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 5 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۳۱/۳۳/۲۱۳۲            ډاکټر لمر

 ته لنډه کتنه بهیرلوړو زده کړو د د افغانستان 

په ځواب کې ده، چې لیا هم لکه زړه غوا کنجاړه په خوب ویني، خو شخوند لیا هم په یا پوه لیکوال  دغه لیکنه په اصل کې د هغه

 دي داسې نومونه تېر شويکې ویل کېږي، چې افغانستان د پوهې ځانګو ده، ځکه د افغانستان په پوهنیز خوځښت وښو وهي! 

او داسې د تورې او قلم خاوندان یې درلودل لکه  ؛بلخي روميزوهرتشت، ابو علي سینا، البیروني، موالنا جالل الدین  :لکه

پېرروښان،  خوشال خان خټک، احمد شاه بابا؛ او داسې ستر ملي او روحاني الرښود یې درلودل لکه مېرویس نېکه، رحمن بابا،

 . او ملي ستوري هاوو نور د پوهې څليلاو په س دین افغانسید جمال ال

 

پېښ شول، چې زموږ  وروستیو څو لسیزو کې څهدرلودلو سره بیا هم په د دغه سترو نومونو او د افغانستان د لرغوني تاریخ په 

ه، چې دغه بدمرغه هېواد په کې ښکېل شول او دا دې څلورمه لسیزه د ، مذهبي، ژبنیز او سلیقوي ښکېالکیالوژیکينسلونه په ایډ

هم دغه بدمرغه مملکت د کمونیست، اسالمیست او  مېشتي پوهان او که ماجراجویان لیا یو او بل نامه ځپل کېږي او یو شمېر بهر

هویت پټوي او د سپک یا امریکایي پلوه دیموکراسي په تله کې تلي او د کمونېست، مجاهد او یا هم طالب تر نامه الندې خپل 

او نورو رسنیو کې پرېږدي، چې ګواکې د افغانستان د ملت خواخوږي ګرمې کمپلې خپلې نښې په بریښناپاڼو  کا او یا اروپا لهامری

او نورو  ونودي، مګر د هېواد په ډېر حساس حالت کې یې له ملکه پښې سپکې کړې او هېواد یې د خپلو غمونو، سیاسي کشمکش

کلونو د هېوادپالنې ټټر وهي، د یوې لیکنې په لیکلو بسنه کوي او  ۱۳-۱۱نن وروسته له  ناخوالو په غېږ کې پرېښود، خو بیا هم

ټېلوهي، مګر تر نامه یې د پوهاند، ډاکټر او یا پروفیسور مختاړی او یا او د نسلونو شخړو ته خپل ولس د ناپوهي غوجل ته 

 تاړی هم تړلی وي!سورو

یم او د خپلو ټولو هغو ښوونکو چې د کمونیستانو په واکمني کې یې زموږ ګران زه د کابل ښار د حبیبیي لېسې څخه فارغ شوی 

پوهاوي  پرېنښود او خپلو افغان بچیو ته یې د لوست او هېواد

استادونو چې د  و. زه د خپلو ټول، مننه کومزمینه برابره کړه

مدرسې له مال پیل او بیا په بېالبېلو ښوونځیو کې یې زما او 

بیا انسانانو په روزنه کې برخه اخیستې ده  ما غوندې لکهاوو

مننه کوم. دا څرګنده خبره ده، هم د زړه له کومه درناوی او 

خپلو  وچې د کمونیستانو په موده کې زموږ دغه په هېواد ا

ه ووژل هم خلکو مینو استادانو ډېرې ستونزې ولیدلې، بندیان شول، تر تعقیب الندې ول او حتی د مجاهد، اشرار او یا بل په نام

 ني وجیبه پر ځای کړه، خو ځینوشول، مګر بیا هم ډېرو استادانو د خپلو افغان ماشومانو په روزنه کې خپله ملي، مسلکي او انسا

رار پر قرار غوره سپکې کړې، مخکې له دې چې مقاومت وکړي د هوسا ژوند لپاره یې فلیا د غویي د غوبل په پیل کې پښې 

وکړه او یې استفاده  یې د افغانستان د سیاسي حالته ناوړه ګټه پورته کړه یا سؤۍ په اتیاومو کلونو کې تېرې پېړ د وګاڼه او لیا

، ځکه دغه جنابان نن د مړې ګېډې فارسي وایي، خو رسولو ونه امپریالیستي ملکونو ته یې خپل ځان، خپله کورنۍ او خپل اوالد

یا هم د دې حق ځان ته ورکوي، چې لکه د رمې خډل یو او بل ته خوله خو ب چې له یوې خمېرې څو پتېرې جوړېږي!نه پوهېږي 

 واچوي!

