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محمد نادر نورزائی

نگاھی به تحصيالت عالی درافغانستان :چه ديدم ،چه شنيدم وبامن چه کردند!

نادری پيدا نخواھد شد اميد
کاشکی اسکندری پيدا شود
اخوان ثالث
ٍ
من اين سطور را نوشتم تا از يکسودرددلی کرده باشم واز طرف ديگر وضعيت اداره و اخالقيات حاکم درکشوررا بازتاب
دھم .حدس ميزنم که شما از ھرج و مرج اداری ،سياسی ،اقتصادی واخالقی درکشور آگاھيد .شايد اين تجربه شخصی من
ھم گوشه و کناری را برای شما بيشتر روشن کند واگر فکر سھم گرفتن به بازسازی افغانستان را داريد ،خوب حواس
خود را جمع کنيد!!!
درتابستان سال  ٢٠٠۶چند تن از دوستان و من برای ديدن تحوالت افغانستان از نزديک عازم کابل شديم .ما درآنجا به
خانه دوستی که از آلمان می شناختيم بوديم .يکی از روز ھا دوست من آقای دوکتور سيد عسکر موسوی که مشاور
وزارت تحصيالت عاليست به ديدن ما آمد ودرحين صحبت به من گفت که درھرات فاکولته کمپيوتر ساينس درچوکات
پوھنتون ھرات درحال تاسيس است .اين فاکولته را وزارت تحصيالت عالی در زمان آقا ی دوکتور شريف فايز وزير
وقت از انحالل پوھنتونی که به نام پوھنتون تخنيکی معروف بوده واعراب آنرا تمويل می نمودند تاسيس نموده است .
درآنزمان اسم پوھنتون تخيکی بوده و چند مضمون کمپيوتر ھم تدريس ميشده ولی اکثر مضامين مربوط به علوم اسالمی
بوده وربطی به تخيک نداشته است .محصلين اين پوھنتون بعضی به فاکولته شرعيات ،بعضی به انجنيری و بخش بزرگی
از آنھا به فاکولته کمپيوتر ساينس انتقال يافته اند .درسال  ٢٠٠۵گروھی از آلمانھا ار پوھنتون تخنيکی برلين آمده اند و
برای يک سمستر تدريس نموده اند واين پروژه را شخصی آلمانی -افغانی بنام نذير پيروزکه در پوھنتون تخنيکی برلين
اسيستانت است انسجام داده است .آلمانھا بعد از يک سمستر برگشته اند و دوباره به ھرات نيامده اند و حاال مدت تقريبا
يک سال است که محصلين اين فاکولته بی سرنوشت اند و تظاھرات می کنند و اداره پوھنتون ھرات را به مشکالتی مواجه
ساخته اند .آقای دوکتور سيد عسکر موسوی که من اورا بسيار دوست دارم و به او احترام می کنم از من خواست که به
افغانستان برگردم واين فاکولته را دوباره فعال سازم .ھمچنين آقای دوکتورشريف فايز وزير اسبق تحصيالت عالی که من
اورا از اوايل سالھای ھفتاد عيسوی می شناسم وآنزمان باھم روی فلسفه اگزيستنسياليزم بحث می کرديم و به او احترام
زياد دارم ھم مرا تشويق نمود که برگردم.
برای اينکه تصوری از اين فاکولته و امکانات تخنيکی آن داشته باشم برای مدت سه روز به ھرات که زادگاھم است رفتم
و فاميلم را خبر نکردم ودرھوتلی فرودآمدم .درروز اول باشخصی به نام آقای محتسب زاده معاون محصالن آشنا شدم که
او سرپرست فاکولته کمپيوتر ساينس ھم بود .اين شخص در باکوی شوروی تحصيل نموده ورشته اش کيميا است ولی از
کمپيوتر چيزی نمی فھمد .اولين چيزی که آقای محتسب زاده از من پرسيد اين بود که من از کدام نورزائی ھا ھستم .وقتی
برايش گفتم فوری به من گفت "ما که بچه کاکاييم .مه ھم نورزيم  .مه به خونه شما درزمان مکتب زياد می آمدوم و "...
من بعد از نزديک به  ٣٧سال تحصيل و کار در امريکا و آلمان به ھرات برگشتم واين قوم پرستی  ،از شخصی که قرار
معلوم از پرچمی ھا بوده و حتما داد انترناسيوناليزم را ميزده ،اولين شوکی بودی که به من وارد شد !!! او مرا به
ساختمانی برد که برای فاکولته کرايه شده بود .بيشتر فاکولته ھای پوھنتون ھرات تا آنزمان به خانه ھای کرائی
قرارداشتند .دراين ساختمان به کمک پوھنتون تخنيکی برلين و  DAADحدود  ۴٠پايه کمپيوتر کمک شده بود و با ھم به
يک شبکه وصل بودند .اين ساختمان يک زير زمينی داشت که حدود  ٧٠محصل را جا ميداد .سه اتاق ديگر ھم ھر يکی
حدود  ۴٠محصل گنجايش داشتند .روی بام اين ساختمان ھم اتاق کوچکی بود که در آن کتابخانه ی با حدود  ۵٠٠جلد
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کتاب تخنيکی گرد آوری شده بود .آقای محتسب زاده ھمچنين مرا به فاکولته حقوق برد که در آنجا ھم  ۵يا  ٧پايه کمپيوتر
را امريکائی ھا کمک کرده بودند.
حاال من تصوری اجمالی ازاين فاکولته را داشتم .ھمان روز بعد ازاين که کارم تمام شد فاميلم را تلفون زدم .آنھا فکر
کردند که من در کابل ام وبعد ناراحت شدند که من به ھوتل رفتم و آنھارااز آمدنم به ھرات خبر نکردم .البته من رفتارم
را توجيه نمودم و گفتم که من ميخواستم اول کارم را تمام کنم و بعد با دل جمعی يک روز را با فاميلم ) خواھران،
برادرزاده ھا ،پسر کا کا ھا وغيره( بگذرانم و به آنھا گفتم که به زودی من برمی گردم و به قدر کافی ھمديگر را خواھيم
ديد!
درآنروز ھا من نتوانستم به رئيس پوھنتون آقای دوکتورمحمد نعيم اسد صحبت کنم و با او آشنا شوم .او به ايران رفته بود.
بعد ازاين که به کابل برگشتم با دوستانم آقايان موسوی و فايز صحبت نمودم و گفتم که بی ميل نيستم که برگردم و قرار شد
که به آلمان که برگشتم با آقای پيروز تلفون کنم و بيشتر در باره اين پروژه معلومات حاصل نمايم.
وقتی آلمان برگشتم به آقای پيروز تلفون نمودم .انتباه اولی ام از او مثبت نبود .اولين چيزی که گفت اين بود که اواگر
خواسته باشد مرا می تواند ھمين امروز به افغانستان بفرستد ولی او با وزارت صحبت کرده و حاال آنھا مسئول اند که کار
خانگی شان را انجام دھند وبا ما قرار داد کنند .بانک جھانی اين پروژه را کمک ميکند و تا بانک جھانی ووزارت با ما
قرار داد نکند ما منتظريم و شما ھم که نمی توانيد به تنھائی ھمه ی درسھای فاکولته را بدھيد ،بھتراست صرکنيد که تاباھم
برويم !!!
