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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٨/ ٠٣                                                               احسان اهللا ارينزى  
  

  !بياييد آه با سرنوشت مردم بازى نكنيم
  

حدى سريع افزايش مييابد دوستى حكايت آرد آه تعداد مكاتب و موسسات تحصيالت عالى خصوصى در افغانستان ب
  .ن در بسيارى از ممالك دنيا ديده نشده باشدآظير نآه شايد 

فغانها ضعيف، ولى عالقمندى به آاپى آردن آار دگران شديد  ابتكار در بين اۀسالهاى پيش من شنيده بودم آه قو
  .ميباشد

نقدر آشمش آ چهار سال بعد –ورد، ظرف سه آ آشمش پاآى يا آارتن سازى مى ۀن سال ها وقتى يك آسى فابريكآدر 
بور ن از حد آشمش موجود در افغانستان زياد شده و همه مجآازى تاسيس ميشد آه ظرفيت توليدى پاآى و آارتن س

  !بودند آه با ظرفيت آمتر آار آنند و در نتيجه هيچكس مفاد نميكرد
مدن حكومت حامد آرزى و آاز  بعد. رواج شد) تانك تيل(بعداز سقوط حكومت داآتر نجيب اهللا ساختن پمپ ستيشن ها 

 در نكه بعضى از جاده هاى عمومى، سرك هاى درجه دوم آشور قيرريزى شد، سرمايه گذارىآاز  مخصوصًا بعد
ر آاآا دو پمپ استيشن را در ساختن پمپ ستيشن ها بحدى به افراط گراييد آه در بعضى نقاط آشور، مثًال دو پس

  ! پنجاه مترى هم ايجاد آردندۀفاصل
نكه وزارت هاى معارف و تحصيالت عالى آشور به سكتور خصوصى اجازه داد تا مكاتب و موسسات آاز  و بعد

گى آسى در لشكرگاه چند دآان خامه  آار به جايى آشيد آه قرار شنيد نمايند،تحصيالت عالى خصوصى را ايجاد
و موسسه: (ن نوشتهآهم را به آرايه گرفته و در لوحه آارى پهلوى    )!د پالني خان د لوړو زده آ

شاگردان صنوف ششم مكاتب بعضى واليات، به شاگردان .  عجيبى استۀرودوران حكومت حامد آرزى واقعًا د
همه ميدانند آه پوهنتون هاى سابقه دار آابل، ننگرهار، بلخ و هرات !  نهم و دهم درس فزيك و هندسه ميدهندصنوف

موزشى از قبيل البراتوار، آتابخانه، مواد درسى و آر امكانات ئعمير مناسب، استادان ورزيده و سابعلت نداشتن ت
قاى آرزى بنا بر آندارد، ولى وزارت تحصيالت عالى نقدر ارزش آن در دنيا آيره مشكالت عظيمى دارند و اسناد غ

دگر دولتى ساخته و به ده ها موسسه تحصيالت عالى ) پوهنتون (٢٠پاليسى هاى تباهكن مصلحت انديشى، تقريبًا 
خصوصى اجازه داده تا بدون در نظر گرفتن نورم ها و سندرد هاى جهانى يا منطقوى چند تا اتاق را به آرايه بگيرند 

  .نصب چند تا لوحه نمايشى و استخدام چند تا ليسانس بكار و آاسبى بپردازدو با 
ين موسسات خصوصى واقعًا خوب آار آنند و استادان مسلكى و دلسوز داشته باشند، جاى ا ينكه شايد بعضى ازا در

  .قى همه در اثر همان حس آاپى گرى افغانى ساخته شده و عاقبت چندانى نخواهد داشتاشك نيست اما ماب
 ٢٠٠١ – ٩١در سال هاى . ن بودمآخدمت تقديم مينمايم آه خود شاهد حاال چند سال به عقب ميرويم و داستانى را ب

چون آرايه خانه ها بلند بود، با يك . اييجانب بعلت مشكالت عظيمى آه در آابل وجود داشت به پشاور پناهنده شدم
نوقت دو آدر . در يك خانه زنده گى ميكرديميف بودند، فاميل گرامى ازبك آه از واليت بلخ و مردم بى نهايت شر