ه ډېرو نورو ځوانانو غوندې خپلې لوړې زده کړې د کابل د لوړو زده کړو په یوه موسسه کې پیل کړې، چې په ځانګړي کما هم ل

 نې بریالی شوم. د کابل په پولیتخنیک انستیتوتتوګه له حبیبیې لېسې نه د کابل پولیتخنیک انستیوت ته وروسته د کانکور له آزموی

ستونزو سره مخامخ شوم. په دغه پوهنتون کې زما یو نورو محصلینو له ګڼشمېر ه ډېرو ک، چې اوس په پوهنتون اوښتی دی، لکې



 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

له ونیول شو او اعظم د خاد لخوا څو ځمحمد سید انجینیر  ماشمېر دوستان د خاد تر څارنې الندې ول، نور یې ونیول شول، زما ما

ځلې د خاد لخوا ونیول شوم، یو  څوپه لومړي کال کې په سبقونو بوخت وم او د پوهنتون تعقیب الندې وو. زه لیا فراغته تر بیا تر 

بل ځل زموږ کور بیا او  تحقیق ته وغوښتل شومکې ، بل ځل په تخنیک ثانوي کې له خپلو ملګرو سرهانستیتوت ځل په پولتخنیک 

په واسطو څو ورځې وروسته و خاد د حوزې لخوا تالشي شو او زما ماما او زه یې ونیولو، چې وروسته له تحقیقه د امنیتي ا

  دا ډول کیسې او پېښې ډېرې دي، خو د دغه لیکنه موخه بل څه ده، ځکه له نورو معلوماتو ډډه کوم. خالص شو.

له خپلو زده کړو سره مینه درلودله او د خپلو استادانو درنښت مو او ما غوندې په سلهاوو نورو سر بېره پر دغه ټولو ستونزو ما 

راکولو، چې د ماسپښین  انستیتوت ته والړم، نو د کیمیا مضمون لکچر مو پوهاند حکیمي صیبکولو. کله چې د پولیتخنیک 

مي صیب یوه خبره به مې هېڅکله له هېره ونوځي، هغوی سیمینار مو هم ښاغلي پوهاند حکیمي صیب پر مخ بېولو. د ښاغلي حکی

ویل: تاسو د لوړو زده کړو په یوه موسسه کې یاست، د دغه موسسې چاپېلاير هم پر تاسو اغېز کوي، اوس تاسو د خپلو کورنیو 

دب، معاشرت او انسانیت ای سبق وایي، د یو له بله ارنیو لوڼې او زامن ستاسو سره یو ځپه منځ کې نه یاست، بلکې د بېالبېلو کو

  درنښت او احترام وکړی!ته زده کوی، ځکه نو یو بل 

زموږ په استادانو کې ډېر پاکیزه، په هېواد مین او له شرافته ډک خلک ول، چې زه هېڅکله هم د مرحوم استاد پوهاند محیبي 

مجاهدینو او نه هم د طالبانو په د انو، نه تسکمونید نه شم تېرېدلی، ځکه هغوی نه څخه له پوهې، انسانیت او هېوادپالنې صیب 

کاله مخکې  څولیا کې کلونو وو، بیا یې هم په پولتخنیک  ۶۸د عمر یې ښود، برعکس تر خپلې مړینې، چې نموده کې هېواد پرې

سره،  خپل عظمتله لو، ما غوښتل الس یې مچې کړم، خو دوی دما خپل دغه مېړنی استاد په یو واده کې ولیهم درس ورکولو. 

کوم، ډاکټر صیب! ما یې دواړه السونه په الس کې ونیول او خپل احترام  هیلهکړ او ما ته یې وویل:  ښکتهزما سره سم خپل سر 

 مې ورته وړاندې کړ! 

