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   خداند بزرگ بنام

ينس و انجنيری وظيفه خود ميدانم نسبت به ھمه شما ادای احترام کنم افتتاحيه دومين کانفرانس سااسم  در آغاز مر

مخصوصاً وظيفه دارم به . پذيرفته ايدو سپاس گزارتان باشم که دعوت ما را برای حضور در اين کنفرانس 

از داخل و خارج کشور   س رندر اين کنف بر خود ھموار کرده و برای اشتراک  استادان عزيزی که رنج سفر را

  . ی ميدارمتشکر نمايم و مقدم آنان را گرام اند تشريف اورده 

استاد، محقق و   170يکبار ديگر افتخار دارم که ھريک شما را در اين کنفرانس که حدود به کابل لندن تا از 

و اميد وارم که فرصت . سکتور صنعت درآن اشتراک دارند خوش آمديد بگويم دست اندرکاران ازو محصل 

  . باھمديگر باشد  تجارب و اندوخته علمی و تحقيقی بزرگی بخاطر تبادل 

. طوريکه ميدانيد اين دومين کانفرانس تحت عنوان ساينس و انجنيری است که در دوسال پيھم داير ميگردد

و  به ابتکار يکتعداد استادان پوھنحی انجنيری و انستيتوت تکنالوژی معلوماتی سال پار سرطانکانفرانس اول در 

که   که اينک ما شاھد دومين کانفرانس از ھمين رديف ھستيم. داير گرديددولفی  پروژهو بھمکاری  مخابراتی 

معلوماتی و و به ھمکاری پوھنحی انجنيری و انستيتوت تکنالوژی  ستانافغانتوسط انجمن ساينس و انجنيری  

  . مخابراتی داير ميگردد

ناً حيطه ای بزرگی موضوعات ساينس و انجنيری که يقي عالی ترين اھداف از برپايی اين کنفرانس و پرداختن به

گردھمايی استادان و محققان بمنظور تبادل تجارب، اندوخته ھای علمی، کارھای  را احتوا مينمايد عبارت از

تحقيقاتی، دريافت نيازمنديھای سکتور ھای صنعت و ھمگام ساختن مراجع اکادميک بمنظور رفع نيازمندی ھا از 

گزار از جامعه  ، پشتيبانی عملی و تاکيد برھاطريق انعکاس در کريکولم ، نھادينه شدن فرھنگ تدوير کانفرانس 

  . مصرفی و استھ]کی بسوی جامعه توليدی و ابداع و نوع آوری چيز بيشتر از اين نيست

تحصيل  سکتوردر ھرحال پيشرفت و پويايی . من اميدوارم که اين حضور تحقق اھداف کانفرانس را دوچندان کند

 سکتورجز رشد و تعالی اين  ریاميدوادر افغانستان در گرو ت]ش، سرمايه و انديشه ورزی کسانی است که 

  .ندارند و در اين راه از نشر دانش و بذل سرمايه معنوی و تجربه ارزشمند خود دريغ نمی ورزند

رشد کيفی . برپايی برنامه ھايی مانند کنفرانس تنھا پيش نياز رسيدن به زبان و فھم مشترک از مقوله کيفيت است 

ود روشھای تدريسی با رسيدن به ھمين زبان مشترک امکان پذير تحصي]ت عالی و ارتقای دانش مسلکی و بھب

  .خواھد بود
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نبايد از کنفرانس انتظار معجزه داشت چراکه کنفرانس به دنبال تحول است و تحول نيز وقتی رخ می دھد که تعھد 

برجسته شود و برای بيان اين تعھد نيز  تحصي]ت عالی و نھاد ھای تحصيلی به کيفيت در ميان دست اندر کاران 

  .زبان مشترک و استاندارد و قابل سنجش تعريف شود

پيش شش ماه سازماندھی و برنامه ريزی دومين دوره ازاين رويداد کاری سخت و پرمشقت بوده است، ما از 

سخت مصروف کميته ھای مختلف تشکيل داديم که در بخش جمع آوری مقا`ت، مسايل لوژستيکی و تخنيکی 

 20مقاله جمع آوری گرديد و از اين ميان حدود  50بيش از  بيست موضوع را استخراج کردند و بيش از . بودند

  .مطرح و قبول گرديد که واقعاً کار بزرگ ھستعنوان مقاله برای بررسی در قالب کانفرانس 

از . ک آدرس واحد ھميشه سر بلند کندچيزيکه از ھمه مھمتر تجلی مينمايد تداوم و قوام اين حرکت است که از ي