من بوسيله ايمل با دوکتور اسد رئيس پوھنتون ھرات ارتباط برقرارکردم وبعد از چندی پوھنتون ھرات با من قراردادی
بست که بوسيله بانک جھانی تمويل ميشد .البته دراين زمان کسانی ديگری ھم درخواستی داده بودند ولی بانک جھانی آنھا
راشايسته درس علم کمپيوتر ندانسته بود و آنھا را رد کرده بود .بانک جھانی دربخش کمپيوتر به پوھنتون ھرات کمک
می کند که بخشی از پروژه ظرفيت سازی آن برای تحصيالت عاليست.
در سپتمامبر سال  ٢٠٠۶وارد ھرات شدم وبعد از ديدار و آشنائی با آقای دوکتور اسد به فاکولته رفتم .درظرف دوسال با
دو استاد ھندی که در ھرات خدائی خدمتکار بودند و دو استاد افغانی برای رياضی و ثقافت اسالمی و من توانيستيم که کار
فاکولته را انسجام دھيم و  ۴٧فارغ التحصيل ھم به جامعه پيشکش کنيم .البته دراين زمان حدود  ۶-۵محصل سال
آخرفاکولته مارا ھم دربخش توتوريل وھم تدريس يارا بودند .شبکه کمپيوتری فاکولته را ھم ھمين محصلين حفظ و مراقبت
می نمودند ودرپيشبرد کارھای فاکولته فعاالنه سھم داشند .بعد از يک سمتسربنا به پيشنھاد دوکتوراسد ومنظوری وزير
تحصيالت عالی آقای دوکتور محمد اعظم داد فر من به حيث سر پرست فاکولته تعيين شدم .درسمستر اول محصلين يقين
نداشتند که من ادامه دھم چون ميگفتند ما ديديم چگونه آقای پيروز و آلمانھا ما را تنھا گذاشتند و ما بی سرنوشت شديم .ولی
بعد ازاينکه من دوباره بعد از رخصتی زمستانی به سر کارم بر گشتم آنھا دلگرم شدند وبا شور وشوق بيشتر درسھای خود
را ادامه دادند.
درجريان يک سال و نيم من متوجه جريانی از توطئه  ،ترفند و خدعه شدم .آقای پيروز از ھمان اوايل نمی خواست من به
ھرات برگردم چون فکر ميکرد پروژه اش بر ھم خورد.اونمی خواست کسی که اھل فن است آنجا باشد وازدختر بچه ھای
آلمانی که او آنھارا به حيث "استاد" آنجا می فرستد سرپرستی کند واحيانا ً ازآنھا شکايت کند .اوکسی را ميخواست که استاد
چاپلوسی وبوت پاکی باشد ،تا او بتواند احساس خودبرتربينی نمايد .آقای محتسب زاده به حيث شخصی که در پس پرده از
پيروز معاش ميگرفت وبرايش کار ميکرد و پيروز برايش وعده داده بود که رئيس فاکولته خواھد شد خيلی فعاالنه برضد
من تبليغ می نمود .ظاھرا پسر کاکايم بود ولی پشت سر از من چيز ھائی ميگفت که ھرکس بشنود از بشريت منکر
ميشود!!!
دراوايل نمی فھميدم که چرا آقای محتسب زاده که معاون محصالن است می خواھد رئيس فاکولته کمپيوتر ساينس شود .او
که از علم کمپيوترچيزی نمی فھمد!؟ بعد ھا متوجه شدم که اوعشق عجيبی به قدرت ،يورو و وادکا دارد و به او مايه
افتخار است که ھر چند سالی به آلمان دعوت شود و با آقای پيروز گلوی تر نمايد و بعد به ھرات پوز دھد که به آلمان اين
وآن کرده و اين و آن را ديده است .بعضی انسانھا چقدر بيچاره اند که آلمان آمدن را افتخار می دانند .برای اينکه روشن
شود ما با چه کسی سروکار داريم ،يکی از قصه ھائ آقای محتسب زاده را نقل ميکنم که چندين بار به من و ديگران
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کرده است وجالب اينجاست که ھمه ميدانند که اينھا ھمه افسانه است ولی خودش با چنان شوق وشعفی قصه ميکند که
معلوم ميشود تخيالت خودراوقعی می پندارد!
درسال  ٢٠٠۴ويا  ٢٠٠۵آقای محتسب زاده با گروھی از استادان برای  ۴يا  ۵ھفته به امريکا می رود تا پوھنتون ھای
آنجا را مشاھده کنند و تصوری از تحصيالت عالی آنجا داشته باشند وبتوانند در پوھنتون ھای خود نو آوری کنند .آقای
محتسب زاده انگليسی بلد نيست و دو جمله ھم نمی تواند بگويد .او می گفت " :ما که به نيويارک رفتيم ،صاحب مار بردن
به پوھنتون کولمبيا .ما به يک البرتوار کيما رفتيم و ديدم که به ديوار ھا لوحه ھای بود که روی اونا تيزاب والقلی
نوشته شده بود .مه از شاگردا پرسيدم که شما کيما می خوانيم؟ گفتن ھا! مه گفتم که مه استاد کيميايم .اونا از مه
خواھش کردن که يک لکچر بدم .مه ھم رفتم يک ساعت درباره تيزاب ھا و القلی ھا لکچر دادم) .البته من از او نپرسيدم
که به چه زبانی لکچر داده؟ به روسی؟( .بعد ازاين لکچر که بچه ھا خوشی نا آمده بود به ھمو روز بعد از ظھر مر
خواستند و رئيس پوھنتون آنھا برايم يک شھادتنامه داد!!! عکسايير داروم ".روانشناسی اين آقا کتابی را الزم دارد که
درچوکات اين نوشته نمی گنجد!!!
درخزان سال  ٢٠٠٧باالخره پوھنتون ھرات وبانک جھانی با پوھنتون تخنيکی برلين قراردادی  ٣٠ماھه بستند .طبق اين
قرارداد  ٢۵نفر از استادانی که درجه ليسانس دارند به آلمان ماستری می گيرند که شش استاد از ھرات وبقيه از واليات
ديگر افغانستان مانند کابل ،کندھار ،ننگر ھار وبلخ اند .يک مرکز تکنولوژی معلوماتی که شامل  ٩٠-٨٠کمپيوتر ميشود
که به انترنت وصل خواھند شد ھم در چوکات پوھنتون ھرات اساس گذاری خواھد شد .برای اين پروژه پوھنتون تخنيکی
برلين دو ونيم ميليون دالر دريافت خواھد کرد .ما ھمه خوشحال شديم و من درآن نشست امظای قرارداد از استادان تشکر
نمودم بخصوص ازاستادان ھندی ما که ماراياری رسانده بودند وبدون آنھا ما نمی توانستيم نصاب درسی بخش انفورماتيک
را پوره کنيم .ولی ھنوز نمی دانستم که آقای پيروز و محتسب زاده چه پالنھای برای من و آقای دوکتور اسد رئيس
پوھنتون ھرات دارند .رخصتی ھای زمستانی  ٢٠٠٧را برگشتم آلمان .روزی درايملی از دوکتور اسد خواندم که آقای
پيروز به ھرات آمده وگفته که فالن و فالن را می خواھد مسئول شبکه باشند وفالن ھم رياضی درس بدھد .چون من
مسئول فاکولته بودم ايملی به آقای پيروز فرستادم که بد نخواھد بود که ما با ھم مشوره کنيم واين مسايل را باھم انسجام
دھيم .به خصوص او ميخواست يکی از معلمينی را که برای ما رياضی درس ميداد وھيچ محصلی ازاو راضی نبود
ھمچنان درفاکولته وظيفه دھد به دليل اينکه اودوستش ميباشد وبه اودرگذشته کمک کرده است! ايملی که او برايم نوشت
آنقدر خودخواھانه ،پرطمطراق و زورگويانه بود که من به سالمت روانيش شک پيدا کردم! او نوشته بود که :من مسول
اين پروژه ام وتنھا من تعيين ميکنيم! بعد از رد و بدل  ۶يا  ٧ايميل برايم نوشت که او با من ديگر صحبت نمی کند که من
از مرزم گذشتم! من ھم گفتم که اومامور پوھنتون تخنيکی برلين است و من مسئول فاکولته .اوپول ميگرد که خدماتی
عرضه کند و من مسولم که اين خدمات را ارزيابی کنم .طبق قرارداد او اجازه ندارد درامور اداری پوھنتون ھرات دخالت
کند .ما باھم ھمکاری داريم وشما ازپول گدائی اين ملت تمويل ميشويد وما رابطه ارباب ورعيتی را قبول نداريم .او چون
به مقابل حرف ھايم منطقی نداشت ،بسيار عصبانی بود! اين رفتار تيپيک آنھائيست که به اختالل خودشيفتگی دچار اند!