د اده له هېوتلپاتی وي، خو ځینو بیا به هر هېوادپال په ذهن کې  هغه شخصیت دی، چې دمحیبي صیب مرحوم استاد پوهاند 

د سپکې کړې او هېواد یې د سرنوشت له خوالو او ناخوالو سره له هېواده پښې کې د خپلې هوساینې په موخه  ه سرانقالب پ

استادانو ته د ناپوه، ناالیق او یا هم په افغانستان مینو هغه دغه تښتېدلي پوهاندان او نن  پوهنیز غربت په لومه کې پرېښود

ا موزه ر هآب را نا دید» دا هغه خلک دي، چې د فارسي له اصطالح سره سمکمونېست خطاب کوي او بچه ګګ ورته لیکي، نو 

 ځکه د، ځکه د خپلې هوساینې لپاره یې هم هېواد پرېښود او هم ټولنیز مسؤلیت؛ ای در ترا میګویم دیوار تو بشنو!. «دندکشې

افغانستان کمونیستان، اسالمیستان او ننني تیکنوکراتان ټول ستاسو جنابانو روزل شوي وفادار شاګردان دي، ځکه هم تاسو او هم 

 وسه لری!سمې ادارې نه د نوښت او نه هم د جوړښت د دوی په یو او بل تور لګوی، مګر د ټولنې 

شم کولی د ټولو نومونه ولیکم، مګر یو شمېر یې واقعآ هغه خلک دي،  په پولیتخنیک پوهنتون کې په سلهاو استادان ول، چې زه نه

کلونو ته  ۰۱ته، چې عمر یې وسمهال هم داسې استادان شاکې وویاړي. د کابل په پولیتخنیک  ېچې باید د افغانستان تاریخ پر

پروسږ کال کابل کې د استاد پوهاند  ، مګر بیا هم خپله مقدسه دنده پر مخ بیایي، نه ګیله کوي او نه هم شکایت.دی نیژدې شوی

ډېر هم کلونه دی، په یوه سترګه بشپړ ړوند دی او د بلې سترګې دید یې  ۶۶امیر ګل میرزاد پوښتنې ته ورغلم. عمر یې لږ تر لږه 

 کابل پولیتخنیک ته ځي او شاګردانو ته درس ورکوي او استادانو ته مشورې.  ، خو بیا هم پوهاند صیب دکم دی

ښام د پوهاند امیر ګل میرزاد نږور ما ته د چاي پیاله کېښودله او ما له استاد سره د زړه خواله کوله، خو استاد د محصلینو هغه ما

او ما ته یې وویل: ډاکټره  د امتحان پاڼې کتلې، د میز د سر څراغ یې لګولی وو او زره بین کې یې پاڼې په کمبینه سترګې کتلې

 همویني او بلکل لنډه ده، مګر دغه بله مې کمبینه ده مګر ګوزاره کوي! دا و چې د کابل برېښنا دغه یوه سترګه مې بېخي نه 

زما زړه  ،تیاره وهکوټه تپه په تیاره کې بیا څه شی نه وینم!  یرهاو استاد کړس وهل په خندا شو،  ، کوټه تپه تیاره شوهشوه ورکه

ه خولې کې ځنګېدو شوه! د څو شېبو لپاره مې پ باڼو په رغړېدو او مې ډک شو او له سترګو مې اوښکه پرراټول شو، ستونی 
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لیا لکه د  !هاند صیبا استاد ته ورو ووېل همدلته یم پوهاند صیب راباندې غږ کړ، ډاکټر څه شوې! مخبره نه جوړېدله، چې پو

 کابل برېښنا غوندې نه یم تښتېدلی! 

کېږي، چې وال دو رڼا ته خو نه  هود! پوهاند صیب غاړه تازه کړه. ډاکټرد پوهاند صیب مېرمني الیکین راوړ او پر مېز یې کېښ

راباندې یې ره خیره راته ښکاري! زه چوپ ناست وم او د پوهاند صیب حوصلې ته ایریان وم! چې بیا پاڼې وګورم، هره کرښه ډې

وویل، چې اوس خو زهیر شوي یاست، کېدی یه! ما استاد ته اغږ کړ: او ډاکټره په تا څه شوي دي، ولې چوپ یې، یو څه خو وو

و د پولتخنیک د شی، چې په پوهنتون کې کار پرېږدی او آرام وکړی! نه ډاکټره، څوک نشته، محصلین ما ته ضرورت لري ا