تداوم و پايداری آنرا از آدرس انجمن علمی ساينس و انجنيری   - ھمين جھت است که مبتکران اين حرکت

من يقين دارم که پوھنتون کابل و انستيتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نيز در عقب آن . يافتند افغانستان 

  . قرار دارد و پشتيبانی مينمايد

که امروز در جھان ھرچند کانفرانس ممکن است که از ھر لحاظ دارای نواقصات باشد، کانفرانس ھای بزرگ 

اگر انتظار بکشيم که به پختگی . و به پختگی چشميگر رسيدند  از ھمين کم و کاست آغاز کردندداير ميگردد 

  . پس با ھمه بزرگواری به کمبوديھا اغماض نموده و مارا ياری رسانيد. برسيم شايد دير شود

ما کانفرانس دو روزه ای را راه اندازی نموده ايم که . مبه ساختار کنفرانس روشنايی اندازاجازه دھيد مخصتراً 

  .وی موضوعات ذيل ميچرخددر چھار بخش ر

•  Management and Society 

• Environment and Agriculture 

•  Education and Construction 

• Health and Image Recognition 

داکتر  و ھاشمی داکتر صاحب بھاوالدين ، سخنور کليدی داکتر صاحب توخی از پوھنتون شيفيلد لندن سه  ھمچنان

  .که يقين دارم موضوعات را که ارائه ميدارند برای ھمه دلچسپ و آموزنده باشد. صاحب بھا را باخود داريم

يقين . موضوع خيلی دلچسپ که عبارت از پروگرام ماستری است مطرح ميگرددو ساختمان تحصيل  در بخش

آن دارم به اھميت پروگرام ماستری در افغانستان ، عطش نيازمنديھا در اين عرصه و ابعاد تاثيرات اقتصادی 

. سھمگيری در سوا`ت ھمراھی کنيد ارزشمند و یھاما را با مباحثه . بحث ھای داغ صورت خواھد گرفت
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نھاد ھای توقعات   . به غنامندی پروگرام ماستری خواھد افزودديدگاه ھای سکتور صنعت و نيازمنديھای آنھا 

ند و راه ھای بخاطر را دريابيازمنديھای نھاد تحصيلی سکتور صنعت نبالعکس سکتور صنعت و ازتحصيلی 

  .ندخ] بيانديشو اشباع ايجاد يک پل 

 راھیکه ما را تا آخر کانفرانس ھم با توجه به درک نيازمنديھا و فرصت ھای حضور فزيکی شما ، توقع ميرود

  . نموده و از نظريات و بحث ھا و سوا`ت خويش ھمه را مستفيد گردانيد

اجازه دھيد که با شما يک سلسله ارقام و احصائيه ھا را شريک گرديم قبل از آنکه وارد بحث ھای سکتوری 

  .سازم

نھاد تحصيلی خصوصی  70 بيشتر از پوھنتون و انستيتوت ھای تحصي]ت عالی دولتی و  27  اکنون در کشور 

است  اکه گفته ميشود رقم بيسوادی با` را دار یار درشت را برای کشورسياز لحاظ کميت يک رقم ب. ود داردوج

آنچه بيشتر قابل لمس است اين است که  نھاد  . نشان ميدھد اما از لحاظ کيفيت در کدام سطح اند قابل تعمق است

ھای تصحيلی بيشتر به انکشاف افقی در حرکت اند در حاليکه انکشاف افقی ممکن است بحران زا باشد و ما را 

شاف مخروطی که معتقدم آنست که بياييد بيشتر به انک آنچه  من. دچار نا بسامانی ھای بيشتر در آينده گرداند

و از به تحليل رفتن  منابع جلوگيری  یاز تراکم تشکي]ت يعنی افقی و عمودی اند که متضمن ھردو انکشاف

موضوع تضمين کيفيت و توجه به پروسه اعتبار دھی حرکت ای که  از طرف .  مينمايد بيشتر بذل توجه کرد

  . استاما بايد اذعان کرد که پروسه خيلی بطی . عالی تعقيب ميگردد قابل تمجيد است  وزارت محترم تحصي]ت

 71دارالعلوم،  50مکتب ،  14600در  را بيش از ھشت ميلون اطفال و نوجوانان کشوروزارت محترم معارف 

مکتب  500موسسه تحصي]ت نيمه عالی تخنيکی و مسلکی  و بيش از  35دارالمعلمين ،  42انستيتوت ، 

 تسھي]تبيشماری مانند کيفيت استادان، منابع درسی، نبود  یکمبوديھا .خصوصی راجستر و تحت آموزش دارد

