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 ۰۹/۱۱/۲۰۱۵                                                             اسد نعیم محمد

 استاد پوهنځی های اقتصاد کابل وهرات

 

 و حقوق پوهنځی از جدائی از بعد کابل اقتصاد پوهنځی انکشاف
 دپلوماسی

 قسمت اول

 یک تبصره ضروری

ساله بین جرمنی و افغانستان  نوشته شده است، شامل دوقسمت می باشد:  100این مقاله که به ارتباط یاد بود روابط 
به اساس مصاحبه ئی که با استادم جناب دکتور عبدالواحد سرابی اولین رئیس وموسس پوهنځی اقتصاد قسمت اول 

 پو هنتون به عمل آمده، کابل تحریر شده است. 
 

 پیشگفتار
 

جنگ دوم جهانی خاتمه یافت. سازمان ملل متحد با اهداف بلند باال از جمله تأمین صلح، تعمیم  1945در سال 
اسی، رعایت و احترام به حقوق انسانی تأسیس گردید.اعالمیه ویلسن رئیس جمهور سابقه امریکا به دموکر

منظورتأمین امنیت و نظم جدید در اروپا، تعیین سرنوشت ملل ومردم به دست خــود 
Selbstbestimmungsrechts der Völker) ویا Self-determination دموکراسی و آزادی ملل از ،)

  نه بارقه امیدی در دل ملت های مظلوم خاصتاً در آسیاو و قیانوسه افریقا بوجود آورد.رقیت بیگا
دولت انگلیس که دیگر ضعیف شده بود، جای خود را در رهبری سیاسی ئی قدرت نظامی جهان به ایالت متحده 

ان داده بود، نمی توانست امریکا عمالً واگذاشت و وعده هائی را که مستقیماً به مستعمرات در باره دادان آزادی ش
 انکار کند.

( تاج سلطنت  برتانیه سایه خود را Juwelافغانستان که همسایۀ هند برتانوی بود و همسایگی با بزرگترین گوهر )
آزاد شده و به استقالل رسید. دیگر بعد ازین  1947همیش در فضای مملکت ما گسترده نگهداشته بود، در سال 

قعی و دموکراسی راستین دل همه مردم آزادی خواه و تشنه لب استقالل و خود ارادیت را به واقعه امید آزادی ئی وا
 تپش انداخت.

خاندان حاکم بر افغانستان چه از قدیم و یا بعد همه دست نشانده ئی انگلیس بود، از ترس آنکه مبادا در سایه ئی 
ر جهان شایع شده بود و یا شایع شدنی می نمود، دموکراسی  که از تأسیس ملل متحد و نفوذ امریکای بعد از جنگ د

 قدرت خود را از دست بدهد در فگر حتی االمکان حفظ قدرتش در تپ و تالش شد.
دولت جدیدی در همجواری افغانستان بنام پاکستان قد علم کرد. سردار شاه ولی خان اولین سفیر افغانستان در اولین 

 بود ، در جشن سال تأسیس آن مملکت باپایتخت پاکستان که در آنوقت شهر کراچی 
 اشتراک در مراسم اولین سال آزادی آن و گفتن تبریک عمالً آن مملکت را به رسمیت شناخت. 

بمنظور اینکه ماهم از آزادی و دموکراسی نو و عضویت سازمان  ملل متحد که مرحوم عبدالحمید عزیزنماینده 
تحد امضا کرده بود، استقبال خود را نشان بدهیم، صدر اعظم بر حال دولت افغانستان در سَند تأسیس سازمان ملل م

آنوقت که به تشدد و تظلم معروف بود یعنی سردار محمد هاشم خان استعفی داد و برادردیگرش  بنام شاه محمود 
را  کار هائی دموکراسیخان صدر اعظم شد. در ابتدا لقبی که برایش در کوچه و بازار داده بودند، به حیث پدر

روی دست گرفت. مثالً ریاست بلدیه را انتخابی ساخت که به شرایط محیط و مردم آن وقت افغانستان واقعاً انتخاب 
آزاد و دموکراتیک بود. انجینر غالم محمد فرهاد به حیث رئیس بلدیه کابل انتخاب گردید. شورای ملی انتخابی شد. 

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
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الی شهر کابل واقعاً طور آزادانه انتخاب شدند. من )داکتر آقای غالم محمد غبار و  داکتر محمودی به حیث وک
سرابی(که تازه شاگرد صنف دوازدهم بودم با آقای پروفیسو دکتور داور )که یک یا دو دوره قبل از من بود(، 
سلطان حسین )بعداً آقای ببرک کارمل( و بعضی اشخاص دیگر )که اسمای شان فراموشم شده است( در جنبش 

ه می خواندیم و در جلسات اشتراک می کردیم که واقعاً فضای آزادی در محیط مملکت حکم فرمابود. محصلین مقال
بعد از مدتی شرایط در جهان تغییر کرد، دموکراسی و آوازه حقوق بشر، مساوات و غیره و غیره تغییر پذیرفت. 