توبونه لېږي، چې کار مه پرېږده، ځکه د کما دی، خو یو دوه کاله به نور هم کار وکړم، دولت هم تل راته ممجلې مسؤلیت هم ز

 ستادانو اړتیا ډېره ده!ا

هم د افغانستان په اړه خپل دریځ او سیاسي لید لور  لکه ډېرو نورو ځوانانو غوندې ما په پولتخنیک کې د زده کړو تر څنګ

وواښتلو. له استادانو سره به مو ضد هم کولو او ژبه به مو له نورو سره یو ځای ه به په یوه او کله به په بله بال لدرلودلو، چې ک

م ورسره کوله، چې زیاتره د سیاسي فشارونو له اغېز سره ملې پېښې وې. هغه استادان چې کمونیستي اړخ به یې پیاوړی وو، ه

له بل استاد سره ونیسو، چې په دې برخه کې بایکاټ کړو او یا یې نو موږ به هڅه کوله چې درسونو ته یې ورنشو او یا یې درس 

د سؤ تفاهم پر بنسټ یوه پېښه هم ، چې زما او هغه استاد تر منځ و استاد لنډ یادون به وکړمپولتخنیک د ریاضي دیپارتمنت د ید 

 . رامنځ ته شوې وه

ې د ریاضي درس یې موږ ته راکولو، نو ځینو به ویلې، چې حزبی دی او ځینو به ویلې چې زموږ دغه استاد میرزا نومېدلو، چ

 هاستاد شخړه د ریاضي په یو سوال رامنځ ته شوه. استاد میرزا په توره تخته یوو د دغه ازما  ول چې ووغیر حزبي دی، په هر ډ

ته رهي شوم، چې تباشیر واخلم او د  لوريل یې کړم، نو زه د تختې معادله ولیکله او بیا یې زه وپوښتم چې حکسرالکسر  هلوی

و شفاعي یې ووایه، چې دغه معادله په څه ډول ریاضي معادله حل کړم، نو استاد راباندې پټکه وکړه، چې پر ځای دې ودرېږه ا

 !ېږيحل ک

استاد ته مې د معادلې ځواب پیل کړ: لومړی د قوسونو د منځ تقسیم، ضرب او بیا منفي او جمعه پروسه تر سره کړی او د 

بیا یې راته  صورت او مخرج برخه لومړی باید حل شي او بیا دغو نورو برخو ته ځو! کله چې استاد زما خبرې واورېدلې، نو

وویل، چې: از کجا شروع کنم! زما ژبه پښتو ده، ګومان مې وکړ، چې ما به کوم څه غلط ویلي وي، نو خپلې خبرې مې بیا 

باال! دغه خبره پر ما ښه ونه لګېدله او از تکرار کړې، خو استاد بیا خپله خبره تکرار کړله: از کجا، از کدام قوس، پاین و یا 

 چه و چطور!کدام قوس، از هر جای کې دلتان است از همانجا شروع کنېد! من برایتان تشریح کردم که استاد ته مې وویل: 

یستانو په موده کې له استاد سره ګستاخي وروسته له دغو خبرو استاد میرزا ما ته په قهر شو او زه یې له صنفه وایستلم. د کمون

زه د درلودله! هم او عسکري ته د سوقېدو پایله یې  ، بندي کېدواخراجېدو، چې حتی له پوهنتونه د درلودلېلې ډېرې خطرناکې پای

، نو په زړه ددغه ورځ د ماسپښین لخوا موږ بیا دوه ساعته د ریاضي سیمیناري درس هم درلوټولګي د ور پلو ته رهي شوم، خو 

 کې مې تېر شول، چې راځه دغه پوښتنه خو وکړه، چې د ماسپښین درس ته راشم او که نه!