من  ۴ھفته بعد ازاين در مارچ  ٢٠٠٨به ھرات برگشتم و ديدم که چه برنامه ی آقايان برای من و دوکتور اسد ريخته اند.
آقای پيروز با محتسب زاده و دونفر ديگردريک نشست مخفی پالن کردند که با نورزی و اسد نميشود کار کرد واينھا بايد
بروند .محتسب زاده کوشش ھای زيادی کرده بود و حاال ھم ميکند که رئيس پوھنتون ھرات شود .آنھا با آقای عثمان
بابری معين تدريسی وزارت تحصيالت عالی نشستی می کنند و تا دل بخواھد بر ضد من و اسد دروغ پردازی ميکنند.
مثال ميگويند ما دوستان قديمی ھستيم و اسد برای رفيقش که چيزی نمی فھمد کار داده) .من آقای اسد را برای اولين بار در
ھرات ديدم واز آلمان اورانمی شناختم( .درھمين مدت ايمل ھائی ازآقای پيروز به مسئول بانک جھانی نوشته می شود و او
می نويسد که آقای نورزی يک خارجی است ،پير است و نمی تواند در استمرار پروژه موثر باشد و آنھا درتيم خود به
آقای نورزی نياز ندارند .آقای پيروز در ايمل ھای که به بانک جھانی و آقای عثمان بابری نوشته حتی با طمطراق به آنھا
وانمود کرده که رئيس پوھنتون ھرات بايد اين طور و آن طور کار کند ووظيفه اش اين و آن است .آقای عثمان بابری به
حيث مسئول عملی و ھرکاره وزارت حتی جرات اين را ھم نکرده که به آقای پيروز بگويد که او چکاره است که به
وزارت امر می کند و تعيين تکليف می نمايد؟ حاال می بينيم که کشورما مستعمره تمام عيار شده است و مسئولين وزارت
نمی توانند به گستاخی و بی ادبی خارجی ھا جوابی بدھند واز مسئولين خود دفاع کنند!
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در اينجا بايد از مسئول بانک جھانی آقای عبدالحی صوفی زاده دفاع کنم که به جواب نوشت که آقای نورزی خدمات
ارزنده ی به پوھنتون ھرات نموده و ما با او قرار داد جداگانه داريم و تا وقتی پوھنتون ھرات به او نياز داشته باشد ما با
او ھمکاری ميکنيم .ولی کاشکی مسئولين وزارت آن جرات رامی داشتند واز حيثيت خود دفاع می کردند که نکردند!
به شروع سمتسر بھاری به اساس اين قرارداد " ۵استاد" آلمانی به ھرات آمدند .به روز اول مالقات ما دردفتر رئيس
پوھنتون ھرات آنھا به دوکتوراسد گفتند که آنھا با آقای نورزی ھمکاری نمی کنند .آقای اسد به آنھا کفت که آقای نورزی
به حسب منظوری وزير تحصيالت مسئول فاکولته است .رئيس شان که يک زن  ٣٠-٢۵ساله است گفت که ما ولی
معلومات متفاوتی داريم .معلومات متفاوت آنھا اين بود که معين وزارت آقای بابری به آنھا صالحيت داده که بروند و امور
را طبق دلخواه خود بدست گيرند .ھرچه دوکتور اسد از آنھا خواھش کرد که کار خود را انجام دھند و با آقای نورزی
ھمکاری کنند ،آنھا ھمچنان تاکيد داشتند که با نورزی کارکرده نمی توانند .باالخره آقای دوکتوراسد پرسيد که آيا آنھا آقای
نورزی را می شناسند؟ .جواب شان منفی بود! پس چگونه نمی توانند ھمکاری کنند؟ البته آقای پيروز به آنھا ھدايت داده
بود و معين ھم آنھارا دل جمع کرده بود که پوھنتون ھرات بی صاحب است و آنھا می توانند چنان که خواھند اسپ تازی
کنند!
بعد از يک ساعت جر و بحث آنھا با من به فاکولته آمدند و در دفتر ھمچنان چپ نشستند .من به آنھا خوش آمديد کفتم و
خواستم که خود را معرفی کنند .اول حاضر نبودند با من حرف بزنند .بعد ھر يک فقط با يک جمله اسم خودر اگفتند و
بس! وقتی من از تجربه کاری آنھا پرسيدم ،معلوم شد که فقط سه نفرازآنھا ھريک دوسال تجربه کاری دارد وخانمی که ر
يس شان بود نوفارغ شده است وھيچ تجربه ی کار ندارد ومحصلين ھرات برايش البراتوارخوبی اند .من به آنھا گفتم که
من با آنھا ھيچ مشکلی ندارم ولی من ميدانم آقای پيروزبا من مشکل دارد ولی او مسئول فاکولته نيست ومن تا اينجا باشم به
او اجازه نمی دھم به امور اداری ما مداخله کند .آنھا رفتند ويک ھفته به ھرات مانند ولی به فاکولته نيامدنند .يک روز
خبر يافتيم که انھا به کابل رفته اند بدون اينکه رئيس پوھنتون ھرات را در جريان بگذارند! آنھا نزديک به ده روز درکابل
با مسئولين وزارت اين بار با شخص وزير ھم نشست کردند و تھديد کردند که از اين پروژه دست خواھند کشيد اکر
نورزی مسئول فاکولته بماند .دراين جلسه آقای دوکتور اسد رئيس پوھنتون ھرات ھم حاضر بوده .دراينجا آقای بابری تا
توانسته بر ضد من صحبت نموده بدون اينکه با من آشنائی درستی داشته باشد! معلوم بود که آقای پيروزسرش کار کرده
بوده و موفق ھم شده است .دراين جلسه صحبت ھای آقای بابری وزير را ھم زير تاثير گذاشته ووزير به رئيس پوھنتون
ھرات گفته بين نورزی و پروژه يکی را انتخاب کن .اگر آلمانھا پروژه را خاتمه دھند پولش بر ميگردد به کابل و پوھنتون
ھرات از آن مستفيد نخواھد شد .دوکتور اسد می گويد که وزير صاحب شما دست راستم را قطع ميکنيد! او ميگويد يا دست
راست شما يا پروژه آلمانھا !! دراينجا رئيس پوھنتون ھرات ھم تسليم می شود و آنھا نامه می نويسند که از اين به بعد
رئيس پوھنتون ھرات سر پرست فاکولته کمپيوتر ساينس خواھد بود تااينکه رئيسی درچوکات قوانين وزارت برای فاکولته
تعيين شود .دراين نامه ازاينکه نورزی چه موقعيتی دارد چيزی گفته نمی شود! البته درکشوری که رئيس جمھورش در
کوه ھا ی ارزگان از راه تلفون خبر ميشود که رئيس جمھور شده است )ر يس جمھورش کرده اند!( چنين رفتاری از
وزيرش ھم متعارف به نظر ميرسد! دراينجا بد نيست بدانيد که آقای بابری ھم زمانی به گفته محتسب زاده شاگرد اش بوده
وھردو از روسيه شوری ديپلوم گرفته اند .آقای محتسب زاده روی بابری کار کرده و اورابر ضد من و دوکتوراسد
شورانيده بود .او ھر کاری به ھرات ميشود فوری به بابری تلفون ميزند وباچاپلوسی و چربزبانی ويژه خودش اطالع
رسانی ميکند .حزبی ھای سابق يک شبکه ی ويژه خودرا دروزارت تحصيالت دارند.
