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"من باورمندم که تحصیل تنها کلید رهایی از متامی چالش های فراروی ما است. ما می توانیم با فراگیری تحصیالت عالی 
ضمن خدمت به میهن عزیز ما افغانستان، رویاهای مان را تحقق ببخشیم و یک آینده ی درخشان را برای خود رقم زنیم."

حسنی لطیفی
محصل دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه



روئین رحامنی رییس عمومی پوهنتون کاردان به عنوان رهرب پیشگام در مجله BussinessDNA معرفی شد
د کاردان پوهنتون د سټراټیژیک پالن (٢٠٢٥ – ٢٠٢١) غونډه جوړه شوه

مراسم اعطای جوایز ساالنه پوهنتون کاردان برگزار شد
د کاردان پوهنتون مرشتابه پالوي د ملګرو ملتونو د رضاکارانو بنسټ له استازو رسه ولیدل

ورکشاپ تعیین ارزش های پالن اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان برای سال های ٢٠٢٥-٢٠٢١ برگزار شد
د کاردان پوهنتون د مناظرې ټیم د څلورو پوهنتونونو ترمنځ بریا خپله کړه

پوهنتون کاردان با اتاق تجارت بین املللی افغانستان ICC  تفاهم  نامه امضا کرد
کاردان پوهنتون له مثبت نسل او ځوانو مفکرانو ټولنې رسه هوکړه لیکونه السلیک کړل
کاردان پوهنتون د کتاب اونۍ په ترڅ کې بېالبېل علمي او څېړنیز پروګرامونه جوړ کړل

پوهنتون کاردان محفل تقدیر از محصالن ممتاز سمسرت بهاری ١٣٩٩ را برگزار کرد
پوهنتون کاردان برنامه معلوماتی را پیرامون بورسیه تحصیلی چونینگ Chevening Scholarship برگزار کرد

سمیناری پیرامون مسایل و چالش های شهرنشینی رسیع در پوهنتون کاردان برگزار شد
جلسه ی آگاهی دهی پیرامون اهداف توسعه پایدار برای اعضای انجمن سفیران جوان برای توسعه پایدار برگزار شد

برند گان پنجمین دور برنامه رقابتی «چهل بهرتین زیر سن چهل» انتخاب شد
د رضاکارانه فعالیتونو او د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي اهدافو په اړه آنالین مالومايت ناسته

د تلپاتې چاپېریال پر وړاندې د فردي مسوولیتونو په اړه سیمینار جوړ شو

فهرست



BusinessDNA یک مجله بزرگ تجارتی در افغانستان است که داستان های رهربان تجاری، تحقیق، تجزیه و تحلیل اقتصادی، فرصت های رسمایه گذاری و 

بهرتین شیوه های مدیریت را در نخسه های چاپی و دیجیتالی از قلب افغانستان در کابل به معرفی می گیرد. این مجله منبع اصلی برای کسب اطالعات و مشاوره 
پیرامون تجارت در کشور است. مجله  BusinessDNA  با داشنت هزاران خواننده محلی و جهانی، طرفداران زیادی دارد و داستان تجارت و اقتصاد را در افغانستان 

بیان می کند.

مجله اختصاصی افغانستان BusinessDNA، مراسمی را به منظور رومنایی 
از دهمین جلد این مجله  به تاریخ ٧ میزان ١٣٩٩ در هوتل کابل رسینا 
به  کاردان  پوهنتون  عمومی  رییس  رحامنی،  روئین  آقای  کرد.  برگزار 
آموزش  در بخش  ناپذیر خود  توقف  و تالش های  پیشگام  عنوان رهرب 

افغانستان در دهمین دوره مجله BussinessDNA افغانستان معرفی شد.

 در دهمین نسخه این مجله، بر داستان موفقیت آقای رحامنی، اهداف وی 
آموزش  بخش  در  کاردان  پوهنتون  مثبت  تأثیر  و  آموزش  کیفیت  بهبود  برای 

افغانستان تاکید و مترکز صورت گرفته است.

آقای رحامنی چنین می گوید: «اصالحات در بخش آموزش باید به یک 
با رسمایه گذاری در بخش آموزش کودکان و  اولویت ملی مبدل شود. 
در  را  نفس  به  اعتامد  و  شگوفایی  از  جدیدی  دوره  می توانیم  جوانان، 
افغانستان آغاز کنیم؛ زیرا نسل نوین کشور شایستگی آینده درخشانی را 

دارند.»

روئین رحامنی رییس عمومی پوهنتون کاردان به عنوان رهرب پیشگام 
در مجله BussinessDNA معرفی شد
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د کاردان پوهنتون د عمومي رییس ښاغيل رویین رحامين په 
مرشۍ د (٢٠٢٥-٢٠٢١)  کلونو د سټراټیژیک پالن غونډه جوړه 

شوه، چې په ترڅ کې یې پر یو لړ مهمو پرمختیایي مسایلو بحث او 
خربې اترې وشوې. دا غونډه د ١٣٩٩ کال د تلې په دویمه نېټه 

پروان دو څانګه کې جوړه شوې وه.

ښاغيل رحامين د ناستې په پیل کې ګډون والو ته ښه راغالست ووایه او د 
سټراټیژیک پالن د تېرې غونډې په تړاو یې لنډ جزییات ورکړل. د ناستې 

په دوام د کاردان پوهنتون اجراییوي رییس ښاغيل میرویس نهضت د 
(٢٠٢٥-٢٠٢١) کلونو د سټراټيژیک پالن لپاره د کاردان پوهنتون د 

کورنۍ او بهرنۍ ارزونې نوی وړاندیز شوی مکانېزم وړاندې کړ. دغه راز، 
وړاندیز وشو، چې له کورنیو او بهرنیو کاري رشیکانو رسه ناستې دې پر 

بیاکتنې او ارزونې متمرکزې وي. 

د کاردان پوهنتون موجودې پنځه سټراټيژيکې موخې په الندې 
ډول دي:

لومړۍ موخه: د محصلینو مسلکي غوره والی
دویمه موخه: د استادانو او څېړنو غوره والی

درېیمه موخه: په نوښت او وده کې غوره والی
څلورمه موخه: په پالیسیو او تګالرو کې غوره والی

پنځمه موخه: په عامه ښکېلتیا کې غوره والی

دا مکانېزم د سال مشورې یوه غیر متمرکزه وسیله ده، او وړاندیز کوي، چې 
د کاردان پوهنتون کارکوونکي او استادان به د بهرنیو سالکارانو پر ځای د 
سال مشورو، مرشي پر غاړه ولري. دا د پروسو په طی مراحلو کې د ګټورې 

ښکېلتیا، مالکیت او خربو اترو المل کېږي. 

پرزنټېشن د کورنیو او بهرنیو کاري رشیکانو د پېژندې او ارزونې او 
ډیپارټمنټونو ته د سال مشورو د مرشۍ ورکړې په تړوا دوام وموند او له 

ډیپارټمنټونو وغوښتل شول، چې په راتلونکو غونډو کې په دې اړه خپل 
نظرونه وړاندې کړي. د دې ترڅنګ وړاندیز وشو، چې د پوهنتون د رییس 

دفرت له ټول مدیریتي ټیم رسه باید سال مشوره ويش او پر سټراټیژیک 
پالن رسبېره باید د ټولو ډیپارټمنټونو په کچه فردي سټراټیژیک پالنونه 

هم جوړ يش.

د سال مشورې وړاندیز شوی چارچوکاټ الندې درې مهمې موخې په 
ګوته کوي:

� د سټراټیژیکو موخو وړاندیز کول – باید د پنځه کلن مهال وېش لپاره 
حقیقي، مهمې او لوړې موخې واويس

� د سټراټیژیکو نوښتونو وړاندیز کول – د سټراټیژیکو موخو د درلودلو 
لپاره باید د بشپړونکو فکټورونو په توګه آیډیال وي

� د لوړې کچې سټراټيژیکو اقداماتو وړاندیز کول – د مهمو فعالیتونو 

لیست، اقدامات او نظرونه چې د سټراټیژیک اهمیت درلودونکي او د 
پوهنتون د سټراټیژیکې پالنونې لپاره ګټور وي.

دا وړاندیز شوی چارچوکاټ، د مشوريت ټیمونو د سټراټيژیکې کچې اضايف 
یادښتونو او وړاندیزونو د ځای پر ځای کولو لپاره انعطاف منونکی دی.

د ویلو وړ ده، چې د یادې ناستې ګډونوال پر وړاندیز شوي مهال وېش 
هوکړې ته ورسېدل او د په دې تړاو د سالمشورو بهیر د ١٣٩٩ ملریز کال 

د لیندۍ په پنځمه نېټه پای ته رسېږي.

د کاردان پوهنتون د سټراټیژیک پالن (٢٠٢٥ – ٢٠٢١) غونډه جوړه شوه
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پوهنتون کاردان به تاریخ ١٠ میزان ١٣٩٩مراسمی را تحت عنوان 
«مراسم اعطای جوایز ساالنه پوهنتون کاردان» به منظور تقدیر از 

کارکردهای کارمندان، محصالن، استادان و رشکای اسرتاتیژیک این 
پوهنتون در جریان همه گیری بیامری کووید-١٩ و رومنایی مستند 

مدیریت سیستم آموزشی آنالین پوهنتون کاردان، برگزارکرد.

در این برنامه، پوهنتون کاردان مستندی را در مورد چگونگی مدیریت 
دروس آنالین در جریان همه گیری بیامری کووید-١٩، زمانی که افغانستان 

با این بیامری مقابله می  کرد و دروازه های تحصیل به روی محصالن 
مسدود شده بود، تهیه و رومنایی کرد. این مستند بیانگر فراز و نشیب ها و 

کارکردهای پوهنتون کاردان جهت دسرتسی محصالن به تحصیل و دروس 
آنالین در جریان قرنطین است.

در ادامه از دیپارمتنت های علمی، اجرایی و رشکای پوهنتون کاردان به 
منظور کارکردهای شان در دوره قرنطین و فراهم سازی زمینه آموزش آنالین 

به صدها تن از محصالن با اعطای جوایز تقدیر شد. افزون بر این، طی 
این محفل، محصالن و استادان تجارب خویش را از جریان قرنطین با 

اشرتاک کنندگان در محفل رشیک ساختند.
در کنار این، آقای روئین رحامنی رئیس عمومی پوهنتون کاردان سخرنانِی در مورد اقدامات و دست آوردهای این پوهنتون در جریان قرنطین، داشتند و تجارب خود 

را از این دوره نیز بیان کردند.