وویل: استاد ما امروز چاشت هم سیمینار مخ واړولو او ورته مې نو د صنف له دروازې نه د وتلو په ترڅ کې مې استاد میرزا ته 

نیا! هېچ وقت ر به درسهای ریاضي دیګ اور لمبه وه! برو ګم شو، ریاضي داریم! من به درس بیایم و یا نه؟ دا پوښتنه نه وه سم د

په انګړ کې کېناستم او له ځانه سره مې سوچونه وهل، چې دا څه  ننبینم! زه له صنفه ووتلم او د پوهنتوتمام سیمستر رویته 

 د ریاضي له درسونو محروم شوم!  ه پېښه زما په ذهن کې پاتې شوه، مګروشول! خو دغ

برو  :راکول او ویل به یې راته ینټهاشل پ ۲۱ځلې تېره کړه، چې هر ځل استاد میرزا  څوپه پولیتخنیک کې ما د ریاضي آزموینه 

، خو په وروستي ځل یې چې شل ! دغه خبرې هر ځله استاد میرزا ما ته کولېصحیح یاد بګیر و تیوري را خوب بخوانریاضي 

 ۲۱ان است و هر بار شما برایم ه راکړل، نو زه هم په قهر کې ډوب شوم او ورته مې وویل: استاد محترم این بار پنجم امتحپاینټ

کامیابي کار دارم! خو  پاینټ ۳۱پاینټ مېشود، مګر من صرف  ۳۱۱نټ مېدهېد! پس خوبست همه پاینټ ها را جمع کنېد که پای

 تلم! د صنف دروازې ته اشاره وکړه او زه هم له صنفه وواستاد میرزا 

د ریاضي یوه ځانګړې آزموینه ما نور ټول امتحانونه تېر کړي ول، خو دغه بدمرغې ریاضي پاتې وه. بله ورځ د ټنبالنو لپاره 

ه، چې استاد کریم یې د آزموینې استاد وو. په دغه ورځ زه هم زړه نا زړه د آزموېنې ټولګي ته ورننوتم! خو استاد ې ودایر شو

 یم راته وویل: بر چې آمدي! ماکړ: ایجه بیا! زه یې مخې ته کېناستم، نو استاد کروکریم بد بد راته وکتل او راباندې غږ یې 

در ریاضي چې یاد وار ځیر ځیر راته وکتل او را ته یې وویل:  امتحان لپاره راغلی یم، بیا یې یو برګه کړه، چې ریاضي دورغ

 داري؟



 

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

کسري او اعشاري را هم میفهم! در ضمن د بخش  جفتو تاقه مېفامم، اعداد را مېفامم، اعداد ۴، ۱، ۲، ۳ما ورته وویل: اعداد 

دیلتا ابن عبدهللا را  لکسر او معادالت خطي را هم مېفهمم و همینطور فورمولافي دارم، معادالت کسرانسبت و تناسب هم تجربه ک

، نو و در بخش مثلثات هم تا به لوګاریتم حل مشکل کرده میتوانم هم میفهم! کمو بېش از لېمت، مشتق و انتیګرال هم خبر دارم

یا به استاد کریم راته ولیکل ما به یې حل ورته ولیکلو. د خبرو په ترڅ کې ځینې شیان به مې په پاڼه ولیکل او حل به مې کړل او 

استاد کریم راته کرجن شو: چرا بجای کسې دېګرې آمدي! بتې کارت ته بتې! زه خو په ځان ډاډه وم، خپل د پولیتخنیک کارت مې 

 ورکړ!

کامیاب شوی! زه په سوچ کې والړم! استاد بیا پوښتنه  د استاد بله پوښتنه دا وه، چې ولې تر اوسه د ریاضي په امتحان کې نه یم

ر استاد دی! استاد کریم وویل: منتظ راڅخه وکړه، چې چا ته دې امتحان ورکړی! ما ورته وویل چې استاد میرزا زما د ریاضي

راننوت! پر ما ته صنف د آزموینې شوېد حاال استاد میرزا میآید! ما په زړه کې ویل، چې اوس به څه کوې! دا و چې استاد میرزا 

مېدهم، ریاضي را خوب یاد ګرفته!  ټپاین (هشتادوپنج) ۶۳یې سترګې ولګېدلې او استاد کریم ورته وویل: من به این شاګرد شما 

استاد میرزا زموږ مېز ته رانیژدې شو او ویې ویل: نه بابا، هېچ چېزې نمیفامه! د دواړ استادانو تر منځ خبرې پیل شوې، استاد 

زما په ننګه ودرېدلو! خو استاد میرزا ما ته د مثلثات یو سوال په پاڼه ولیکلو او ویې ویل: اګر این سواله حل کرد باز برایش  کریم