دراين جلسه وزير تحصيالت عالی که خودش منظوری من را نوشته است به رئيس پوھنتون ھرات می گويد آقای نورزی
را می خواھم به کابل که رئيس بخش تکنولوژی معلوماتی شود .اين يک رياست است و معاشش را ھم دو چند می کنم
ديگه چه می خواھد؟ البته وزير نورزی را نمی شناخت و ھنوز ھم نمی شناسد .فکر ميکرد که من خواب رياست را در
سر می پرورانم و ھمينکه به من بگويند معاشت باال می رود و رئيس می شوی زمين را بوسه خواھم زد و نه کرسی فلک
برايش خواھم خواند! عجب زمانه ای ! اين آقا زما نی ادعای مارکسيست بودن ميکرده.
روزی که دوکتوراسد از کابل برگشت خيلی خسته و افسرده به نظر می آمد .ما با ھم دريک خانه زندگی می کرديم .بعد
ازاحوال پرسی نامه ی بدستم داد و گفت اين را بخوانيد .اين ھمان نامه ی بود که درآن از طرف وزيرتحصيالت آمده بود
که ازاين به بعد سرپرستی فاکولته کمپيوترساينس مربوط ر ئيس پوھنتون ھرات ميشود و ھمزمان بانک جھانی به آقای
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پيروز ھشدار داده بود که ديگر به امور پوھنتون ھرات مداخله نکند و بانک جھانی به دقت ازاين پروژه و طرز عملی
شدنش نظارت خواھد کرد.
دکتور اسد ازمن خواست که ديگر به فاکولته نروم .گفتم خوب من امروز ميروم وسايلم را ميگيرم وبا محصلين خدا
حافظی ميکنم .ما با ھم به پوھنتون ھرات رفتيم و من محصلين را جمع کردم ودراينجا نماينده آلمانھا خواست جلوگيری کند
و گفت من درس ميدھم .برايش گفتم که متوجه خود باشد .اين کشور من است و اين شھر من وتا حاال من اينجا مسئولم و
او ميتواند شرکت کند ولی حاال من حرف ميزنم .محصلين را درجريان گذاشتم که چرا اينھا رفتند و بعد از تقريبا ده روز
برگشتند .به مجرديکه محصلين فھميدند که من بايد بروم ھمه برخواستند و گفتند نه! وسروصدا بلند شد! برخواستند که
بيرون روند به پيش رئيس پوھنتون ھرات .من آنھا را آرام ساختم وگفتم بگذاريد حرفھايم را تمام کنم .آنھا خاموش
شدند.من حرف ھايم را زدم واز آنھا خداحافظی کردم و بزودی بيرون شدم .آنھا را آلمانھا ترسانده بودند و دوکتور اسد را
تلفون کردند و گفتند رئيس خودش می آيد و باشما حرف می زند .دوکتور اسد آمده بود و آنھا را آرام کرده بود .بعد از آن
محصلين متواتر در خانه می آمدند و از من می خواستند اجازه بدھم آلمانھارا ار فاکولته بيرون کنند که من ھر بار مخالفت
نمودم وگفتم اين کار آينده ندارد .آنھا به من ميگفتند که مديون من اند و من آنھارا دوباره اميد وار ساختم و آنھا به پروژه
پيروز اطمينان ندارند چون آلمانھا آنھا را يک بار بی سر نوشت گذاشته اند و حاال ھم که روزی يکی دو بم در ھرات
منفجر شود آنھا فرار خواھند کرد .بدين صورت اوضاع فاکولته مدتی متشنج بود .دراين زمان من از محصلينی شنيدم که
آقای محتسب زاده به محصلين می گويد برويد مظاھره کنيد که بی سر نوشت شده ايد!!! اين برايم خيلی تعجب آور بود که
اين ديگر چه ترفند خواھد بود!
چند ھفته بعد فھميدم که چرا محتسب زاده محصلين را تشويق به مظاھره ميکرده که نکردند! يک روز رئيس پوھنتون
ھرات نامه ای را برايم نشان داد و گفت ببينيد اين مردم چندی پست و سخيف اند .اين نامه ازطرف واليت ھرات به
پوھنتون ھرات آمده بود ودر آن ذکر شده بود که امنيت ملی نامه ای به واليت نوشته ودرآن آمده که طبق راپوری که
امنيت ملی دريافت داشته ،رئيس پوھنتون ھرات دوست خود را که آقای نوززائی است واز گلران ھرات می باشد و ١۵
سال است به آلمان زندگی ميکند و شھادتنامه ندارد به ھرات آورده واو حاال بر ضد استادان آلمانی محصلين را به شورش
و مظاھره دعوت ميکند .من از امريکا دررشته روانشناسی فارغ شده ام واز آلمان دررشته انفورماتيک ديپلوم گرفته ام و
مدت  ١٨سال درشرکت ھای نرم افزاری آلمانی وامريکائی به حيث برنامه ريز ،سيستم اناليست ،اداره پروژه ھای نرم
افزاری ودر آخرين شرکت به حيث رئيس بخش برنامه ريزی کار کرده ام و بين  ٧تا  ٩انجنير آلمانی زير دستم بوده اند.
مرا متھم کردند که شھادتنامه ندارم!!! واليت ھرات يعنی آقای حاجی مير معاون واليت ،که ھم رئيس را ميشناسد و ھم من
و فاميلم را ،اين نامه را به پوھنتون ھرات رجعت داده و خواسته بود موضعگيری شود .جواب اين نامه را رئيس پوھنتون
ھرات با فوتوکاپی از شھادتنامه ھايم از امريکا و آلمان به واليت فرستاد واز آنھا خواست که عوامل اين افتراه را تعقيب
کنند و به آنھا رفتار قانونی شود .اگر آقای حاجی مير طبق معمول اين نامه را به سارنوالی ميداد برای ما جنجالی درست
ميشد! بعد ھا ما تحقيق کرديم و معلوم شد که اين ھم يکی از خد مات ديگری بوده که محتسب زاده به آقای پيروز کرده
است ويکی از مسئولين امنيت ملی که از حزبی ھای سابق و آشنای محتسب زاده است اين رابه حرکت آورده است .اتفاقا
چند ماھی بعد من آقای حاجی مير معاون واليت را دربازار ديدم واز او راجع به آن نامه پرسيدم .جوابش خيلی زيبا بود.
او به من گفت" :آقای نورزی! ھروقت کسی به شما گفت دوست شما است ،شما به او بگوئيد که من دوست تو ام تا
معلوم شود که تود وست من ھستی يانه!" او گفت که فوری فھميده که جريان چه است ونخواسته يک مسلمان بی گناه بد
نام شود واين نامه را به خود رياست پوھنتون ھرات فرستاده است و نه به سارنوالی!