بوی دیگری گرفت. من در ویانا فضای افغانستان هم با تقرر سردار محمد داوود خان به حیث صدر اعظم رنگ و 
(Wien پایتخت اطریش مصروف تحصیل بودم که در حوالی سال )هـ. ش سردار محمد داوود خان به 1333

عوض عموی خود که شخص حلیم گفته می شد، با مشت آهنین صدراعظم شد. در وقت صدارت سردار محمد 
به شرایطی که در همه جا بعد از جنگ دوم جهانی به داوود خان تغییرات ُکلی به سیاست خارجی ای افغانستان نظر 

وجود آمد، جهان را مبدل به صحنه ئی کشمکش دو قدرت بزرگ ساخت. اینکه فضای بی اعتمادی و جنگ سرد چه 
نتیجه ئی را برای ممالکی چون افغانستان با موقعیت طبیعی آن بار آورد، موضوعی است که در این جا قابل بحث 

فهم موضوع بعدی همین اشاره کافی است که به خاطر مناسبات نه چندان خوب ما با پاکستان داوود نیست. اما برای 
 خان برخالف عموهائی خود سیاست افغانستان را وابسته به اتحاد شوروی کرد که نتایج آن به همه واضح است.

 ایجاد و انکشاف پوهنځی اقتصاد کابل - 1
ص نظامی را بنام عبدالملک عبدالرحیمزی به حیث وزیر مالیه مقرر چون داوود خان شخص نظامی بود، یک شخ

کرد. آقای عبدالرحیمزی مانند سایر افراد رشته ئی نظامی آن وقت در ترکیه تحصیالت خود را در رشته لوژیستیک 
ای خود حربی به پایان رسانید و به حسابداری و لوازم آشنائی و بلدیت داشت. به اساس همین معلومات واندوخته ه

 در نظر داشت تا نظام اداری وحسابی وزارت مالیه را تغییر دهد.
هـ ش  1316رایج بود. اینجانب درسال َمنچولی وبعداً به نام شیوۀ ُرقوم نظام حسابی وزارت مالیه از سابق به شیوه 

شدم. از اقارب از سراب غزنی بکابل آمده و به صنف دوم مکتب نجات ) امروز به نام اصلی مکتب امانی( شامل 
و  Journalمن که به حیث مامورین اداری در ادارات دولتی کار می کردند، چیزی بنام روزنامچه یعنی ژورنال )

Prima Nota( که در رشته )Buchhaltung  ویاBookkeeping می شناسیم، می شنیدم.حدس من اینست که )
که در رشته دفتر داری )امروز بنام( محاسبه دولتی شیوۀ از حساداری بسیط   َمنچولی شاید کدام ایتالوی بوده باشد

 دخل و خرج روزانه را رواج داده باشد.
آقای عبدالرحیمزی از معتمدین درجه اول و نزدیک ترین فرد در ادارۀ و عضویت  کابینه از افراد َقرب وجوار 

ز داوود خان دانسته می شد. آقای عبدالرحیمزی می خواست داوود خان شمرده می شد و تقریباً ُکل اختیار امور بعد ا
نظام حسابی وزارت مالیه به شیوۀ جدید  در آورده و اصالح کند. چون مامورین سابقه وزارت مالیه میرزا های 
قدیمی بودند که شیوۀ حسابی جدید بلدیت نداشتند، برای این کار باید یک تعداد جوانان آموزش می یافت . برای این 
مأمول وزیر جدید مالیه کورسی را به منظور آموزش شیوۀ جدید بنام کورس مالی و اداری تأسیس کرد که فارغان 

 صنف نهم مکتب ابن سینا در آن با امتیازات خاصی پذیرفته می شد. 
داوودخان و وزیر مالیه عصری و متجدد وی با کمک دوستی شوروی باید اقتصاد افغانستان را هم عصری می 

را می نمود؛ زیرا پالن با حساب و کتاب دقیق سروکار  نظام اقتصادی پالن های پنج سالهتند. این کار ایجاب ساخ
دارد. برای این کار باید موسسه علوم اقتصادی تأسیس می شد. قبل از آن اقتصاد به حیث یک رشتۀ فرعی در 

دوم به رشته های دپلوماسی، اداری و پوهنځی حقوق تدریس می شد که شاگردان آن فاکولته بعد از ختم صنف 
اقتصاد تقسیم می شدند. روی این ضرورت موسسه یا انستیتوت اقتصاد در پهلوی فاکولته حقوق آن وقت که در 
جوار زیارت شاه دوشمشره، در خانه سابقه غالم نبی خان چرخی که مصادره شده بود جای داشت، تأسیس شد. 

