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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 س بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تما. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  ٢٠٠٩مارچ ، ٢     ٦                                                                                                     حميد عطاء  ا دم
 

  نو جوانان قهرمان
  و استثنائات

 
ن شامل دختر و   اعالن گرديد که از ميان  هشتاد هزار نو جوا١٣٨٨در هفته جاری نتايج امتحان کانکور برای سال 

  .پسر،  تقريبا نيمه ان در مؤسسات تعليمی عالی انتخاب گرديدند که بهمه شان مبارک باشد
 

  .ارزومندم تا امتحانات کانکور بدون هيچگونه تقلبی سپری شده باشد تا حق انانيکه مستحق اند پامال نگرديده باشد
ه با اين دانش اموزان برخوردم  که خواستم انرا با عده يی همزمان با اعالن  اين نتايج به چند برجستگی ويژه در رابط

  .از هموطنان در ميان بگذارم
  
  جوانان با استعداد و پرتالشی را ميبينيم  که  نمرات خيلی بلند رابدست اورده اند و در رأس آنها جوان پرکار و با -١

  نمره  بيرقدار اين  لشکر علم و دانش ٢٤٦٫٥فتن  ميباشد که توانست با گر محمد امير فرزند محمد حسيناستعداد  اقای
  .. گرديده و  شامل رشته طب معالجوی پوهنتون کابل شود

  
  .  وجود يک فاميل جوان در لست اين پيروز شدگان، چشمگير و قابل توجه است-٢

 اقای عبدالکريم فرشته ، هدی و احمد مصطفی فرزندان:  اين فاميل جوان که شامل دو خواهر و يک برادر بنام های 
اين سه خواهر و . فروتن ميباشند، با گرفتن نمرات بلند شامل رشته های طب معالجوی و انجنيری ساختمانی  گرديدند

 مکاتب خويش فارغ گرديدند که خورد ترين ١٢برادر با وجود تفاوت  سن ميان شان، هرسه  با درجه  اول  ازصنف 
نست مکتب  را تمام نموده و بعد از امتحان کانکور به رشته طب کامياب  سالگی توا١٤انها  دوشيزه  هدی در سن 

گردد، چنانچه خواهرش  دوشيزه  فرشته هم بلند ترين نمره را در بين  دوشيزگان شامل در کانکور، بخود اختصاص 
  .داده است

  .اين نوجوانان مايه افتخار پدر و مادر، که خودشان نيز اهل دانش و فضلند ميباشند
  
  نکته مهمتر بنظرمن در رابطه به دانش اموزان برجسته ، اين اميد اينده کشور ما  مسئله بورس ها و جذب شان به -٣

  .بعضی از پوهنتونهای  خارج از کشور اند
چنانچه ميدانيم، مدتی قبل از شاگردان ممتاز فارغ شده از مکاتب دعوت بعمل امد تا جهت گرفتن بورسهای تحصيلی 

قه ازمون شده، تا چند صد جوان  برجسته تر را  از ميان برجسته ها  برای تعليم به  يکی از کشور ها داخل يک مساب
  .بفرستند

  
  !. رشتهء اين بورسها تاهنوز تعيين نشده و بعد از رفتن اين جوانان  برايشان از جانب کشورميزبان   تعيين ميگردد

انچه قابل انديشه ميباشد اين است که تعداد زيادی از جوانان با استعداد و اميد اينده کشور ما  بعد از انهمه تباهی و 
  .برباديکه  طبقه علمی و انديشمند  کشور ما  از کودتای ثور ببعد داده اند، به يک اينده مبهم و مجهولی دعوت ميشوند

تی به کشور ميزبان ميروند غالبا در رشته هايکه مورد عالقه شان نبوده و اکثرا  اين چشم اميد نسل علمی آينده کشور وق
رشته های غير اساسی برای ترقی و تعالی کشور ميباشد معرفی  ميشوند که سبب دلسردی و يأس اين فرزانه گان 

ران ناپذيری را گرديده، شعله های استعدادشان بسرعت فروکش کرده  و کشور ما بصورت ديگری ضربه دردناک و جب
اين جوانان غالبا با از دست دادن چانس شان در تعقيب رشته های مورد عالقه شان درکشور وهمچنان  . متحمل ميگردد

،  .وضعيت نا بسامان کشور، از عودت بوطن خود داری کرده  بدين ترتيب  يک قشر با استعداد خود را از دست ميدهيم
  .يا نا اگاهانه  سبب کشتن استعدادهای برجسته و نو پای جوانان ما ميگردندکه اوليای امور در کشور اگاهانه و 

 
بنظر من اگر رشته های  تحصيلی قبل از دخول در امتحان اينگونه بورسها ، تعيين گردد شايد بتوان تا اندازه زيادی جلو 

ی مورد عالقه اش يکی را انتخاب پاشيده شدن استعداد های جوانان خود شويم  چون هر کانديد  ميتواند  بين رشته ها
نمايد  و درصورتی که در رشته مورد عالقه اش در اين بورسها  بهدف نرسيد چانسش را در مؤسسات تعليمی داخل 

بايد منکر اين . کشور از دست نميدهد و ميتواند در اينده  به گونه مناسبتری در خدمت وطن و هموطنانش قرار گيرد
 داخل کشور هم ميتواند استعدادهای شگوفان اوالد وطن را پر بار نموده و از ان شخصيت نباشيم که مؤسسات تعليمی



  
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 ا تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با م. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

مسئولين کشور بايد با تشکر از کشور های دعوت کننده بخواهد تا جوانان مارا در رشته هاييکه . های دانشمندی بار ارد 
  . د ها باشندبه ان ضرورت داريم بپذيرند، نه اينکه باعث به خاکستر کشيدن اين استعدا

 
 . اين جوانان و استعدادهايشان امانتی بردوش اوليای امور اند، که در رشد و نموی شان نبايد بی توجهی  شود