” استادان آلمانی”
درفاکولته ی کمپيوترساينس ھرات زبان تدريس اکثرانگليسی بود وحاال ھم ھست .چونکه استادان ھندی ما فارسی بلد
نبودند و من ھم درسم را به زبان انگليسی ميدادم .التبه ما توتور ھاداشتيم که ھفته ی چند باربامحصلين جلسه داشتند
ومشکالت شان رابه زبان فارسی حل ميکردند .استادان آلمانی ھم به زبان انگليسی تدريس ميکنند .بعد ازاينکه مدتی آلمانھا
درفاکولته تدريس نمودند ،رفته رفته شکايات محصلين بلند شد .تعدادی به زبان انگليسی درست واردنيستند و محصلين
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مشکل دارند به فھمند .اگر از آنھا سئوال ميشود فقط دوباره ھمان متن را ازروی پريزنتيشن خود ميخوانند وشرحی نمی
دھند وشاگردان را رجوع ميدند به ويکی پيديا! اين شکاياتيست که شاگردان به من ميکردند .اين "استادان" ماھانه ۵٣٧٠
يورو معاش وسفرخرج ميگيرند وآقای پيروز به شاگردان درھرات گفته بود که اين جوانھا خدمت ميکنند ومفت کارميکنند
فقط کرايه خانه ومصارف زندگی شان پرداخته می شود! دربخش اداره ھم با محصالن رفتارزورگويانه صورت می گيرد
وازترس استفاده می کنند .حدس ميزنم که معلم شان آقای پيروز به آنھا توصيه نموده که به افغانھا به زبان زور صحبت
کنند وگرنه آنھارا جدی نميگيرند .قابل يادآوريست که استادانی که درسال  ٢٠٠۵به ھرات آمده بودند شاگران پوھنتون
تخنيکی برلين بودند وھنوز فارغ نشده بودند .طبق انتباه اوليه من وقرار گفته محصلين اين استادان ھم تجربه تدريس
ندارند .ترفند ديگر تفرقه انداز وحکومت کن می باشد .آنھا به بعضی وعده آلمان رفتن ميدھند وآنھا را تطميع ميکنند.
چنانچه يکی از فارغ التحصيالن سال گذشته که اول نمره صنف خود ميباشد نتوانسته درفاکولته تدريس کند به عوض کسی
که چانس خورده است ،ولی به پيروز جاسوسی می نمود ھم برای يک سمستر آلمان رفت و ھم حاال درآنجا تدريس ميکند.
اين ھم ازشايسته ساالری نوع آلمانی – پيروزی آن .به اساس اين خويش خوری ،تعدادی از محصلين خوب ما نتوانستد
چانس بگيرند ويا درفاکولته کار کنند ،فقط بخاطراينکه جاسوس و متملق نبودند وازخود عزت نفس داشتند که اين گناه
بزرگی برای خودشيفتگان وخودکامگانی چون آقای پيروز است!
ادامه کاردرھرات
باوجوديکه ازمن خواسته شده بود که به کابل برگردم ورياست تکنولوژی معلوماتی را به عھده گيرم ،پو ھنتون ھرات
درخواست نمود که من يک سمستر به ھرات بمانم و کار مونوگراف ھای شاگردان کمپيوتر را که زير دست من آنھا را
شروع کرده بودند به پيايان برسانم و ھمزمان ھم درفاکولته تعليم و تربيه روانشناسی تدريس نمايم .سمستر تابستانی سال
 ٢٠٠٨را درھرات ماندم ودرفاکولته ی تعليم وتربيه روانشناسی تدريس نمودم وھمزمان درکارمونوگراف ھای محصلين
فاکولته کمپيوترساينس نظارت کردم .دراين مدت برای يک ھفته کابل رفتم و با وزير تحصيالت يک صحبت نيم ساعته
داشتم .آنروز آقای وزير خوب سر حال بود واز من پذيرائی کرد وبه من به شوخی گفت که برضد من توطئه کرده
وخواسته که من به کابل بيايم وپست رياست تکنولوژی معلوماتی را به عھده گيرم که يک رياست است واو چون شنيده که
من روانشناس نيز ھستم وخيلی عالقه دارم تدريس کنم ،ميتوانم به پوھنتون تعليم و تربيت کابل ھم روانشناسی تدريس
نمايم .من به وزير گفتم که من به رياست تکنولوژی معلوماتی عالقه ی ندارم وگذشته ازاين من با آقای بابری حاضرنيستم
کارکنم چون ميدانم که اوبا محتسب زاده و پيروزبرضد من توطئه نموده است وشما خود اين را ميدانيد .چھره اش گرفت
ومعلوم بود عصبانی شده .اوگفت که آقای بابری معين من است وآدم پرکاريست .من گفتم درست است ولی اوقادر نيست
دفتر اش را اداره کند وديگران برايش اجندا تعيين ميکنند .من روزی وقت گرفته بودم با آقای بابری صحبت کنم به دفترش
بودم .دراين مدتی که به من وقت داده بود  ۵نفر ديگر وارد شدند وکارھای شان را سرش کردند .باوجوديکه عصبانی بود،
نتوانست به آنھا بگويد که او فعال بايد با آقای نورزی صحبت کند ومن نتوانستم بيش ازدودقيقه با او صحبت کنم .اداره
زمان يکی ازابتدائی ترين اصول اداره می باشد .اگر شما نتوانيد اجندای پالن شده راپياده کنيد که نميتوانيد کار کنيد .آقای
وزير گفت :اين افعانستان است! اين کار ھارا با من ھم ميکنند .به دلم گفتم که واقعا ً که افغانستان ھر خارجی را افغان
ميکند ولی فکر نکنم غرب بتواند به افغان چيزی بياموزاند! گفتم من ميدانم که درپوليتخنيک کوريائی ھا ساختمان مجھزی
برای آی تی درست کرده اند که از آن درست استفاده نمی شود .من حاضرم آنرا فاکولته کمپيوتر ساينس بسازم .اين را که
شنيد گفت بسيار خوب است .برين به پوليتخنيک فاکولته تاسيس ميکنيم وشما می توانيد با آلمانا درھرات رقابت کنيد ! بعد
به من گفت که برايم به مھمانخانه وزارت جای ميدھد و می توانم به شرايط ديگران که آنجا ھستند آنجا اقامت گذينم .معلوم
ميشد احساس گناه ميکند و ميخواھد به من طبق دلخواھم کمک کند! و چند بار به آلمانی تکرار کرد که:
?Zufrieden ? Zufrieden
دراين مدت که به کابل بودم با آقای دوکتور عزت  Zعامد رئيس پوھنتون پوليتخنيک صحبتی داشتم و او خيلی خوشحال
شد و گفت آنھا پالن دارند از آی تی فاکولته بسازند و خوب ميشود که من به آنجا بروم .ما به توافق رسيديم و من به ھرات
برگشتم.