همزمان با این، به محصالن، کارمندان و استادان پوهنتون کاردان جهت زحامت و فعالیت های شان، تقدیرنامه ها اعطا گردید. در ادامه، جوایز ویژه برای هیئت 
رهربی پوهنتون کاردان نیز اعطا شد که بیانگر زحامت و رهربی سامل شان در جریان همه گیری ویروس کرونا بود.

در حاشیه برنامه، جایزه ویژه رئیس عمومی پوهنتون کاردان نیز به معرفی گرفته شد که خانم مینه رحامنی معاون علمی پوهنتون کاردان، نظر به 
کارکردها و فعالیت های اش در پوهنتون کاردان و آوردن اصالحات در بخش علمی، دومین برنده این جایزه شناخته شد.

مراسم اعطای جوایز ساالنه پوهنتون کاردان برگزار شد
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د کاردان پوهنتون مرشتابه پالوي د ملګرو ملتونو د رضاکارانو 
بنسټ له مسوول اېمل فېروز ځالند او د دې بنسټ له مرستیال 

محمد بصیر حبیبي رسه د ١٣٩٩ کال د تلې په ٧ مه نېټه د کاردان 
پوهنتون په پروان دو څانګه کې ولیدل.

په دې لیدنه کې دواړو لوریو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تلپاتې 
پراختیايي اهدافو SDGs د پيل کېدو په تړاو بحث او خربې اترې وکړې. 

د دې ترڅنګ، د کاري فرصتونو پر ډېروايل، د کاردان پوهنتون د 
محصلینو او فارغانو لپاره د رضاکارانه او له نصاب بهر فعالیتونو او په ميل 

او نړیواله کچه د علمي او څېړنیزو پروګرامونو د جوړولو په برخه کې د 
ګډې همکارۍ ژمنه وشوه.

ښاغيل ځالند وویل، چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو بنسټ به د کاردان 
پوهنتون د تلپاتې پراختیايي اهدافو ميل کنفرانس او سمپوزیم ته د 

SDGs نړیوال متخصصین را وبويل، څو په دې کنفرانس کې د بېالبېلو 

سکټورنو برخه والو ته د ملګرو ملتونو د یادو اهدافو په تړاو هر اړخیز 
مالومات ورکړي.

نوموړي زیاته کړه:« رضاکارانه فعالیتونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو 
د یادو اهدافو د پيل کېدو کلتور په پیاوړتیا کې د پام وړ ونډه لري. د دې 
ترڅنګ به موږ ميل او نړیوال ګډ رضاکارانه فعالیتونه د کاردان پوهنتون 
له محصلینو، فارغانو، څېړنیز ډیپارټمنټ او کارکوونکو رسه رشیک کړو.»

د کاردان پوهنتون اجراییه رییس ښاغيل میرویس نهضت په دې ناسته 
کې وویل:« تلپاتې والی د کاردان پوهنتون له مهمو لومړیتوبونو څخه 

ګڼل کېږي او موږ ژمن یو، چې تلپاتې وايل ته په هره هغه چاره کې چې 
په پوهنتون کې یې تررسه کوو، ځای ورکړو.»

کاردان پوهنتون نه یوازې د باکیفیته زده کړو وړاندې کولو ته ژمن دی، 
بلکې د رضاکارانه فعالیتونو او تحصیيل نوښتونو له الرې د محصلینو په 
وده او پیاوړتیا کې خپله ونډه ادا کوي. دا پوهنتون به د دې ترڅنګ په 

افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي اهدافو د پيل کېدو او 
په دې برخه کې د مثبتو بدلونونو د همغږي کوونکي په توګه خپلو 

فعالیتونو ته دوام ورکړي.

د کاردان پوهنتون مرشتابه پالوي د ملګرو ملتونو د رضاکارانو بنسټ له استازو رسه ولیدل

٤



دانش، مردم، ابتکار، جهانی شدن و صداقت پنج ارزش مهم اسرتاتیژیک 
پوهنتون کاردان به شامر می رفت که شامل پالن اسرتاتیژیک این پوهنتون 
«دیدگاه برتری» برای سال های ٢٠٢٠-٢٠١٥ می باشد. پس از برداشنت گام

 های اولیه برای تهیه پالن جدید اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان و برگزاری 
کارگاه تعیین ارزش ها، هم اکنون پوهنتون کاردان گام های مستحکم تری برای 
نهایی سازی پالن اسرتاتیژیک جدید خود می بردارد. روند مشوره گیری و رایزنی 

پالن اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان هم اکنون در جریان بوده و قرار است 
بزودی به پایان برسد. 

در روند مشوره گیری و رایزنی برعالوه ی کارمندان و کادر علمی پوهنتون 
کاردان، محصالن، فارغان، سازمان های غیردولتی ملی و بین املللی، تعدادی از 

ارگان های حکومتی، نهادهای رسانه ای و نهادهای بین املللی نیز دخیل بودند.

پالن جدید اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان قرار است در آغاز سال جدید
میالدی نهایی شده و برای پنج سال آینده مسیر توسعه و انکشاف  

پوهنتون کاردان را در ابعاد مختلف تعیین کند.

پوهنتون کاردان مبنظور تعیین ارزش های مهم اسرتاتیژیک خود برای 
پنج سال آتی «٢٠٢٥-٢٠٢١»، ورکشاپ را به روز سه شنبه ٢٩ میزان 

سال روان خورشیدی در تاالر کنفرانس های این پوهنتون، برگزار کرد.

در این برنامه هیئت رهربی، کارمندان، استادان و شامری از فارغان و 
محصالن پوهنتون کاردان به صورت گروهی روی تعیین ارزش های مهم 

اسرتاتیژیک این پوهنتون برای پنج سال آینده بحث و تبادل نظر کردند. در 
این برنامه هشت گروه به صورت گروهی روی بازنگری اهداف پالن قبلی 

اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان و تعیین ارزش های جدید برای پنج سال آینده 
باهم کار کردند و در پایان پنج ارزش پیشنهادی شان را به اشرتاک کنندگان 

ارائه کردند. پس از بحث و تبادل نظر در مورد ارزش های پیشنهادی، فهرستی 
از ارزش های پیشنهادی مورد قبول اشرتاک کنندگان به گروه نیروی کار پالن 

اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان سپرده شد تا در این زمینه تصمیم گیری نهایی را 
انجام دهند.

میرویس نهضت رییس اجراییه پوهنتون کاردان در جریان این ورکشاپ برای 
اشرتاک کنندگان گفت: «پیشنهاد ارزش ها از سوی کارمندان، کادر علمی، 
فارغان و محصالن پوهنتون کاردان یک فرصت استثنایی برای تعیین ارزش

 های پنج سال آتی پوهنتون کاردان بوده که مناینگر تعهد پوهنتون کاردان 
برای دخیل سازی کارمندان، محصالن و فارغانش در روند تصمیم گیری ها در 

این پوهنتون می باشد.»

ورکشاپ تعیین ارزش های پالن اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان برای 
سال های ٢٠٢٥- ٢٠٢١ برگزار شد
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کاردان پوهنتون د روان کال د لړم میاشتې په ١٥مه د کابل ښار د 
څلورو پوهنتونونو ترمنځ د مناظرې سیالۍ کوربه و. دا سیايل د 

ډیجیټايل او سنتي کتابتونونو د اغېزو او اهمیت په تړاو د کاردان، 
کابل، امریکايي افغانستان او کاروان پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ 

د کاردان کتابتون له لوري د تایمني څانګې د کنفرانسونو په تاالر 
کې جوړه شوې وه.

د دې سیالۍ له جوړېدو څخه د کاردان پوهنتون موخه د محصلینو ترمنځ 
د مباحثې کلتور، استدالل، انتقادي تفکر او د وینا مهارتونو پیاوړتیا ده.

په دې سیالۍ کې له کاردان پوهنتون څخه حسینې نرصي او ادریس 
قادري، له امریکايي پوهنتون څخه نکهت فروغ صادق او امید صالحي، 
له کابل پوهنتون څخه حسینه وردګ او محبوب الله وفايي او له کاروان 

پوهنتون څخه حبیب اوریا او نرګس الکوزۍ برخه اخیستې وه.

د سیالۍ په پای کې د کاردان پوهنتون د مناظرې ټیم لومړی مقام وګاټه 
او د کابل پوهنتون د مناظرې ټیم بیا د غوره وینا وړاندې کولو جایزه 

ترالسه کړه.

کاردان پوهنتون د دا ډول روزنیزو پروګرامونو د جوړېدو له الرې هڅه کوي، 
چې په هېواد کې د ملګرو ملتونو تلپاتې پراختیايي اهدافو ته د الرسيس 

آسانتیاوې برابرې او له دې الرې د پوهاوي کچه هم لوړه کړي. دا د 
کاردان پوهنتون د محصلینو، استادانو، ټولنې او راتلونکو بریالیتوبونو او د 
ټایمز لوړو زده کړو بنسټ د ٢٠٢١ کال د نړیوالې درجه بندۍ لپاره خورا 

مهم دي.

د کاردان پوهنتون د مناظرې ټیم
د څلورو پوهنتونونو ترمنځ بریا خپله کړه 
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دانش، مردم، ابتکار، جهانی شدن و صداقت پنج ارزش مهم اسرتاتیژیک 
پوهنتون کاردان به شامر می رفت که شامل پالن اسرتاتیژیک این پوهنتون 
٢٠١٥ می باشد. پس از برداشنت گام «دیدگاه برتری» برای سال های ٢٠٢٠

 های اولیه برای تهیه پالن جدید اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان و برگزاری 
کارگاه تعیین ارزش ها، هم اکنون پوهنتون کاردان گام های مستحکم تری برای 
نهایی سازی پالن اسرتاتیژیک جدید خود می بردارد. روند مشوره گیری و رایزنی 

پالن اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان هم اکنون در جریان بوده و قرار است 
بزودی به پایان برسد. 

در روند مشوره گیری و رایزنی برعالوه ی کارمندان و کادر علمی پوهنتون 
کاردان، محصالن، فارغان، سازمان های غیردولتی ملی و بین املللی، تعدادی از 

ارگان های حکومتی، نهادهای رسانه ای و نهادهای بین املللی نیز دخیل بودند.

پالن جدید اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان قرار است در آغاز سال جدید
میالدی نهایی شده و برای پنج سال آینده مسیر توسعه و انکشاف  

پوهنتون کاردان را در ابعاد مختلف تعیین کند.