از  1950ـ.ش.شروع شد . من با مرحوم دکتور سید شریف شرف در سال ه  1335پالن پنجساله اول از سال  
طرف وزارت معارف به مصرف دولت افغانستان برای تحصیل رشته معلمی تجارت عازم اَطریش شدیم . ما دونفر 

( بعد از فراعت تحصیل در رشته اقتصاد با دپلوم داکتری اقتصاد و مافوق ماستری معلم 1957) 1336در ماه اسد 
جارت از اروپا به وطن برگشتیم و به عوض معلم مکتب تجارتی ، به حیث اسیستانت در موسسه اقتصاد پذیرفته ت

شدیم. از تفصیل بیشتر این موضوع صرف نظر می شود. مرحوم داکتر شرف ومن در انتستیوت تجارت 
ودکتور سیدعبدهللا کاظم هم موفق  یونیورستی ویانا تحصیل کردیم.از همین یونیورستی آقایون دکتور امان هللا زیوری

 به اخذ درجه دکتوری شده اند. 
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درآن زمان هنگام تقرری به حیث استاد در پوهنتون کابل در حصه تثبیت درجه علمی در برابر بعضی ذوات 
ازلطف و مهربانی و در حصه اشخاص دیگر مانند مرحوم دکتور شرف و من از اغماز کار گرفته شده است که 

 زئیات آن در این جا صرف نظر می شود.ازتفصیل ج
محصالن انستیوت اقتصادی مرکب از محصالن رشته اقتصاد پوهنځی حقوق بودند که دو سال اول را به صورت 

اداری بودند که مشترک با محصالن حقوق مضامین حقوقی واقتصادی را تعقیب می کردند و فارغان کورس مالی 
از صنف سوم به بعد مضامین اختصاصی اقتصادی را فرامی گرفتند و بحیث لیسانسه فارغ التحصیل می شدند. 

طوری که قبال اشاره شد، در  1957هـ.ش. مطابق آگست  1336 مرحوم دکتور شرف و این جانب در ماه اسد 
جناب مرحوم محمد عارف غوثی ،ماستر اقتصاد از  نصف سال تعلیمی در انستیتوت اقتصادی مقرر شدیم. قبل از ما

)  1امریکا، دکتور سعدهللا غوثی مامور وزارت خارجه ) به حیث استاد حق الزحمه ئی(، مرحوم نجیب هللا امرخیل
د فارغ تحصیل سویس به )به حیث استاد حق الزحمه ئی( و آقای که درآن زمان درجه ماستری داشت(، قیومی شای

در اقتصاد تحصیل کرده بود وبحیث مدیر عمومی محصلین و تعلیم و  BAبدرجه   غالم علی کریمی که در امریکا
تربیه ریاست پوهنتون کابل اجرای وظیفه میکرد، مصروف تدریس در موسسه اقتصادی بودند. به حیث رئیس 

تصادی مرحوم پوهاند داکتر محمد حکیم ضیائی، دارای رشته تحصیلی فلسفه یا سوسیو لوجی در انستیتوت اق
، عنایت هللا انور که هر دو در یونیورسی لوزان 2فرانسه، اجرای وظیفه می کرد. بعداً مرحوم غالم محمد نیاز

.در 3ی و محمد یوسف ایوبیسویس تحصیل کرده بودند به حیث استاد در رشته های بانکداری و تجارت بین الملل
که به لسان آلمانی و انگلیسی صحبت   von Mannرشته احصائیه تدریس می کردند. یک نفر استاد خارجی به نام 

 و در یکی از وزارت خانه ها به حیث متخصص کار می کرد، به حیث استاد حق الزحمه ئی مصروف تدریس بود.
تاد جغرافیای پوهنځی ادبیات در انستیتوت اقتصادی مضمون ( اسHelmut Hahnآقای پروفیسور هلموت هان )

جغرافیای اقتصادی را در بدل حق الزحمه تدریس می کرد. آقای پروفیسور هلموت هانبه اساس قرار داد که معاشش 
از طرف پوهنتون کابل پرداخته می شد استخدام گردید. در حقیقت با فعالیت های تدریس استادان متذکره موسسه 

 ادی شرایط یک پوهنځی را به صورت ُکل تکمیل کرده بود و آمادگی به حیث یک پوهنځی مستقل داشت. اقتص
از فارغان دورۀ اول انستیتوت اقتصاد میتوان از آقای محمد خان جاللر) وزیر تجارت در زمان داوود خان(، فضل 

، عبدهللا 4دورۀ دوم آقای محمد انورشبانالحق خالقیار )وزیر مالیه و بعداً صدراعظم رژیم دیموکراتیک خلق(، از 
صدراعظم رژیم دیموکراتیک خلق( واز دورۀ سوم از آقایون ( وسلطان علی کشتمند  5حقایقی ، اسالم الدین ساویز

 و عنایت هللا قدیری اسم برد. 6محمد امین فرهنگ
اصل تعمیر فاکولته حقوق بود. انستیتوت اقتصاد جمعاً سه اطاق درسی داشت که دو اطاق آن در الحاقیه و یک در 

از سالون تعمیر اصلی طور استثنائی گاهگاهی حق استفاده را داشتیم و بس. یک اطاق برای اداره بود و بال کون 
شمالی تعمیر که از اطاق اداری راه داشت و یک اطاق علیحده  برای رئیس که درعین حال مجلس استادان هم در 

