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 ۲۰/۳۱۰۴۱۰۲          نظرمحمد مطمئن
 

 د افغانستان پوهنتونو ته ځغلند نظر
 

په هیواد کې تر ټولو پخوانی او مهم پوهنتون د کابل پوهنتون دی، ورپسي د ننګرهار پوهنتون دی، چې دواړه په 
 .مختلفو وختونو کې تر ډیره حده ښه پاتي شوې دي

ثره شول، له ډول ا  پوهنتونو په ګډون د جګړو پر مهال متپه تیرو دریو لسیزو کې د هیواد علمي مرکزونه د یادو 
دي پر ځای چې مخ پورته والړشي، مخ په کښته  ډول ننګونو سربیره په علمي لحاظ هم د یادو پوهنتونو معیار د

 .روان وو، چې ال هم دغه لړۍ دوام لري
په سم ډول له فساد و له فارغانو څخه ټولګی مد دولسپه وختونو کې ( د پاچا ظاهر خان او ولسمشر داؤد خان)په خوا

او اختالس څخه خالص کانکور اخستل کیدی، د دولسم ټولګیو څخه فارغو زده کوونکو به د خپل لیاقت له مخې وړ 
 .پوهنځیو ته الره پیداکوله، دا ډول د لیلې اړوند هم یوې ثابتې او منظمې تګالرې شتون درلود

لیله کې ځای ورکول کیدی، خو د دولتي چارواکو زامن په لیلیه کې له اوسیدو د لیري پرتو سیمو محصلینو ته به په 
هم زده  چې په لیلیه کې ځای ورکول شي څخه له دي امله نه شوای اوسیدالی چې هغوی کوالی شول پرته له دي

 .دوره بشپړه کړي تحصیلاو د کړو ته دوام ورکړي، 
محصلینو ته به غرمه مهال څو ډوله خواړه د وریجو او میوې سربیره د بدخشان، بامیان او هلمند د لیري پرتو سیمو 
په کاپیټریا کې یواځي چپس خوړل، حق یې نه درلود د کابل پوهنتون ورکول کیدل، خو د کابینې د وزیرانو زامنو به 

 .چې د پوهنتون له ډوډۍ څخه استفاده وکړي
و په واسطه د طب او انجنیري پوهنځي ته الره پیداکړي، د کابینې د وزیر زوی حق نه درلود چې د پیسو او یا اړیک

د سردار داؤد خان زوی حق نه درلود چې د دولتې موټر څخه په استفادې پوهنتون ته تګ او راتګ وکړي، هغه به 
د عامو محصلینو په قطار کې په ملي بس کې پوهنتون ته تلی، او په ټولګی کې د پوهنتون استاد له دې څخه ویره نه 

د ټنبلې له امله ناکام کړي نو د پوهنتون له استاد او د  لودله چې که د سردار داؤد خان زوی په درسونو کېدر
او یا به تهدید شي، بلکه دوخت لوړ پوړو چارواکو  چارواکې پوښتنې او ګرویژني وکړي،څخه به پوهنځي له رئیس 

 .کې وي او په خپل لیاقت کامیاب شي به غوښتل چې زامن یې د عامو محصلینو او زده کوونکو په قطار
اوسیدی، د وخت د لوړ پوړي چارواکې  یت ته تللی وو، په بست هوټل کېیو ځل پاچا ظاهر خان هلمند وال

ناکام شوې وو، که  یې په ازموینه کې زوی ورڅخه وغوښته،میرمن د خپل زوی د کامیابي په اړه مرسته ( مستوفي)
 .الرښوونه وکړي چې کامیاب یې کړي خاناچا ظاهرښوونکې او د پوهنې چارواکې ته پ

پاچا ظاهر خان ورته وایې چې دا د ښوونکې دنده ده چې ستاسي زوی یې ناکام کړی دی، تر موږ ټولو په دي برخه 
نه کوي چې الیق او وړ زده کوونکی ناکام کړی، تاسي یږي، او ښوونکی هیڅ وخت داسي کې ښوونکی ښه پوه