وقتی به آخر جوالی  ٢٠٠٨به کابل رسيدم سه روزی خانه دوستم آقای موسوی بودم تا اتاقی درمھمانخانه وزارت برايم
آماده شد .مھمانخا نه وزارت را امريکائيا درزمان وزارت آقای دوکتور فايز ساخته اند.اين مھمانخانه دارای شش اتاق،
يک آ شپز خانه ويک اتاق ھمگانی با چند چوکی وميز و يک تلويزيون می باشد .در دو اتاق دو نفر ھندو که مھمانان
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رئيس جمھور بودند و يکی زبان پشتو و ديگری فارسی می آموخت زندگی می کردند .در دواتاق ديگر رئيس پوھنتون
کابل آقای پوھاند امين ودرديگری رئيس پوھنتون تعليم و تربيه آقای دوکتور طاھر عنايت با پسرش ودريک اتاق ھم آقای
دوکتور قاسم جمدر که برای نصاب تعليمی وزارت معارف کار می کرد جا داشتند ودريک اتاق من .وقتی من به
مھمانخانه آمدم به من گفتند که ھمه اينجا ماھی دو ھزار افغانی کرايه ميدھند .بعد از يک ماه برايم مکتوبی آمد که کرايه
ماھانه من پانزده ھزار افغانی است که بايد پرداخت کنم .من از مدير مھمانخانه پرسيدم که چرا به من گفتند دو ھزار است؟
گفت کرايه طبق اليحه پانزده ھزار است ولی اينھا که اينجا اند از وزير امر آورده اند و دو ھزار کرايه ميدھند .وزير می
تواند کرايه را ھرچه خواست تعيين کند! البته ھندو ھا کرايه نمی دادند و مھمان آقای ھيوادمل وزير مشاور درامور
فرھنگی بودند!
من فکر کردم که چون شخص وزير مرا اينجا خواسته شايد برای من ھم چنين امری صادر کند .اول به دوکتور عامد
صحبت کردم او گفت اين کار ساده است من خودم از وزير امر ميگيرم .شما فقط يک درخواستی بنويسد .من اين کار را
کردم و دوھفته بعد وزير امر کرده بود که از ھمه پانزده ھزار بگيرند! بعد شنيدم که برا ی پوھاند امين رئيس پوھنتون
کابل شايد اين نافظ نباشد! .من خواستم با وزير صحبت کنم که به من موقع نداد! دوروز بعد آقای جمدر برايم گفت که رفته
با وزير صحبت کرده وبه او گفته که شما که کرايه را از امروز تا فردا نبايد باال ببريد .اينطور که درست نيست .پرسيدم
که چطور با وزير وقت مالقات کرفته؟ گفت ساده است .تلفون کرده است و به او فوری برای فردای آنروز وقت داده
است! وزير برايش گفته حاال من مکتوب دادم اگر شما مشکل داريد که من خودم کرايه شما را بپردازم! او ھم گفته نه الزم
نيست .من ناراحت شدم که اين چه روزگاريست که من که از آلمان آمدم وفاکولته بی سرنوشت را درھرات به راه انداختم،
دوسال تمام شب ھا تا  ١١شب برای شاگردان پريزنتيشن آماده کردم  ،ھرروز و ھميشه دراختيار آنھا بودم و مشکل
بزرگ پوھنتون ھرات را حل نمودم و شاگردانی فارع شدند و حاال حاضر شدم اين کار را در کابل انجام دھم ،برايم وزير
وقت نمی دھد وبه آقای جمدر که برای وزارت تحصيالت عالی ھم کار نمی کند فوری وقت مالقات ميدھد؟ مزيد براين
ھمه از من ناراحت بودند که به خاطر من کرايه ھا را وزير باال برده .روزی ازيکی از آشنايان دروزارت پرسيدم که چرا
وزير برايم وقت نداده؟ او گفت“ :بيادر تو پشتون نيستی ،ھزاره نيستی ،تاجيک نيستی ،ازبک نيستی ،قومندان پشت
سرت نيست ،وکيل ووزيری پشت سرت نيست به تو چرا وزير وقت بته!؟“ من برای يک سمستر در پوليتخنيک تدريس
نمودم وبرای فاکولته شدن ھم يک نصاب تعليمی ترتيب دادم که از طرف وزارت تصويب شد .ولی با خود گفتم :مرد
احمق! سرت را مار گزيده بود که آمدی به تيمارستان! بگذار آنھايکه کشوررا ويران کردند اورا باز سازی کنند! ناگھان به
فکرم خطور کرد که آنھا که متخصص خرابکاری اند چطور ميتوانند بازسازی کنند؟ اينجا ھيچ يک از قوانين روابط
انسانی حاکم نيست .ھر دقيقه چيزی ميشنوی ودرعالم احتماالت به سر ميبری .اينجا ھيچ قانونی نھادينه نشده و روابط
انسانھا تابع ھيچ ھنجاری نيست! حرف رئيس جمھور بی ھنجار ،حرف وزير بی ھنجار و  ....اينھا عوارض و عاليم
روانشناسی استبداداست که قرن ھا دراين خطه حاکم بوده وھست.
برگشت به آلمان
دراوايل جنوری سال  ، ٢٠٠٩بعد از تعطيلی زمستانی به آلمان برگشتم .قراردادم ھنوز تا آخرآگوست اين سال نافظ بود
وقراربود سال به سال تمديد شود .من به کابل فيصله کرده بودم که ديگر بر نگردم .از آلمان توسط ايملی به رئيس پوھنتون
پوليتخنيک آقای دوکتور عزت [ عامد وبانک جھانی استعفايم را فرستادم وبه اين کابوس خاتمه دادم .ھيچ جوابی از
پوھنتون پوليتخنيک ويا بانک جھانی نگرفتم و انتظار ھم نداشتم ازشناختی که ازافغانستان دارم! نزديک به  ۶ماه صبر
کردم تا توانستم تجاربم را بنويسم چون ميخواستم که ھرچه کمتر احساساتی و ھرچه بيشتربه وقايع غيرعاطفی بنگرم!
وضع تحصيالت عالی درکشور
دروس مکاتب اساس و پايه ی رشد فکری و منطقی شاگردان است .مکاتب افغانستان امروز بيشتر جای حفظ شاگردان
است تا تدريس درست .به اساس احصايه ی وزارت معارف درافغانستان  ١٧۵٠٠٠معلم درمکاتب تدريس ميکنند.
ازاينجمله فقط  %٢٠آنھا مسلکی گفته می شوند ) ١۴صنف ويا بيشتر( باقيمانده فارغان صنوف دوازدھم ويا پائينتراند.
امروز معلمانی که مسلکی اند وچيزی بلد اند در مکاتب شخصی و موسسات خارجی کار ميکنند وعالقه چندانی به
کاررسمی خود ندارند .معاش اکثر معلمين  ۵٠٠٠-٣٠٠٠افغانی می باشد که ازآن به مشکل ميتوان امرارمعاش نمود.
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حدود  %۵٠از مکاتب دولتی فاقد ساختمان الزم برای تدريس اند .مضحکه کتابھای درسی که با ميليون ھا دالر چاپ شدند
وغلطی ھای فاحش امالئی و انشائی دارند واز کاغذ ارزان درآنھا استفاده شده است را ھمه می دانيم .درچنين شرايطی
نمی توان ازمکاتب دولتی انتظار داشت شاگردانی فارغ دھند که بتوانند درپوھنتون موفق باشند .تجربه من از محصالن اين
است که حدود  %١۵-١٠آنھا می توانند درس را درست تعقيب کنند وبقيه به کمک ضرورت دارند .البته شاگردانی که از
ليسه ھای خصوصی می آيند وضع خيلی بھتری دارند مثال مکاتب افغان  -ترک که شخصی اند و معلمين شايسته ی دارند.
من محصلينی داشتم که حاشيه را عاشيه ،آشيه ويا ھاشيه می نوشتند ودرسال سوم پوھنتون بودند! موضوع ديگری که قابل
توجه است اين است که درمکاتب ظاھرا بسيار کم به ادبيات و فرھنگ کشورپرداخته ميشود .من محصلينی درھرات که
ميگويند مھد فرھنگ وادب است داشتم که نمی توانستند دو شعر ازبزرگان کالسيک ما بازگو نمايند! درزمان ما به ھرات
به مکاتب مشاعره ھا صورت ميگرفت ،کنفرانسھا داير ميشد .امروز بعد از  ۴٠سال ازاينھا خبری نيست!