 وقتیاما  با ھمه حال ، . فزيکی و موارد بيشمار ديگر چيز ھای اند که وزارت محترم معارف به آن معترف است

ابد بستگی به ظرفيت ھای نھاد ھای تحصيلی از مکتب فارغ ميگردند چند فيصد به پوھنتون راه می يشاگردان 

که واقعاً  يک  به مرز يک ميليون ميرسد 12نوف پيشبينی ھا نشان ميدھد که ظرف ده سال آينده فارغين ص. دارد

لم است توجه نشود، اگر به نظام تحصي]ت عالی که ھمانا کريکو. سونامی خاموش و آرام  در شرف وقوع است 

مکاتب ما بيشتر به مراجع آموزش سواد و  .را در کشور خواھيم داشتتحصيل کرده س و پا 12ان ما لشکر بيکار

  .بھتر خواھد بود که به حرفوی و مسلکی شدن مکاتب بيانديشيم.  خواندن و نوشتن مبدل گرديده است

ی قريه جات وولسوالی ھا ي يکتعداد ولی دارند دسترسی فيصد نقوس کشور به تلفن ھای مبايل و ھمراه  %88

نفوس کشور دسترسی به انترنت دارد  3%در حدود وجود دارد که ھنوز ھم تحت پوشش مخابراتی قرار ندارند، 
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ھنوز ھم ما در سر آغاز جاده جامعه . افزايش بخشيد 50%و دومی را حد اقل به  100%چگونه اولی را به 

ست]يت کميونيکشن در مراحل مقدماتی خود قرار   road map، قرار داريم  Information Societyمعلوماتی 

پيش ميرويم به ھمان اندازه با تحديد ھای  e-govاگر دسترسی به انترنت اضافه ميگردد و ما بطرف   .دارد

  مواجه ميگرديم چگونه ميتوان اين تحديد ھا را مھار کرد؟  Cyber crimeجنايی سايبر 

آن  18%وجود دارد که در حال حاضر فقط  کيلومتر سرک ھای مواص]تیدر افغانستان بيش از يکصد ھزار 

  .افزايش داد و به کيفيت توجه کرد 80%اسفالت گرديده است چگونه ميتوان آنرا به 

، آنھم با برق با کيفيت پائين و ده ھا پرچاوی قرار دارد  30%دسترسی مردم افغانستان به انرژی برق زير 

خانه ھای تاريک  . اما چگونه ميتوان اين فيصدی را افزايش بخشيد و برق با کيفيت عرضه کرد  .روزانه

  .ھموطنان مانرا در دھات و قصبات  منور کرد

شاخص ھای صحت سه تا پنج مرتبه بيشتر نسبت به کشور . افغاسنتان از لحاظ صحی نيز وضعيت مناسب ندارد

است، تعداد امراض  ساعتر فی چند نفر در مرز ھم ران ھنوز مرگ ومير ماد. ھای ھمسايه را نشان ميدھد

 . فوق العاده افزايش يافته است ، ميزان معتادين اکنون در سطح ميليون صحبت ميگرددو طرق تنفسی سرطانی 

  و به ھمين ترتيب ده ھا موارد ديگر در عرصه ھای گوناگون

حل اين . نيست که اکثراً بی سرحد است ھاالشانکشاف مثبت در راستای رفع معض]ت فوق الذکر عاری از چ

اما کدام معارف و کدام . پرابلمھا  بدون درنظر داشت رول تعليم و تربيه و تحصي]ت عالی اص]ً نا ممکن است

. تعليم و تربيه و تحصي]ت عالی که تنھا به کيفيت بيانديشد. موضوع ھميشه پرسش بر انگيز! تحصي]ت عالی 

تعليم و تربيه و تحصي]ت عالی . آورد  ارزش ھا را در ھر انسان که در آن سھم گرفته بوجود تعليم و تربيه که 

ما اميدوار ھستيم که  تدوير کانفرانس ساينس و انجنيری با ھمه  .که عطش نيازمنديھا در جامعه را پاسخگو باشد

  . نقايص آن گامی در اين راستا و در اين جھت باشد

اشتراک ھمه شما ابراز قدردانی نموده و از اعضای کميته ھای متعدد کنفرانس بخاطر  در فرجام يکبار ديگر از

موفقيت  یآرزوبرای ھمه شما در کنفرانس .مزحمات فراوانی را که متحمل شده و خواھند شد تشکر می نماي

  .مينمايم

 

  