پوهنتون کاردان به روز چهارشنبه، ٩ میزان ١٣٩٩ در تاالر کنفرانس های 
شعبه پروان دو، تفاهم نامه ای را با اتاق  تجارت بین املللی افغانستان 

امضا کرد. هدف از این تفاهم نامه توسعه و گسرتش چارچوب همکاری 
میان پوهنتون کاردان و نهاد ICC در افغانستان است. قرار است کمیته ی 
جهت تقویت چارچوب همکاری، برنامه ها، فعالیت ها و پروژه های سودمند 
متقابل را در رابطه با بهبود توسعه اقتصادی - اجتامعی پایدار افغانستان 

ایجاد شود.

اتاق  تجارت بین املللی افغانستان مناینده تجارت افغانستان در سطح جهان 
است و فعالیت های اعضای آن را در رسارس جهان، رهربی و تقویت می کند. 

ICC افغانستان مناینده سازمان تجارت جهانی ICC در افغانستان است و 
مشارکت فعال اعضای سازمان، رشکت ها و افراد را در فعالیت های عمومی این 

نهاد تسهیل می کند. ICC افغانستان دریچه ای است که تجارت و صنایع 
افغانستان را قادر می سازد تا اطالعاِت را که از سوی اتاق های تجارت بین 

املللی بدست می آورند جمع آوری، تحلیل و تفسیر کنند.

آقای حجت فضلی، رئیس اجرایی اتاق تجارت بین املللی افغانستان می گوید: 
«ما همکاری خود را با پوهنتون کاردان در زمینه انتقال دانش و ظرفیت از 
طریق پوهنتون ها و نهادهای تحصیلی به افغانستان بیشرت تقویت خواهیم 

کرد. ما به عنوان یکی از مهمرتین رشکای اسرتاتیژیک خود، متعهد به ارتباط 
فعال با پوهنتون کاردان هستیم و شام را در متام برنامه های آینده دعوت 

خواهیم کرد.»

پوهنتون کاردان از هر فرصت برای ایجاد همکاری با سازمان های ملی و بین 
املللی، فضای یادگیری بهرت برای محصالن، فارغان و رشکای خود استفاده 

می کند تا پشتیبانی الزم را در زمینه کسب دانش عملی و رهنامیی برای 
کارآفرینان جوان و تجارت های جدید در افغانستان و فراتر از آن فراهم کند.

پوهنتون کاردان با اتاق تجارت بین املللی افغانستان ICC  تفاهم  نامه امضا کرد
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کاردان پوهنتون د روان ١٣٩٩ کال د لړم په ١٥مه، له مثبت نسل او 
ځوانو مفکرانو ټولنې رسه د همکاریو دوه جال هوکړه لیکونه 

السلیک کړل.

د دې هوکړه لیکونو د السلیک موخه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي 
اهدافو په ځانګړي ډول د څلورم هدف (باکیفیته زده کړو) او ١٧م هدف 
(د اهدافو لپاره مشارکت) د بنسټیز کېدو په برخه کې له ميل او نړیوالو 

بنسټونو رسه د کاردان پوهنتون د همکاریو پراختیا ده.

د ځوانو متفکرانو ټولنه د یوه خپلواک بنسټ په توګه په ځوانانو کې د 
رهربۍ مهارتونو د پیاوړتیا او ظرفیت لوړونې په برخه کې کار او فعالیت 
کوي. دا ټولنه په بېالبېلو روزنیزو پروګرامونو کې د ځوانانو د مشارکت او 
له پولو هاخوا د ځوانانو د نظریو او پوهې د رشیکولو او پر یوه نړیوال با 

مسوولیت اوسېدونکي د بدلېدو لپاره د ځوانانو شبکې رامنځته کوي.

د کاردان پوهنتون اجراییوي رییس ښاغيل میرویس نهضت د دې 
هوکړه لیکونو د السلیک پر مهال وویل: «له ميل او نړیوالو بنسټونو 

رسه د همکاریو پراختیا د کاردان پوهنتون د سټراټیژیک پالن په 
لومړیتوبونو کې ځای لري. دا له موږ رسه مرسته کوي، چې د 

لوړوايل پر لیدلوري او د همکاریو پر چارچوکاټ متمرکز شو، کوم 
چې له کاردان پوهنتون رسه د خپلو اهدافو په ترالسه کولو کې 

خوار اغېزناک او ګټور متامېدای يش.»

کاردان پوهنتون له ميل او نړیوالو بنسټونو رسه د همکاریو د پراختیا له 
الرې هڅه کوي، چې په هېواد کې د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي 

اهدافو بنسټیز کېدو ته زمینه برابره کړي او له دې الرې د پوهاوي کچه 
هم لوړه کړي. دا د کاردان پوهنتون د محصلینو، استادانو، ټولنې او 

راتلونکو بریالیتوبونو لپاره خورا مهم دي.

کاردان پوهنتون له مثبت نسل او ځوانو مفکرانو ټولنې رسه هوکړه لیکونه السلیک کړل 
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پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان سمپوزیِم را در مورد «هدف هشتم: 
کار مناسب و رشد اقتصادی» به روز چهارشنبه هفتم عقرب سال 
روان خورشیدی، در تاالر کنفرانس های شعبه تایمنی برگزار کرد.

 
مترکز این برنامه بر چگونگی دستیابی به هدف هشتم از اهداف توسعه 

پایدار بود که این امر مستلزم تالش جمعی از دولت ، پوهنتون ها، 
محصالن، جامعه مدنی و سایر نهادها است.

آقای سهراب بهمن، مشاور اقتصادی و سخنگوی وزارت اقتصاد جمهوری 
اسالمی افغانستان، در این نشست حضور داشت و سخرنانی معلوماتی را 

در مورد دستیابی به کار مناسب و رشد اقتصادی ارایه کرد. وی اظهار 
داشت که همه، به ویژه محصالن مسوول اجرای این ماموریت جهانی 

هستند.

وی همچنان افزود که با مبدل شدن به کارآفرینان، می توانیم تأثیر قابل 
توجهی بر کار مناسب داشته باشیم، زیرا نهادهای دولتی به تنهایی هرگز 

منی توانند هدف هشتم از اهداف توسعه پایدار که هامنا کار مناسب و رشد 
اقتصادی است را بدون حامیت سکتور خصوصی که از اهمیت فوق العاده

 ای برای دستیابی به این هدف برخوردار است، نهادینه سازند. در همین 
حال، ساجده محمد طیب، رفیق مخلص و جوهر مسعودی استاد ان 

پوهنتون کاردان، مقاالت خود را در مورد هدف هشتم از اهداف توسعه 
پایدار ارائه کردند.

سید اظهار، محصل پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، گفت: «یکی از 
دالیل بیکاری گسرتده در کشور عدم تطابق نصاب درسی پوهنتون و 

تقاضا در زمینه مهارت های فنی در بازار است که به توجه جدی نیازمند 
است تا به کاهش سطح بیکاری در کشور کمک کند.»

در ادامه استاد مسعودی گفت: «پوهنتون کاردان هر پنج سال یک بار نصاب 
درسی خویش را بر اساس نیازهای بازار به روز می کند تا محصالن دانش و 
مهارت های الزم را هنگام ورود به بازار کار در این عرص بسا رقابتی، کسب 

کنند.» 

پوهنتون کاردان دستیابی به اهداف توسعه پایدار را برای اجتامع کاردان و 
موفقیت های آینده این پوهنتون یک امر الزمی پنداشته و برای تحقق آن 

متعهد است. پایداری یک اولویت اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان است که در 
همه کارهای ما منعکس می شود؛ از آموزش محصالن ما در مورد اصول 

پایداری تا انجام تحقیقات پیرشفته و اطمینان از این که فعاالن پوهنتون 
کاردان به روشی پایدار و دوستانه برای آینده بهرت ایفای وظیفه می کنند.

پوهنتون کاردان سمپوزیومی را در مورد هدف هشتم اهداف توسعه پایدار:
 کار مناسب و رشد اقتصادی برگزار کرد
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د کاردان پوهنتون د سیايس علومو او نړیوالو اړیکو ډیپارټمنټ، په 
هېواد کې د څېړنو او کتاب لوستنې کلتور د عامولو او د ملګرو 
ملتونو د تلپاتې پراختیايي اهدافو (SDGs) د بنسټیز کېدو په 

موخه د کتاب اونۍ تر نامه الندې بېالبېل علمي او څېړنیز 
پروګرامونه جوړ کړل. 

دا پروګرام، د ١٣٩٩ کال د تلې له ١٩ مې تر ٢٥ مې نېټې جوړ شوی و، 
چې د محصلینو، څېړنکو، استادانو او عامو خلکو پرمخ پرانېستی و.

په کتاب اونۍ کې د کتاب نندارتون، د څېړنو مېتودولوژي په اړه مالومايت 
ناسته، پر کتاب د نقد لیکلو سیايل، فېسبوک ژوندۍ خپرونه، څنګه په 

اغېزناک ډول کتاب ولولو او د ملګرو متلونو د تلپاتې پراختیايي اهدافو په 
ځانګړي ډول د څلورم هدف (باکیفیته زده کړو) په ترالسه کولو کې د 

پوهنتونونو د ونډې په اړه پرزنټېشن او ورته نور علمي پروګرامونه شامل وو.

د کتاب اونۍ آره موخه د تلپاتې پراختیا کلتور وده او پیاوړتیا او د علمي او 
له نصاب بهر پروګرامونو پرمټ د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختيايي اهدافو 

په ترالسه کولو کې د پوهنتون د ګډې همکارۍ پراختیا وه.

د کاردان پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي رییس ډاکټر احمد خالد 
حاتم، د سیايس علومو او نړیوالو اړیکو ډیپارټمنټ استاد  زاهد جاليل او د 
دې ډیپارټمنټ نورو استادانو ښاغيل ذاکر جاليل او صدیق الله ساحل د 

کتاب اونۍ بېالبېل پروګرامونه وړاندې کړل.

په دې لړ کې د سیايس علومو او نړیوالو اړیکو ډیپارټمنټ د محصلې 
سومیا احمدي د نوي ناول «پاخه ځوان» د مخکتنې مراسم د ګڼ شمېر 

استادانو په ګډون جوړل شول او د یاد کتاب په لیکلو کې د آغلې احمدي 
د نه ستړې کېدونکو هلو ځلو ستاینه وشوه.

نوموړې په دې اړه وویل:«د پوهنتون د محصلینو ترمنځ د کتاب لوستنې 
کلتور وده او پیاوړتیا له موږ رسه د یوې بریالۍ علمي ټولنې په رامنځته 

کولو او د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي اهدافو په ځانګړي ډول د 
لومړي او څلورم هدف په ترالسه کولو کې اړینه مرسته او همکاري کوالی 

يش.»