ژر هغه سوال ډېر آسانه وو، چې د استاد میرزا راته شا شوه، ما یې ! ، هشتادو پنج پاینټ زیاد است از هفتاد زیات نتېشنمره بتې

 ماته نومره د قناعت په کتابچه کې ولیکله.هم ولیکلو او استاد کریم په پاڼه حل 

زما د دوستانو ده او د ریاضي څانګه زده کړیزه موسسه کې چې خصوصي د کابل ښار په یوه  دوو لسیزووروسته له پروسږ کال 

، خو ځان مې ورونه پېژانده! وکړ روغبړاستاد میزرا هلته ولیدلو. په ډېر احترام مې ورسره د ریاضي هم درلودله ما خپل  یې

دغه ورځ تېره شوه، بله ورځ مې بیا په خیرخانه کې د سړک پر سر ولیدلو او بیا ورغلم او غوړې ستړې مشې مې ورسره 

وکړې! استاد میرزا پر ځای نه کړم، مګر زما له ملګرو یې پوښتلي ول، چې د دغه سړي څېره راته آشنا ده، مګر نه یې پېژنم! 

زما ملګري هم نه پوهېږي، په دغه معما ! نو له کوم ځایه ما پېژني! تاسو دی ډاکټر بولیولیتخنیک کې درس ورکړی مګر ما په پ

انشاهلل سږ کال که ژوند وو، نو  د طب پوهنتون ته الړم!بیا او له هغه ځایه اکاډمي ته زراعت لومړی د چې زه ولې له پولیتخنیکه 

  م. وګور بیابه له استاد میرزا سره 

کال د شهید محمد نادرخان په موده کې جوړه شوې ده.  ۳۰۱۳د کابل لومړنۍ د لوړو زده کړو موسسه په په زړه پورې ده، چې 

شمېر یې لسهاو څه له هغه مهاله تر ننه د افغانستان په بېالبېلو سیمو کې د لوړو زده کړو بېالبېلې موسسې جوړې شوې دي، چې 

)دوه  ۲۱۱۱۱۱په لوړو زده کړو بوختېږي او ټول  صلینمح ۰۱۱۱۱تر  ۶۱۱۱۱کال نن سبا له  هرچې سلهاو ته رسېدلی دی، 

په خصوصي یا شخصي محصلین ډېر )پنځوس زره(  ۳۱۱۱۱د کانکور په آزموینه کې ګډون کوي او تر هر کال لکه( شاګردان 

ومره محصلینو په منځ کې به څومره پټې او . عجیبه ده، چې د دغه مودې په ترڅ کې او د دپوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي

 .بربنډې پېښې د محصلینو په ذهنونو کې څپې وهي

 ۳۲والیتونو کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړې نورې موسسې فعالې دي. د کابل په ښار کې  ۲۳نن سبا د افغانستان په 

پوهنځیو په درلودلو سره د ګڼشمېر  ۳۸نتون د دي، چې د کابل پوه نورې د لوړو زده کړې موسسې فعالې ۳۱پوهنتونونه او 

دیپارتمنتونو تر څنګ یو شمېر انستیتوتونه هم لري، چې محصلین پکې روزل کېږي. د کابل پولتخنیک انستیتوت هم یو ځانګړی 

او روزنې  دیپارتمنتونه لري. د دغو پوهنتونو تر څنګ د کابل د ښوونې ۳۸پوهنځیو په اډانه کې  ۱پوهنتون دی، چې د تخنیکي 

 ونه لري. رتمنتدیپا ۲۳پوهنځیو په آډانه کې  ۸پوهنتون هم د افشارو په سیمه کې موجود دی، چې د 

 د ټولنیزو پوهو )علوم اجتماعي( په پوهنځي کې د اسالمي زده کړو، تاریخ، جغرافیې او سوسیالوژي دیپارتمنتونه. -

 انګرېزي دیپارتمنتونهد ژبې او ادبیات پوهنخي کې د دري، پښتو، عربي، روسي او  -

 بیولوژي، ریاضي او کمپیوتر ساینس دیپارتمنتونهد طبیعي علومو )ساینس( پوهنځي کې د کیمیا،  -

 د تربیت بدني پوهنځی -

 د هنر های زیبا پوهنځی -

 د ځانګړو زده کړو پوهنځی -

ننګرهار، کنړ، هلمند، پوهنتونونه جوړ شوي دي، چې د هرات، کندهار، خوست، هم د کابل تر څنګ په ګڼشمېر والیتونو کې 