 ه بود. آن دایر می شد،  تخصیص داده شد
به حیث رئیس فاکولته حقوق در اول مرحوم غالم سرور رحیمی اجرای وظیفه می کرد که فارغ التحصیل رشته 
ادبیات بوده در وزارت مالیه سابقه کاری داشت. موصوف در فاکولته حقوق درس مبادی اقتصاد تدریس می کرد که 

                                                           

1
 دکتوری در رشته اقتصاد کالن در یونیورستی بن آلمان نایل شد( که بعداً به درجه  

دوکتری در شته بانکداری شد. یونیورستی کلن آلمان موفق به اخذ درجه (که بعداً در علوم اقتصادی و اجنماعی ئی
2
  

علوم اقتصادی و اجنماعی ئی یونیورستی کن آلمان نایل به درجه دکتوری شد. ( بعداً در رشته احصائیه و اکونومیتری درفاکولته
3
  

4
یونیورستی  اعی ئیاقتصادی و اجنمعلوم  و دکتوری به رشته اقتصاد ُکل، تیوری اقتصادی و تجارت بین المللی در ( موفق به درجه ماستری 

 ُکلن آلمان آلمان شد.

5
 انستیتوت جغرافیای در فا کولته فلسفه یونیورستی کلن به دست آورد. در جه دکتوری را در 

6
 ماستری و دکتوری در فاکواته اقتصاد وعلوم اجتماعی یونیورستی کلن شد( موفق به اخذ درجه  
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تقررپوهاند دکتور   1339می بود. در سرطان سویه وحجم درس وی به مراتب پائینتراز دروس آقای مرحوم کری
ضیائی به حیث رئیس پوهنځی حقوق، دکتور سرابی به حیث رئیس انستیتوت اقتصا د و مرحوم دکتور سید 

 . 7بهاوالدین مجروح به حیث رئیس پوهنځی ادبیات رسماً اعالن شد
 آغاز توأمیت ها  در پوهنتون کابل – 2

انستان از پیش وجود داشت که به جزئیات آن به صورت دقیق معلومات ندارم. همکاری علمی ممالک خارجی با افغ
با آنهم می توان گفت که ترکها در رشته ئی طب همکاری داشت. مثالً رفقی سناتوریم یادگاری از همان زمان 

کاری بعد از همکاری است. درشته تعلیم و تربیه نظامی افسران اردوی افغانستان در ترکیه تربیه می شدند. این هم
جنگ دوم تضعیف و باآلخره متوقف شد. بعد از ختم جنگ عمومی دوم فرانسه با وزارت صحیه و معارف خاصتاً 
پوهنتون که بعد تر تأسیس شد در رشته طب همکاری را شروع کردند. یکی از استادان ترک اسمش که بنام َمن 

 یاد می شد، تدریس می کرد.اکادمی علوم سیاسی َمنجی اوغلوبود، در فاکولته حقوق که در وقت تأسیس بنام 
بعد از جنگ دوم نخست فرانسه، طوری که ذکر شد، در رشته طب) فاکولته طب اولین موسسه علمی افغانستان به 
عنوان فاکولته شناخته شد(، بکار آغاز کرد. اولین پژشکان طب )به سویه طبیب اما نه به سویه دکتورای اکادمیک( 

. بعد از جنگ فرانسوی ها 8.ش. از این موسسه فارغ شدند که استادان شان در آنوقت ترکها بودهـ1316در سال 
ترکها را در فاکولته  طب تعویض کردند. شروع همکاری علمی امریکا در زمانی شروع شد که این جانب در ویانا 

 مصروف تحصیل بودم.
ضیائی از انستیتوت اقتصاد به حیث رئیس فاکولته حقوق تبدیل شد، آوازه ئی وقتی که  پوهاند دکتور عبدالحکیم 

. به عقیده دکتور ضیائی با آمدن استادان فرانسوی باید 9با فکولته حقوق جان گرفتسورُبن همکاری یونیورستی 
شترکاً با انستیتوت اقتصاد کمافی السابق جزء فاکولته حقوق باشد و محصالن رشته اقتصاد دو سال اول را م

محصالن حقوق درس بخوانند. زیرا آن انستیتوت نه از خود استادی داشت و نه تعمیری. در واقعیت طوریکه قبالً 
اشاره شد، این اظهارات پوهاند داکترضیائی در قسمت تعمیر صدق می کرد؛ اما با آمدن استادان جوان )آقای عنایت 

سف ایوبی( فاکولته اقتصاد دارای ظرفیت مساعد برای یک فاکولته هللا انور، مرحوم دکتور نیاز و دکتور محمد یو
 مستقل بوده می توانست.

