیشــگﺎه ﮐﺘــﺎب در ﭘﻮﻫﻨﺘــﻮن
ﮐﺎردان برگــزار گردیــد

پوهنتـــون کاردان بـــه روزهـــای یکشـــنبه و
دوشـــنبه  ۲۷و  ۲۸عقـــرب بـــرای ســـومین
بـــار میزبـــان منایشـــگاه کتـــاب بـــود.
در ایـــن منایشـــگاه ،مناینـــدگان کتـــاب
فروشـــی هـــای مشـــهور کابـــل اشـــراک
ورزیـــده بودنـــد.
هـــدف از راه انـــدازی ایـــن برنامـــه ترویـــج
فرهن ــگ کتابخوان ــی می ــان محص ــالن رش ــته
هـــای مختلـــف پوهنتـــون کاردان و فراهـــم
س ــازی کت ــاب ه ــای سیاس ــی ،اقتص ــادی،

فرهنگـــی ،ادبـــی ،اجتامعـــی ،دینـــی و...
بـــرای محصـــالن بـــود .کتـــاب فروشـــی
اکســـوس ،انتشـــارات امیـــری ،انتشـــارات
س ــعید ،انتش ــارات ع ــازم ،کت ــاب فروش ــی
حـــی
ذهنی ــت س ــازی و انتش ــارات افغانس ــتان در ایـــن منایشـــگاه کـــه بـــه ابتـــکار پوهن ٔ
ایـــن منایشـــگاه حضـــور داشـــتند.
علـــوم اجتامعـــی پوهنتـــون کاردان برگـــزار
از ایـــن منایشـــگاه کـــه بـــرای دو روز از شـــده بـــود ،دوشـــنبه شـــب  ۲۸عقـــرب
س ــاعت  ۰۹:۰۰صب ــح ال ــی  ۰۷:۰۰ش ــب س ــال  ۱۳۹۷ب ــه فرج ــام رس ــید و در پای ــان
ب ــه روی بازدیدکنن ــدگان ب ــاز ب ــود ،نزدی ــک نی ــز ب ــرای کت ــاب فروش ــی ه ــا و انتش ــارات
بـــه دو هـــزار تـــن از محصـــالن پوهنتـــون اشـــراک کننـــده ،تقدیرنامـــه هـــا از ســـوی
حـــی علـــوم اجتامعـــی پوهنتـــون
کاردان دیـــدن کردنـــد .زهـــره جـــالل یـــک پوهن ٔ
تـــن از محصـــالن رشـــته اداره تجـــارت کاردان اعطـــا گردیـــد.
پوهنتـــون کاردان در ایـــن مـــورد گفـــت:
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بیـــش از ﻫفﺘـــﺎد محصـــل رشـــﺘه
اقﺘصـــﺎد ﭘﻮﻫﻨﺘـــﻮن ﮐﺎردان از مﻮزیـــم
ملـــی افغﺎنســـﺘﺎن دیـــدن ﮐردنـــد

دیپارمتنـــت اقتصـــاد پوهنتـــون کاردان بـــه
روز ســـه شـــنبه  ۱۵عقـــرب ســـال جـــاری
بـــرای بیـــش از هفتـــاد محصـــل ایـــن
دیپارمتن ــت زمین ــه ی ــک س ــیر علم ــی را ب ــه
موزی ــم مل ــی افغانس ــتان فراه ــم ک ــرد .ای ــن
س ــیر علم ــی ب ــر اس ــاس پ ــالن سمس ــروار
دیپارمتن ــت اقتص ــاد تنظی ــم ش ــده ب ــود ک ــه
بـــرای محصـــالن زمینـــه بازدیـــد از آثـــار
قدیمـــی افغانســـتان را فراهـــم کـــرد.

محصـــالن اقتصـــاد بـــا رهنامیـــی دو
تـــن از اســـتادان دیپارمتنـــت اقتصـــاد
از بخشهـــای مختلـــف موزیـــم ملـــی
افغانســـتان دیـــدن کردنـــد و بـــا دانســـن
تاریـــخ اقتصـــاد افغانســـتان در گذشـــته،
بیشـــر بـــه اهمیـــت اقتصـــادی راه ابریشـــم
و چگونگـــی اتصـــال آســـیای جنوبـــی و
مرکـــزی توســـط افغانســـتان پیبردنـــد.
محصـــالن در جریـــان ایـــن ســـیر علمـــی
ســـواالتی را از مســـووالن موزیـــم ملـــی
افغانســـتان پیرامـــون رویدادهـــای تاریخـــی
اقتصـــادی افغانســـتان در اداور مختلـــف
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پرس ــیدند ت ــا ب ــا درک ای ــن رویداده ــا به ــر
بتوانن ــد از وقای ــع تاریخ ــی و اقتص ــاد که ــن
افغانســـتان بـــرای بررســـی پالنهـــای
آینـــده بهـــره بربنـــد.

محصـــالن در پایـــان ایـــن ســـیر علمـــی
ضمـــن سپاســـگزاری از مســـووالن موزیـــم
ملـــی افغانســـتان ،از ایـــن اقـــدام پوهنتـــون
کاردان نی ــز اس ــتقبال کردن ــد و ق ــرار اس ــت
اندوختهه ــای ش ــان را از ای ــن س ــیر علم ــی
ب ــا س ــایر محص ــالن ای ــن دیپارمتن ــت نی ــز
رشیـــک بســـازند.

