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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  

 ٠٥-٠١-٢٠١١  نيټه                                   ابراهيم نعيمی :ليکوال
 

  کيفيت؟ که دزده کړو زياتوالی او په افغانستان کی دپوهنتونو
 

خه واوريدل شی چی دګران افغانستان په يوه ګوټ کی دنوی پوهنتون دبنس ډبره  هرکله چی دجمعی رسنيو
وده شوه، هرافغان ته دخوښی احساس ورپيدا کوی او ي ړی خوښی او ک ان وياړولولی پارول د دانسان په وجودکی 

ير هيوادونو کيږی چی ښه دی زموږهيوادهم دنړی دنورو ډيرمرکزونه دافغانی  دزده کړو دلوړوتعليماتو په 
 .بچيانودروزنی لپاره لری
ير ړی او زه هم ديوافغان په  زده  توپک داستعمال په بدل کی خپل بچيان دلوړو ډيره خوښ يم چی افغان ولس دج

وافغانی ز کړو وی تر ه زده او لميان او پيغالنی دنوی عصرلوری ته وه خه  دويجاړشوی  دپرمختللی تکنالوجی 
نه راته پيداشويده خوښيو ولی سره ددغو. افغانستان دابادی لپاره ګټه ورنه واخلی ه اندي . ډيروخت کيږی چی لږ

نه دهيوادوالو ړی ډول دعالمانو او او غواړم دغه اندي ان اره شريکه لپ اقناع  سره دخپل پوهاوی او استادانو په 
  .کړمه
تلی دی او په هيوادکی دسيالی دود زموږ که پرمنفی اوناسالمو ډيروخت دسيالی دغه دود ډيرغ  ناوړه پايلی لری 
ل  ولی پرمثبتو او. باندی هم سيالی شدت مومی کړونو ګټوروکړونوکی سالمه سيالی دپرمخت لپاره ښه وسيله ګ

داډيره ښه ده چی د هيواد دهری سيمی .  الس راوړل دیتحصيل په خه يوهم دعلم او ددی ګټوروکړونو. کيدای شی
 پرمخت کی په فعال ډول مرسته وکړی او عام ولس دزده کړوښه مرکزونه جوړکړی، ولس ددی مرکزو په ساتنه او

خه زده کړه وکړی او ی  ی سيمی خلکوته وښيی چی هغه هم ددغه ښه بيل په يوه ګټوره سيالی الس پوری  دګاون
ی سيمی په دی الره کی نورپه خپله سي کړی او ورورګلوی  په دغه ډول د. چټک ګامونه اوچت کړی مه کی ترګاون

وپه ګران هيوادکی مثبت او په چاپيريال کی تجربی او   .ګټوربدلونونه راشی السته راوړنی سره شريکی کړی تر
نه داده چی دلوړو  دزده کړو) صلينومح(په جوړولوکی دومره بيړه کيږی چی د پوهيدونکو تعليمی مرکزو زمااندي

ول شوی دی ه  ډيری وخت لکه نورمسايل سيالی توکميزه، ژبنی، سيمه ايزه او. کيفيت بيخی دپامه غور سياسی ب
 .خپله کړی ده

يرشوتقريبأ په هرواليت کی يو په  زموږهيواد. ياهم د جوړيدو په حال کی دی پوهنتون جوړشوی دی او که پوره 
سره ددی چی نړيوال پراخی اقتصادی مرستی . ډيری ستونزی لری.  دیسره مخامخ ناخوالو اوسنی حالت کی دډيرو

که . ډير محسوس نه دی جوړيدنی کار په پرتله دبيارغونی او مرستو په وجه ددغو کوی ولی دمختلفوعواملو ماته 
لی می دجمعی رسنيو نه پيداشوه چی ډير لپاره ودانی شتون نه  دښوونځيوو خه ارويدلی چی حتی دماشومانو داندي

ولی اړتياوچی   اولری ه کيدای شی چی په هرواليت کی ديو پوهنتون  ن په ازاده هوا کی لوست ته ادامه ورکوی، نو
يږدو، پوره وی  په نړيوال ستندرد په رښتيا  .دپوهنتون نوم ورباندی ک

رهار په اويايموکلنوکی دکابل پوهنتون او ه سره ددی چی په هيوادکی بشپړامنيت و. پوهنتون موجودوه هم دنن ه، هر
رهار له کبله دکابل او اړتياو نورو او په عادی توګه پرمخ تلله ولی داستادانو، البراتوارونو دپوهنتون ترمن زيات  نن

نيو. توپيروه ددرسی . تربيه په فرمان او فوځ نه کيږی داستادانو. پيسی غواړی اړتياوی پوره کول وخت او که د
سالم  اړتياوی يو په سلهاو په نور اتوارونه، کمپيوترونه، ودانی اوالبر. ژباړنه ډيروخت ته اړتيالری تأليف او موادو

 .مشرانوته اړتيالری اداری فسادنه فارغ حکومت او زړه سواندی د اقتصاد، سالم چاپيريال او
ميليونه ماشومان ) ۵(په هيوادکی «  :تلويزيونی شبکی خبرتيرکړچی داريانا)  زکال٢٠١١ / ١ / ١(تيره شپه

