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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

نغو   ٨/٥/٢٠١٠،  غزني                             خپلواك  ر
  
 

  نتايج و مشکالتپوهنتون نوبنياد غزنی، 
  

تعليم و تربيه اساس يک جامعه را می سازد، هر کشور و جامعه يی که از لحاظ کيفيت و کميت تعليمی در سطح 
يکی از . عرصه ها نيز می داشته باشدبااليی قرار داشته باشد، بدون شک دستاوردهای گسترده و وسيعی در ديگر 

 افغانستان که باعث ادامۀ بحران چندين دهه در کشور گرديده است، همين مسأله فقر سواد يا به مشکل آفرينمسايل 
به صورت مجموعی، اين  . اصطالح معمول، مشکل بيسوادی و پايين بودن کيفيت سطح تعليمی در کشور است

 آنرا احساس می نمايد، مشکل زایو بيش همه واليت های کشور موج های  کم است که بزرگ مشکل، يک مشکل 
 گستردۀ امنيتی مواجه بوده و از سوی ديگر، ِاشکالاما واليت غزنی يکی از واليت هايی است که از يک سوی با 

 تعليم طرزوفايی با اين وجود، در اين اواخر، جهت پويايی و شگ . توجه به معارف و تعليم در آن کمتر ديده می شود
به راه افتاده است، که ما می توانيم، از تاسيس پوهنتون غزنی و چندين دارالمعلمين در اين و تربيه تالش های گسترده 

واليت سخن گفت، هر چند اين نهادهای تحصيلی و تعليمی نوپا بوده، اما در مدت کمی با برخورداری از رهبری و 
ما در  . های خوبی داشته که کم از کم توانسته پاسخگوی نيازمندی های اهل علم و دانش باشدمديريت خوبی، دستاورد

احمد شاه رفيقی رييس پوهنتون غزنی ترتيب يافته، پوهندوي اين گزارش کوتاه خود که برمبنای سخنان و گفته های 
در اين واليت را به بررسی و  پيشروی اين نهاد تحصيلی نوبنياد مشکالت و نتايجکوشش خواهيم کرد، وضعيت، 

  : پژوهش بگيريم
پوهنتون غزنی که زمانی در پارک حضرت حکيم سنايی مستقر بود، از دو سال به اينسو به صورت رسمی در شهر 
غزنی فعاليت داشته هم اکنون در يک ساختمان شخصی جابه جاست و در مدت کمی توانسته است، پيشرفت های 

 هزار جلد کتاب و ٣٠، از تاسيس يک کتابخانۀ بزرگ با داشتن موردا می توانيم در اين خوبی داشته باشد؛ چنانکه م
در جريان تدريس استفاده از سيستم پروجکتور را به طور نمونه يادآوری نماييم؛ چيزی که تا هنوز در پوهنتون های 

  . ديگر کشور يا وجود ندارد و يا هم به سطح محدود از آن استفاده می شود
:  تحصيلی در آن، می گويدروش و چگونگی  تاسيس اين نهاد صرورت رفيقی رييس اين پوهنتون در مورد آقای 

تعليم و (  خورشيدی به فعاليت آغاز کرد و هم اکنون با داشتن دو فاکولته ١٣٨٧ جوزای سال ٥پوهنتون غزنی در "
رشته های اگرانومی و  {و زراعت} رشته های تاريخ، دری، پشتو، بيولوژی، عربی و کمپيوتر ساينس{ تربيه

هر چند . "  تن زير پوشش آموزش های مسلکی قرار داده است٢٥ شاگرد را با داشتن ٧٠٠در حدود ) هارتيکلچر
کمبود کادر علمی يکی از مشکالت اساسی همه نهادهای تحصيلی کشور است و روی اين منظور، اکثر پوهنتون های 

اين، پوهنتون نوبنياد غزنی را نيز نمی توان از اين امر  بر بنا رنج می برد، کشور از پايين بودن کيفيت علمی 
راه اما رفيقی در اين خصوص جذب استادان بيشتر با داشتن تجارب و مهارت های علمی بيشتر را  مستثنی دانست، 

 ما در پی جذب شمار استادان در اين پوهنتون هنوز هم کم است،: " حل اين مشکل می داند و می افزايداساسی
 تن از استادان در ٨استادان جديدی هستيم که از تجارب و مهارت های بهتر علمی بهره مند باشند؛ طی سال روان، 

 تقرر مراحلروند تشکيالتی استادان جديد التقرر تکميل گرديده و در آيندۀ نزديک  اين پوهنتون مقرر خواهند شد، 
  ." شان سپری می گردد

يا در بستر  و  امور اين نهاد هم به گونۀ نهادهای ديگر علمی کشور به کندی به پيش می رود پروسۀ اما اينکه 
از : "  خاطر نشان می کندپيشرفت ها و دستاوردهای تازه گام بر می دارد، رييس پوهنتون غزنی در اين خصوص