د کتاب اونۍ په دوام ښاغيل حاتم او سمېع الله رامکي د ملګرو ملتونو د 
تلپاتې پراختیايي اهدافو په بنسټیز کېدو کې د پوهنتونونو د رول په اړه 

پرزنټېشن هم وړاندې کړ.

کاردان پوهنتون تل د دا ډول علمي او مالومايت پروګرامونو د جوړولو له 
الرې هڅه کوي، چې د محصلینو علمي ظرفیتونه لوړ او د ملګرو ملتونو د 

تلپاتې پراختیايي اهدافو بنسټیز کېدو ته الره هواره کړي.

کاردان پوهنتون د کتاب اونۍ په ترڅ کې 
بېالبېل علمي او څېړنیز پروګرامونه جوړ کړل
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پوهنتون کاردان محفل تقدیر از محصالن ممتاز خود را به روز یکشنبه 
١١ عقرب سال روان خورشیدی، در تاالر کنفرانس های شعبه تایمنی 

برگزار کرد. در این محفل با شکوه، رهربی پوهنتون کاردان، رؤسای 
پوهنځی ها، محصالن برنامه های ماسرتی و لیسانس و خانواده های 

شان حضور داشتند.

مراسم تقدیر از محصالن برتر، رویدادی ویژه، برای آن عده از محصالنی بود 
که در سمسرت بهاری ١٣٩٩ منرات بلند اخذ کردند و برای شان بورسیه های 

تحصیلی مبتنی بر شایستگی و تقدیر نامه ها، اهدا گردید. این بار ٩٠ محصل 
از ٩ دیپارمتنت پوهنتون از جمله دریافت کنندگان این دست آورد بزرگ بودند.

مینه رحامنی معاون علمی پوهنتون کاردان گفت: «من احساس افتخار می
 کنم که امروز در میان محصالن برتر هستم و از دست آورد های علمی در 

سمسرت گذشته شان تقدیر می کنیم. با وجود چالش های زیادی که در سمسرت 
بهاری ١٣٩٩ سپری کردیم، از جمله محدودیت های گشت و گذار، دروس 
آنالین و محدودیت های اقتصادی- اجتامعی، تالش های شام قابل قدر 

است.»

وی همچنان افزود که در جریان ماه گذشته، ما بیش از ١٠٠ برنامه علمی از 
جمله كارگاه های آموزشی، سمینارها، برنامه های آموزشی، كنفرانس ها، 

گردهامیی ها، برنامه های سخرنانی مهامنان ویژه و محکمه متثیلی را انجام 
داده ایم تا محیط یادگیری بهرتی برای محصالن فراهم کنیم.

مصور دانش یار یکنت از محصالن علوم سیاسی و روابط بین امللل گفت: 
«جایزه تقدیر از محصالن برتر فقط یک جایزه نیست بلکه راهی برای شناخت 

تالش های واقعی محصالن در جریان سمسرت گذشته است. عالوه بر این، 
برای من انگیزه ای است که می توانم از نظر تحصیلی بهرت عمل کنم و از 

دریافت بورسیه های تحصیلی مبتنی بر لیاقت بهره مند شوم. دستیابی به این 
جایزه برای چندین بار متوالی باعث افتخار من و خانواده ام است. بنابر این، 

محصالن دیگر را تشویق می کنم تا این جایزه را بدست  آورند.»

پوهنتون کاردان متعهد به ارائه کمک های مالی به اساس شایستگی محصالن 
در پایان هر سمسرت است. این یک رویکرد عملی برای افزایش عملکرد 

تحصیلی محصالن و متایل آنها به تحصیل با کیفیت در معبرتترین پوهنتون 
کشور بوده است.

پوهنتون کاردان محفل تقدیر از محصالن ممتاز سمسرت بهاری ١٣٩٩ را برگزار کرد



١٢

د کاردان پوهنتون اجراییه رییښ ښاغيل میرویس نهضت د ١٣٩٩ 
کال د تلې په ١٦ مه د افغانستان د تلپاتې پراختیا د حل الرو 

شبکې (SDSN) د مرشتابه شورا په پرانېست غونډه کې ګډون وکړ.

د یادې شبکې د مرشتابه شورا د پوهاوي کچې د لوړولو، ښکېلو نوښتونو، 
د افغانستان ښوونه او روزنه او نورو اړوندو الرو پرمټ د ملګرو ملتونو تلپاتې 

پراختیايي اهدافو پرمختګ ته زمینه برابروي. دا شبکه دغه راز په 
افغانستان کې د یادو اهدافو د ډیزاین، پيل کولو او ارزولو په اړه حل الرې 

هم وړاندې کوي.

دا شبکه له دولت، خصويص سکټور او مدين ټولنې څخه متخصصین، 
مرشان او تصمیم نیوونکي راټولوي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 
تلپاتې پراختیايي موخو لپاره د یوه همغږي، منسجم او واحد چلند زمینه 

برابروي.

د غونډې په بهیر کې ټولو ګډونوالو د SDGs د پیاوړتیا لپاره پر همغږۍ، 
له هغې ډلې د یادو موخو د مايل چارو، په یادو موخو کې د پوهنتونونو د 

ښکېلتیا او د دې اهدافو د ترالسه کولو لپاره له مخکښو ميل او نړیوالو 
بنسټونو رسه د ګډې همکارۍ پر بنسټ ایښودلو ټینګار وکړ.

کاردان پوهنتون له ميل او نړیوالو بنسټونو رسه په ګډه کار کوي، چې 
تلپاتې وايل او د ملګرو ملتونو تلپاتې پراختیايي موخو SDGs ته په 

تدریس، څېړنو او نورو اړوندو چارو کې ځای ورکړي او په دې تړاو د عامه 
پوهاوي کچه لوړه کړي. دا د کاردان پوهنتون د محصلینو، استادانو، 

ټولنې او راتلونکو بریالیتوبونو لپاره خورا مهم دي.

کاردان پوهنتون دغه راز ویاړي، چې د افغانستان د لومړين خصويص 
بنسټ په توګه د ټایمز لوړو زده کړو بنسټ له لوري د ملګرو ملتونو په 
تلپاتې پراختیايي موخو کې د ونډې اخیستلو له امله په نړیواله درجه 
بندۍ کې شامل شو. دا پوهنتون د دې ترڅنګ په افغانستان کې د 

SDGs د پيل کېدو په برخه کې د SDSN او PRME غړی او د افغانستان 

اسالمي جمهوریت د اقتصاد وزارت سټراټیژیک همکار دی.

د کاردان پوهنتون اجراییه رییس د تلپاتې پراختیا د حل الرو شبکې په 
پرانیست غونډه کې ګډون وکړ
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به عنوان بخشی از تعهد پوهنتون کاردان جهت نهادینه سازی اهداف توسعه پایدار در پوهنتون کاردان و فراتر از آن، این پوهنتون به روز سه شنبه ١٥ میزان ١٣٩٩، 
انجمن سفیران جوان برای توسعه پایدار را در شعبه ماسرتی خود افتتاح کرد. اعضای این انجمن تعهدی را امضا کردند تا به طور فعال در فعالیت ها و برنامه هایی 

که برای پیشربد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سطح ملی و بین املللی برگزار می شود، رشکت کنند.

سی محصل داوطلب از متام دیپارمتنت های پوهنتون کاردان در این برنامه رشکت و تعهد کردند که اعضای فعال این انجمن باشند و سفیران برای اهداف توسعه 
پایدار برای سایر محصالن، خانواده ها و جوامع آنها شوند.

انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار، فرصت های بسیار خوبی را برای محصالن پوهنتون کاردان فراهم می کند تا از طریق طراحی، برنامه 
ریزی و اجرای پروژه ها و فعالیت های پایدار برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، مهارت های عملی رهربی را بدست آورند.

این انجمن برای پیشربد برنامه پایداری پوهنتون کاردان، با مترکز بر هدف اول محو فقر، هدف چهارم آموزش با کیفیت، هدف هشتم کار مناسب و رشد اقتصادی و 
هدف هفدهم مشارکت برای دستیابی به  اهداف، در سطح پوهنتون کاردان و خارج از پوهنتون ایجاد شده است.

در ادامه برنامه، به اعضای انجمن یک چالش مربوط به چهار هدف توسعه پایدار ارائه شد. سپس هر یک از گروه  ها در مورد ایده های خود بحث و تبادل نظر کردند 
و راه حل ها را با اعضای انجمن به اشرتاک گذاشتند. پس از بحث گروهی، هر گروه راه حل های خود را به رشکت کنندگان ارائه کرد.

اعضای این انجمن فرصت این را خواهند داشت که با رضاکاران سازمان ملل که رشیک اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان است جهت تحقق اهداف توسعه پایدار در 
افغانستان و فراتر از آن همکاری داشته باشند. عالوه بر این، اعضای انجمن فرصت همکاری را با بنیاد یلدا حکیم، جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به ویژه 

هدف چهارم؛ آموزش با کیفیت، خواهند داشت.

آقای میرویس نهضت رییس اجراییه پوهنتون کاردان گفت: «ما از ایجاد انجمن سفیران جوان برای توسعه پایدار، برای ارتقا سطح آگاهی و اقدام در 
مورد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل خرسندیم. محصالن ما پیرشوان و تحول گرانی هستند که تاثیرگذاری خود را به سطح ملی و بین املللی بر جا می

 گذارند. ما باورمندیم که محصالن ما در زمینه دستیابی به اهداف توسعه پایدار ما را کمک و یاری می رسانند.»

پایداری یک اولویت اسرتاتیژیک در پوهنتون کاردان است که در همه کارهای ما منعکس شده است؛ از آموزش محصالن ما در مورد اصول پایداری تا انجام 
تحقیقات پیرشفته و اطمینان از این که فعالیت های پوهنتون کاردان به روشی پایدار و در فضای دوستانه ارائه می شود.

پوهنتون کاردان انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار را افتتاح کرد
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کاردان پوهنتون د ١٣٩٩ کال د تلې په ٧مه، د مېرمنو لپاره د 
تحصیيل صندوق په اړه مالومايت ناستې جوړه کړه. دا ناسته د 

کاردان پوهنتون د تایمني څانګې د کنفرانسونو په تاالر کې 
ماسپښین دوه بجې د یادو بورسیو د لسګونو مینه والو په ګډون جوړه 

شوې وه.

د دې ناستې آره موخه د یادو بورسیو د نوم لیکنې پروسې او معیارونو په تړاو 
ښځینه محصلینو ته بشپړ او هر اړخیز مالومات ورکول و. د مېرمنو لپاره د 

تحصیيل بورسیو صندوق (WSE)، د ساینس، ټکنالوژۍ، انجنیرۍ، 
ریاضیاتو(STEM)  او ورته نورو مضامینو کې د لوړو زده کړو د ترالسه کولو 

په برخه کې له افغان مېرمنو رسه د مرستې او همکارۍ په موخه جوړ شوی 
دی.