پوھنتون ھا وموسسات تحصيالت عالی
درافغانستان حدود  ۴٠پوھنتون و موسسات تربيه معلم وجود دارد که درآنھا حدود  ٧٠٠٠٠محصل مشغول تحصيل اند.
پوھنتون کابل قديميترين آنھاست که حدود  ١٢٠٠٠محصل دارد که تقريبا  % ٣٠آنھارا خانمھا تشکيل ميدھند .پوھنتون
ھای افغانستان مشکالت زيادی دارند که بعضی نتيجه کمبود مواددرسی مانند کتاب ووسايل البراتواری وغيره است
وبعضی ھم مشکل ساختاری وصالحيتی است .پوھنتون ھا از خود استقالل ندارند مانند ھمه چيز درافغانستان تابع مرکز
اند ونمی توانند مثال با تصدی ھای خصوصی پروژه ھای را عملی کنند که ھم سطح علمی وھمی سطح مالی آنھا را بلند
برد .بودجه کافی نيز دراختيار ندارند .مثال خوب پوھنتون ھرات است که ھنوزساختمانھای نيمه تمام ساحه پوھنتون را
آذين بسته اند! ووزارت ماليه با داليل من درآوردی پول را دراختيار وزارت تحصيالت نمی گذارد.
پوھنتون ھای خصوصی
درطول سالھای  ٢٠٠۵تا  ٢٠٠٩تعدادی پوھنتون ھا و موسسات خصوصی تحصيالت عالی درکابل وواليات تاسيس
شده اند که مھمترين آنھا پوھنتون افغان امريکا است که آقای دوکتورشريف فايز وزير اسبق تحصيالت عالی بنيان گذارش
می باشد .دراين پوھنتون رشته ھای اداره تصدی ھا ،تکنولوژی معلوماتی و علوم اجتماعی تدريس ميشود .شھريه ھر
سمستر برای افغانھا  ٢٠٠٠دالروبرای خارجی ھا  ٣٠٠٠دالر است .استادان اين پوھنتون اکثرا امريکائی ،انگليسی،
آستراليائی اند و تعدادی ھم افغان وپاکستانی می باشند.
موسسه تحصيالت عالی کاردان ھم از محبوبيتی برخوردار است ودرکابل موقعيت دارد .دررشته ھای اقتصاد ،تکنولوژی
معلوماتی واداره تصدی ھا می توان تحصيل نمود .شھريه آن  ٨٠٠دالر درسمستر است و استادانش بيشتر افغان اند.
وضع استادان
استادان پوھنتون ھا ھم اکثرا درجه ليسانس دارند ودرطول ھرج ومرجی که کشوررافراگرفته بود نتوانستند با تحقيقات
علمی جديد خودرا مجھز سازند .کمبود کتب درسی برای پوھنتون ھا واگر ھم کتبی ازايران وارد شود قيمت شان بلند است
ويا حسساسيت ھای قرون وسطائی حاکم برکشورباعث ميشود از آنھا طورشايد وبايد استفاده نشود چنانچه به برکت درايت
وزارت اطالعات وکلتور افغانستان چندين تن کتاب را به ماھی ھای دريا ھلمند تحفه دادند تا ھشيار شوند! روش درسی
اغلبا اقتدارگرايانه است واستادان اکثر برای شاگردان لکچر نوت درست ميکنند وھمان را درس ميدھند .شرکت محصالن
وسوال وکنجکاوی آنھا تشويق نميشود .درافغانستان که کشوری سنتی است تحصيالت عالی ھم سنتی است .سوالھای معين
و جوابھای معين .امروز راجع به بيشتر مسائل فلسفی ودينی درسطح پوھنتون نمی شود بحث نمود چون احتمال تکفير می
رود ،بخصوص از طرف آنھايکه دين را وسيله دستيابی به زور وزر نموده اند.
معاش استادان ناکافی است .بين  ۵٠٠ – ٢٠٠دالر .بدينصورت تعدادی از استادان به موسسات خارجی کار می کنند واين
خود برايشان وقت کافی نميدھد تا بطورشايد وبايد آمادگی بگيرند.
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وضع محصلين
محصلين مشکالت متنوعی دارند .تعدادزيادی مشکل تمرکزفکری را دارند .البته درشرايط زندگی افغانستان اين امری قابل
فھم است .تعدادی ھم بايد تحصيل کنند وھم کار نمايند .اکثر آنھا بنيه مالی ندارند که کتابھا را که قيمت اند خريداری نمايند.
کتابخانه ھای پوھنتون ھا يا کتاب کافی ندارند ويا اکثر کتاب ھا به زبان انگليس وخارجی است که اکثر محصيلين به آن
سطح نيستند که از آنھا استفاده کنند .استقالل فکری تشويق نميشود و بيشتر درس خواندن شکل ازبر کردن را دارد بدون
اينکه محصل موضوع رادرست درک کرده باشد .اين البته ھم مشکل استاد است وھم محصل .استاد بايد محصل را شريک
درس نمايد وبه او موقع دھد که مشکالتش را مطرح کند .ولی اگر استاد خودش از اعتماد بنفس کافی برخوردار نباشد،
متوسل به سرکوب سوالھا ميشود .ليليه ھا يک مشکل بزرگ ديکر اند .بين  ۴تا  ٨وگاھی بيشتر محصل دريک اتاق بايد
ھم بخوابند وھم درس بخوانند .به ھمين دليل ديده ميشود که محصلين زير درخت ھا درس ميخوانند وامکان تمرکز دراتاق
 ٨نفری را ندارند.
روحيات حاکم
به خوان نعمت اھل دول ننگ است خو کردن
اگرآدم سرشتی از چراگاه خران مگذر
بيدل
درجامعه ما مثاليست که ميگوند  :شتر ديدی نديدی! درجوامع استبدادی چون بی ثباتی سياسی ھر لحظه مردم را تھديد
ميکرده است و ميکند ،بھترين راه زنده ماندن و گذاره نمودن ھمانا شتر ديدی نديدی است .اين روحيه آنقدردرجامعه ما
ريشه دوانده که شامل حال اکثريت مردم شده است .تاريخ سرزمين ھای ايران ،افغانستان و آسيای ميانه طوری بوده که
اکثراً اميران ،حاکمان ،خلفا وسالطين حکومت ھای استبدادی داشته اند ودائم يکی برديگری برای بدست آورن قدرت
بيشتر يورش ميبردند وھر بار يکی بر ديگری پيروز ميشده نه تنھا خودش را ،بلکه ھمه ی فاميلش را نابود ميکرده اند .
خليفه به کسی محبت مينموده واورامقام ميداده وبه مجردی که حدس ميزده کمی به استقالل فکری رسيده اورا يا ميکشته ،يا
ميل ميکشيده و تمام اموال اورا مصادره می نموده .دراين جوامع قانون وقانونمندی ھيچ وقت نھادينه نشده وبه ھمين دليل
ھرحاکم برای خود قانون بوده ،حرفش قانون بوده وھرچه را که مردم ازقبل ھنجار ميدانستنده اند اھميت اش راازدست
ميداده .بدينوسيله قوانين استمراری نداشته وازامروز به فرداکامال تغير ميکرده اند ،فقط نظر به اينکه سلطان چه ميخواسته.
اين ھمه مدح گوئی وثناخوانی شعرای ما درشان شاھان ،وحاکمان تنھا دربستر چنين جوامعی که در آنھا امنيت قانونی
ونھادينه وجود نداشته قابل فھم است .اين نوع زندگی اجتماعی -سياسی درطول قرن ھا روانشناسی مارا رقم زده است.