 خوبی داشته ايم که شمه نتايجبدو تاسيس اين پوهنتون، به اثر سعی و تالش دست اندرکاران اين نهاد، در مدت کمی، 
  : يی از آن قرار زير است

  .در پوهنتون کتاب  هزار جلد ٣٠تاسيس يک باب کتابخانه با داشتن . ١
که در فاصلۀ پنج کيلومتری شهر غزنی در منطقۀ قلعۀ جوز، در حدود  ساختمان جديد پوهنتون باالیآغاز کار . ٢

البته به شمول ديوارهای احاطه، کار  سند ملکيت زمين آن نيز گرفته شده است؛  .  جريب زمين اعمار می گردد٥٠٠
  .دو بالک آن به بهره برداری سپرده شود  درصد پيشرفته و امسال قرار است، ٣٠اعمار آن، 

 و تدوير سيمينارها IDT ايجاد مرکز  HEPانکشاف و بلند بردن سويۀ علمی استادان، به همکاری موسسۀ به خاطر . ٣
 گرديد، ايجادطی اين برنامه که در واليت های مختلف از جمله کابل، باميان، پکتيا و غزنی . و ورکشاپ های علمی

  . استادان با ميتود و روش های جديد تدريس آشنا ساخته شدند
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 اين پوهنتون با تمام پوهنتون  پايۀ کمپيوتر و استفاده از شبکۀ انترنت،٢٥ و انترنت که با نصب ITجاد مرکز اي. ٤
چنانکه اکنون استادان و محصالن می توانند، با استفاده از انترنت از مواد درسی و علمی  .  وصل گرديدی ديگرها

  .  پوهنتون های جهان استفاده نمايند
 کمپيوتر، برای آموزش محصالن، قسمی که محصالن در ساعات درسی کمپيوتر با استفاده از ايجاد مرکز خاص. ٥

  . همين مرکز که در آن چندين پايه کمپيوتر نصب می باشد، به آموزش عملی کمپيوتر می پردازند
دريسی است، در استفاده از سيستم پروجکتور به وسيلۀ استادان در اثنای تدريس؛ اين سيستم که يک سيستم جديد ت. ٦

اکثر پوهنتون های کشور هنوز به کار گرفته نشده است، اما در پوهنتون غزنی در هر ساعت درسی از آن استفاده 
  . می شود

د، با اعمار و تکميل شدن نالبراتوارهای تجزيۀ آب و خاک داريم، اما نسبت کمبود جای هنوز غيرفعال می باش. ٧
  . د شدن نيز فعال خواهورهاان جديد پوهنتون، اين البراتساختم

  
  : و مشكالتکمبود ها 

 الينحل باقی  مشکالتی نيز رو به رو می باشد که هنوزگی ها، با و کارکردنتايج بايد گفت پوهنتون غزنی با اين همه 
ی آقا. والن اين پوهنتون تالش هايی در جريان است، تا اين مشکالت از مسير راه برداشته شودؤمانده و به گفتۀ مس

ما مشکالتی هم داريم، هم اکنون پوهنتون غزنی ساختمان : "  و مشکالت می گويدکمبود هارفيقی با بر شمردن اين 
ما . ندارد، در تعميری که شعبات اين پوهنتون مستقر است، يک تعمير شخصی می باشد که به کرايه گرفته شده است

 آن جريان دارد، اين مشکل باالیديد پوهنتون غزنی که کار در تالش هستيم، تا اواخر اين سال با افتتاح ساختمان ج
  . بدل اعاشه هستندوی می افزايد که بر پايۀ اين مشکل، محصالن ليليه ندارند، و همۀ شان ." رفع شود

، دامنگير همه نهادهای تحصيلی کشور است، کمبود مشکل مطرح و به عنوان يک موردمسألۀ ديگری که در اين 
هم : " رييس پوهنتون غزنی در اين مورد می گويد. ا داشتن مدرک تحصيلی ماستری و دوکتوراستاستادان مجرب ب

اکنون ما در بخش انگليسی، تاريخ و جغرافيه و بعضی مضامين ديگر با کمبود استاد رو به رو هستيم، در سال جاری 
  ." ل هم برطرف شودبست های جديدی پيشنهاد کرده ايم، اميد با تکميل مراحل اداری آن، اين مشک

 تحصيلی چه برنامه هايی را زير دست روشوالن پوهنتون برای بهبود و انکشاف بهتر و بيشتر ؤاما اينکه، مس
هر چند تقاضاها برای ايجاد فاکولته های مختلف از قبيل : دارند، آقای رفيقی در جواب اين پاسخ ابراز می دارد

 وجود دارد، اما عجالتا ما در نظر داريم، تا طی سال های آينده، روی ادبيات، ژورناليزم و غيره در اين پوهنتون
  .، بر رونق و رشد اين نهاد علمی بيفزاييم  پروژهايجاد فاکولته های شرعيات و حقوق کار نماييم و با تکميل اين

  
  نپايا

  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