ﮐﺎردان
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ﭘﻮﻫﻨﺘـــﻮن ﮐﺎردان اعﺘبﺎر ملی اﮐﺎدمیک کاردان در صـــدر قـــرار گرفـــت.
خـــﻮد را از وزارت تحصیـــالت عﺎلی هیأتـــی از وزارت تحصیـــالت عالـــی ج.ا.ا
بدست آورد
پوهنتونهـــا و موسســـات تحصیـــالت
بع ــد از پن ــج س ــال ارزیاب ــی مس ــتمر وزارت عالـــی دولتـــی و خصوصـــی را ابتـــدا
تحصیـــالت عالـــی ج.ا.ا پوهنتـــون کاردان ارزیابـــی و منرهدهـــی کردنـــد کـــه حداقـــل
موفـــق شـــد بـــا طـــی کـــردن موفقانـــه منــره کامیابــی در ایــن پروســه ( )۸۵درنظــر
مراحـــل تضمیـــن کیفیـــت ،اعتبـــار ملـــی گرفتـــه شـــده بـــود و پوهنتـــون کاردان بـــا
اکادمیـــک خـــود را از ایـــن وزارت بدســـت اخـــذ ( )۸۹.۵۴منـــره موفـــق شـــد ضمـــن
آورد .پروســـه ارزیابـــی تضمیـــن کیفیـــت کســـب اعتبـــار ملـــی اکادمیـــک خـــود در
کـــه بـــه ابتـــکار وزارت تحصیـــالت عالـــی صـــدر پنـــج بهریـــن پوهنتـــون افغانســـتان
کش ــور آغ ــاز ش ــده ب ــود ،پ ــس از بررس ــی نی ــز ق ــرار گی ــرد .پروس ــه ارزیاب ــی تضمی ــن
 ۱۶۷پوهنتـــون و موسســـه تحصیـــالت کیفی ــت از س ــوی وزارت تحصی ــالت عال ــی
عالـــی دولتـــی و خصوصـــی در ســـه بـــرای پنـــج ســـال مـــدار اعتبـــار میباشـــد
مرحل ــه ب ــه پای ــان رس ــید و از می ــان متام ــی و پ ــس از پن ــج س ــال ای ــن پروس ــه دوب ــاره
پوهنتونهـــا و موسســـات تحصیـــالت بـــاالی متامـــی پوهنتونهـــا و موسســـات
عالـــی فعـــال در افغانســـتان ،فقـــط پنـــج تحصیـــالت عالـــی دولتـــی و خصوصـــی
پوهنتـــون توانســـتند بـــا اخـــذ منـــرات کشـــور از رس گرفتـــه خواهـــد شـــد.
بلنـــد بـــه مرحلـــه نهایـــی تضمیـــن کیفیـــت پوهنتـــون کاردان بـــه روز چهارشـــنبه ۲۴
رســـیده و اعتبـــار ملـــی اکادمیـــک خـــود را اســـد  ۱۳۹۷بـــه منظـــور تجلیـــل از ایـــن
بدســـت آورنـــد کـــه خوشـــبختانه پوهنتـــون دس ــت آورد مه ــم ،محف ــل وی ــژهای را ب ــرای
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متام ــی کارمن ــدان ای ــن پوهنت ــون در ت ــاالر
کنفرانسهـــای شـــعبه تایمنـــی برگـــزار
کـــرد.در ایـــن محفـــل ابتـــدا رییـــس و
بنیانگ ــذار پوهنت ــون کاردان مح ــرم رویی ــن
رحامن ــی س ــخرانی ک ــرده و ای ــن دس ــتاورد
بـــزرگ را بـــرای مســـووالن ،اســـتادان
و کارمنـــدان پوهنتـــون کاردان تربیـــک
گف ــت .وی ب ــه تعه ــد کاردان ب ــرای ت ــالش
هـــای بیشـــر بـــه خاطـــر رشـــد ســـکتور
تحصیـــالت عالـــی کشـــور و بلنـــد بـــردن
کیفیـــت تدریـــس تاکیـــد کـــرد و همچنـــان
از کارمنـــدان پوهنتـــون کاردان کـــه درایـــن
راســـتا مســـووالنه تـــالش ورزیـــده بودنـــد،
قدردانـــی کـــرد.
آق ــای رحامن ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت ای ــن
اعتب ــار مل ــی اکادمی ــک گف ــت" :پوهنت ــون
کاردان نخســـتین پوهنتـــون خصوصـــی
در کشـــور اســـت و امـــروز مـــا خرســـند
هســـتیم کـــه از جمـــع  ۱۶۷پوهنتـــون و
موسســـه تحصیـــالت عالـــی دولتـــی و
خصوصـــی موفـــق شـــدیم
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بـــر اســـاس تعهـــد پوهنتـــون کاردان بـــرای
جهانـــی شـــدن و برتـــری در کیفیـــت،
میرویـــس نهضـــت رییـــس اجراییـــه
پوهنتـــون کاردان و وحیـــد اللـــه افغـــان
هامهنـــگ کننـــده دفـــر تضمیـــن کیفیـــت
و اعتباردهـــی پوهنتـــون کاردان بـــر اســـاس
دع ــوت وزارت تحصی ــالت عال ــی کش ــور،
در کنفرانـــس ســـاالنه شـــبکه تضمیـــن
کیفیـــت آســـیا -پاســـیفیک ( )APQNکـــه
تح ــت ن ــام « ایج ــاد ظرفی ــت ب ــرای نس ــل
بعـــدی تضمیـــن کیفیـــت در تحصیـــالت
عال ــی » از تاری ــخ  ۲۲ت ــا  ۲۵م ــارچ ۲۰۱۸
در شـــهر ناگپـــور هندوســـتان دایـــر شـــده
بـــود؛ رشکـــت کردنـــد.
در ای ــن کنفران ــس بی ــن امللل ــی ک ــه بی ــش
از« »۱۰۰تـــن از « »۳۳کشـــور جهـــان
حضـــور یافتـــه بودنـــد؛ از افغانســـتان ۵
تـــن (دو تـــن از ریاســـت تضمیـــن کیفیـــت
و اعتب ــار ده ــی وزارت تحصی ــالت عال ــی،