ې ته وړاندي کړئ، زه بخښنه غواړم چې د ښوونکې په صالحیتونو کې مداخله نه شم خپله ستونزه مخامخ ښوونک
 .کوالی

معیارونو ته  وهغه وړ او مناسب وزیان ورسید، ټول ډیر سختته  ونوهیواد تعلیمې معیار کلونو کې ددولس په تیرو 
 .بدلون ورکول شو، د غرب څخه وارد شوی فساد او اختالس زموږ په علمي مرکزونو کې هم رشد وکی

دغو درغلیو له امله  په تیرو کلونو کې موږ د کانکور په ازموینه کې د ډیرو ستونزو او درغلیو شاهدان یو، چې د
ډیر لټ او ناالیق  رو ته الره پیداکړي، برعکسزموږ ډیری الیق محصلین ونه توانیدل چې د لوړو زده کړو ادا

 .محصلین وتوانیدل چې د درغلیو د الري د هیواد مهمو او مشهورو پوهنتونو کې ښو پوهنځیو ته الره پیداکړي
ستره ننګونه داوه چې د لوړو زده کړو د وزارت له خوا څخه د کانکور د ازموینې د سوالونو،  (ل ۴۲۲/) سږ کال

همدغه پېغام قیمت په لومړیو وختونو کې  ام په ډول چمتو کړل شوې دي، او دد موبایل ټلیفون د پېغسوال او ځواب 
 ۰۰۰/پنځلس سوه ډالر، او بیا ۰۰۰/وروسته یې قیمت  وخت دوه زره امریکایې ډالرو پوري رسیدی، لږ ۲۰۰۰تر 

زده کوونکو تر السه کړل، په والیتونو فارغو  مدغه پېغامونه ډیرو د دولسم ټولګیوزر ډالرو ته ورسیدی، کله چې ه
درې  ۴۰۰ه کلدارو چې ردیرش ز ۴۰۰۰۰کې د کانکور د ازموینې ورځې چې کله رانږدې شوې، قیمت یې تر 

 .کیږي را ټیټ شو هسوه ډالر

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mutmaeen_n_de_afg_pohantonota_nazer.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mutmaeen_n_de_afg_pohantonota_nazer.pdf
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د لوړ عمر لرونکې استادان دي، ډیر کم وړ بدلون نه دی راغلی، همهغه پخواني  د پوهنتونو په استادانو کې د پام
ته الره پیداکړي ده، المل یې دادی چې پخواني زاړه او پوخ عمره استادان نه غواړي  واستادانو پوهنتون تازه او نویو

چې نوي فارغ کسان چې په بهر کې یې د ماسټري او دکتورا تر کچې زده کړي کړي پوهنتون ته د استادي کولو 
مل ګڼي او فکر کوي چې که دغه نوي تکړه ځوانان کموالي ال ړي، ځکه چې بیا یې د خپل حیثیت دالره پیداک

او  له پاره په پوهنتون کې د استادي کولو چانس نه وي دوی پوهنتونو ته د استادي کولو الره پیداکړي نو بیا به د
 .تقاعد به شي، هسي یې هم د تقاعد وخت پوره شوي، خو الهم په استادي بوخت دي

ي، چې هیڅ نوی علمي کدر دومره مغلقه او له ستونزو ډکه تګالره جوړه کړپوهنتون کې د استاد منلو له پاره یې 
وږه کوي چې له دغو اغزنو او ستونزمنو الرو، د لوړو زده کړو وزارت د شعبه پر شعبه ګرځیدو ته  زړه نه ښه

 .ورکړي
چې کله له  او خپلوان تونو کې پخواني استادان په هم اهنګ ډول هڅې کوي چې د دوی خپل زامنندا ډول په پوه

