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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

 
 ۲۰۱۵/۰۷/۰۶                                                  فرزان احمد

  ایښودل پښه ستوني پر عدالت د

د عدالت پر ستوني پښه کیښوده او د محرومو سیمو ځوانانو ته یې د اماده ګۍ د لوړو زده کړو وزارت له خوا 
 د ولسمشر کرزي په فرمان د ناامنه او کمو پرمختللو والیتونو لپاره د اماده ګۍ پوهنځيپوهنځي دروازې وتړلې. 

د لوړو زده کړو وزارت د قانون په ماتولو سره د عدالت په سږکال د عدالت د تأمین یو نیک اقدام و چې  جوړول
قرآنکریم د عدالت د تأمین څرګند حال دا چې عدالت د یوه نظام د بقا لومړی شرط دی.  دغې ډیوې پښه کیښوده.

عدالت تقوا ته نږدې دی. یوه بله مشهوره امرونه کړي دي، مثالً د یو ایت شریف مفهوم دی چې عدالت وکړئ، چې 
 یلي ووډیر پر ځای هم خوشال خان خټک خبره ده چې یو نظام له کفر سره چلیدی شي خو له ظلم سره نشي چلیدی. 

 :چې
 عدالت د ټول جهان دی  عبادت د یوه ځان دی

 
برخو کې د پوهنې او لوړو زده  په تیرو کلونو کې د افغانستان دولت بریاوې هم درلودې او ناکامۍ هم. د بریاو په

کړو د کمیت په برخه کې بریاوې یادیدی شي، که څه هم کیفیت ال اوس هم تر لویې پوښتنې الندې دی. خو متأسفانه 
د کمیت او السرسي په برخه کې هم د هیواد د بیالبیلو سیمو تر منځ تفاوت تر اټکل اوچت دی. مثاٍل د سږکال د 

ل بیا ل حق یوازې څلور فیصده خو یو باو ساده مثال ته وګورو یو والیت د خپل ایډیکانکور له نتیجو څخه که ی
 دی. یعنې د نه منلو چنده  ۶۳و تقاوت فیصده اخیستی دی چې د ټیټو او جګ ۲۵۰٪

د . د وروسته پاتې سیمو د محرومیت سبب یوازې ندهشفافه چې په هیڅ صورت  کاشکی د کانکور پروسه شفافه وای
ندی، بلکې زورواکي، فساد او مافیا یې هم مخې ته خنډونه جوړ کړي دي. په زیاترو والیتونو کې خرابوالی امینت 

حل شوي کلي ګانې په شاګردانو ویشي او اعالن هم کوي  کي د کانکور صحنې ته ورځي، اوزورواکي او چاروا
د والیتونو د هر کال د کامیاب شي. لوړو زده کړو څوک ناکام نشي او باید ټول الیت څخه باید له وچې د دوی 

وروسته پاتې او غرني  و. یو تر ټولبریالیو فیصدي هر کال ډراماټیک بدلون کوي چې له ورایه د درغلۍ چیغې وهي
شامل کړي و کسان  ۸۰۰بل والیت دوه کاله مخکې لوړو پوهنځیو )طب، انجینرۍ، اقتصاد، حقوق، ژورنالیزم( ته 

، پداسې حال کې چې د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې د دغه والیت ښوونکو د والیتونو زیات و ۲۸چې تر 
تدریس تر ټولو ټیټ معیار هم نه و پوره کړی. خو تیر کال چې د دغه والیت د کانکور ناظر ټیم یو څه ټینګ 

لوړو پورې شاګردان  ۱۸۰تر نظارت وکړ، د محرومو والیتونو په لست کې راغي. یوې لیسې دوه کاله مخکې 
 ۶پوهنځیو ته معرفي کړي و، حال دا چې په وروستو دوه کلونو کې چې وزیر یې خپل!!! نه و، خپل طبیعي شمیر 