با شروع پالن های پنجساله اقتصادی وزارت پالن در چوکات صدارت در ابتدا و بعداً تحت نظر مستقیم داوود خان 
در  شروع بکار کرد. و متخصصان پالنگذاری شوروی تحت اداره مستقل وزیرخودش بنام محترم عبدالحی عزیز

خیلی کم بود و برای پیشبرد پالن دوم روسها در مجلسی که من هم حاضر بودم  12آن وقت فارغان صنف 
ضرورت انجینران و فارغان اکادمیک را بیش از دو هزار تخمین کرده بودند. پالن های اقتصادی که مورد توجه 

میک را برای امور اقتصادی ضروری می پنداشت. خاص داوود خان بود، وجود موسسه عالی تربیه کدر اکاد
مستقل و استقامت پایداری  پوهنځیمشکل بسیار بزرگ برای من عبارت از استقالل انستیتوت اقتصاد به حیث  یک 

حقوق، بود. پس اولین کارم تالش  پوهنځیحقوق برای بقای انستیتوت اقتصاد به حیث یک جزء الینفک  پوهنځی
پوهنځی مستقل بود. مشکلی اولی که سد راه حقوق به حیث یک  پوهنځینستیتوت اقتصاد از برای جدا شدن رسمی ا

                                                           

7
آقای رحیمی به سبب  فاکولته حقوق سبکدوش شد.دو آوازه وجود داشت اول اینکهسرور رحیمی از سمت ریاست  ( اینکه جرا آقای غالم 

فعلی( به عمل آورده بودو آوازه دوم آن تطبیق الیحه حاضری در  اظهارات سیاسی که بین رفقا در رستورانت بریکوت )در محل باغ وحش

محصل  1338در سال  امتحان ساالنه محروم شدند)نویسندهدر اثر آن یک تعداد محصالن فامیل های باقدرت از  بود که 1338اخیر سال 

پوهاند داکتر حکیم ضیائی به وظایف دیگری مرحوم   بود(.آقای حمیدهللا بعد ازاینکه پوهنځی حقوق و شاهد عینی این موضوعصنف اول 

  گردید. درنظر گرفته شد، به حیث رئیس پوهنځی مقرر

8
یک نسخه آنرا از کتاب فروش  ته اند، در مطبعه کابل چاپ شده است که اینجانب)داکتر سرابی(ترکها در رشته طب نوش ( کتاب هائیرا که 

 برای دخترم خریدم. 2007های کنار دریای کابل، درسال 

9
دو  1340و 1339درسال   فاکولته، همکاری فرانسه با فاکولته حقوق جریان داشت چنانجه ( قبل از تقرر آقای دکتور ضیائی به حیث رئیس

میتودولوژی تدریس می  اول ودوم فاکولته حقوق )زمان تحصیل نویسنده در فاکولته حقوق( مضامین فلسفه و استاد فرانسوی باالی صنوف

  دومی توسط مرحوم دکتور ولید حقوقی ترجمه می شد. کردید. مضمون اولی توسط آقای دکتور محمد احسان تره کی ومضمون
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قرار میگرفت، نداشت اطاق های درسی بود. انستیتوت اقتصاد در سال اول تنها دارای دو صنف سوم در دورشته 
وزارت مالیه کارمند  داشت. رشته مالی و رشته اقتصادی. رشته مالی )فارغان کورس مالی آن وقت بودند( و برای

تربیه می کردند و رشته اقتصادی که محصالن آن فارغان صنف دوازدهم لیسه های کشور بودو از صنف سوم 
پوهنځی حقوق جدا می شد و در انستیتوت اقتصاد برای وزارت اقتصاد و بعداً وزارت پالن کارمند اکادمیک تربیه 

، زیرا در پهلوی صنوف سوم مالی و اقتصادی ، صنوف می کرد. مشکل اطاق درسی در سال بعدی بیشتر شد
چهارم مالی اقتصادی افزود شد. برای اینکه مشکل اطاق از بین رفته باشد، تدریس را دو وقته ساخته و هم صنوف 

 درسی به صنوف دروس عمومی و اختصاصی دسته بندی شد.
ن علمی پوهنتون و مرحوم دکتور علی احمد در باره استقالل انستیتوت اقتصاد با مرحوم دکتور عمر وردک معاو

پوپل وزیر معارف وقت، صحبت نمودم. آنها موافقه خویش را مشروط بر اینکه، به جز بودجه و امکانات فعلی، 
 تقاضای دیگری نداشته باشم، به تأسیس انستیتوت اقتصاد به حیث یک پوهنځی اقتصاد مستقل، ابراز داشتند. 

 کابل با یکی از فاکولته هائی اقتصاد آلمان توأمیت پوهنځی اقتصاد – 3
 اینجانب  با استاد آلمانی بنام پروفیسور هلموت هان  که قبالً یاد شد و اصالً به حیث استاد جغرافیه

پوهنځی ادبیات ایفای وظیفه می کرد و در انستیتوت اقتصادی هم به صورت حق الزحمه تدریس می نمود، به حیث 
ردم. با پروفیسور هلموت هان که در عین زمان رابطه و عضویت برحال یونیورستی بن را استاد ترجمان کار می ک

داشت، درباره امکان توأمیت پوهنځی اقتصاد با یکی از پوهنتون های آلمان صحبت کردم. پروفیسور هان به این 
بعد آقای شالِگن وایت  ارتباط با سفارت آلمان در کابل در تماس شد و باین طریق روزنۀ امیدی ایجاد شد. چندی