ایـــن کنفرانـــس بـــه هـــدف شـــناخت مســـایل مهـــم را پوشـــش داد کـــه چهـــار
ماهیـــت نهادهـــای تضمیـــن کیفیـــت موضـــوع ذیـــل را دربرداشـــت:
کشـــورهای آســـیایی و واحدهـــای تضمیـــن  .۱تضمیـــن کیفیـــت داخلـــی نهـــاد هـــای
کیفیـــت داخلـــی پوهنتونهـــا تدویـــر تضمیـــن کیفیـــت
یافت ــه ب ــود و همچن ــان در م ــورد چگونگ ــی  .۲تضمی ــن کیفی ــت موسس ــات تحصی ــالت
کس ــب عضوی ــت پوهنت ــون ه ــا در  APQNعال ــی
بـــا رییـــس و معـــاون آن صحبـــت شـــد.
 .۳اعتباردهی علمی و مسلکی
شـــبکه تضمیـــن کیفیـــت آسیا-اپاســـیفیک
 .۴تضمی ــن کیفی ــت بی ــن امللل ــی ،منطق ــه
( )APQNی ــک ش ــبکه غی ــر انتفاع ــی و غی ــر
ای و مل ــی
دولتـــی اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه کیفیـــت
مناینـــدگان پوهنتـــون کاردان از ایـــن
تحصیـــالت عالـــی ،آمـــوزش هـــای الزم را
کنفرانـــس بـــا ماهیـــت کاری بعضـــی از
بـــرای ســـازمان هـــای تضمیـــن کیفیـــت
کشـــورهای آســـیایی از اهـــداف تضمیـــن
( )QAAsدر منطقـــه آســـیا و اقیانـــوس آرام
کیفیـــت و نهادهـــای اعتباردهـــی آنهـــا بـــه
کـــه شـــامل بیـــش از نیمـــی از جمعیـــت
شـــمول تجـــارب انگلســـتان و اســـرالیا
جهـــان اســـت؛ ارایـــه میکنـــد.
آشـــنا شـــدند و بـــا رییـــس و معـــاون آن
 APQNدر جن ــوری س ــال  ۲۰۰۳در هان ــگ
درب ــاره عضوی ــت پوهنت ــون کاردان در ای ــن
کان ــگ ته ــداب گذاش ــته ش ــد و در دس ــامرب
شـــبکه صحبـــت کردنـــد.
 ۲۰۰۴در ایال ــت ویکتوری ــای اس ــرالیا ب ــه
فعالی ــت آغ ــاز ک ــرد و در م ــاه ج ــون س ــال
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حض ــﻮر ﭘﻮﻫﻨﺘ ــﻮن ﮐﺎردان در ﮐﻨفران ــس دو تـــن از پوهنتـــون کاردان و یـــک تـــن از  ۲۰۱۱در شـــانگهای چیـــن بـــه عنـــوان
شـــبکه تضمیـــن ﮐیفیـــت آســـیﺎ -پوهنتـــون امریکایـــی افغانســـتان) رشکـــت ی ــک س ــازمان غی ــر انتفاع ــی ثب ــت گردی ــد.
داشـــتند.
ﭘﺎســـیفیک در ﻫﻨـــد
موضـــوع کنفرانـــس طیـــف گســـرده ای از