 کسان لوړو پوهنځیو ته بریالي کړي و.  ۸یا 
داسې اوازې او ګونګوسې هم شته چې د لوړو پوهنځیو د کابل سهمیه په لوړو ډالري پیسو خرڅیږي. که څه هم کره 

و د کابل ښار د اوله نمره ګانو ناکامي او یا ټیټو پوهځیو ته تلل او له ډیر وروسته پاتې والیت څه شواهد نشته خ
کسانو کامیابي دیو لوی فساد، زورواکۍ، د سیستم د ناکاره توب او مافیایي کړیو شتون  ۸۰۰لوړو پوهنځیو ته د 
 یقین ته نږدې کوي.

په تناسب لوړو زده کړو  ړلو تر ټولو ښه الر د والیتونو د نفوسد دغه محرومیت، بې توزانۍ او فساد د له منځه و
ته د سهمیې ورکول دي. دغسې سهمیې په ګاونډیو ملکونو کې هم ورکول کیږي او په افغانستان کې یې هم ډیر 

  مثالونه شته:
  د هماغه والیت د نفوس په تناسب ټاکل شوی دی. د غړو شمېرد هر والیت لسي جرګه کې په و (1
 ورکړل شوې ده. نفوسو په تناسب سهمیهقومونو د په ملي وسله والو قواوو کې د  (2
 بهرنیو تحصیلي بورسونو ته د والیت د نفوسو په تناسب د محصلینو سهمیه تعینیږي. (3
 او داسې نور. حج ته د هر والیت د نفوس په تناسب د حاجی صاحبانو سهمیه ورکول کیږي، (4

 ځو ته د عدالت د تأمین په خاطر ورکړل شویده. سهمیه ښ ٪۲۵په ولسي جرګه کې هم 
کیفیت ممکن تر پوښتنې الندې راشي. دا سمه ده چې د لوړو زده کړو پدې صورت کې یوه پوښتنه دا پیدا کیږي چې 

ته ورته یو حالت و، کیفیت ټیټ و او او تاالن د کیفیت پر سر باید معامله ونشي، خو په تیرو کلونو کې چې چور 
ه شي چې سهمیه یې په صورت کې د هر والیت زورواکي پود سهمیې  بهدی. له بلې خوا د کیفیت د تأمین لپاره 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه 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

 

خپل والیت څخه تر ټول وړ کسان لوړو زده کړو ته راشي. بل وړاندیز دا له مشخصه ده او بیا به کوشش کوي چې 
 مو والیتونو ته د اماده ګۍ پوهنځیوګه وروسته پاتې او محروې د متممې برخې په تد برنامسهمیې د و او دی چې 

د اماده ګۍ پوهنځي ته د شمول  تر څو لومړی شاګردان لوړو زده کړو ته اماده او بیا یې داخل کړي.جوړ شي 
خیصول او ځکه سهمیه د یوداسې فرمول له مخې جوړه شوې وه چې هر کال یې محروم والیتونه په ډیره اسانۍ تش

پکې له نورستانه تر بادغیسه او له پکتیکا تر بدخشان او له لوګره تر دایکندي مستحق شاګردان په نښه شوي و. 
 ه وه. مطلق ملي او افغانستان شموله پروژیعنې 

 د مدني ټولنې، ملي شورا او نورو زړه خوږو اشخاصو د هڅو په نتیجهدوه کاله مخکې د همدې هڅو په ترڅ کې 
ولسمشر په فرمان د اماده د وخت د  ، د لوړو زده کړو د وخت د وزیر په وړاندیز، د وزیرانو شورا په تأئید او کې

ي ه دفاع وکړي، او د اماده ګۍ پوهنځوزارت ونه شو کولی د سهمیې د مسئلې ټینګهم ګۍ پوهنځی جوړ شو. که څه 
ې امید و چې سږکال به د تیرو دوه کلونو له درسونو په عملي کولو کې هم زیاتې کم کاري تر سره کیدې، خو د د

