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 ۲۰۲۱ آگست، ۲۷ جمعه،                                            خپلواکیاستقالل  –صدای امریکا 
 م.نظام تنظیم:

 
 ترین نمره را گرفت اعالم نتایج کانکور در افغانستان؛ دختری بلند

 

۱۴۰۰ ،سنبله ۰۳  

 

 

 

 

اگست )سوم سنبله( اعالم شد که به گفتۀ  ۲۵امروز چهارشنبه  ۱۴۰۰نتایج امتحان کانکور سال 

 .درصد داوطلبان نمرۀ کامیابی را به دست آورده اند ۹۷مقامات 

نمره به دست آورده و  ۳۵۲محمد اکبر خان پامیر از کابل در امتحان کانکور  لیسۀ شاگردسلگی، 

 .ر به پوهنتون طبی کابل راه یافته استبه صفت اول نمرۀ کانکو

عبدالقدیر خموش، رییس اداره ملی امتحانات هنگام اعالم امتحان کانکور گفت که از جملۀ نزدیک 

داوطلب نتوانسته  ۴۳۶۴درصد آنان کامیاب شده اند، اما به گفتۀ وی  ۹۷هزار داوطلب،  ۱۸۰به 

 .اند که معیار کامیابی کانکور را پوره کنند
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 ۳۴آقای خموش در مراسم اعالن نتایج گفت که امسال در امتحان کانکور که در سه مرحله در 

 ۶۸۹۳۰اشتراک کرده بودند که از جمله  ۱۲هزار فارغ صنف  ۱۸۰والیت اخذ شده بود نزدیک به 

 .ها معرفی شدندتن آنان به پوهنتون

وطلب داریم که به موسسات دا ۱۱۴۳۵رییس اداره ملی امتحانات کانکور گفت: "به این حساب 

هزار داوطلب داریم که نمرات  ۹۰تحصیالت نیمه عالی کامیاب شده اند. به همین ترتیب در حدود 

 " .کامیابی را حاصل کرده اند اما نمره معیاری رشته انتخابی خود را پوره نکرده اند

 کانکور اخذ که در یاو از موسسات تحصیالت خصوصی تقاضا کرد تا محصلین را مطابق نمرات

 .کرده اند جذب کنند و آنان ضرورت به امتحان مجدد ندارند

 ۳۵۳.۱۸۳مکتب محمد آصف مایل کابل در امتحان کانکور  شاگردسال گذشته نیز بانو شمسیه، 

 .نمره به دست آورده بود و صفت اول نمرۀ کانکور به پوهنتون طبی کابل راه یافته بود

 باشد. آنان همه دیگر نیز شامل می شاگرد مکتبند را اخذ کرده اند یک در جملهٔ ده تن که نمرات بل

 .بر اساس انتخاب خودشان به پوهنتون های طبی معرفی شده اند

 دخول به در کانکور سلگی مؤفقیت یک دختر الیق افغان به نام خبر تبصرۀ استقالل خپلواکی:

ز ا بنام شمسیه دیگری همانقدر قابل افتخار و مهم است که سال گذشته دختر پوهنتون های کشور

طبقۀ اناث کشور ما علی الرغم  سرزمین ما به چنین مؤفقیت چشمگیر و عالی ای دست یافت.

 و و امکانات دسترسی به تعلیم و تربیۀ سالم از نقطه نظر تعصبات محیطی همیشه مشکالتی که

مرام مقدس و  متداومی برای رسیدن به این داشته اند، تالش چشمگیر واجتماعی  ناجور شرایط

 کاتبتعلیمی و م متوسط سایلجودیت وومدر شهر ها و نمیکند که این تالشی داشته اند؛ فرق پسندیده

و حتی  ضاع اقتصادی و امنیتء و دهات دور افتاده که تردد و اوله بوده است ویا در قراومعم

 تعصبات همه بر علیه آنان بوده است.
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یتی و مشکالت کشور که در شرایط حاد جنگ، بی امن این چراغ های درخشان علم و معرفت

 هستند. افغانستان ن پله های مؤفقیت را باال میروند، باعث افتخار همه ملتاقتصادی چنی

پوهنتون های مختلفۀ افغانستان را نشان  شاگرد مؤفق در کانکور شصت هزاربیشتر از راپور فوق 

میدهد و همچنانکه تعدادی را که آمادۀ کار یا تحصیل در دیگرتشکیالت هستند، ولی آیا برای این 

از تحصیالت کار و مدرک عایدی میسر میگردد؛ مخصوصا با  جوانان امیدوار آینده، بعد از فراغت

 شرایطی که پیش آمده است؟!

ام اجتماعی کشور را دگرگون نموده موقف که نظ استموجودیت شرایطی  می باشدآنچه قابل اندیشه 

 و زهای مرک پوهنتون شعباترا که در  یو محصالت لمات مکاتبتعمقشر اناث کشور، مخصوصاً 

ت با الدر آینده محص همی مواجه میسازد. اینکهه سواالت مب مشغول تحصیل می باشند، والیات

، فعالً جوابی برای آن متصور محصلین یکجا در مراکز علمی و آموزشی درس خوانده می توانند

 نیست.

 تحصیل زنان و دختران بصورت خاصکار و کل و مسئلۀ  بصورت افغانستان اوضاع اجتماعیالبته 

ن خواهد ساخت و امیدواریم بر عکس دورۀ اول حکمروایی موضوعاتیست که مرور زمان روش 

طالبان، بعد از گذشت دو دهه، عقاید و برداشت اجتماعی و ضروریات جامعه را بیشتر درک نموده 

  خداوند عالم است! غییرات مثبتی در آن وارد نمایند.و ت
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