په یادو برخو کې لوړې زده کړې ښايي، د کار پر وړاندې شته خنډونه 
له مینځه یويس، د هغوی عاېد لوړ او په کورنیو، ټولنو او عامه او 

خصويص دواړو سکټورنو کې د هغوی د مرشتابه مهارتونه پیاوړي 
کړي.

یاد صندوق ښځینه محصلینو ته د فیس او تحصیيل لګښتونو په برخه 
کې بورسیې ورکوي او ټولې نجونې زده کوونکې، چې د افغانستان په 
هر خصويص او یا دولتي پوهنتون کې زده کړې کوي؛ د یادو بورسیو 

پر رشاېطو برابرې دي.

مېرمنو ته د تحصیيل بورسیو د ورکړې پروګرام مدیره میرتا مهران 
وايي:« د مېرمنو لپاره د تحصیيل بورسیو صندوق د امریکا متحده 

آیالتونو د پرمختیايي ادارې USAID له لوري متویل کېدونکې 
اوږدمهاله پروژه ده، چې موخه یې په STEM او ورته نورو برخو کې 

لوړو زده کړو ته د مېرمنو هڅول دي. د دې کار موخه دا ده، چې په 
یادو تحصیيل برخو کې لږ ښځینه متخصصینې موجودې دي، خو بل 

لوري ته بیا د کار بازار اړتیاوې ډېرې دي.»

کاردان پوهنتون په کابل کې د یاد صندوق همکار پوهنتون دی او 
باوري دی، چې ښځینه محصلینې به د غوښتنلیک د سپارلو له 

پروسې رسه په ښه ډول آشنا او د یوه خپلواک او بریايل شخص د 
جوړېدو او په ټولنه کې د مثبت اغېز درلودلو په موخه به د لوړو زده 

کړو له دې استثنايي فرصت څخه په ښه ډول ګټه واخيل.

د مېرمنو لپاره د تحصیيل صندوق په تړاو مالومايت ناسته جوړه شوه



آقای میرویس نهضت، رییس اجراییه پوهنتون کاردان به روز شنبه ٥ 
میزان ١٣٩٩ با محمد نبی رسوش، معین مسلکی وزارت اقتصاد 

افغانستان مالقات کرد. هدف این مالقات، ایجاد همکاری مشرتک میان 
این دو سازمان و گسرتش همکاری ها در زمینه اجرای اهداف توسعه 

پایدار در افغانستان بود.
 

دو طرف بر همکاری در بخش های علمی، آموزشی و تحقیقی به هدف 
یکپارچه سازی اهداف توسعه پایدار SDGs  تأکید کردند. توافق بر این شد که 
در دستیابی به این اهداف، همکاری طوالنی مدت داشته باشند زیرا نهادهای 

علمی چون پوهنتون کاردان نقش مهمی در آگاهی دهی از اهداف توسعه 
پایدار و اجرای آن دارند. انجام این کار به سازمان ها این امکان را می دهد تا 

علت اصلی اشاره شده را برطرف کرده و فرصت هایی را برای افزایش آگاهی در 
مورد توسعه پایدار و مشارکت بخش خصوصی، جامعه مدنی و مردم عادی در 

این مأموریت پیدا کنند.   

در ادامه آقای نهضت از کارکردهای پوهنتون کاردان در بخش اهداف توسعه 
پایدار یاد منوده و افزود: «پوهنتون کاردان تعهد دارد که توسعه پایدار را 

بشکل سیستامتیک در متامی فعالیت های این پوهنتون نهادینه سازد.»

آقای رسوش گفت: «دستیابی به اهداف توسعه پایدار برای ما از اهمیت فوق 
العاده ای برخوردار است و استخدام متخصصان بین املللی در اهداف توسعه 
پایدار می تواند روند آگاهی دهی و آموزش متخصصان ملی را برای این روند 

تشدید کند.»

پوهنتون کاردان به عنوان معتربترین نهاد تحصیلی در افغانستان، همواره برای 
دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد متعهد است و نهادهای 

دولتی و غیر دولتی را به مشارکت فعال در اجرای این اهداف تشویق می کند.

دیدار رییس اجراییه پوهنتون کاردان
 با معین مسلکی وزارت اقتصاد

١٦

داکرت سید عبداملعز میرزاده رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان به روز 
پنجشنبه ١٧ میزان سال روان خورشیدی، با آقای حجت فضلی رییس 

اجرایی اتاق تجارت بین املللی افغانستان مالقات منوده و در مورد همکاری
 های متقابل و اجرایی شدن بهرت تفاهم نامه ی که اخیراً میان این دو نهاد 

امضا شده است، بحث و تبادل نظر کرد.

به عنوان بخشی از تعهد پوهنتون کاردان برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار 
سازمان ملل متحد، به ویژه هدف هشتم و هفدهم که کار مناسب و رشد 

اقتصادی و مشارکت برای رسیدن به اهداف است، همکاری این پوهنتون با اتاق 
تجارت بین املللی افغانستان می تواند در گسرتش همکاری ها و تحقق اهداف 

توسعه پایدار و نهادینه سازی این اهداف در متامی سطوح پوهنتون کمک کنند.

آقای فضلی گفت: «دو عضو هیئت علمی پوهنځی اقتصاد عضویت کمیسیون 
اهداف توسعه پایدار را خواهند داشت تا با کمیسیون پیرامون توسعه طرز العمل 
تفاهم نامه میان اتاق تجارت بین املللی افغانستان و پوهنتون کاردان بیشرت کار 

کنند.»

داکرت سید عبداملعز میرزاده ایده ایجاد کمیسیون اهداف توسعه پایدار SDGs در 
ساختار اتاق تجارت بین املللی افغانستان ICC را پیشنهاد منوده و برای تأیید به 
دفرت مرکزی اتاق تجارت بین املللی در پاریس ارسال منوده است. رهربی این 

نهاد به صورت قاطعانه از حامیت مداوم پوهنځی اقتصاد برای دستیابی به اهداف 
توسعه پایدار در افغانستان قدردانی کرد.

افزون بر این، برای سه محصل این پوهنځی فرصت کارآموزی در اتاق تجارت 
بین املللی افغانستان مساعد شده است که در آینده به شامر آن افزوده خواهد شد. 

هر دو نهاد وظایف و مسوولیت های خود را برای اجرای تفاهم نامه مشخص 
کردند و یک برنامه اجرایی جامع را برای چندین فعالیت مشرتک تهیه کردند.

پوهنتون کاردان با رشکای خویش در زمینه اهداف توسعه پایدار ملی و بین املللی 
همکاری می کند تا فرهنگ پایداری را در آموزش، تحقیق و فعالیت های خود 

نهادینه ساخته و در عین حال آگاهی عمومی را در مورد اهمیت توسعه پایدار در 
برنامه مشارکت عمومی افزایش می دهد.

دیدار رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان 
از اتاق تجارت بین املللی در افغانستان

 



١٧

پوهنتون کاردان برای نهادینه سازی فرهنگ پایداری و تعهد برای دستیابی به 
اهداف توسعه پایدار در افغانستان، به ویژه هدف چهارم: آموزش با کیفیت، با 

همکاری شبکه فارغان چونینگ (Chevening) افغانستان، به روز پنجشنبه ١٧ 
میزان ١٣٩٩، برنامه معلوماتی را در مورد بورسیه تحصیلی چونینگ  در تاالر 

کنفرانس شعبه تایمنی برگزار کرد.

هدف اساسی این برنامه را آگاهی دهی در مورد روش درخواست بورسیه  
تحصیلی Chevening، معیارهای واجد رشایط بودن و راهکارهای ارائه یک 

درخواست نامه موفقیت آمیز، به محصالن پوهنتون کاردان، فارغان و 
محصالن سایر پوهنتون های خصوصی و دولتی در بر می گرفت.

آقای شعیب احمد رحیم، رییس شبکه فارغان چونینگ افغانستان، گفت: «ما 
امروز اینجا هستیم تا تجربیات خود را در زمینه درخواست این بورسیه تحصیلی 

معترب با شام به اشرتاک بگذاریم و از طریق این فرصت منحرص به فرد، به 
محصالن عالقمند تحصیل در انگلستان انگیزه دهیم. دیدگاه محصالن 

پیرامون تحصیل و ارتباط تحصیل با زندگی کاری و اکادمیک شان و اینکه 
محصالن چگونه می توانند به جامعه مفید واقع شوند محور اصلی مقاالت تان 

را باید تشکیل دهد.» 

در حاشیه برنامه، منایندگان شبکه فارغان چونینگ Chevening افغانستان 
پاسخ جامع به سواالت رشکت کنندگان ارائه و آنها را تشویق کردند تا تالش 

کنند که در این بورسیه تحصیلی برنده شوند و تغییرات مثبتی در جامعه و کشور 
خود ایجاد کنند.

پوهنتون کاردان دستیابی به اهداف توسعه پایدار را برای محصالن، جامعه و 
در نهایت موفقیت آینده ما یک امر رضوری می داند. پایداری یک اولویت 

اسرتاتیژیک در پوهنتون کاردان است که در همه کارهای ما منعکس می شود. 
از آموزش محصالن ما در مورد اصول پایداری تا انجام تحقیقات پیرشفته و 

اطمینان از فعالیت های پوهنتون ما به روشی پایدار و دوستانه برای آینده ارائه 
می شود.

پوهنتون کاردان برنامه معلوماتی را پیرامون بورسیه تحصیلی 
چونینگ Chevening Scholarship برگزار کرد



١٨

کاردان پوهنتون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو 
همکاریو ریاست په مرسته د استانبول پروسې او د افغانستان په 

بهرين سیاست کې د سیمه ییزو همکاریو په تړاو د خپلو محصلینو 
لپاره روزنیز سیمینار جوړ کړ. دا سیمینار د ١٣٩٩ کال د تلې په ١٩ 

مه د تایمني څانګې د کنفرانسونو په تاالر کې جوړ شوی و.

په یاد روزنیز سیمینار کې د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکاریو ریاست 
دریو تنو پیاوړو ډیپلوماتانو د افغانستان په بهرين سیاست کې د سیمه ییزو 
همکاریو، استانبول پروسې او د باور جوړولو پر تدابیرو بحث او خربې اترې 

وکړې.