پوهنتونونه، په ننګرهار کې د  ۱وړ دي. نن سبا په خوست کې  وغزني، پروان او ګڼشمېر نورو والیتونو پوهنتونونه د یادول
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که مرغه د افغانستان د ګڼشمېر نورې د لوړو زده کړې موسسې هم فعالې دي. له نی رڅلورو پوهنتونونو تر څنګ یو شمې

په وروسته له آزموینې د اسنادونو پر بنسټ  نوونور افغانان نن سبا د افغاني پوهنتاسناد په نړیواله کچه منل کېږي او ډې نوپوهنتونو

 اروپایي ملکونو کې خپل مسلکي کارونه کوي، چې زیاتره یې د روغتیایي برخې چارواکي دي. 

سسې هم شته دي، چې وروسته له حربي ښوونځي یو شمېر افغانان مي او پولیسي زده کړو مسلکي مؤنظاپه افغانستان کې د 

کړو لپاره شاملېږي او همدا ډول  په افغانستان کې د  حربي پوهنتون ته د لوړو زده

امي زده کړو اکاډمي هم فعاله ده او د پولیسو په اکاډمي کې هم یو شمېر افغان نظ

او ملکي کي زده کړې پر مخ بیایي او همدا ډول افغان افسران ځوانان خپلې لوړې مسل

ره استول کېږي، چې د لوړو زده کړو لپا په ګڼشمېر بهرنیو هېوادنو کې هم دمحصلین 

خپله پوهه د هېواد د خدمت لپاره کاروي، نه   د پوهې ډیوه یې بله ساتلې ده اوافغانستان 

 د افغانستان شول او نه هم د نورو ملکونولکه یو شمېر لیکوال او زاړه پوهاند، چې نه 

 او لکه زړه غوا کونجاړه په خوب ویني، خو شخوند په وښو وهي!

کې له بده مرغه باید یاده شي، چې د افغانستان د پوهنیزو موسسو، انستیتوتونو او پوهنتونونو نه هم د افغانستان په سیاسي سیالي 

د افغانستان تحصیلي مؤسسې هم د خپلو سیاسي موخو لپاره کاروي، چې په کابل ناوړه ګټه پورته کېږي، چې ځینې سیاسي کړۍ 

کې د ښوونې روزنې د پوهنتون د نوم بدلون هم په نننیو محصلینو کې د شخړو زمینه برابره کړه، خو د راتلونکي نسل لپاره یې د 

 جوړه کړه. هم ي طوفاله ټولنیزو ناخوالو ننګونه پرېښودله، مګر د ځینو لپاره یې د ذهني شخوند سیاس

 پایله

او په ټولنیز ژوند کې ورسره  هر اړخیزه درنښت وشيباید د افغانستان ټولو متدینو، په هېواد او افغان ولس مینو استادانو ته 

و تر منځ د زغم او او مذهبي ډلد افغانستان سیاسي کړۍ باید هڅه وکړي، چې د افغان ولس د ټبرونو، ځوانانو . مرسته وشي

پالتفورمونه رامنځ ته کړي، چې وروسته د امریکایي پوهاوي زمینه برابره کړي. د افغانستان د هوسا ژوند لپاره د سمې ادارې 

ځواکونو له وتلو سره د راتلونکو انتخاباتو په ترڅ کې یوه داسې ملي اداره رامنځ ته کړي، چې د افغانانو تر منځ د بیلتون د کرښو 

د افغانستان د سمې ادارې تضمین یو صادق کاري ټیم، چې بنسټ یې څانګپوهنه  .تاوتریخوالي د رامنځ ته کېدلو مخنیوی وکړياو 

پوهان د افغانستان د نسلونو په روزنه او یووالي کې د ټولنیزې کارد ښوونې او روزنې استادان او د لوړو زده کړو  وي، دی.

  روزنه کې خپله پوهه او صداقت ونه سپموي! دانو هیله کېږي، چې د سالم نسل پهاستاپوهې شمزۍ ګڼل کېږي، ځکه له ټولو 

 پوهې سمبال افغانستان په تمهپه د یو پر مخ تللي او 

  ډاکټر لمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