ﮐﺎردان
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رییـــس ﭘﻮﻫﻨﺘـــﻮن ﮐﺎردان دوﮐﺘـــﻮرای شـــان زمینهســـاز برگـــزاری ســـومین میتواننـــد از طریـــق آن مکانهـــای کـــه
س ــمپوزیم انجنی ــری و تکنال ــوژی پوهنت ــون در آن کثاف ــات موج ــود باش ــد را شناس ــایی
افﺘخـــﺎری ﮐســـب ﮐـــرد
و پـــاک کاری مناینـــد.
در ســـفر اخیـــر روئیـــن رحامنـــی رییـــس کاردان شـــدند.
پوهنتـــون کاردان بـــه دوبـــی کـــه بـــا در ایـــن ســـمپوزیم کـــه پانـــزده تیـــم امﺘحـــﺎن ﮐﺎنکـــﻮر سمســـرت خزانـــی
برگ ــزاری کنفران ــس ه ــای در ش ــهر دوب ــی ،اشـــراک کـــرده بودنـــد و پروژههـــای شـــان  1397ﭘﻮﻫﻨﺘـــﻮن ﮐﺎردان برگـــزار
ب ــه اش ــراک بی ــش از  ۳۰۰ت ــن در ارتب ــاط را ب ــه منای ــش گذاش ــتند ،تی ــم کاب ــل س ــبز گردیـــد
بـــه موضوعاتـــی چـــون تجـــارت ،مهـــارت یـــا  Green Kabulموفـــق شـــد ،عنـــوان امتحـــان کانکـــور برنامههـــای تحصیلـــی
هـــا ،تکنالـــوژی و حکومـــت داری خـــوب بهریـــن پـــروژه را از آن خـــود کنـــد .ایـــن سمســـر خزانـــی ۱۳۹۷پوهنتـــون کاردان
همـــراه بـــود ،آقـــای رحامنـــی موفـــق شـــد تیـــم متشـــکل از ســـه محصـــل رشـــته بـــا اشـــراک بیـــش از  ۱۵۰۰متقاضـــی بـــه
کـــه «دیپلـــوم دوکتـــورای افتخـــاری» را از کمپیوتـــر ســـاینس بـــود کـــه موفـــق شـــدند تاریـــخ  ۹ســـنبله  ۱۳۹۷در شـــعبههای
پوهنت ــون کامنول ــت امری ــکای جنوب ــی ب ــه نرمافـــزاری را کـــه در راســـتای رسســـبزی پـــروان دو و تایمنـــی پوهنتـــون کاردان در
دســـت بیـــاورد.
پایتخـــت کمـــک میکنـــد ،بســـازند و آن حضورداشـــت هیئـــت وزارت تحصیـــالت
ســـﻮمین ســـمپﻮزیم انجﻨیـــری و را بـــه شـــاروالی کابـــل پیشـــکش کننـــد .عالـــی ،برگـــزار گردیـــد .در مجمـــوع
تکﻨﺎلـــﻮژی ﭘﻮﻫﻨﺘـــﻮن ﮐﺎردان برگـــزار قیـــس آریوبـــی ،عبدالـــروف مســـعود و  ۸۰۰متقاضـــی توانســـتند پـــس از ســـپری
عبدالرحم ــن مجی ــدی اعض ــای تی ــم کاب ــل کـــردن موفقیتآمیـــز امتحـــان کانکـــور بـــه
شد
محصـــالن رشـــتههای انجنیـــری ســـیول س ــبز بودن ــد ک ــه تقدیرنام ــه بهری ــن پ ــروژه برنامههـــای تحصیلـــی پوهنتـــون کاردان
و کمپیوتـــر ســـاینس پوهنتـــون کاردان بـــه ســـمپوزیم را بدســـت آوردنـــد .کارکنـــان جـــذب شـــوند.
پـــروژه کابـــل ســـبز یـــک نـــوع نرمافـــزاری
روز پنجشـــنبه  ۱۸اســـد ســـال روان بـــا بـــه
س ــاخته ان ــد ک ــه ب ــا هامهنگ ــی ش ــاروالی
منایـــش گذاشـــن پروژههـــای خالقانـــهای
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بـــرای نخســـتین بـــار در ســـطح
پوهنتونهـــای خصوصـــی کارگاه
آموزشـــی (تدریـــس مبتنـــی بـــر نتایـــج
و آمـــوزش محصلمحـــوری) بـــرای
اس ــتادان پوهنت ــون کاردان از س ــوی برنام ــه
انکشـــاف تحصیـــالت عالـــی ()HEDP
دایـــر گردیـــد .ایـــن کارگاه کـــه بـــه تاریـــخ
 ۲۵رسط ــان  ۱۳۹۷آغ ــاز گردی ــده ب ــود ب ــه پوهنتـــون بـــا اشـــراک هیئـــت رهـــربی و
روز سهشـــنبه  ۲۳اســـد  ۱۳۹۷بـــه امتـــام تیـــم علمـــی پوهنتـــون کاردان ،محصـــالن
ممتـــاز و خانوادههـــای شـــان ،برگـــزار
رســـید.
گردیـــد.
در ایـــن کارگاه آموزشـــی  ۳۵اســـتاد از
متامـــی برنامههـــای تحصیلـــی پوهنتـــون در ایـــن محفـــل از هشـــتاد و هشـــت
کاردان اش ــراک ک ــرده بودن ــد ک ــه در پای ــان محصـــل ممتـــاز کـــه توانســـته بودنـــد
بـــرای  ۲۸تـــن از آنـــان تصدیقنامههـــای در جریـــان سمســـر بهـــاری ۱۳۹۷
تکمی ــل موفقان ــه ای ــن کارگاه اه ــدا گردی ــد .منـــرات بلنـــد را اخـــذ مناینـــد بـــا اهـــدای
تقدیرنامههـــا ،قدردانـــی صـــورت گرفـــت.
از ﻫشـــﺘﺎد و ﻫشـــت محصـــل ممﺘـــﺎز
دفـــر بورســـیهها و کمکهـــای مالـــی
ﭘﻮﻫﻨﺘـــﻮن ﮐﺎردان تقدیـــر بعمـــل آمـــد
بـــرای چهـــل و دو محصـــل از جمـــع
محفـــل قدرادانـــی از محصـــالن ممتـــاز
محصـــالن ممتـــاز کـــه موفـــق بـــه کســـب
پوهنت ــون کاردان ب ــه روز ش ــنبه  ۲۱عق ــرب
منـــرات بلندتـــر شـــده انـــد ،بورســـیههای
 ۱۳۹۷در تـــاالر کنفرانسهـــای ایـــن
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ﮐﺎرگﺎه آمﻮزشـــی تدریـــس مبﺘﻨـــی بـــر
نﺘﺎیـــج و آمـــﻮزش محصلمحـــﻮری
بـــه ﭘﺎیـــﺎن رســـید

تحصیلـــی را بـــرای سمســـر خزانـــی
۱۳۹۷درنظـــر گرفتـــه کـــه بـــر اســـاس آن،
ایـــن محصـــالن میتواننـــد از تخفیـــف
ویـــژهای در سمســـر خزانـــی ۱۳۹۷
مســـتفید گردنـــد.

منﺎیﻨ ــده ﭘﻮﻫﻨﺘ ــﻮن ﮐﺎردان در ﮐﻨفران ــس
شـــﻮرای اعﺘبﺎردﻫـــی برنﺎمهﻫـــﺎی
تحصیلـــی تجـــﺎرت یـــﺎ ACBSP
اشـــرتاک ورزیـــد.

آقـــای ســـید عبداملعـــز میـــرزاده رییـــس
پوهنځ ــی اقتص ــاد پوهنت ــون کاردان ک ــه روز
ســـه شـــنبه  ۳میـــزان  ۱۳۹۷مطابـــق ۲۵
ســـپتمرب  ،۲۰۱۸عـــازم شـــهر کارولینـــای
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ادامه

شـــاملی ایـــاالت متحـــده امریـــکا شـــده ژورنـــال علـــوم اجتامعـــی و انســـانی کـــه ســـال جـــاری افتتـــاح شـــد.
بـــود ،در کنفرانـــس بیناملللـــی شـــورای دارای جـــواز بیناملللـــی  -۲۶۱۶ :ISSNایـــن اســـتدیو هـــای آموزشـــی کـــه بـــا
اعتبارده ــی برنامهه ــای تحصیل ــی تج ــارت  ۸۷۰۷میباشـــد ،رومنایـــی کـــرد.
اس ــتفاده از بهری ــن م ــواد عای ــق صوت ــی (
یـــا( for Business Shools and programsژورنـــال علـــوم اجتامعـــی و انســـانی ســـوند پـــروف ) ســـاخته شـــده اســـت ،بـــا
 )Accreditation Councilک ــه ب ــه روزه ــای پوهنتـــون کاردان کـــه پـــس از نـــر دو پیرفتـــه تریـــن تجهیـــزات کـــه از کشـــور
 ۵الـــی  ۷میـــزان برگـــزار گردیـــده بـــود ،شـــامره از ژورنـــال علـــوم اقتصـــاد و چیـــن خریـــداری گردیـــده اســـت مجهـــز
اشراک ورزید.
مدیریـــت منتـــر گردیـــد ،دربرگیرنـــده مـــی باشـــد.
هــدف اساســی اشــراک در ایــن کنفرانــس،
کســـب اعتبـــار علمـــی بـــرای دیپارمتنـــت
ماســـری اداره تجـــارت ( )MBAپوهنتـــون
کاردان از جانـــب شـــورای اعتباردهـــی
برنامههـــای تحصیلـــی تجـــارت ()ACBSP
مـــی باشـــد .دیپارمتنـــت ماســـری اداره
تجـــارت پوهنتـــون کاردان هـــم اکنـــون
نامـــزد دریافـــت اعتبـــار بیناملللـــی
اکادمیـــک خـــود از ســـوی ایـــن شـــورا
اســـت و قـــرار اســـت پـــس از اتخـــاذ
آمادگیهـــای الزم مطابـــق نیازهـــای ایـــن
ش ــورا ،ای ــن دیپارمتن ــت اعتب ــار اکادمی ــک
بیناملللـــی خـــود را از ســـوی ایـــن شـــورا
دریافـــت کنـــد.