د دې سیمینار د جوړېدو موخه د کاردان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د 
ماسټري ډیپارټمنټ او د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکاریو ریاست 
ترمنځ د اړیکو پراختیا، له استانبول پروسې رسه د محصلینو آشنايي او د 

روان زیږدیز کال په ترڅ کې د یادې پروسې په چوکاټ کې د نویو 
پرمختګونو په اړه مالومات ورکول و.

د کاردان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د ماسټري څانګې آمر فهیم سادات د یاد 
سیمینار په پرانېسته کې وویل: «کاردان پوهنتون د لوړو زده کړو په برخه 
کې تل له دولتي او خصويص بنسټونو رسه همکار دی، څو له دې الرې 
خپلو محصلینو ته د عميل زده کړو آسانتیاوې برابرې کړي. د آسیا زړه – 

استانبول پروسه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او د دې پروسې له 
پرمختګونو او د حکومت له فعالیتونو څخه خربېدل د نړیوالو اړیکو د 

ماسټري څانګې د محصلینو لپاره اغېزناک متامېدای يش.»

د دې سیمینار د پنل غړیو د افغانستان په بهرين سیاست کې د سیمه 
ییزو همکاریو، استانبول پروسې او د باور جوړولو پر تدابیرو بحث او خربې 

اترې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکاریو ریاست یو تن 
ډیپلومات ضیاءالحق طنین د خپلو خربو په ترڅ کې وویل: «د دا ډول 

سیمینارونو جوړېدل د اکاډمیکو او اجرایي بنسټونو ترمنځ شته خالوې له 
مینځه وړي او د سیمه ییزو فرصتونو لکه استانبول پروسې او سیمه ییزو 

همکاریو په تړاو د محصلینو او افغان ځوانانو ونډه پیاوړې کوي.»

د کاردان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د ماسټري څانګې محصله لیدا نایاب د 
دا ډول ګټورو روزنیزو سیمینارونو د جوړېدو له امله له کاردان پوهنتون 

څخه مننه کوي او هغه د عميل زده کړو په برخه کې خورا مهم بويل.
 

نوموړې زیاتوي:« هیله منه یم، چې د آسیا زړه – استانبول پروسه او نورو 
ورته برخو کې د مېرمنو ونډه هم مشخصه او پراخه يش.»

د سیمینار په ترڅ کې محصلینو د آسیا زړه – استانبول پروسې د کيل بهیر 
په اړه خپل لیدلوري او پوښتنې مطرح کړې، چې د پنل د غړیو له لوري 

ورته ځوابونه ورکړل شول.

کاردان پوهنتون د ملګرو ملتونو تلپاتې پراختیايي اهدافو SDGs ته د 
رسېدو په برخه کې ژمن دی، چې د خپلو محصلینو لپاره د ورته روزنیزو 

سیمینارونو لړۍ جوړه کړي.

د کاردان پوهنتون محصلینو ته د آسیا زړه – استانبول پروسې په اړه سیمینار جوړ شو



دیپارمتنت توسعه پوهنتون کاردان به روز شنبه ٥ میزان ١٣٩٩، سمیناری 
آموزشی را تحت عنوان « مسایل و چالش های شهرنشینی رسیع: سمینار 

شهرهای پایدار» ترتیب داد. اعضای هیئت علمی پوهنځی کمپیوتر 
ساینس و انجنیری سیول در این جلسه حضور داشتند. 

آقای امجد خان آمر دیپارمتنت کمپیوتر ساینس پوهنتون کاردان، سمینار را 
رهربی منوده و در مورد علل و عوامل شهرنشینی رسیع و چالش های که شهرهای 

بزرگ با آن روبرو اند، بحث کرد.

به دلیل مهاجرت گسرتده از روستاها به شهر و تغییر مکان از شهرهای کوچکرت 
به شهرهای بزرگرت، حدود ٪٣٧ از جمعیت جهان در محل های فقیرنشین زندگی 

می کنند. رشکت کنندگان در این سمینار توافق کردند که مهاجرت از مناطق 
روستایی به مراکز شهری به دلیل امکانات صحی بهرت، آموزش با کیفیت، فرصت

 های کاری، دستمزد باالتر، امکانات تفریحی و اقدامات امنیتی بهرت است.

برای پیرشفت یک شهر، این پنج خدمت اساسی زیر باید روزانه ارایه شود چون 
در غیر آن، رشد یک شهر امکان پذیر نیست:

آب پاک: آب پاک نیاز اساسی برای  بقا برش است. روز با آب رشوع و به پایان 
می رسد و برای شسنت، پاک کردن،  پخت و پز و نوشیدن الزم است.

برق: برق برای زندگی مدرن مانند اکسیجن عمل می کند و ٢٤ ساعت در شبانه 
روز به آن نیاز است.

حمل و نقل عمومی: حمل و نقل نقشی اساسی را در یک شهر بازی می کند و 
یک نیاز برای داشنت امکانات در هر قسمت از شهر است. بنابراین، یک 

سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد در سطح شهر باید ٢٤ ساعته فعال باشد.

مدیریت مواد زائد: مواد زائد تولید شده، روزانه باید بطور سیستامتیک  دفع 
شود. در جلسات مختلف کارگاه بررسی شده که علت اصلی سیالب های شهری 

مدیریت نادرست مواد زائد است. بنابراین، این وظیفه دولت است که در 
همکاری با افراد جامعه هامهنگی های مناسبی را برای مقابله با آن انجام دهد.

فاضالب: میلیون ها نفر در شهرهای بزرگ مانند کابل و کراچی زندگی می کنند. 
آنها روزانه از آب زیادی استفاده می کنند که این فاضالب باید فوراً در ٢٤ ساعت 

تخلیه شود.

پوهنتون کاردان به عنوان نهاد تحصیلی پیشتاز در افغانستان، برگزاری 
سمینارها و کارگاه های آموزشی را پیرامون موضوعات مختلف برای آموزش و 
بسیج اعضای هیئت علمی، محصالن و رشکای خود جهت کمک به ایجاد 

شهرهای پایدار، در اولویت  خویش قرار داده است.

١٩

سمیناری پیرامون مسایل و چالش های شهرنشینی رسیع در پوهنتون کاردان برگزار شد



پوهنځی انجنیری و تکنالوژی چهارمین سمپوزیم تاثیرات تکنالوژی بر جامعه را دایر کرد
پوهنځی انجنیری و تکنالوژی پوهنتون کاردان به روز چهارشنبه ١٤ عقرب 

سال روان خورشیدی، سمپوزیمی را در مورد «تاثیرات تکنالوژی بر جامعه» 
در تاالر کنفرانس های شعبه تایمنی برگزار کرد. این برنامه با هدف منایش 

دادن کارهای خالقانه و عملی محصالن انجنیری سیول و کمپیوتر ساینس 
پوهنتون کاردان و کاربرد آن در افغانستان، برگزار شد.

چهارده تیم از دیپارمتنت های انجنیری سیول و کمپیوتر ساینس پوهنتون کاردان 
پروژه های خویش را که شامل طیف گسرتده ای از موضوعات چون ساخت یک 

ورزشگاه تنیس تا طرحی برای چهارراهی بره کی، معرفی کردند.

رهربی پوهنتون کاردان، روسای پوهنځی ها، استادان، محصالن و مهامنان در 
این برنامه حضور داشتند و از طرح های کاری و پروژه های محصالن دیدن 

کردند. این برنامه برای عموم مردم آزاد بود که محصالن از متام پوهنتون ها در 
این سمپوزیوم رشکت کردند و از بینش مفید و عملی درباره چگونگی تاثیرات 

تکنالوژی از دید گسرتده تر بر جامعه برخوردار شدند.

داکرت امیرزاده احمدزی رییس پوهنځی انجنیری و تکنالوژی پوهنتون کاردان 
گفت: «محصالن باید روی پروژه های عملی کار کرده و نظریه های آموخته 

شده خود را به صورت عملی کار کنند تا در نهایت بر جامعه تاثیر مثبت داشته 
باشد. ما می خواهیم که محصالن ما با روش های جدید مانند استفاده از 

فناوری و اینرتنت در رشایط امروز ادامه دهند. این سمپوزیم هم برای تشویق 
محصالن برای کار روی طرح های رقابتی برنامه ریزی شده که سه تیم اول 

جوایز نقدی نیز دریافت می کنند.»

هارون رشید صافی یکی از فارغان پوهنتون کاردان چنین گفت: «ما روی 
یک طرح پیشنهادی در مورد اقدامات عملی برای كاهش ازدحام ترافیك در 

چهارراهی بره کی کار کردیم. با این کار می توانیم گازهای گلخانه ای و 
مرصف سوخت را کاهش داده و میزان خدمات را افزایش دهیم.»

برای موثریت فعالیت های محصالن پوهنتون کاردان برای دستیابی به 
اهداف توسعه پایدار، به ویژه هدف چهارم: آموزش با کیفیت و هدف هشتم: 

کار مناسب و رشد اقتصادی، پوهنتون کاردان به طور مداوم در تالش 
برگزاری سمپوزیم ها و فرصت های کار عملی برای محصالن خویش است.

٢٠



٢١



٢٢

د کاردان پوهنتون حقوقو پوهنځي د روان ملریز کال د تلې میاشتې 
په ٢١ مه نېټه د دوشنبې پر ورځ د تایمني څانګې د غونډو په تاالر 

کې «اطالعاتو ته د الرسيس د حق» په نوم د عامه پوهاوي غونډه جوړه 
کړه.

کاردان پوهنتون د تلپاتې پراختیایي موخو په ځانګړي ډول د څلورم هدف 
(باکیفیته زده کړو) د بنسټیز کېدو لپاره محصلینو، فارغانو او عامو وګړو لپاره 

تعلیمي او تحصیيل پروګرامونه برابروي ترڅو د آنالین او آفالین رسچینو په 
کارولو رسه اطالعاتو ته د الرسيس د حق رسه آشنا يش.

اطالعاتو ته د الرسيس د حق کمېسیون رییس ښاغيل عین الدین بهادري 
او د کمېسیون غړو اطالعاتو ته د الرسيس په تړاو هر اړخیزه ناسته تررسه 

کړه. د یاد کمېسیون غړي هڅه کوي د دې ډول ناستو له الرې خلکو ته د 
مختلفو دولتي ادارو لکه وزارتونو، ادارو او کمیسیونونو د اطالعاتو د ترالسه 

کولو څرنګوايل په هکله مالومات وړاندې کړي.

ښاغيل بهادري په دې غونډه کې محصلینو ته وویل: «د فعالو او با مسؤلیته 
ښاریانو لپاره، اطالعاتو ته د الرسيس کلتور باید بنسټیز يش، ځکه دا د 

هېواد د اسايس قانون له مخې د هېوادوالو قانوين حق دی. ښاغيل بهادري 
زیاته کړه، چې اطالعاتو ته د الرسسی حق د ښې حکومتولۍ لپاره اړین ګام 

بلل کېږي.»