خه بی برخی دی بله لويه ستونره داده چی ډيری ښوونځی ودانی نلری، ښځينه ښوونکی په کافی . دښوونځی تللو
په . پيداکولو زمينی نلری خه فارغ شوی دکار يوه شپه مخکی يی بيان کړه چی دپوهنتونو کچه شتون نلری او

  ».لپاره يوه عمومی ازموينه تيره کړی دکار ی کسان بايدخه فارغ شو راتلونکی کی په نظرکی ده چی دپوهنتونو
خه فارغ کيدل دچاری موندلو ارويدو ددغه خبرو نه زياته کړه چی ګواکی دپوهنتون  لپاره بس نه  می نورهم اندي

ردسره برابری نه . دی، دوباره بايدازموينه تيره کړی ددی ماناداده چی دهيوادپوهنتونونه دلوړوتعليمی موسسودستن
  . دی

ړه ايزحالت کی دومره استادان له کومه شوه چی په نوموړو زه نه پوهيږم چی په دی ويجاړه او پوهنتونوکی  ج
اړوندی  او درسی مواد. ښوونځی ودانی نلری تدريس کوی، درسی خونی دکومی خواسمبالی شوی چی دهيواد

ه په نړيوال معيار ن  نه هم په هيواد کی دګوندونوجوړو لرم چی دپوهنتونو زه پوره باور. برابری شوی اړتياوی 
  . شميره دډيرو پرمختللی هيوادونود شميری سره پرتله کيدای شی دافغانستان دپوهنتونو. جوړونوته ورته والی لری



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

نه وه، ښوونکی  البراتوار. پوری په هيوادکی ډيری ليسی جوړی شوی) زکال١٩٧٨ – ١٩٧٣(راياديږی چی د زما
 .بيا هغه ډول کانه راباندی شوی ده. وهنه وه، ودانی نه وه ولی نوم يی ليسی 

 
  :پړوچارواکوته الندنی وړانديزونه کوم زه دهيواداستادانواواړوندولوړ

ړی مقرره جوړه شی او جوړولو دموسساتو زده کړو لوړو او  په هيوادکی دپوهنتونو– ١ ان باصالحيته  يو لپاره 
و ن اوجوړشی چی په زياته کچه منلی استادا) دسياسی غرضو نه خالص(کميسون   عالمان يی غړی وی تر

 .دپوهنتون دپرانيستلومسلکی برخه وارزوی
دپراکتيک ) پوهيدونکو(پيداکول، د محصلينو  يوکميسون چی دپوهنتون مالی منابع، په راتلونکی کی دچارو– ٢

ه او وری شی، ددغه ارزونی بشپړ مرکزونه په ن  .رپورټ برابرشی په هيوادکی اړتياوی کټ
خه وروسته دلوړو دارزونی او سونو دپورته دواړوکمي– ٣ ورکړه  اجازه  د پرانيستلو د مرکزونو زده کړو پريکړی 

 .شی
نوروعملی  او په بشپړدقت ارزيابی شی د کيفيت، اړتيا له خوا کميسونو  جوړشوی پوهنتونونه دهمدغه دواړو– ۴

 .پربنس غيری اړين پوهنتونونه په نوروکی مدغم شی اساساتو
يړل  دکيفيت دلوړولو ونو همدغه دوه کميسونه دپوهنت– ۵ لپاره پنځه کلن پالن برابر کړی، اړتياوی هردوه کاله و

و شی، داړتياو  پوهنتونونه په نړيواله کچه داعتبار په راتلونکی کی دهيواد دپوره کولومنابع ولټول شی تر 
ی  .ادمه ورکړه شی کلونو ارزيابی ته ترډيرو دغه چاری او او. وړوګر

په بدل کی مسلکی ښوونځی  پربنس الرښونه وکړی چی دغيری اړينو پوهنتونو تياداړ  همدغه کميسونونه دهيواد– ۶
و مهاله او د مسلکی ښوونځيو. په ابادی کی رغنده رول ولوبوی دهيواد جوړی کړی تر  يا خه می موخه لن

ته تحصيالت لکه ميخانيک، نجاری، برقی، دوادانيو . دانجنيرانومرسته کوونکی اونور دپوهنتون ترکچی نه ک
ياه دی ولی افغانی زلميان  نوروهيوادو ااوس دپاکستان اوهمد په لوړه شميره فنی کارګران په افغانستان کی په دندول

ی  .چی داډول زده کړی نلری  بيکاره ګر
ګټوری الری رامنځته  لپاره تردی ښی او عالمان ددغی جدی ستونزی دليری کولو پوهان او باورلرم چی دهيواد

په اجندأ کی  چارواکی ستونزه دکار اړوند ددی لپاره دی چی دهيواد وړانديز پوهی دا ودلږی تجربی ا زما. کوالی شی
ته  ولی زه وايم چی د. ينی دوستان وايی چی کيفيت به وروسته سموو. بحث ورباندی وکړی ای کړی او ودانی خ

خه بايد   .کږنه وی که نه ورورسته يی چاره ناشونی کيږی دبنس 
 

  په درناوی. پای 
 

  