رومنﺎیـــی از نخســـﺘین ژورنـــﺎل علـــﻮم
اجﺘامع ــی و انس ــﺎنی ﭘﻮﻫﻨﺘ ــﻮن ﮐﺎردان

پوهنت ــون کاردان ب ــه روز پنجش ــنبه م ــؤرخ ۳
عقـــرب ســـال  ،۱۳۹۷از نخســـتین شـــامره

مقالههـــای تحقیقـــی اســـتادان پوهنتـــون
کاردان و کادرهـــای علمـــی ورزیـــده از
دو کشـــور هنـــد و پاکســـتان بـــوده کـــه
دارای هفـــت مقالـــه تحقیقـــی میباشـــد.
پوهنتـــون کاردان درنظـــر دارد تـــا عـــالوه
بـــر ســـهمگیری اســـتادان ایـــن پوهنتـــون،
در ش ــامرۀ بع ــدی ای ــن ژورن ــال محص ــالن
ورزی ــده نی ــز ب ــا انج ــام تحقیق ــات مس ــلکی بانـــو مینـــه رحامنـــی معـــاون علمـــی
در تهی ــه محتوی ــات ژورن ــال ،س ــهم فع ــال پوهنتـــون کاردان در هنـــگام افتتـــاح ایـــن
داشـــته باشـــند.
اســـتدیو هـــا گفـــت کـــه در کنـــار آمـــوزش
اســـﺘدیﻮ ﻫـــﺎی آمﻮزشـــی دیپﺎرمتﻨـــت هـــای نظـــری ،کار عملـــی میتوانـــد راه را
ژورنﺎلیـــزم ﭘﻮﻫﻨﺘـــﻮن ﮐﺎردان افﺘﺘـــﺎح ب ــرای محص ــالن روش ــنر س ــازد و تجرب ــه
شـــد
ای را کـــه محصـــالن ژورنالیـــزم در جریـــان
اســـتدیو هـــای آموزشـــی دیپارمتنـــت کار عملـــی در ایـــن اســـتدیو هـــا بدســـت
ژورنالی ــزم پوهنت ــون کاردان ک ــه ش ــامل س ــه مـــی آورنـــد میتوانـــد زمینـــه کاریابـــی را
بخـــش اســـتدیوی تلویزیونـــی ،اســـتدیوی برایشـــان بیشـــر ســـازد.
رادیویـــی و اســـتدیوی عکاســـی حرفـــوی
مـــی باشـــد بـــه روز دوشـــنبه  ۲۵ســـنبله

گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان
شامره اول  -سال اول  -حمل 1397

محص ــالن دیپارمتن ــت ژورنالی ــزم پوهنت ــون
کاردان در ایـــن اســـتدیو هـــا کار هـــای
عملـــی آموزشـــی را در بخـــش تلویزیـــون،
رادی ــو و عکاس ــی حرف ــوی انج ــام خواهن ــد
داد تـــا بعـــد از فراغـــت بتواننـــد در رســـانه
هـــا بـــا اندوختـــه هـــای عملـــی خویـــش
موثـــر تـــر کار مناینـــد.
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د صنعت ونډه د وچکالۍ د
منفي اغیزو په کمولو کښې

پانګه اچونې نه ډډه ونکړي .که حکومت د
ذکر شوی خطرونو په برخه کښې د پانګوالو
مالتړ وکړي نو دوی به دې ته وهڅول شی
چی د هیواد په صنعتی سکتورکې نوره پانګه
واچوی اود هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کښې
فعاله ونډه واخيل.
له دې رسه رسه حکومت کوالی يش د بیمې
خدماتو له الرې د پانګوالو اعتامد السته
راوړي .که حکومت صنعتی کمپنیو ته دا
اطمینان ورکړي چی د خصوصی سکتور له
هر قسم نقصان رسه مخامخ کیدو په صورت
کې به حکومت د دوی د نقصان یوه لویه برخه
په غاړه اخلی نو دا به پانګوالو ته د خپلې
پانګې د خوندیتوب لپاره یو لوی زیری وي.
په 21مه پیړۍ کښې هرهیواد د ودې او
پرمختګ لپاره صنعتی سکتور ته اړتیا لري.
نو ځکه راتلونکې احتاميل وچکايل باید
حکومت او خصوصی سکتور ته یوه بهانه
وی چې همدا اوس د صنعت سکتور ودې او
پیاوړتیا لپاره کار ورکړي که نه نو د وچکالۍ
راتګ نه وروسته اقدامات به ډیر ناوخته وی.

