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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۲۰۱۵/۱۲/۱۱ آصفي خوشحال

 
 شوې لنګې بیا غواګانې چارواکو د فساد؛ کې بورسونو په

 
 ۱۰۰۰کال لپاره افغان محصلینو ته د ( ۲۰۱۶هند له افغانستان سره د ښو اړیکو د ال پیاوړتیا په موخه د راتلونکې )

او ماسترۍ سربېره د ډوکتورا دوره هم شامله ده. د افغانستان د بورسونه ورکوي. په دې بورسونو کې پر لېسانس 
لوړو زده کړو وزارت وایي، چې شل تنه به په هند کې د ټولنپوهنې، تاریخ، مالیې، اقتصاد، کرنې او نورو برخو 

 کې د ډوکتورا لپاره معرفي شي.
کې فساد دومره ریښې ځغلولي چې آن دا په داسې حال کې ده چې د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز وایي چې په هیواد 

په دولتي ادارو کې یي سیستم له منځه وړی او له یادې پدیدې سره یي مبارزه له ستونزو ډکه کړې ده. د یاد بنسټ 
په باور په افغانستان کې اداري فساد بیالبیل عوامل لري، درغلي او د قانوني اسنادو سوځول، د حقیقت پټول، له 

ي چلند او له دندې په دولتي بستونو کې د ګمارلو پر مهال بې مورده او غیر قانوني توګه ګټه خلکو سره غیر انسان
 اخیستل.

هر کال یو شمیر هیوادونه د افغانستان له لوړو زده کړو وزارت سره د سلګونو تحصیلي بورسونو مرسته کوي او 
د افغانستان د فاسد نظام له ره بهر ته ځي خو په دې توګه ګڼ افغان  زده کوونکي د لیسانس، ماسټرۍ او دوکتورا لپا

بورسونه حقدار ته نه سپارل کیږي او په دې لړۍ کې پراخ فساد شتون لري.  ویل کیږي چې د امله تر ډیره دغه 
لوړو زده کړو وزارت یو شمیر چارواکي په دې تحصیلي بوروسونه کې درغلي کوي او د زرګونو ډالرو په 

پلورل کیږي او په دې په لوړو ډالري قیمتونو دغه تحصیلي بورسونه  .ازار کې پلورياخیستلو سره یې په تور ب
 په رښتینې توګه د بورس مستحق وي. توګه هغه چاته بورس نه رسیږي چې په 

په تور بازار کې په لوړ قېمت پلورل کېږي او دا کار له کلونو کلونو دلته تحصیلي بورسونه هم په تجارتي شکل 
دې برخه کې وزیران، د وزیرانو سالکاران، د دولتي ارګانونو رییسان، مدیران، د ولسي جرګې او په  .روان دی

مشرانو جرګې وکیالن، والیان، ولسواالن او آن د وزارتونو ویندویان هم خپله خپله ونډه لري. دوی هر یو په 
 بهر ته د بورسونو له الرې استويبورسونو کې خپلې ټاکلې ونډې لري، ځینې یي خپل اوالدونه، وریرونه، خپلوان 

داسې راپورونه هم شته چې ځینې یي بیا خپله ونډه بورسونه په تور بازار کې له لوړو ډالري قیمتونو پلوري. آن او 
 .وزارت هر بورس په دوه سوه زره افغانیو پلورلی دی د لوړو زده کړو

له امله لومړی او دویم مقامونه خپل کړي دي خو اوس که څه هم افغانستان په تیر کې په اداراتو کې د فساد د شتون 
په  دا دی د پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې هم دغې پدیدې ریښې کړي دي. د ځینو راپورونو پر اساس

و مقررۍ، په بورسونو کې وړتیا په پام کې نه نښونځیو او پوهنتونو کې د بډو ورکړه، په رسمي ځایونو کې د خپلوا
د وروستیو . هغه موارد دي چې د پوهنې او زده کړې بهیر یي په فساد ککړ کړی دیکانکور کې فساد په او  نیول

یې تر  يویل کیږي چې د لوړو زده کړو وزارت داسې کسانو ته بورسونه ورکړي چې فیصدراپورونو له مخې 
د دولسم د فراغت سند هم  حتا داسې ګنګوسې هم شته چې داسې کسانو ته بورسونه ورکول شوي، چې .شپېتو ټیټه ده

 .نه لري
د ؛ خو نه یوازې دا چې ډیری وخت په لوړو زده کړو وزارت کې د فساد راپورونه ورکول شوي ديکه څه هم 

هم یو شمیر بهرني سفارتونه ؛ بلکه لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو په وېشنه کې فساد کړی دی
 .د قومي وېش پر بنسټ ورکوي تحصیلي بورسونه د سیاسي اړیکو له الرې او

ډیر شمیر تحصیلي بورسونه د دې پر ځای چې د شرایطو واجدینو ته ورسیږي، داسې په افغانستان کې له بده مرغه 
 کسانو ته ورکول کیږي چې یا خو له چارواکو سره خپلوي لري او یا هم زورواکان وي. 

چې تر دې وړاندې هم په دغه وزارت باندې د فساد تورونه پورې شوې وو او د تحصیلي دا په داسې حال کې ده 
 .بورسونو په برخه کې د پراخ فساد راپورونه ورکړل شوي وو
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

حکومت باید په تحصیلي بورسونو ویش کې د اداري فساد او ستونزو مخنیوی وکړي؛ څو د هېواد راتلونکی نسل له 
 ل او خپل هېواد ته د خدمت جوګه وګرځي.وخت سره سم په عصري علم سمبا
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