
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 2 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 

 

 ۴۰/۴۰/۲۴۰۲                ډاکټر خسرو سنګروال

 په نورو ژبو د لوړو زده کړو ګټې او زیانونه

د  ،د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د دې هېواد د لوړو زده کړو او کار موندنې د قوانینو د اصالح په موخه

یوې رابلل شوې غونډې په پایله کې پرې کړې ده چې د افغانستان دلوړو زده کړو په موسسو کې به طبي او انجینري 

 زده کړې په یوه نړیواله ژبه وي.

په ښکاره د افغانستان حکومت د دې ګام پورته کولو لپاره دا استدالل وړاندې کړی دی چې په نړیوالو ژبو باندې علمي 

 ه دي، او افغان زده کړیاالن او د پوهنتونونو استادان به د درسي توکو قلت سره مخ نه وي. ادبیات پرېمان

کرزي همدې غونډې ته د وینا په ترڅ کې د هندوستان او پاکستان د بېلګو په یادولو سره، په ملي ژبو حامد ولسمشر 

 روستووالي اصلي المل وباله. کې د علمي کتابونو لږوالی د طب او انجینري په ډګرونو کې د افغانستان د

 یات، چې څنګه او څه وخت به پلې کېږي، ال نه دي څرګند.ئد دې پرېکړې نور جز

نړیوالو ژبو ته د لوړو زده کړو د اړولو پلویان دا هم وایي چې که چېرې افغان زده کړیاالن په نړیوالو ژبو خپلې 

والو پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او دوکتورا د کچې د زده پوهنتوني زده کړې بشپړې کړي، دې سره  به دوي ته په نړی

 کړو شونتیا ډېره شي.

، او سیاسي بولي، په اوږد مهال کې یې هم د بېړنی دا چې خو نور بیا د افغان حکومت دا وروستی ګام نه یوازې

 افغانستان د ملي ژبو د علمي پانګې د خوارېدو المل ګڼي.

افغانستان حکومت دا پرېکړه د دوه نیمو ورځو په یوه غونډه کې په ډېره بېړه وکړه.  تر ټوله لویه نیوکه خو دا ده چې د

غوره تعامل دا دی چې د دا سې درندو پرېکړو مسوده باید څو میاشتې د مخه چمتو شي، او د رسنیو له الرې د علمي 

دنده ده چې د داسې درندو کدرونو، زده کړیاالنو او د ولس د استازو په واک کې کېښودل شي. دا د ولسي جرګې 

پرېکړو مسودې پخپلو غونډو کې وشاربي، مسلکي او متخصص نظریات پرې راټول کړي، او له ښه بحث نه وروسته 

داسې پرېکړې د یو څو کلونو لپاره نه وي، د اوږد مهال لپاره وي، نو غوره ده چې اوږد بحث  پرې رایه ورکړي.

 پرې وشي.

سیاسي بللې ده چې همدا اوس ولسمشر د کابل د طب پوهنتون د ډېرو زده کړیاالنو له  دا پرېکړه د نظرخاوندانو ځکه

موړي پوهنتون کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي. وغوښتنې سره مخ دی چې دوي غواړې په ن ېخوا نه د

ه سیاسي توګه ولسمشر په دې پوهېږي چې د کابل د طب پوهنتون زده کړې د هېواد په دوه رسمي ژبو وېشل ورته پ

د دې موخې لپاره غوره کړي، چې په سیاسي ډګر کې  ګران پرېوځي، نوغوره الر دا وبرېښېده چې یوه باندنۍ ژبه

 ورنه څوک خپه نه شي.

که دې ته راشو چې آیا رښتیا هم په باندنۍ ژبو لوړې زده کړې هېواد او مسلک ته په ګټې دي، نو دلته هم د حکومت 

 سره مخ کېږي. پرېکړه له جدي پوښتنو

، د اسنادو ید حکومت دا استدالل چې په نړیوالو ژبو زده کړه، د بېلګې په توګه، د یو ښه روغتیایي نظام اصلي المل د

 په تول سم نه خېژي.

