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 (کابل اننویش لب)په کابل کې د نوښتونو د آزمایښت ځای 
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 (۲ -۲/سلواغه / ۰۲۳۱)۲۲ – ۲۲جنوري  ۲۱۰۲ 

تً چې د اوټرویُز پً کُرتً تُب اَ د مخاتراتُ اَ تکىالُژۍ د  (کاتل اوىُیش لة)کال د وُښتُوُ د آزمایښت ځای  ۲۱۰۲د

د سافټ َیر لً سیمً ایسَ اَ وړیُالُ اوجیىراوُ، پراختیا . َزارت پً ګډَن ترسري کېږي تاسُ تً ښً راغالست َایُ

الُژۍ د ډګرَوُ َرکَُوکُ، خپرَوً جُړَوکُ، څیړَوکُ، مىیجراوُ، مسلکیاوُ اَ د معلُماتي تکىالُژۍ، د رسىۍ اَ د تکى

 .چې پً افغاوستان کې د ټُلىیسَ اغېسَ لپاري تکىالُژیکي حلُوً رامىځتً کُيئ لً زدي کَُوکُ سري کتىً َکړ

سري چې د لُمړي ځل لپاري پً افغاوستان کې جُړېږي لُمړوي ګډَن کَُوکي ( اوىُیشه لة)د وُښتُوُ د آزمایښت لً ځای 

ترڅُ پذې کار سري د ټُلىیسَ ستُوسَ لپاري د تکىالُژیکي  ئځای کارکُلُ تً ځیر شد سیمً ایسَ اَ تٍرویُ وُښتګرَ یُ. ئش

حلُوُ د رامىځتً کُلُ پً ٌکلً د پٌُاَي کچً اَچتً کړۍ اَ پً افغاوستان کې د مخاتراتُ اَ تکىالُژۍ راتلُوکي تً پً 

 .ګړوذۍ تُګً َدي َرکړۍ

اَ ددَی ئ رځ د اړَوذ مُضُع لً ماٌرَ کساوُ سري مرکً َکړپً لُمړوۍ َ( اوىُیشه لة)د وُښتُوُ د آزمایښت د ځای 

چې دَی یې د رَغتیا، زدي کړې، تاتعیت، رسىۍ اَ کرٌڼې پً ترخُ کې د مخاتراتُ اَ معلُماتي ئ لُمړوۍ تجرتې َاَر

ګً لً دې چې د وړۍ پً شا اَ خُا کې څى ئٌمذاروګً َګُر. تکىالُژۍ د اَسىیُ تُاوُوُ پً ٌکلً وىذارې تً َړاوذي کُي

مخاتراتي کمپىیُ، د  ، د ، د علمي وٍادَوUSAIDُ، د د مخاتراتُ اَ معلُماتي تکىالُجۍ. َسایلُ څخً ګټً اخیستل کېږي

، ئسري کتىً َکړاستازَ لً تىسټ اېښُدَوکُ  ىالُژۍ د ټُلىې اَ د مذوي ټُلىې دد معلُماتي تک ټُلىیسې رسىۍ د مُسسُ،

 .ُ د افغاوستان د مخاتراتُ اَ اوتروت پً اَسىي حالت تاوذې پُي شيدَی دلتً ددې لپاري راغلي دي ترڅ

پً َرَستیُ درې َرځُ کې تً ګډَن کَُوکي پً ډلُ تاوذې ََېشل شي اَ لً ( اوىُیشه لة)د وُښتُوُ د آزمایښت د ځای 

ډلً تً سیالۍ َکړي ٌري . تً َرتً َشي چې افغاوستان َرسري مخ دی ړاوذېسٌغُ شپږَ مسالُ څخً دیُې مسالې د حلُلُ َ

وُښتُوُ تً پراختیا َرکړي اَ پذې کار سري لً  ترڅُ ترټُلُ دغُ ډېرَ اغېسواکُ، دَد شَُ ، اړَوذَ اَ پایښت لرَوکُ

 .سیمً ایسَ ټُلىُ سري مرستً َکړي

اسُ کً ت. ګډَن کَُوکي لً رسىیُ سري د مرکُ کُلُ لپاري السرسي لري اَ د تصُیرَوُ اخیستل ددَی خپل اختیار دی

سري اړیکً ټیىګً  KabulLab@gmail.comلً ئ َغُاړۍ چې دا جریان د خپلُ رسىیُ ترپُښښ الوذې راَلۍ وُ مٍرتاوي َکړ

   www.KabulInnovationLab.com: ئاَ دا َیة سایټ َګُرئ کړ
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