ایـــن رقابـــت هـــا هـــم ماننـــد بســـیاری از
رقابـــت هـــای محکمـــه متثیلـــی دیگـــر،
رونـــد و شـــکلیات خـــود را دارد کـــه ذیـــالً
بـــه آن اشـــاره مـــی شـــود:

در ایـــن رقابـــت هـــا محصـــالن مقاطـــع
لیســـانس ،ماســـری و بعضـــاً دکتـــورا
اش ــراک ک ــرده و روی قضای ــای فرض ــی کار
مینامینـــد ،قضایـــای فرضـــی روی مســـایل
روز در عرصـــه بیـــن املللـــی میباشـــد.
طرفیـــن قضیـــه نیـــز دو دولـــت فرضـــی
ب ــوده ک ــه مطاب ــق موافقتنام ــه ب ــه محکم ــه
بیـــن املللـــی عدالـــت مراجعـــه مینامینـــد.
تیـــم هـــای اشـــراک کننـــده بایـــد در دو
مقـــام مدعـــی و مدعـــی علیـــه نقـــش ایفـــا
کنن ــد و ص ــورت دع ــوا و دفاعی ــه خوی ــش
را تهی ــه و در جری ــان برگ ــزاری جلس ــه از آن
دفـــاع مناینـــد.

ه ــر تی ــم دو ت ــا پن ــج اش ــراک کنن ــده دارد
کـــه هریـــک از اشـــراک کننـــده گان بایـــد
طـــرح دو ســـوال را بـــه عهـــده گرفتـــه و
ضمنـــاً هـــامن اشـــراک کننـــده میتوانـــد در
نقـــش طـــرف مقابـــل نیـــز دو ســـوال را
بـــرای طـــرح بـــه عهـــده گیـــرد .اشـــراک
کننـــده منـــی توانـــد بیشـــر و یـــا کمـــر
از دو ســـوال را در مقـــام مدعـــی ومدعـــی
علی ــه عه ــده دار ش ــود .ای ــن در حالیس ــت
زمـــان ارائـــه بـــرای هـــر دو فـــرد اضافـــه از
 ۴۵دقیقـــه بـــوده منـــی توانـــد.

انجمـــن محصـــالن حقـــوق بیـــن املللـــی
بـــا همـــکاری رشکـــت حقوقـــی وایـــت
اندکیـــس ،یکـــی از برگـــزار کننـــده گان
ادامه مطلب صفحه 9
و متویـــل کننـــده گان ایـــن رقابـــت هـــا و امـــا در فرجـــام ،محاکـــم متثیلـــی نقـــش
هســـتند.
ســـرگی در راســـتای بلنـــد بـــردن دانـــش
نگاهی به محکمه متثیلی حقوق
ـوی
ـ
منطق
و
ـی
ـ
مل
ـه
ـ
مرحل
ـه
ـ
س
در
ـا
ـ
ه
ـت
ـ
رقاب
و مهـــارت محصـــالن حقـــوق ایفـــا مـــی
بین امللل و رقابت های آن
بیـــن املللـــی بـــا توجـــه بـــه قوانینـــی کـــه کن ــد .اف ــزون ب ــر آن رابط ــه می ــان پوهنت ــون
بین امللل را بنام او مسمی کرده اند.
همـــه ســـاله بـــرای کشـــور هـــای مختلـــف هـــا را در ســـطح داخلـــی و بیـــن املللـــی
رقابـــت محکمـــه متثیلـــی حقـــوق بیـــن جهـــان از طـــرف انجمـــن فـــوق الذکـــر مس ــتحکم من ــوده و ای ــن خ ــود ب ــه اعتب ــار
امللـــل یکـــی از بزرگریـــن رقابـــت هـــای برجســـته میگـــردد ،تدویـــر مـــی یابـــد .در و شـــهرت پوهنتـــون هـــا مـــی افزایـــد.
متثیلـــی در دنیـــای حقـــوق بیـــن امللـــل صورتیکــه تیــم هــای متعــدد از یــک کشــور
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د 3م مخ د مطلب ﭘﺎتې برخه

شـــناخته میشـــود و ســـاالنه در محکمـــه
بیـــن املللـــی عدالـــت واقـــع واشـــنگن
دی ســـی ایـــاالت متحـــده امریـــکا میـــان
محصــالن حقــوق و علــوم سیاســی برگــزار
میگــردد و موضــوع بحــث آن حــل و فصــل
اختالفـــات حقوقـــی میـــان کشـــور هـــا
میباش ــد .ای ــن رقاب ــت ه ــا در س ــال ۱۹۶۰
بـــه ســـطح آمریـــکا و در ســـال  ۱۹۶۸بـــه
س ــطح جهان ــی برگ ــزار ش ــد ،ه ــم اکن ــون
تع ــداد  ۶۷۵پوهنت ــون از  ۹۰کش ــور در ای ــن
رقابـــت هـــا اشـــراک مینامینـــد کـــه بلنـــد
تریـــن بـــرد را پوهنتـــون ســـدنی کشـــور
اســـرلیا دارد .قابـــل یاددهانـــی اســـت
پوهنتـــون کاردان منحیـــث یـــک پوهنتـــون
خصوصـــی در کشـــور بـــرای نخســـتین
بـــار جـــواز حضـــور در ایـــن رقابـــت هـــا
را بـــرای ســـال هـــای  ۱۹/۲۰۱۸بدســـت
آورده اســـت ،هـــر چنـــد پیشـــینه جســـاپ
در افغانس ــتان ب ــر میگ ــردد ب ــه س ــال ه ــای
 ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵ول ــی از آن زم ــان ب ــه بع ــد
تنه ــا پوهنت ــون ه ــای دولت ــی ح ــق اش ــراک
در ایـــن رقابـــت هـــا را داشـــتند.

خواه ــان اش ــراک در ای ــن برنام ــه باش ــند،
ابت ــدأ رقاب ــت ه ــای مل ــی در س ــطح کش ــور
هـــا برگـــزار و از هـــر ده تیـــم ،تنهـــا یـــک
تی ــم ب ــه رقاب ــت ه ــا بی ــن امللل ــی راه م ــی
یابـــد.

گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان ادامه

خوشـــبختانه بـــا روی کار آمـــدن نظـــام
کنونـــی ،پدیـــده هـــای مـــدرن نظـــام
آم ــوزش حقوق ــی مانن ــد ن ــگارش حقوق ــی،
کلینیـــک هـــای حقوقـــی و رقابـــت هـــای
محکمـــه متثیلـــی در افغانســـتان معرفـــی
شـــد.

بـــا درک اهمیـــت ایـــن موضـــوع ،همـــواره
تـــالش کـــرده اســـت کـــه زمینـــه اشـــراک
محصـــالن خویـــش را بـــه رقابـــت هـــای
محکم ــه متثیل ــی ،فراه ــم منای ــد ک ــه م ــی
تـــوان از برنامـــه رقابـــت هـــای متثیلـــی
حکمیـــت تجـــارت بیـــن املللـــی (VIS
 )Mootو محکمـــه متثیلـــی جســـاپ
( )Jessupیـــاد آوری کـــرد.

در میـــان ایـــن پدیـــده هـــا ،رقابـــت هـــای
محکم ــه متثیل ــی دس ــت آورده ــای خوب ــی
بـــرای خانـــوادۀ حقوقدانـــان افغانســـتان
داشـــته اســـت .ایـــن رقابـــت هـــا ،در
موضوعـــات مشـــخصی کـــه برگـــزار مـــی
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شـــود ،کادرهـــای جـــوان و مســـتعد را بـــه
نظ ــام حقوق ــی افغانس ــتان عرض ــه م ــی دارد
و حقوقدان ــان ج ــوان را ب ــه معیاره ــای بی ــن قصـــاص کـــه در جملـــه محاکـــم جنایـــی
املللـــی علـــم حقـــوق آشـــنا مـــی ســـازد .میایـــد ،ترحـــم ،عاطفـــه و صلـــه رحمـــی
وزارت تحصیـــالت عالـــی بـــه مثابـــۀ نهـــاد زن اکـــرا ً باعـــث میشـــود تـــا عدالـــت بـــه
مرکـــزی همـــه پوهنتـــون هـــای دولتـــی و شـــکل درســـت آن رعایـــت نشـــود و بـــا
خصوص ــی در افغانس ــتان ،بای ــد در راس ــتای در نظـــر داشـــت همیـــن خـــواص طبیعـــی
نهادینـــه کـــردن چنیـــن پدیـــده هـــا ،برنامـــه زن ،رشیعـــت در موضوعـــات حـــدود و
هـــا و کارهایـــی را روی دســـت گیـــرد.
قصـــاص شـــهادت و قضـــاوت آنهـــا را
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قضاوت زن

اکنـــون چنیـــن برنامـــه هـــا از طـــرف جـــواز نـــداده اســـت ،امـــا جـــز ایـــن دو
نهادهـــای خارجـــی متویـــل مـــی شـــود و موضـــوع قضـــاوت زن در ســـایر مـــوارد
اگ ــر بناب ــر ه ــر معاذی ــری هم ــکاری ه ــای جایـــز دانســـته میشـــود.
خ ــود را قط ــع کنن ــد ،م ــا ش ــاهد برگ ــزاری
ب :فقهای اهل تشیع
چنیـــن برنامـــه هایـــی نخواهیـــم بـــود.
از جانــب دیگــر ،پوهنتــون هــای خصوصــی بعضـــی از فقهـــای اهـــل تشـــیع و از آن
بای ــد ابت ــکار عم ــل را ب ــه دس ــت گیرن ــد و جملـــه مـــال محمـــد تقـــی مجلســـی نـــه
حداق ــل در س ــطح والی ــت ،چنی ــن برنام ــه تنهـــا اینکـــه مـــرد بـــودن را در قضـــا رشط
ه ــا را برگ ــزار مناین ــد .البت ــه در ای ــن اواخ ــر منیدانـــد بلکـــه از قضـــاوت زن حامیـــت
مشـــاهده مـــی گـــردد کـــه پوهنتـــون هـــای کـــرده اســـت.
خصوصـــی بـــه انگیـــزش برگـــزاری چنیـــن
و نی ــز در ع ــر ح ــارض آی ــت اللّ ــه یوس ــف
برنامـــه هـــا رســـیده انـــد کـــه ایـــن خـــود
صانع ــی ک ــه از جمل ــه فقه ــای ب ــزرگ فت ــوا
چـــراغ ســـبزی بـــرای پیرفـــت نظـــام
میباش ــد ب ــه رصاح ــت اع ــالم ک ــرده اس ــت
آمـــوزش حقوقـــی افغانســـتان بـــه شـــامر
ک ــه زن قض ــاوت ک ــرده میتوان ــد و جنس ــیت
مـــی رود.
در قض ــاوت رشط من ــی باش ــد.
خوشـــبختانه ،رهـــربی پوهنتـــون کاردان
و در اخیـــر ایـــن نوشـــتار در مـــورد مســـأله
گﻨجیﻨـــهﮐﺎردان
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قضـــاوت زن درنظـــام قضائـــی کشـــور
مـــا افغانســـتان بایـــد بگوییـــم کـــه؛ چـــون
مذهــب حنفــی و تشــیع کــه اکریــت اتبــاع
کشـــور پیـــرو آن هســـتند قضـــاوت زن را
جایـــز دانســـته(احناف بـــه اســـتثنأ حـــدود
و قصـــاص جوازمیدهنـــد) و همچنـــان
قانـــون اساســـی کشـــور مـــا کـــه حقـــوق
اساســـی افـــراد و تســـاوی حقـــوق اتبـــاع
را بـــه رصاحـــت حامیـــت منـــوده و نیـــز
اینکـــه افغانســـتان منشـــور ســـازمان ملـــل
و اعالمیـــه جهانـــی حقـــوق بـــر را بـــه
امض ــا رس ــانیده و مکل ــف اس ــت از حق ــوق
زنـــان حامیـــت منایـــد ،پـــس روی همیـــن
ملحوظــات در کشــور مــا شــاهد آن هســتیم
کـــه همـــه ســـاله پوهنتـــون هـــای کشـــور
حـــی
تعـــدادی زیـــادی از زنـــان را از پوهن ٔ
ه ــای حق ــوق و رشعی ــات کادر قض ــا ف ــارغ
مـــی دهنـــد ،چنانچـــه اولیـــن زنانیکـــه
در کشـــور مـــا بـــه ایـــن شـــغل مقـــدس
گامشـــته شـــده انـــد حکیمـــه (مســـتمندی)
نورســـتانی و انیســـه امـــام میباشـــند کـــه
از اولیـــن ســـارنواالن زن بودنـــد کـــه در
ســـال ۱۳۴۵خورشـــیدی در وزارت عدلیـــه
در محاکـــم اختصاصـــی اطفـــال آغـــاز بـــه
کار کردنـــد و همینطـــور یـــک ســـال بعـــد
حـــی
از آن پنـــج تـــن از زنانیکـــه از پوهن ٔ
حقـــوق فـــارغ گردیدنـــد هـــر یـــک ثریـــا
پرویـــز ،نجیبـــه نجیـــب ،شایســـته نوابـــی،
راحلـــه حبیـــب و علیـــا عابـــد در محاکـــم
اختصاصـــی منحیـــث اولیـــن قاضیـــان زن
ب ــه کار گامش ــته ش ــدند ک ــه بع ــد از آن ای ــن
رونـــد تـــا امـــروز ادامـــه دارد.
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ﭘﺎلیسی نرشاتی مجله محصالن ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﺎردان
(گﻨجیﻨه ﮐﺎردان)
مجله گﻨجیﻨه ﮐﺎردان در حﻮزه ﻫﺎی علمی،
فرﻫﻨگی ،اجﺘامعی ،اقﺘصﺎدی ،تخﻨیکی و
ورزشی فعﺎلیت می منﺎید و از نرش مطﺎلب
سیﺎسی و یﺎ نرش مطﺎلبی ﮐه وحدت ملی را
زیﺎن برسﺎند ،جلﻮگیری می منﺎید.