 .ژر استادي ورکوي او د استاد په صفت یې مني همهغه ته بیا په پوهنتون کې ډیر کومې پوهنځې څخه فارغ کیږي
اوسمهال د لوړو زده کړو وزارت او د هیواد نوموتي پوهنتونونه یو ډول یرغمل شوې ښکاري، که د هر ګوند، 

وی هڅه کوي چې د خپلو طرفدارانو ګټې په نظر کې ونیسي او هرې ډلي او هر توکم په الس کې واک ورشي هغ
 .دغه له شرمه ډکه لړۍ د کمونسټانو د انقالب پر وخت را منځته شوه چې ال یې هم لړۍ دوام لري

کمونسټانو چې کله واک په الس کې واخیست، خپل حزبي کمونسټان یې په پوهنتونو کې پر ښو دندو وګمارل، او دا 
سلمان، الیق او تجربه لرونکې استادان د اخوانیانو او په ډول ډول نومونو له دندو څخه وشړل، او ډول یې پخواني م

یا یې په مرګ تهدید کړل، د کمې تجربې کمونسټ پلوه استادان یې دهغوی پر ځای پر دندو وګمارل چې دغه ډول 
 .ریښې متضرره کړي موسیساتو کړني زموږ د لوړړو زده کړو

ي او یا لقخ)و محصلینو ته حق اولیت ورکول کیدی او الره یې پیداکوالی شوای چې حزبی پوهنتون ته هم هغ
به وای، دا ډول د کانکور د ازموینې پر مهال هم حزب پلوه محصلینو ته اجازه وه چې نقل وکړي او ( پرچمي

 .شامل نه وو پوهنتون ته الره پیداکړي، خو نورو هغو محصلینو ته بیا د نقل چانس نه وو چې په حزب کې
کمونسټ پلوه محصلین درسونو ته نه حاضریدل، او حاضري یې نه ورکوله، داسي مثالونه هم لرو چې یو محصل 
به په کومه نظامي دلګۍ کې دنده درلوله، او پوهنتون کې به هم شامل وو، د ازموینې پر مهال به یې امتحان کې 

ي، بیا به ناسم برخورد ورسره وکړي، دغه ډول مثالونه د برخه اخستله، استادان به یې ګواښل چې که ناکامه ش
 .ننګرهار پوهنتون کې لیدل شوې

کله چې د استاد رباني په مشرې د مجاهدینو حکومت واک په الس کې واخیست، یوه موده د کابل پوهنتون فلج وو، 
مزاري د ټوپکوالو په الس  محصلین او استادان نه وو، کورنۍ جګړه روانه وه، کابل پوهنتون د حزب وحدت استاد

 .کې وو، د پښتنو د حاللولو او ژوندې ښخولو ځای وو
د ننګرهار پوهنتون فعالیت درلود، د اسالمي حزب په برخه رسیدلي وو، او لږ تر لږه ګوندي شکل یې درلود، ډیرو 

 .هغو محصلینو ورته الره پیداکړي وه چې په اسالمي حزب پوري یې تړاو درلود
ستادانو سربیره نوې استادان چې په ننګرهار پوهنتون کې ومنل شول، ګردو په اسالمي حزب پوري تړاو د پخوانیو ا

 .درلود، چې د پخوا په ډول همدغسي دغې ناسمي لړۍ دوام پیداکی
د کابل پوهنتون چې کله د مسعود ټوپکوالو له وحدت ګوند څخه ونیوی، فعالیت یې پېل کړ، د پخوانیو استادانو 

 .په پوهنتنو کې ومنل شولصفت نوي استادان ټول د اسالمي جمعیت ګوند کسان وو چې د استادانو په سربیره 
په کمه  ګوند پوري یې تړاو درلود، دا ډول د کابل پوهنتون ته هغه محصل الره پیداکوله چې د اسالمي جمعیت

چې هغوی پښتانه وو، ستونزمنه وه چې په اندازه د استاد سیاف د اسالمي اتحاد ګوند محصلینو هم الره پیداکوله، دا 
کابل او کابل پوهنتون کې ژوند وکړي، ځکه د استاد رباني په وخت کې لویه ستونزه داوه چې پښتانه په یو او بل 