د حقوقو پوهنځي آمر خواجه جمشید صدیقي بیا په دې ناسته کې وویل:
«موږ خوښ یو، چې د دې پوهنځي محصلینو ته مو د اطالعاتو ته د الرسيس 

د حق په اړه د پوهاوي غونډه جوړه کړې. اطالعاتو ته د الرسيس حق د هر 
افغان قانوين حق دی، او اړینه ده چې هر افغان له خپل حق څخه با خرب 

اويس. د ښې حکومتولۍ اهمیت ته په پام رسه موږ د پوهاوي دا غونډه جوړه 
کړې، ځکه کله چې د ټولنې وګړي له خپلو حقونو او مسؤلیتونو څخه خرب نه 

وي، هغوی خپلو موخو ته نيش رسېدالی.»

د غونډې په پای کې، اطالعاتو ته د الرسيس کمېسیون استازو، اطالعاتو ته 
د الرسيس د څرنګوايل او حق په تړاو د محصلینو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل.

اطالعاتو ته د الرسيس د حق په تړاو د پوهاوي کچې د لوړولو غونډه جوړه شوه



٢٣

دفرت توسعه پایدار پوهنتون کاردان به روز سه شنبه ٢٢ میزان سال روان 
خورشیدی، جلسه ی را پیرامون آشنایی اعضای انجمن سفیران جوان 
برای اهداف توسعه پایدار، با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل و ساده 

سازی فعالیت های این انجمن در شعبه پروان دو برگزار کرد.

بیش از ٣٠ محصل از متام دیپارمتنت های پوهنتون، عضویت انجمن سفیران 
جوان اهداف توسعه پایدار را دارند. در این برنامه، اعضای این انجمن با 

اهداف توسعه پایدار آشنا شده و تعهد کردند که سفیران این انجمن در 
پوهنتون کاردان و فراتر از آن باشند.

هدف از برگزاری این برنامه، آگاهی دهی در مورد اهداف و فعالیت های توسعه 
پایدار برای اعضای انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار بود تا 

بتوانند هم صنفان، دوستان، خانواده و در نهایت جامعه را در فعالیت های که 
برای برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار برگزار می شود، رشیک بسازند.

محمد شمس فرملی مسوول دفرت توسعه پایدار پوهنتون کاردان گفت: «ما 
متعهد هستیم تا اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در متام فعالیت های این 

پوهنتون به ویژه در فعالیت های محصالن خود با همکاری داوطلبان 
سازمان ملل و دیگر سازمان های بین املللی، نهادینه سازیم.»

هفت عضو این انجمن خود را به عنوان منایندگان انجمن معرفی کردند و 
در مورد دست آوردها، مهارت های رهربی و فعالیت های داوطلبانه خویش 

صحبت کردند. سپس، دو مناینده انجمن سفیران جوان برای اهداف 
توسعه از طریق یک فرآیند شفاف انتخاب شدند. به زودی اعضا به 

داوطلبان سازمان ملل معرفی می شوند تا آموزش های حرفه ای را ببینند.

جلسه ی آگاهی دهی پیرامون اهداف توسعه پایدار برای
 اعضای انجمن سفیران جوان برای توسعه پایدار برگزار شد



٢٤

د کاردان پوهنتون د کارموندنې خدمتونو دفرت، د کاري چمتووايل، 
خلص سوانح او کاري غوښتنلیک د معیاري لیکلو په تړاو محصلینو 

ته روزنیز سیمینار جوړ کړ.

دا سیمینار د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي اهدافو په ځانګړي ډول 
څلورم او اتم هدف (باکیفیته زده کړې او مناسب کار او اقتصادي 

پرمختګ) ته د رسېدو په برخه کې د ١٣٩٩ کال د تلې په ١٦ مه، پروان 
دو څانګه کې جوړ شوی و.

د دې سیمینار اصيل موخه د هغو محصلینو روزل و، چې د کار په لټه کې 
دي او غواړي د يس.وي او کاري غوښتنلیک له معیاري لیکلو رسه آشنا 

يش. کاردان پوهنتون د دا ډول پروګرامونو په جوړولو رسه د ملګرو ملتونو 
د تلپاتې پراختیايي اهدافو په بنسټیزو کېدو کې خپله ونډه ادا کوي.

په یاد سیمینار کې د کاردان پوهنتون د بېالبېلو ډیپارټمنټونو شاوخوا ٤٠ 
تنو محصلینو برخه اخیستې وه. د کمپیوټر ساینس ډیپارټمنټ یو تن 

محصل چې په دې روزنیز سیمینار کې برخه اخیستې وه، وویل: «په دې 
پروګرام کې ګډون زما لپاره ډېر ګټور متام شو او زه پر دې وپوهېدم چې 

څنګه یوه معیاري يس وي او بریالۍ کاري مرکه ولرم.»

کاردان پوهنتون له ميل او نړیوالو بنسټونو رسه په ګډه کار کوي، چې 
تلپاتې وايل او د ملګرو ملتونو تلپاتې پراختیايي اهدافو ته په تدریس، 

څېړنو او نورو اړوندو چارو کې ځای ورکړي او په دې تړاو د عامه پوهاوي 
کچه لوړه کړي. دا د کاردان پوهنتون د محصلینو، استادانو، ټولنې او 

راتلونکو بریالیتوبونو لپاره خورا مهم دي.

د کاري چمتوايل په تړاو روزنیز سیمینار جوړ شو



٢٥

پوهنتون کاردان خرسند است که نام چهل چهره برتر از پنجمین دور برنامه 
رقابتی «چهل بهرتین زیر سن چهل» را اعالم کرد.

در برنامه ی که به تاریخ ١٠ عقرب سال روان خورشیدی، با حضور میرویس 
نهضت رییس اجراییه پوهنتون کاردان و برندگان جایزه چهل بهرتین زیر سن 

چهل برگزار شد، آقای نهضت پیرامون اهمیت این جایزه و مراحل گزینش چهل 
چهره برتر صحبت کرد.

هدف از تدویر این گردهامیی، معرفی و آشنایی چهل چهره برتر، اهمیت این 
جایزه، کارکردهای برندگان و پروسه گزینش چهل بهرتین پوهنتون کاردان بود.

آقای نهضت گفت: «بیش از ٢٥٠ تن در این رقابت اشرتاک کرده بودند که پس 
از چند ماه پنل های که با رهربی پوهنتون کاردان، رؤسای پوهنځی ها و آمران 

دیپارمتنت ها داشتیم، برای متام اشرتاک کنندگان از ١ تا ١٠ منره داده شد. شام 
بلند ترین منرات را اخذ کردید و منحیث برندگان این دور رقابت جایزه چهل 

بهرتین زیر سن چهل شناخته شدید.»

در ادامه آقای نهضت خطاب به برندگان اظهار داشت که شام افتخار این را دارید 
که از یک پروسه شفاف رقابتی کامیاب شدید و معیار اساسی ما برای این دور که 

هامنا تاثیرگذاری مثبت در جامعه بود، را پوره کرده اید.

داکرت مرسل عبادی یک  تن از برندگان این جایزه چنین گفت: «خرسند استم که 
برنده  جایزه چهل بهرتین زیر سن چهل شناخته شدم و این باعث شده که اعتامد 
به نفسم بیشرت شود و بیشرت از قبل تالش کنم تا یک فرد مثبت در جامعه باشم.»

پوهنتون کاردان متعهد به نهادینه سازی اهداف توسعه پایدار در پوهنتون کاردان 
و جامعه به ویژه هدف چهارم: آموزش با کیفیت بوده و از پنج سال بدینسو برنامه 
رقابتی «چهل بهرتین زیر سن چهل» را راه اندازی می کند تا چهل چهره برتر از 
جمع محصالن و فارغان این پوهنتون که کارکردهای شان تاثیر مثبت در جامعه 

داشته است را معرفی کند. قرار است امسال از برند گان دور پنجم این رقابت 
تقدیر به عمل آید.

برند گان پنجمین دور برنامه رقابِت «چهل بهرتین زیر سن چهل» انتخاب شد
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د کاردان پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ډیپارټمنټ د نَی رسنیز 
انسټیټیوټ محصلینو لپاره د سولې ژورنالیزم روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. 
د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیایي موخو SDGs د بنسټیز کېدو لپاره 

کاردان پوهنتون ژمن دی چې ځینو موخو ته د رسېدو په برخه کې 
خپله ونډه ادا کړي.

په دې یو ورځني روزنیز ورکشاپ کې چې د تلې میاشتې په ٢١ مه په نی 
انسټیټوټ کې جوړ شو، د یاد انسټیټیوټ ٣٠ تنو محصلینو ګډون درلود.

د کاردان پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو څانګې آمر میر محمد صدیق 
ذلیق، چې د الرښود ښوونکي په توګه یې د ورکشاپ مرشي کوله، لومړی 

یې د افغانستان په رسنیو کې د سولې خربو په ترڅ کې د سولې ژورنالیزم د 
ودې پر اړتیا خربې وکړې، او بیا یې د سولې ژورنالیزم د پېژندلو په اړه له 

محصلینو رسه مهم ټکي رشیک کړل.

د کاردان پوهنتون لخوا د ملګرو ملتونو په تلپاتې پراختیايي موخو کې د 
مرستې لپاره، د پروګرامونو په دوام دا دویم ځل دی چې د سولې ژورنالیزم 

اړوند روزنیز پروګرام جوړېږي.

د ویلو وړ ده، چې تر دې وړاندې د کاردان پوهنتون له رسمي فیسبوک 
پاڼې څخه د سولې ژورنالیزم په تړاو د یاد پروګرام مینه والو ته آنالین 

ورکشاپ ورکړل شو.

د نَی محصلینو ته د سولې ژورنالیزم په اړه 
روزنیز ورکشاپ جوړ شو
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د کاردان پوهنتون د اقتصاد ډیپارټمنټ د ځوانو مفکرانو ټولنې په 
همکارۍ د ملګرو ملتونو د شبیه سازي په اړه محصلینو ته دوه ورځنی 
روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. دا ورکشاپ د پوهنتون په پروان دو څانګه کې 

د ١٣٩٩ کال د تلې په ٣٠ مه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي 
اهدافو SDGs د پيل کېدو او په دې تړاو د عامه پوهاوي کچې د لوړولو 

په موخه جوړ شوی و.

