
 

 

 

 

                                                                        پوهنتون غالب رئیس پیام

داشتن معیارهای اکادمیک جهانی و با  گذاری یک نهاد آموزشی عالی با فراچشمهای پرتالشی را پشت سر گذاشت. بنیانپوهنتون غالب سال
؛ که بسیار دشوار هم هست. به یاری پروردگار  یی نیست های پویا( در کشوری چون افغانستان نه تنها که کار ساده ار اندیشهد غالب طالیه شعار )

 عالی تحصیالت کردن معیارهای علمی وزارت محترم تحصیلالت عالی از مؤسسۀ دانش و خرد ازین آزمون پیروز به در آمدیم و توانستیم با پرّه
 نماییم؛ و این خود سخن کمی نیست. ا ارتق  پوهنتون به

پنج رشتۀ  که  تر و گسترش ارائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی است، چنانیافتن به مدارج عالی و عالی بردن کیفیت و هدف ما دست خواست ما بلند
... گنجانیده ، زراعت و ، انجنیری ند فارمسیهای دیگر، مان های ما ایجاد فاکولتهگی دارد و در برنامه  گسترده  طب نیمه عالی تأسیس شد و رو به

. دهدمی تشکیل را ما روندۀ های ماستری و دکترا دیدگاه باال اندازی دوره ، نیز راه های جدید در پنج فاکولته آوردن رشته شده است. پدید
زودی   ایم، که خدا بخواهد به های الزم را گرفته گی آماده سیاسی علوم و حقوق و اقتصاد های فاکولته در ماستری تأسیس برای اکنون همین

 ها خواهیم بود.زود شاهد گشایش این دوره 

های مجله   های درسی و ممد درسی،های ارتقای کیفیت، ایجاد مرکز تحقیقات علمی، چاپ و نشر کتاب ، تطبیق برنامه مندیگرایی، قانونمعیار
گی و شگوفایی دانش و  گان با کفایت و موفق در میدان کار، ایجاد فضاهای بالنده آموختهمودنِ دانشکش ن، پیش غالب و مهران، ارائه دانش روز

اندوزی روی  های بنیادین ما است. هرگز به سرمایه گزار از هدفهای پاک، متخصص و خدمت خرد و اندیشه و باز آموزش و پرورش انسان
اند که پوهنتون غالب از ها سبب شده گراییایستیم. گویی همین ارزشبردن کیفیت باز نمی  ای بلنده آوری راهیی از فراهم  آوریم و لحظهنمی

 روحیه را ما فرهنگ، و دانش تری پیدا کند. این پذیرش مردم، به ویژه جوانانِ تشنۀمندان بیشروز عالقه شهرت نیکویی برخوردار گردد و روزبه 
جو کنیم شود، جستبردن دانش و تخصص فرزندان میهن ما می هایی را که سبب بلندتر بکوشیم و همه راهشبی تا گرداندمی مسؤول و بخشد می

 که دانش گاهیها در فضای آموزشی، صداقت و جدیت خویش به اثبات برسانیم. هرچند جایکاربستن آن و با جذب معیارهای اکادمیک و به
 مردم پذیرش هرچند و باشد تواند می  گرایانه  علم واقعی مسیر ازین راستینی گربازتاب ند، آورده دستگان و فارغان ما در بازار کار به  آموخته

 .داریم اختیار در که است مزدی و سند ترینبه



افزایی را ای دانش ه گی معنای رسیدن به اهداف بلند را دارد. از این است که غالب هر آن زمینه است و پوینده به باور ما ایستادن از کار افتادن
، سود  ترکردن وقت کم خواهد با هزینهلوژی معاصر، می بردن از تکنا ساختن همه امور و با سود مندآورد و با نظام برای استادان خویش فراهم می

وی ایمان و خرد و به پشتوانۀ ، به نیر کارانیاریِ همۀ همدستی و هماندوزی را سبب گردد. به همتر علمی به دست بیارورد و سرعت دانشبیش
فارغان غالب هویت علمی ـ تخصصی خود را به اثبات برسانند و  جایی خواهیم رسید که درسطح منطقه و باز جهان،  به آن یک نظام پویا و کارا، 

 نیکوست از بهارش پیداست. که سالی: است زده رقم غالب پوهنتون را برکت پُر های چنین آیندۀ اکنون نشانه به گرمی استقبال گردند. هم

 با احترام
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