 .نوم ټکول کیدل
 زما ښه یاد دی چې موږ له دي امله کابل پوهنتون ته زړه نه ښه کاوو چې کابل د مسعود د خلکو په الس کي وو، او

 .په کابل کې اوسیدل مو له خطره ډک ګڼل چې همداسي هم بیا وروسته ثابت شول
په ننګرهار پوهنتون کې یواځي د اسالمي حزب اړوند غونډو او مجلسونو ته اجازه ورکول کیدله، پخواني هغه 

مجاهدینو  محصلین چې د ډاکټر نجیب هللا د وخت وو، او په لوړو صنفونو کې وو، د نویو محصلینو او پخوانیو
ه او تدریسي کې په سپکه یله ناسم غبرګون او تهدید سره مخ وو، او هغوی ته بقایا ویل کیدل، په لیل( استادانو)

 .سترګه ورته کتل کیدل
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پخوانیو کمونسټ پلوه او یا هغه چې دوی ویل بې پرې وو، استادانو ته د نویو محصلینو له خوا څخه هغه ډول 
زم وو، ځکه نویو محصلینو ځانونه د مجاهدینو زامن ګڼل او پخواني استادان یې احترام نه کیدی کوم چې ال

 .کمونسټان بلل
مجاهدینو د حکومت پر مهال د پوهنتونو حاالت د پام وړ کمزوري وو، همهغه زاړه چپټرونه او نوټونه وو چې  د

وندي او تعصبې چلند له ورایه محصلینو ته تدریس کیدل، هیڅ ډول نوی والی رانه غی، دا ډول په پوهنتونو کې ګ
 .معلومیدی

د لوړو زده کړو وزارت او په والیتونو کې په ځانګړي ډول د ننګرهار پوهنتون د ریاست تر منځ اړیکې هم 
 .ترینګلي وو، د ننګرهار پوهنتون د مرکز اوامر، ادلون او بدلون نه مانه

جهاد پوهنتون چې مشرې یې استاد سیاف کوله، او بل خوا لویه ستونزه داوه چې د هجرت پر مهال د دعوت او 
اړو پوهنتونو ته په پېښور کې نور ستونزمن وو چې واسالمي پوهنتون چې مشرې یې ښاغلي حکمتیار کوله، د

 .فعالیت وکړي، دعوت او جهاد پوهنتون کابل ته را انتقال شو، اسالمي پوهنتون موده وروسته بند شو
ارزیابي نه ده شوې، او د لوړو زده کړو وزارت له خوا یې  وڅخه د فارغانو د اسناد تر اوسه هم د اسالمي پوهنتون

له  څخه خالص شوې کدرونهتصدیق نه کیږي، چې دهغه وخت فارغ ډاکټران، انجنیران او د نورو پوهنځیو 
 .ستونزو سره مخ دي

وه موده ځکه چې یارزیابي شول،  دا ډول د دعوت او جهاد پوهنتون د محصلینو اسناد په هغه وخت کې ومنل شول،
خو ال هم د انجنیري په د لوړو زده کړو وزیر ټاکل شوې وو،  (منیب استاد سید عمر) د استاد سیاف د ګوند غړی

 .برخه کې یې دهغه وخت محصلین ستونزي لري او د لوړو زده کړو وزارت له خوایې اسناد نه تصدیق کیږي
د الت د مجاهدینو د حکومت تر مهال هم کمزوری وو، پوهنتونو فعالیت درلود، د طالبانو په وخت کې د پوهنتونو حا

ه محصلینو ته سمه غذاء نه ورکول کیدله، چې همدغه حاالت د مجاهدینو حکومت پر یاقتصادي ستونزو له امله لیل
سټر هیڅ یسم حکومت پر مهال یو بشپړ مهال هم وو، زما ښه یاد دي چې دننګرهار پوهنتون کې موږ د مجاهدینو د