کېږي ځکه خو په انګلیسي ژبه لوړې زده کړې کې که د طب مثال ته تم شو، ولسمشر وایي چې هند او پاکستان  

 روغتیایی نظام لري. خو احصائیې او السوندونه دې خبرې سره اړخ نه لګوي.  بریالی او پرمختللی



  

 

 

 2تر 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

که د یو بریالي روغتیایي نظام معیار یوه روغه او صحتمنده ټولنه وي، نو هندوستان یو بریالی روغتیایي نظام بېخي نه 

نډ دی. د دې ناروغیو ډېره برخه ملیونه ناروغانو ډ ۰۴لري. د هندوستان د خپلو شمېرو له مخې، همدا اوس دا هېواد د 

 یې اسانه مخنیوی شوونی دی.  داسې ناروغۍ دي چې د عامه روغتیایي مالوماتو د اغېزمن وېش سره

 که د هند ډاکټر او ناروغ په یوه ژبه ګړېدل، اوس به دا هېواد د نړۍ تر ټولو ناروغ هېواد نه وای.

د بریالي روغتیایي نظام تضمین نه کوي. هند کې د هغو بهرنیو د ډېرو ډاکټرانو، او پرمختللو روغتونونو درلودل  

ناروغانو درملنه ډېره ښه کېږي چې یا انګلیسي پوه شي یا انګلیسي ژباړن ولري، خو د دې ډاکټرانو مال د هغو 

 ملیونونو ناروغانو درملنه کې ماته ده چې د دوي په ژبه غږېږي. 

 بریالی نهکې  سمه درملنهکړه کړې وي، هغه به د خپل همژبي ناروغ په که چېرته یو ډاکټر په یوه بهرنۍ ژبه زده 

 وي.

دا چې په نړیواله ژبه زده کړه به څېړنو ته السرسی آسانه کړي، دا خبره کېدای شي تر یو بریده سمه وي. خو له بل 

وي. د نړۍ تر ټولو ډېرې اړخه د نړۍ په لسګونو پرمختللي، او مخ په ودې هېوادونه په خپلو ژبو څېړنه او زده کړې ک

له نورو ژبو نه انګلیسي ته کېږي. که د طب له ډګر نه بله بېبګه درکړم، د ګېډې د سرطان ځینې ډېرې  علمي ژباړې

ښې څېړنې په پاړس هېواد کې په پاړسي ژبه شوې دي چې دا نن هم د لوېدیځو هېوادونو پوهان او ډاکټران ترې نه ګټه 

 ریه چې په خپله ژبه زده کړې د هېواد علمې پانګه خواروي، بېخي بنسټ نه لري.اخلي. نو پر دې بنسټ دا نظ

چې پخپلو ملي ژبو لومړنۍ او لوړې زده کړې دود  په ملیونونو ډالر لګويدا اوس د نړۍ د سر ګڼ شمېر هېوادونه 

و اعلمي ډول کړي. په افغانستان کې ال وختي پخپله ژبه د زده کړو یو سیستم شته، چې له منځه وړل یې هېڅ 

دا سیستم به نیمګړی هرو مرو وي، خو د سمولو او اصالح الر یې دا نه ده چې د ورګې  پیداګوژیکې ګټې نه لري.

 ین وسوځول شي.لپاره ټول پوست

کله چې یو افغان زده کړیال دولس کاله په خپله ژبه د ښونځي زده کړې کړي وي او پوهنتون کې په انګلیسي ژبه زده 

چې نېغ په  چې دا ژبه د اړتیا د رفع کولو تر کچې زده کړي. که چېرې داسې کوي نو کولی شي یکړه کوي، نو اړ د

 ، نو بیا د تدریس د ژبې د بدلولو ګټې کومې دي.نېغه د انګلیسي اخځلیکونو نه ګټه واخلي

بله دا چې د دې پرېکړې له تپه پښتو ژبه د فارسي په پرتله ډېره زیانمنه کېږي. دا ځکه چې همدا اوس هر کال په 

د پاړس هېواد د لیکواالنو او علمي ادارو لخوا خپرېږي چې د پاړسي علمي پانګه بډایه  لیکنې يزرګونو کتابونه او علم

 کوي. پښتو کې به د دې پرېکړې د عملي کېدو نه وروسته د دې ژبې ساینسي پانګه غټ زیان وګوري.

جوته علمي او پیداګوژیکه ګټه نه لري، عملي او  هد ساینسي علومو د ښولو لپاره پردۍ ژبې خپلول کوم نډه دا چېل

 معنوي زیانونه یې ځورونکي دي.

 پای

 
 