 -۱۰گنجینه کاردان هیچگونه وابستگی و
تعهد سیاسی به افراد یا نهادهای داخلی و
خارجی ندارد و مربوط به محصالن پوهنتون
کاردان است؛

 -۱۱مجله گنجینه کاردان فقط پیرو پالیسی
ها و اهداف پوهنتون کاردان و حامیت کننده
گﻨجﻨیه ﮐﺎردان مﺘعهد است:
 -۱نر مضامین مغایر عقاید و احکام نسل جوان کشور می باشد؛
اسالمی در این مجله مجاز منی باشد؛  -۱۲مجله گنجینه کاردان در مرحله اول به
 -۲از حق آزادی بیان به منظور تنویرافکار صورت فصلنامه هرسه ماه یک مرتبه و در
مراحل انکشافی خود به صورت ماهوار نر
جوانان استفاده می گردد؛
 -۳احرام به عقاید و ارزش های دینی ،می گردد؛

ملی و اجتامعی کشور عزیز ما افغانستان  -۱۳تعداد صفحات هر شامره به شمول
درنر مطالب درنظر گرفته می شود؛ پشتی های اول و آخر ۴۰تا  ۶۰صفحه می
 -۴نظرات و تراوش های فکری جوانان و باشد و در صورت نیاز بیشر می گردد؛
بخصوص محصالن پوهنتون کاردان بدون  -۱۴سایز مجله  ۲۰در  ۲۸سانتی مر می
هیچگونه مالحظه تعصب آمیز بازتاب داده باشد و با استفاده از کاغذ اصل به صورت
می شود؛
رنگه چاپ می گردد؛

رسیده به اداره مجله؛
 -۳به کارگیری امکانات وسیع پوهنتون
کاردان برای تهیه مطالب ناب؛
 -۴استفاده از ظرفیت های موجود در داخل
و خارج پوهنتون کاردان؛
 -۵طرح و تصویب پالن های مساعد برای
پیشربد امور تولیدی و نراتی مجله؛
 -۶ویرایش دقیق مطالب قبل از چاپ؛
 -۷چاپ به موقع و منظم مجله؛
 -۸توزیع منظم مجله؛
 -۹تحکیم روابط و عقد قراردادها با
مؤسسات همتا به منظور تبادل تجارب
وهمکاری های مسلکی؛
 -۱۰ارایه گزارش ساالنه از فعالیت های
نراتی به هیئت رهربی پوهنتون کاردان.

نوت :مجله گنجینه کاردان در ابتدای کار به
 -۵مطالب رسیده به دفر مجله بعد از تایید  -۱۵تشویق محصالن از طریق نر مصاحبه
گونه رایگان توزیع می گردد ،اما بعد از مدتی
هیئت تحریر به نر میرسد؛
با آنها و انعکاس تراوش های فکری و نشان
و مطابق به مالحظه وضعیت یک قیمت
 -۶هیئت تحریر در ویرایش و پیرایش دادن استعداد های آنان صورت می گیرد.
مناسب برای آن در نظر گرفته می شود.
مطالب دست باز دارد؛ مروط بر آن که
باعث تغییر محتوا و معنویت اثر نگردد؛
 -۷مطالب به زبان های دری و پشتو نر
می گردد؛

پالیسی
ادامه

این ﭘﺎلیسی بر اسﺎس ﭘالن اسرتاتیژیک ﭘﻨج
سﺎله ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﺎردان و در مطﺎبقت بﺎ قﻮانین
نﺎفذه جمهﻮری اسالمی افغﺎنسﺘﺎن ترتیب
گردیده است.

 -۸تناسب نر مطالب به هر زبان محدودیت وظﺎیف مجله گﻨجیﻨه ﮐﺎردان مطﺎبق به ﭘﺎلیسی
نداشته ،می تواند در شامره های مختلف مﻮجﻮد:
متفاوت باشد؛
 -۱بسیج جوانان فرهنگی و نویسنده برای
 -۹مطالب رسیده در صورت نر و عدم نر
تهیه مطالب جالب و مفید؛
به نویسنده مسرد منی گردد؛
 -۲انتخاب مطالب ناب از میان مطالب
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