(Schlagenweit که عضو شعبه کلتوری سفارت آلمان بود، غرض کسب معلومات در باره فاکولته جدیدالتأسیس )
اقتصاد به پوهنځی آمد و بامن صحبت مختصر در باره این پوهنځی به عمل آورد. تبادل افکار با پروفیسور هلموت 

وم دکتور پوپل وزیر معارف مشوره کنم. موصوف در باره هم عالقه هان و شالِگن وایت باعث گردید تا با مرح
نشان داد. درنتیجه قرار داد توأمیت بین پوهنتون کابل به ارتباط  پوهنځی اقتصاد و پوهنځی ساینس با موسسات 

 در بن به امضا رسید. در دوره اول قرار داد که برای مدت دوسال 1341عالی جمهوریت اتحادی آلمان در سال 
اعتبار داشت، استادان آلمانی به صفت مستخدم افغانی که معاش شان به عهده دولت افغانستان بود، اجرای وظیفه می 
کردند. بعد از دوسال  قرار داد توأمیت تجدید شد، کمیت و کیفیت کمک تقویه و توسعه یافت. چنانچه معاش و 

ر خارج تهیه می شد، از جانب آلمانی پذیرفته شد. مصارف استادان آلمانی ومصارف تهیه ارسال مواد درسی که د
تهیه کتب برای تأسیس و تکمیل کتابخانه ئی پوهنځی اقتصاد و وسایل و مواد مصرفی البراتواِر پوهنځی ساینس را 
جانب آلمانی متعهد گردید. اکمال تحصیلی اسیستانت ها  واستادان هر دو پوهنځی پوهنتون کابل  که در  مرحله اول 

ه سویه دکتورا و بعد از آن تباله استادان و پروفیسوران مهمان جهت تجدید و تکمیل معلومات و تحقیقات علمی تا ب
در قرار داد های بعدی گنجانیده شد و از جانب آلمان قبول گردید. در پالن پنجساله پوهنځی اقتصاد متکی به قرارداد 

استاد به سویه پروفیسور و متناسب به آن به شکل هرمی توأمیت شش دیپارتمنت پیشبینی شد که در رأس آن باید 
(Pyramide .استادان پائین رتبه از پوهیالی الی پوهنوال قرار داشته باشد  و الی  ختم دوره توأمیت تکمیل گردد ) 
نفری یونیورستی کلن به ریاست فقید پروفیسور کراوس بکابل  5( اولین گروپ 1963) مارچ 1342در ماه حمل  

و عمالً به تدریس آغاز کردند. موضوع توأمیت باعث شد تابه هدایت داکتر پوپل مقام رهبری پوهنتون کابل  رسید
)پوهاند دکتور انوری رئیس و دکتور محمد عمر وردک معاون علمی( تعمیری برای پوهنځی اقتصاد در خواجه مال 

ین  طریق تدریس توسط اعضای توأمیت در مربوط  به فابریکه حجاری و نجارِی آن وقت به کرایه بگیرند. به ا
تعمیر جدید با محصالنی که از صنف  اول به پوهنځی اقتصاد ثبت نام شده بودند، با قرائت چند آیات قران مجید در 

پوهنځی اقتصاد به تعمیر جدید پوهنتون در  1964تعمیر جدید مستقل پوهنځی اقتصاد افتتاح شد. از ابتدای سال 
 ل مکان کرد.علی آباد کابل نق

تعمیر جدید با داشتن اطاقهای بیشتر امکانات زیادی را برای پوهنځی اقتصاد فراهم ساخت. اطاق های اداری برای 
مقام ریاست، معاونیت، مدیریت تدریسی ونشرات و کتابخانه و صنوف درسی به صورت کافی موجود بود. دکتور 

ساعت وظیفه ترجمانی آستادان آلمانی را در پهلوی کار  23سرابی و مرحوم کتور شرف )معاون علمی( در هفته 
های اداری به عهده داشتند . از بعضی استادان دیگر افغانی هم به حیث اسیستانت ترجمان استفاده می شد 
)مخصوصاً همکاری آقایان مرحوم سید زبیر صدیقیان و میر امان الدین امیرپور قابل تقدیر میباشد(. هم چنان 

ن افغانی مانند مرحوم محمدعارف غوثی، محمد یوسف ایوبی، مرحوم غالم محمد نیاز، عنایت هللا تدریس استادا
انور،مرحوم امرخیل وبعضی استادان حق الزحمه ئی شایسته یاد آوری است. جریان تدریس به صورت منظم و 
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رف )در آنوقت پوهنتون بدون سکتگی باعث گردید تا  تشویش هیأت توأمیت و مقامات پوهنتون کابل و وزارت معا
 مربوط به وزارت معارف بود از بین رود.