 ما نيز ۀاز تصادفات روزگار دختر همساي. ددختر بنده در صنوف هفتم و هشتم ليسه بى بى ام سلمه درس ميخواندن
از گذشت  بعد. خوانندرا به ليسه ام سلمه تبديل نموده و با دختر آالنى بنده يكجا به مكتب ميرفت و يكجا درس مي خود

اينطرف به ه پنج، شش ماه دخترم بمن گفت آه دختر همسايه با حجاب سياه از خانه بيرون ميرود ولى از چند روز ب
نجاييكه سرپرست اين خانواده دوست من و مقيم المان بود، يكروز بعد از نان شب موجب زحمت آاز . يدآمكتب نمى 

مادر آالن دخترك آه زن بسيار مهربان و . وال دخترك خانواده شدمهمسايه شده و ضمن احوال پرسى جوياى اح
راستگو بود گفت آه نواسه اش صنف هشتم ليسه ام سلمه را ترك نموده و در صنف يازدهم يكى از ليسه هاى دگر 

د و معلوم ميش) بيگانه( دخترك بنده در صنف هشتم ۀاندام خوب داشت، قرار گفت اين دخترك آه قد و. شامل شده است
خانه گى واقعًا  از درس هاى  خود  موصوفه بعلت مهاجرت ها و تكاليف بي. مناسب صنوف يازدهم و دوازهم بود

بهر صورت از . خطاب ميكردند) معلم صاحب(عقب مانده و بعضى از شاگردان صنوف پنجم و ششم ليسه به وى 
 چهار ماه بعد باز –يدم آه همان دخترك سه بعد ها شن. ينكه خيريت بود و دخترك همسايه به مكتب ميرفت خوش شدما

. شد) نپوهنتون افغا(ير داد و از صنف دوازدهم يكى از ليسه هاى خصوصى ديپلوم گرفته و شامل يرا تغ مكتب خود
ى طب داشت و دختر همسايه ما هم آه دگر صاحب خانه مستقل هم شده آمثليكه پوهنتون افغان در  ن وقت پوهن
پوهنتون سيد (به ) پوهنتون افغان(ينده اين دخترك زحمتكش از آظرف دو سال . آرده بودبودند، شوق داآتر شدن 

سند (از دو نيم سال تحصيل  سه پارچه گرفته و بعد) پوهنتون احمد شاه ابدالى(و از انجا به ) جمال الدين افغانى
ان اناث در شهر پلخمرى ورد و اينك سالهاست آه به آار تداوى مريضآدر طبابت امراض زنانه بدست ) ورادآت

  ! واليت بغالن مصروف است



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  
وردم آه مكاتب و موسسات تحصيالت عالى خصوصى، اگر خداى نخواسته تابع قانون و آاين قصه را بخاطرى به ياد 

دم بكلوريا پاس آ سه سال از –مقررات نباشد و يك مرجع مسوول پرسان آننده وجود نداشته باشد ميتواند آه ظرف دو 
  !انس بسازند و حتى به آسانى ديپلوم بدهند آه روى صنف و استاد و آتاب را نديده اندليس

 سه ديپلوم –من شنيده ام آه چند تا از بزرگان دولت فعلى آه در وقت جنگها فرصت ديپلوم گرفتن نداشته، حاال دو 
  !گرفته اند

ليسه و موسسات تحصيالت و مسلكى موزشى خصوصى در مقاطع ابتدايي، آبگمانم شروع اين بحث تعدد مراآز 
ن را با قصه از دخترك همسايه ما همراه بسازم تا باشد آه هدفى را آه در پيش گرفته آبود آه خواستم  خصوصي

نكه دخترك همسايه ما به آار آ دختر بنده پوره هشت سال بعد از قابل تذآر است آه دو. بودم، به شما حالى بسازم
  ! از پوهنتون ديپلوم گرفتندتداوى مريضان اناث پرداخت،

در  آه افغانستان را از نظر داشتن آبا حفظ احترام به موسسات و استاتيد يكه به آار خود عشق ميورزند و ميخواهند
ين مكاتب و موسسات  اآه از ي نشان بسازيم آه چه بسا بيسودانهاى ملى و مسلكى، به پاى خود ايستاد بكنند، خاطر

  !پلوم خواهند گرفت و با سرنوشت مردم و آشور خود ناشيانه بازى خواهند آردتحصيالت عالى خصوصى دي
  

  پايان
 

 
  