تره شي، خو متأسفانه د لوړو زده کړو نوي مشرتابه پروسه په ټپه  څخه په زده کړو سره پروسه اصالح او منظم
توقفول د وزیر یا وزارت کار او  حکمولټولې. د ولسمشر  ودروله او د دغه توقف لپاره یې ډول ډول بهانې

 یا د لوړو زده کړو رهبري له قانونه خبره نده او یا تر قانون اوچته ده. صالحیت ندی، خو
زما یو دوست څو کاله مخکې د یو مثال له ذکر څخه یې تاسو په اهمیت ښه پوهیدای شئ: دا یو لوی د خیر کار و. 

فګان د عملي د محرومو سیمو د ټیټ تعلیمي حالت څخه شکایت وکړ. ما ورته وړاندیز وکړ چې د خپل تشویش او خ
برطرفه کولو لپاره د خپلوانو او دوستانو څخه یو یا دوه شاګردان کابل ته راوله، د کانکور د اماده ګۍ، اوسیدو، او 

او له دغو ځوانانو به تکړه ملي  سهم به ادا شيملي، افغاني، اسالمي، انساني او وجداني غذا خرڅ یې ورکړه، ستا 
. پداسې حال کې چې د دغه دوست ډالر تخمین کړ ۱۰۰په اوسط ډول و . د یو کس لګښت مکادرونه جوړ شي

مثالونه ښه ډالرو میاشتنۍ صدقې ته حاضر نه شو. دا یو مثال و، نور    ۱۰۰ډالر وه، خو د   ۶۰۰۰میاشتنۍ تنخوا 
ګۍ  د اوالدونوسره دغسې مرستې کوي. خو د امادهخپلوانو او دوستانو  ،وانشته چې زموږ ډیرو دوستانو د غریب

فیصدو د  ۱۰هر کال پرې د  اوکسانو ته دغسې زمینه جوړه کړې وای  ۴۰۰۰ یې  باید په لومړي کالچې پوهنځي 
 .، دغه ستونزه په ډیره لویه پیمانه حلولهزیاتیدو پیشبیني شوي وه

لت د دودغه ډول پروګرامونه جوړول او عملي کول  اخو له یوېد دولت کار له انفرادي هڅو سره توپیر لري، 
 د مقایسې وړ ندي.هغو سره فردي  لهدولتي امکانات خوا  ېبلله قانوني مکلفیت دی او 

خپل سمت یا قوم یا لوړولو او نورو په ځپلو به  هغه مشران او سیاستوال چې فکر کوي د ځینو سیمو یا والیتونو په
او خپلو راتلونکو نسلونو سره جفا او ګټه وکړي، باید پدې پوه شي چې په نهایت کې له افغانستان ګوند یا تنظیم ته 

ځکه دوی د هغه هیواد نیم بدن په معنوي ډول فلجوي چې دوی او راتلونکي نسلونه یې پکې ژوند  خیانت کوي
ن خلدون له فلسفې غربیانو ګټه واخیسته، د ښار او کلي، وروسته پاتې شهور اسالمي ټولنپوه او فیلسوف اب. د مکوي

او خپل هیوادونه یې له ثبات، پرمختګ او  اباد توپیر یې تر ممکنه بریده له منځه یووړاو پرمختللي، محروم او 
، خو زموږ ځینې مشران له دغې رڼا څخه نه یوازې دا چې ګټه نه اخلي بلکې د دغو عدالت څخه برخمن کړل

ح ده چې که نور پاتې واض غانستان نیم وجود فلجوي، نو داتفاوتونو د ژورولو لپاره شعوري کار کوي. که دوی د اف
نیم بدن روغ هم وي، کار نشي کولی، نو پدې اساس د تعصب او بیلتون دغه ډول کړنې د افغان او افغانستان سره 

او په وړاندې  هڅې نورې ونه زغميد لوړو زده کړو دوزارت د دغه ناروا عمل په شان خیانت دی، او باید ملت 
 .یې ودریږي
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