قرار اظهارات دکتور سرابی در سالهای اول توأمیت مشکل زیاد در قسمت ترجمانی به زبان آلمانی وجود داشت. 
تیم توأمیت آلمانی اصرار داشت تا برای انتخاب عضو جدید کدر علمی پوهنځی اقتصاد دانستن زبان آلمانی 

باشد. در موار استثنائی استاد آلمانی به لسان انگلیس لکچر میداد که در این زمینه از اسیستانت های  ضروری
انگلیسی زبان در تدریس و ریسرچ کمک استفاد می شد. در دو سه سال اول مقام پوهنځی اقتصاد مجبوربود به 

ب نجات )امانی( را به حیث اسیستانت اجازه وموافقه وزیر معارف  خالف الیحه علمی تنها فارغ التحصیالن مکت
 قبول نماید. 

در آغاز توأمیت در پالن گذاری مقام ریاست تأسیس شش  دیپارتمنت با رتب  پوهاند )پروفیسور( الی پوهیالی پیش 
بینی شده بود که طبق آن  در اخیر ختم توأمیت باید یک کدر افغانی به وجود آید که دگر محتاج به استادان آلمانی 

اشد.دراستراتیژی پالن گذاری که تقریباٌ ده سال را در بر می گرفت ، پوهاند داکتر شرف در همه امور و موارد نب
مهم توأمیت بیدریغ  همکاری میکرد. دراین پالن پیشبینی تأسیس شش دیپارتمنت پیشبینی شده بود که در سطح پائین 

یل می شدند، مقرر گردندو بائیست این اسیستانت های کدر اسیستانت های جوان که از پوهنځی اقتصاد فارغ التحص
جوان با انجام دوسال خدمت  و گذشتاندن موفقانه دورۀ نامزدی پوهیالی غرض کسب تحصیالت عالی به آلمان، 
امریکا و انگستان اعزام گردند. مزید برآن برای اینکه از اسیستانت های جوان برای ترجمانی استادان آلمانی 

کوشش شد تا در ابتدا قسمت اعظِم اسیستانت ها فارغین مکتب امانی باشند. استثناًء در این انتخاب  استفاده شود،
صرف برای یک دوره بلند بودن نمرات کامیابی رعایت نشد. اما در انتخاب اسیستانت ها در سال های بعد بلند 

چند نفر درهر دیپارمنت در نظر گرفته بودن وسطی نمرات حتمی بود. به سویه پائینتر از پوهاند به هر رتبه چند
شده بود این استادان مرکب از استادان سابقه انستیتوت اقتصاد و سایر استادان بودند که دارای سویه ماستری بودند 
و در آینده غرض اخذ دکتوری پیش بینی شده بودند. در پالن گذاری خطر اینکه بعضی اسیستانت های جوان قادر 

د و یا بعضی استادان به شعبات دولتی تبدیل گردند، رعایت شده بود. از آنرو در قدم اول باالی به اخذ دپلوم نشون
اعطای بورس های تحصیلی به اسیستانت جوان تأکید شد که مورد قبول پروفسیور کراوس هم قرار گرفت. اولین 

چهار اسیستانت غرض  و بعد ازآن در هرسال به تعداد حد اکثر 1963گروپ اسیستانت ها در جریان  سال 
تحصیالت عالی و اخذ در جه دپلوم )ماستری( به یونیورستی های کلن، بن و بوخوم که بعداً شامل توأمیت 
شدند،اعزام گریدند. مزید براعزام اسیستانت ها، اعزام آن استادانی که دارای درجه ماستری بودند، غرض کسب 

ضوع در قسمت آن استادانی هم تطبیق شد که در جریان توأمیت با درجه دکتورا به آلمان در نظر گرفته شد. این مو
درجه ماستری به حیث استاد مقرر گردیدند. تأکید جدی بر این بود باید که استاتیذ پوهنځی اقتصاد اقالً دارای درجه 

(  .Dr. Habilدکتوری باشند و در چوکات توأمیت امکان آن در خارج میسر باشد که به مدارج بلند تر اکادمیک )
نایل گردند. من )داکتر سرابی( هم به ُپختگی استادان افغانی اصرار می ورزیدم. منتهی برای اینکه استاد از تجربه 
درسی به صورت مطلوب برخوردارد گردد، پیشنهاد شده بود که اسیستانت ها بعد از اخذ درجه ماستری باید به 

علمی دو باره غر ض اخذ دکتوری عازم آلمان شوند. چنانچه در وطن بازگشت کنند و بعد از دوسال انجام کارهای 
ابتدا این کارهم شد ) مثالً بازگشت محمد انور شبان بعد ازختم دوره ماستری(. اما به  سبب مظاهرات مسلسل 

طوری که در نظر بود، عملی شده نتوانست   محصالن در پوهنتون و توأم به آن تعطیل پوهنځی ها این طرز العمل
آن کسانیکه موفق به اخذ ماستری شده و توانستتد شرایط اخذ دکتوری را حاصل نمایند، مستقیماً به تحصیل دکتور و 

 ادامه داده و بعد از ختم درجه دکتوری به وطن باز گشت نمودند.
ارتقا  اینجانب )داکتر سرابی( در نظر داشتم که پروژه کار دپلوم )ماستری( را به پوهنځی اقتصاد بدرجه داکتری