د ځوانو مفکرانو ټولنه په ٢٠١٦ کال کې رامنځته شوې غیر حکومتي او غیر 
انتفاعي بنسټ دی، چې د رضاکارانه فعالیتونو پرمټ د ځوانانو د مرشتابه 

مهارتونو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار او فعالیت کوي.

د ځوانو مفکرانو ټولنې د یاد مالومايت پروګرام په ترڅ کې محصلینو ته د 
SDGs په اړه مهم مالومات ورکړل او دا چې څنګه د دې ټولنې له فرصتونو 

څخه د کاردان پوهنتون محصلین ګټه اخیستالی يش او د ځوانانو په 
سمپوزیم او د ملګرو ملتونو د یادو اهدافو په تړاو جوړېدونکي کنفرانس کې 

مرسته کوالی يش.

په دې روزنیز ورکشاپ کې دغه راز د ملګرو ملتونو د شبیه سازي په اړه هم 
مالومات ورکړل شول، کوم چې په ترڅ کې یې محصلین کوالی يش نړیوال 

اختاليف مسایل را برسېره او د مرستې او همکارۍ له الرې د یاد مسایلو 
لپاره حل الرې وړاندیز کړي.

په ورته مهال، د کاردان پوهنتون یو ډېر شمېر محصلینو له ځوانو مفکرانو 
ټولنې رسه خپل نومونه ثبت کړل، څو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 

 SDGs موډل غړي او له دې الرې د مهمو نړیوالو مسایلو په ځانګړي ډول د
په اړه خپل نظرونه وړاندې او غږ اوچت کړي. یادې ټولنې دغه راز ژمنه وکړه، 

چې د ځوانانو سمپوزیم او د SDGs په اړه جوړېدونکي کنفرانس کې له 
محصلینو رسه مرسته وکړي.

د یاد ورکشاپ په ترڅ کې محصلین پر دې هم وپوهېدل، چې څنګه خپل 
تحلیيل مهارتونه لوړ کړي، او ترڅنګ یې د قطعنامې د لیکلو اصولو، اليب، 

مذاکرې او ورته نورو مهمو موضوعاتو په تړاو هم مالومات ترالسه کړل.

کاردان پوهنتون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي 
اهدافو د بنسټیز کېدو په موخه له ميل او نړیوالو بنسټونو رسه کار کوي، چې 

د ځوانو مفکرانو ټولنه هم یو له هغو بنسټونو څخه دی، چې په افغانستان 
کې د یادو اهدافو د ترالسه کېدو په برخه کې فعالیتونه تررسه کوي.

د ملګرو ملتونو د ورته وايل (شبیه سازي) په اړه روزنیز ورکشاپ جوړ شو 
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پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان به عنوان بخشی از تعهد خویش جهت 
دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به ویژه هدف چهارم: آموزش با 

کیفیت، به تاریخ دوم عقرب سال روان، سمیناری را در مورد حریم 
خصوصی و حقوق برش در مکتب اندیشه علوم برگزار کرد.

عبدالوحید علیزاده و احمد سامل عبدالله، استاد ان پوهنځی حقوق، معلومات 
مفصل در مورد حریم خصوصی و حقوق برش در چارچوب افغانستان ارائه 

دادند. تعداد زیادی از شاگردان، معلامن و والدین در این برنامه رشکت کرده 
بودند.

محمد صفر استاد مکتب اندیشه علوم گفت: «برگزاری سمینارهای اکادمیک 
در مورد حقوق برش برای شاگردان و محصالن از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، به ویژه در این مواقع حساس که نقض حقوق برش در رسارس کشور 

بیشرت شده است.»

پوهنتون کاردان دستیابی به اهداف توسعه پایدار را برای پوهنتون کاردان و 
موفقیت های آینده این پوهنتون یک امر الزمی پنداشته و برای تحقق آن 

متعهد است. پایداری یک اولویت اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان است که در 
همه کارهای ما منعکس می شود؛ از آموزش محصالن ما در مورد اصول 

پایداری تا انجام تحقیقات پیرشفته و اطمینان از این که فعاالن پوهنتون 
کاردان به روشی پایدار و دوستانه برای آینده بهرت ایفای وظیفه می منایند.

پوهنتون کاردان به طور مداوم تالش می کند تا از طریق اقدامات و ابتکارات 
علمی از منظرهای مختلف، موفقیت های علمی محصالن را به رسمیت بشناسد 

و روند آموزش را با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به ویژه هدف چهارم: 
آموزش با کیفیت ادغام و تضمین کند.

برگزاری سمینار آموزشی پیرامون حفظ حریم خصوصی و حقوق برش
در مکتب اندیشه علوم از سوی پوهنتون کاردان
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د کاردان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي، د نظر زملي انستیتوت زده کوونکو ته 
د تلپاتې چاپېریال پر وړاندې د فردي مسوولیتونو په اړه روزنیز سیمینار جوړ 

کړ. دا سیمینار د ١٣٩٩ کال د تلې په ٢٤ مه د ملګرو ملتونو د تلپاتې 
پراختیايي اهدافو په ځانګړي ډول د څلورم هدف (باکیفیته زده کړو) او 

اولسم هدف (د اهدافو لپاره مشارکت) د بنسټیز کېدو په موخه جوړ شوی و.

د دې سیمینار آره موخه، د تلپاتې چاپېریال پر وړاندې فردي مسوولیتونو ته 
پام اړول و، کوم چې د یو لړ بدلونونو له امله په سوداګرۍ او کسب او کار 

کې رامنځته شوي او نه باید د سوداګرۍ پر وړاندې خنډ وګرځي.

په دې سیمینار کې د یو لړ هغو مواردو په اړه چې سوداګر یې باید د 
شخيص مسوولیت په توګه د چاپېریال ساتنې په برخه کې په پام کې 

ولري:

  د تلپاتې چاپېریال په اړه د خلکو د اصيل مسوولیت درکول
  د ټولنیز ګډون د مسوولیت درکول

  پاکه ټولنه او چاپېریال او د ټولو بنسټونو ونډه
  د تلپاتې چاپېریال په اړه د تجاريت بنسټونو مسوولیت

  د چاپېریال ککړتیا کې د زراعت ونډه
  د پاک او تلپاتې چاپېریال په تړاو د صنعت کارانو مسوولیت

  په تلپاتې وايل کې د دولتي بنسټونو ونډه

د پاک او تلپاتې چاپېریال پر وړاندې د فردي او ټولنیزو مسوولیتونو درک 
کول د کاردان پوهنتون د تلپاتې پراختیايي پروګرامونو له ډلې څخه دي او 

هغه ته جدي پاملرنه کوي. دا پوهنتون دغه راز له ميل او نړیوالو بنسټونو 
رسه په ګډه کار کوي، چې تلپاتې وايل او د ملګرو ملتونو تلپاتې پراختیايي 
اهدافو ته په تدریس، څېړنو او نورو اړوندو چارو کې ځای ورکړي او په دې 

تړاو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي.

دا د کاردان پوهنتون د محصلینو، استادانو، ټولنې او راتلونکو بریالیتوبونو او 
د ټایمز لوړو زده کړو بنسټ د ٢٠٢١ کال د نړیوالې درجه بندۍ لپاره خورا 

مهم دي.

د تلپاتې چاپېریال پر وړاندې د فردي مسوولیتونو په اړه سیمینار جوړ شو
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د کاردان پوهنتون د انجنیري او مالومايت ټکنالوژي پوهنځي د ملګرو 
ملتونو تلپاتې پراختیايي اهدافو ته د رسېدو په موخه د بېالبېلو 

دولتي او خصويص پوهنتونونو د کمپیوټر ساینس محصلینو ترمنځ د 
کمپیوټري شبکې سیايل جوړه کړه.

دا سیايل د ١٣٩٩ کال د تلې په ٢٩ مه په آنالین بڼه د کمپیوټر ساینس 
څانګې د محصلینو ترمنځ جوړه شوې وه، څو د شبکې مهارتونه او خپله 

کمپیوټري پوهه وارزوي. په دې سیالۍ کې د بېالبېلو دولتي او خصويص 
پوهنتونونو رقیبو ډلو ګډون کړی وو او په آنالین بڼه یې د پوښتنو او 

سناریوګانو د حل لپاره سیايل وکړه.

 CCNA د یادې سیالۍ پوښتنې د کمپیوټري شبکو په اړه وې او د
٢٠٠-٣٠١، د ډېټا د اړیکو او د شبکو د سټراټیژیو موضوعات یې په بر کې 

نیول. د سیالۍ له پای ته رسېدو وروسته د کاردان پوهنتون د سیسکو 
البراتوار مسوول احمد الله عزیزي او د کمپیوټر ساینس ډیپارټمنټ د 
استادانو فرخ سیر او ذبیح الله اتل له لوري د سیالو ټیمو ارزونه وشوه.

د کاردان پوهنتون محصلینو تر ٩٠ دقیقو سیالۍ وروسته په ترتیب رسه 
لومړی، دویم او درېیم مقامونه خپل کړل. دا سیايل په ټوله کې د محصلینو 

د شبکې او کمپیوټري مهارتونو د لوړولو او کار بازار ته د هغوی د چمتو 
کېدو په موخه جوړه شوې وه.

کاردان پوهنتون د ملګرو ملتونو تلپاتې پراختیايي اهدافو ته د رسېدو لپاره 
دې ته ورته سیالۍ او روزنیز ورکشاپونه جوړوي. دا پوهنتون دغه راز له ميل 
او نړیوالو بنسټونو رسه په ګډه کار کوي، چې تلپاتې وايل او د ملګرو ملتونو 
تلپاتې پراختیايي اهدافو ته په تدریس، څېړنو او نورو اړوندو چارو کې ځای 

ورکړي او په دې تړاو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي.

د کاردان پوهنتون له لوري د کمپیوټري شبکې سیايل جوړه شوه

 دا د کاردان پوهنتون د محصلینو، استادانو، ټولنې او راتلونکو بریالیتوبونو 
او د ټایمز لوړو زده کړو بنسټ د ٢٠٢١ کال د نړیوالې درجه بندۍ لپاره 

خورا مهم دي.



"من باورمندم که نسل جوان توانایی تغییر آینده افغانستان را دارد. ما صدای یک نسل خفته در جنگیم، قدم های مان
 مسیر پیروزی و موفقیت  مان ندای آزادیست."

مروانتا شهیم
محصل دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه
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شبکه های اجتامعی

ثبت نام برای سمسرت بهاری پوهنتون کاردان در مقاطع لیسانس و ماسرتی سال ١٤٠٠ جریان دارد. 
شام همین اکنون می توانید با مراجعه به یکی از شعبات پوهنتون کاردان ثبت نام منایید.
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