 .کومه ورځ د ننګرهار پوهنتون په طعام خوري کې غوښه ونه لیدله
ګوندونو پورې یې تړاو درلود بیرته وتښتیدل، او له د پخوانیو مجاهدینو د طالبانو پر مهال ځینې هغه استادان چې 

ې وتښتیدل چې طالبان به کمونسټان هم له پوهنتونو څخه له دي ویر خه ووتل، دا ډول ځینې پېژندل شوېپوهنتونو څ
 .ستونزي ورته پیداکړي، له دي امله په پوهنتونو کې د تدریس لړۍ ښه ټکنۍ شوه

د ښاغلي کرزي د حکومت په رامنځته کیدو سره پوهنتونو ته په لومړیو کلونو کې زیاته توجه وشوه، حکومت خلکو 
 .خه کې ډیر پرمختګ شوې دیاو نړۍ ته د کمپاین په ډول دا خبره ډیره کاروله چې په تعلیمې بر

په ټوله کې د ښاغلي کرزي په دولس کلنه دوره کې د لوړو زده کړو په برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو له ډیرو 
زیاتو نیمګړتیاوو سره، تر ټولو ستره نیمګړتیا داده چې د زده کړې معیار فوق العاده کښته لیول ته راغلی دی، 

ه فارغ کیږي، داسي فکر کیږي چې د جهاد پر مهال د مهاجرو د لیسو د چې له پوهنتون څخ ینهغه محصلځینې 
 .یې علمي سویه ټیټه ده د فارغ څخه م ټولګۍدولس

دا ډول په ښوونځیو کې داسي کسان له دولسم ټولګیو څخه فارغ شوې دي چې سویه یې د پخوانیو د پاچا ظاهر شاه 
    . په ځینو مواردو کې برابره ده او افغان مهاجرو د شپږم ټولګۍ د فارغ سره تر ډیره
ده  هڅه کوله چې د وو، هغه سرور دانشوزارت وزیر ښاغلي تر ټولو لویه ستونزه داده چې کله د لوړو زده کړو 

هم توکمه هزاره محصلین د لوړو زده کړو ادارو ته الره پیداکړي، په دي برخه کې هغه دومره کار وکی چې په 
 .ساری نه لیدل کیږيپه هیواد کې تیرو سلو کلونو کې یې 

ډول کله چې ښاغلي ډاکټر عبیدهللا عبید د لوړو زده کړو وزیر شو، ویل کیږي چې د ایران څخه متاثره دی، هغه دا 
 و زده کړو ادارو ته په درغلي سرههم همدغه لړۍ بنده نه شوای کړای، او په لوړه کچه هزاره توکم محصلینو د لوړ

والی شول تر څنګ داچې وزیر په تاجک توکم پوري اړه لري، د تاجک توکم محصلینو هم وک الره پیداکړه، د دي
چې په مناسب اندازه کې د لوړو زده کړو موسیساتو ته الره پیداکړي، او په ډیره لږ اندازه سره پښتنو وکوالی شول 

 .په حساب کې نه راځيچې د لوړو زده کړو اداره ته الره پیداکړي، د نورو قومونو محصلین خو هسې هم 
یې ټکنی کړی دی،  وږ د هیواد د لوړو زده کړو سیسټمچې زم او په علمي مرکزونو کې فساد دی همدغه درغلي

ډیر وخت داسي وي چې په کانکور ازموینه کې د پوهنتونو محصلین د زده کوونکو پر ځای د مخکې له مخکې 
سټر د ازموینې اخستلو یجوړجاړي او رشوت له کبله امتحان ورکوي، دا ډول په نیمه لوړو زده کړو ادارو کې د سم



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

له امله امتحان  تیاکې هم ځینې تکړه او الیق د پوهنتونو محلصین د نورو پر ځای د اجوري او ملګرپه وخت 
 .ورکوي