بدهیم و تهیه کتب درسی ووسایل تحقیقی استادان افغانی ویا مشترک را که در اثر تحقیقات  فردی و یامشترک به 
کمک توأمیت آماده می شوند، افغانها بدست خود گیرند و همه این امور را از آغاز قرار داد دوم ادامه بدهیم. آلمانها 

 حانی تلقی می کردیم.و ما هم قرار داد اول را به حیث دورۀ امت
برای امضای قرار داد دوم در نظر بود که هیأت افغانی مرکب آز آقایان دکتور توریالی اعتمادی رئیس پوهنتون  

( آمدیم. وقت 1966کابل، داکتر کاکرو من )داکتر سرابی( غرض عقد قرار داد دوم به آلمان )ماه می یا جون 
مذاکرات برای یک هفته پیشبینی شده بود، اما سه هفته را در برگرفت. به سبب اینکه داکتر کاکر به لسان آلمان 
بلدیت نداشت و رئیس پوهنتون در مذاکرت سهم نمی گرفت، بناًء تمام مسایل قرار داد به عهده من )داکترسرابی( 

پل سفیر افغانستان در آلمان بود، در مواقع ضرورت قرار داشت. خوشبختانه در آن وقت مرحوم داکترعلی احمد پو
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همیش از مشوره های موصوف استفاده می کردم )داکترسرابی( که از اعطای هر نوع مشوره به من  دریغ نمی 
 کرد.

طوریکه قبالً اشاره شد مرحوم علی احمد پوپل وزیر معارف بود و روزی مرا)داکتر سرابی( در وزارت احضار و 
چرا به حیث رئیس پوهنځی وظیفه ترجمه درس آلمانی را انجام میدهید. این موضع شاید نزد آلمانها  پرسان کرد که

و مقامات سایر پوهنځی ها تصوراتی را ایجاد نماید. در جواب گفتم بلی، من با هریک استاد آلمانی حد اقل یک 
می کند. دلیل آن این است که مطمئین  مضمون را ترجمه میکنم و با رئیس تیم توأمیت تمام مضامینی را که تدریس

شوم که در تدریس رویه استاد آلمانی و محصالن چگونه است. زیرا یک تعداد محصالن پوهنځی اقتصاد دارای 
نظریات چپی بودند بودند )که بعداً اعضای مهم بیروی سیاسی وکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق شدند(. 

دند و محصالن متون درسی آلمان ها را مطابق بروحیه کپیتالیستی دانسته و استادان از رویه محصالن شکایت میکر
شکایت داشتند. در سالهای دهه شصت میالدی انقالب فکری بین جوانان اروپا و امریکا در جریان بود که حتی 

من از  ( را در اطاقش  قفل می کردند. جوانان طغیان کرده به جاده ها می برآمدند.Rektorرئیس یونیورستی )
استادان آلمانی خواهش میکردم تا از حوصله کار گرفته و با منطق با محصالن صحبت نمائید و عمالً ایشان را 
قناعت بدهید؛ زیرا محصالن ما صرف مناقشه کرده وهیچ نوع عمل نامناسب و جسارت دیگرنمی کنند. به آقای 

ستند و قرار مشاهدات خود قضاوت کرده بتوانم، پوپل گفتم برای اینکه در مقابل محصل و استاد آلمانی طور م
مطمئین شده  شاهد اوضاع باشم که آیا توأمیت قدرت دوام را دارد یا نه؟. در صورتی که پوهنځی موفق شود و 
حیثیتی در جامعه حاصل کند، پس حیثیت رئیس خود بخود بلند می رود.و اگر کار هابه اصطالح شارید و وضع 

در بلند پروازی کند، حیثیت و آبرو برایش باقی نمی ماند. مرحوم دکتورپوپل از استداللم پاشان شود، رئیس هر ق
 خوش شد و گفت که مقصد من همین بود که شما درک کرده اید.

موضوع دیگری که با تیم توأمیت موافقه شده بود، تبادله استاد ان افغانی الی درجه پوهاندی بعد ازدو سال خدمت 
، انجام کارتحقیقی و یا تحریر یک اثر تحقیقی در آلمان بود. به این طریق زمینه تحقیق غرض تجدید معلومات

مشترک و یا فردی برای استادان افغانی و آلمانی فراهم گردید. استادان آلمانی و افغانی در ساحات مختلفه شروع به 
و یا در مجله پوهنځی اقتصاد که  10انیتحقیق کرده که نتایج این تحقیقات به لسان آلمانی در مجله های معروفی آلم

 یاد می شد، به نشر رسیدند.« اقتصادی څیړنه»بنام 
در چوکات توأمیت یک تعداد کتب آلمانی که ممد درسی بودند به دری یا پشتو ترجمه گردیدند. هم چنین به کمک 

اصطالح اقتصاد از  4.000از توأمیت وبا همکاری یک کمیته استادان قاموس اصطالحات اقتصادی دارای بیش 
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