تعلیمې ادارو کې شخصي اړیکې په فوق العاده ډول ډول بله ستونزه شخصي پوهنتونونه او انسټیټونه دي، په دغه 
داخله کوي، درسونو ته نه حاضریږي، یواځي د ازموینې پر مهال مې ښسره پالل کیږي، لوړ پوړي چارواکې پک

 .په درجه علمي سند تر السه کوي سڅلور کلونه وروسته د لیسانامتحان ته ورځي، او 
ونو له پاره لنګه غوا ده، چارواکي او ه او د شخصي پوهنتدغه ډول مارکیټ تر ټولو مهم د حقوقو پوهنځۍ د

 دولسم سند هم د داخله وکړي، او ډیر ځله خو داسي وي چې دمکوشش کوي چې په حقوقو پوهنځي کې  زورواکي
 .ل کې د پوهنې اړوند څانګو څخه ترالسه کړی ويبدغه ډول کسانو جعلي وي، او یا خو یې د پیسو په مقا

ځینو لویو او مجهزو شخصي پوهنتونو شتون د هیواد به مرکز کې هم  الي او سیاسي مالتړ دد ځینو هیوادونو په م
ګڼ سوالونه له ځان سره لري، چې ممکن له دي الري به ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان په راتلونکې 

 . ټه وڅرخول شيسیاست کې فعال پاتي شي، او په راتلونکې کې د افغانستان سیاسې تګالره د دوی په ګ
لیږل شوې،  د لوړو زده کړو له پاره دا ډول هغه محصلین چې د لیاقت په نظر کې نه نیولو سره بهر هیوادونو ته

سټر او یا کال تیرولو وروسته بیرته مجبوره شوې چې پوهنتون له دي یډیری یې په بهرنیو پوهنتونو کې له یو سم
د زده  و کې د چمتوواليته دوام ورکړي، او یا خو په بهرنیو پوهنتون امله پریږدي چې نه شي کوالی لوړو زده کړو
 .کړو څخه وروسته په ازموینه کې پاتي راځي

دغه ډول کړنۍ موږ ته دوه زیانه لري، لومړی داچې له اولي ورځي محصل په درغلي اموخته کوو، او هغه ته ښیو 
لوړو زده کړو له پاره والړ شي، دوېیم داچې د الیق چې د درغلي په نتیجه کې ته کوالی شي چې بهر هیواد ته د 

موده وروسته همداسي خالي پاتي کیږي، ټمبل محصل یې د  بمحصل حق خوړل کیږي، خو باالخره هغه سکالر شی
 .کې ورڅخه بې برخې شوې وي نه لري، او الیق محصل په اول سر لوړو زده کړو د مخ ته بیولو توان

ښه او وړ  موږ اوسمهال ځینې ډیر نه هم شته،ې ټولې نیمګړتیا وې دي، بلکه پرمختګوزه نه وایم چې په دي برخه ک
شخصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسیسات لرو، چې په هره برخه کې یې د پام وړ خدمتونه کړي، خو دا 

شتون درغلي پکې ډیر لږ او د ګوتو په شمار دي، ولي هغه ډول د لوړو زده کړو موسیسات چې اختالس، فساد او 
 .زیات دي لري

تر څنګ د پوهنتون ښه والي ( کمیت)د پوهنتونو د ډیروالي  لینو، د دولتي او شخصي پوهنتونو مسؤکه افغان دولت
ته هم توجه وکړي، او په لوړو زده کړو موسیساتو کې د فساد، اختالس او درغلیو مخه ونیسي، د جعلي ( کیفیت)

محصلینو ته برابرې شي، پرته له شکه موږ به  ي زده کړېده کړو پر ځای معیاراسنادو او دا ډول غیر معیاري ز
 .په دي برخه کې پرمختګ ولرو

، حکومت او ټولو په سیاست او جګړه کې شکیلو لورو ته په کار ده چې علمي مرکزونه غیر سیاسیدا ډول افغان 
 .و ډلو او توکمو پورې یې ونه تړيغیر ګوندي کړي او په ځانګړ

 پای