يکی ازبدترين ويژه گی اين جوامع کشتن ھر نوع ابتکار واستقالل فرديست .روح گروھی ،فرد را کامال درقبضه ی
خوددارد وبه او اجازه نمی دھد برخوردصادقانه و رک داشته باشد .مبادا طرف مقابل فردا حاکم شود!!! پس شتر ديدی
نديدی!!!
امروز درافغانستان ھر کس خودش ھم قانون است وھم مجری قانون .قانونی فراسوی منافع فردی وفاميلی وقومی اعتبار
ندارد .کسی ميخواھد شما کارغير قانونی ونا متعارف برايش انجام دھيد .اگربرايش گفتيد که نميشود ،شمارا جدی نميگيرد!
به احتمال قوی به شما خواھد گفت :صاحب ھرچيز شدنيست ،خو مه ميخواھم اين کار شوه ،برايم بسيار مھم است .ای
اوغانستان است ،ھيچ جای قانون نيست ،شماه چرا خوده به قانون محکم کدين؟!
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روحيه شترديدی نديدی درچوکات تحصيالت عالی ھم حاکم است .دراينجا مجبورم دوباره به " بچه کاکايم" آقای محتسب
زاده برگردم!
زمانيکه من سرپرست فاکولته کمپيوتر ساينس بودم ،دريکی از نشست ھای شورای علمی پوھنتون حدود  ٢٠نفرشرکت
داشتند .اينھا ھمه روئسای فاکولته ھا ،معاونين ورئيس پوھنتون ھرات بودند .طبق معمول دراين جلسات مسائلی مطرح
ميشوند که درچوکات فاکولته قابل حل نيستند .يکی ازاين مسايل پيشنھاد ترفيع علمی است که معموال به اساس ترجمه ی
اثری ،تحقيق علمی ويا نوشتن کتابی به وزارت پيشنھاد ميشود .اين روز کتابی دست بدست شد که گويا آقای محتسب زاده
آنرا از انگليسی به فارسی ترجمه کرده است وقراراست اين ترجمه اساس ترفيع علمی اش از پوھنمل به پوھندوی باشد!
درآن روز خود آقای محتسب زاده شخصا حضور نداشت!!!
طرزالعمل طوريست که اثر استاد از ديپارتمنت فاکولته اول بايد بگذرد وبعد ازتائيد آنھا به شورای علمی می آيد.
ديپارتمنت فاکولته مربوط ،مشکلی به اين ترجمه آقای محتسب زاده نديده بود ،درحاليکه ھمه ميدانستد که او حتی يک
جلمه انگليسی بلد نيست .خوب ،شتر ديدی نديدی! درآن روز از  ٢٠نفردرشورای علمی فقط يک نفر وآن ھم خانم ايماق
که رئيس فاکولته تعليم وتربيه بود فورا اعتراض نمود و گفت" :چی! محتسب زاده ازانگليسی ترجمه کرده؟ اوبيايه
ھمينجی دودقيقه انگليسی گپ بزنه ،بعد مه قبول ميکنم که ترجمه کرده!" باز ھم مرحبا به شھامت اين خانم! ديگر ھيچ
کس چيزی نگفت وھمه پوزخند ميزدند چون ميدانستند که اين کار محتسب زاده نمی تواند باشد .بعد من اين کتاب را گرفتم
ونسخه ی اصلی انگليسی راھم که ھمراه آن بود با ھم مقايسه اجمالی نمودم .ديدم که آقای محتسب زاده ھيچ نامی از
نويسنده نبرده ودرمقدمه نوشته که اين کتاب را پوھنتون نيويورک چاپ کرده است .درحاليکه نويسنده گان کتاب دو استادی
بودند که آنزمان درپوھنتون نيويورک تدريس ميکرده اند .واين کتاب بوسيله ناشر پرنتس ھال که درنيويورک واقع است به
چاپ رسيده ونه بوسيله چاپخانه پوھنتون نيويورک! من گفتم صرفنظر ازاينکه آقای محتسب زاده انگليسی بلد است يا نه
اين کتاب مشکل فورمال دارد .يکی از طرفداران آقای محتسب زاده گفت :چه مشکل داره؟ گفتم اگر شما کتابی بنويسد
وکسی بدون اجازه شما ويا ناشر آنرا ترجمه کند وحتی درآن يادی ھم ازشما که نويسنده ايد نکند ،چه احساسی خواھيد
داشت؟ صرفنظراز اينکه اين کار غير اخالقی وغير قانونيست! بعد ديگر چيزی نگفت .باالخره شورای علمی به اين
فيصله رسيد که آقای محتسب زاده نام نويسنده را ذکر کند وتغيراتی را درمقدمه بياورد که از عھده اش بيرون نبود! روز
ديگر به ديدن من به فاکولته آمد وگفت" :بچه کا کا ھميرھموتو که ميفھميم تغير دين با پنسل وبعد مه اور تيار ميکنم!"
دلم برايش سوخت! گفتم اينجا اين بايد نوشته شود وآنجا اين وبرايش به پنسل نوشتم! ولی من تا آنزمان يقين داشتم که اين
ترجمه در وزارت رد خواھد شد! دراين روز من ازاو پرسيدم که شما که انگليسی بلد نستيد؛ ايمل ھای انگليسی که دريافت
ميکنيد را شاگردان ما به شما ترجمه می کنند و حتی ايمل ھای انگليسی شمارا شاگردان ما برای شما می نويسند ،چطور
اين کتاب کيميای فزيکی را ترجمه کرده ايد؟ جوابش حيران کننده بود .او گفت " :نپرس بچه کا کا که مه پنج ساله که به
سر ازی کتاب کار ميکنم .مه لغت به لغت ای کتابه ازروی ديکشنری ترجمه کردم .دگه کتاب ترجمه نميکنم ،نوشتن ساده
تره تا ترجمه!"
شما حاال قضاوت کنيد که چکونه کسی که به زبان خارجی مسلط نباشد می تواند کتابی را ازروی فرھنک يک زبان
ترجمه کند!!!! بعد از مدتی "ترجمه" آقای محتسب زاده دروزارت تائيد شد و او ھم به درجه "علمی" پوھندوی دست يافت!
تقريبا شش ماه بعد ازاين من درکابل به دفتر آقای دوکتورموسوی بودم با آقای رھياب معاون علمی پوھنتون ھرات
وتصادفا آقای پوھاند چراغ که رئيس انسجام امور اکادميک وزارت می باشد ھم آمد .دراينجا آقای رھياب شکايت کرد که
که چرا اين ترجمه از امور اکادميک گذشته و تائيد شده است؟ آقای پوھاند چراغ در جواب گفت :اين وظيفه شماست که از
او جلو گيری کنيد .شما معاون علمی ھستيد ودراين صالحيت دارد .چرا گذاشتيد به کابل پيشنھاد شود؟ آقای رھياب گفت
که ا و ھمان روز درجلسه حضور نداشته چون مريض بوده و آنھا عمداً درآن روزآن ترجمه رابه شورای علمی آورده اند.
وگرنه اجازه نمی داده که اين ترجمه قبول شود .آقای چراغ گفت :ما که سگ زنجيری نيستيم که شما ھرچيزی راتير کنيم
و ما رد کنيم .ھرچه شما تائيد کرديد ما ھم تائيد ميکنيم! شما درصحنه قرارداريد نه ما!
حاال ببينيد که اين روحيه چگونه ميتواند به شکوفائی وابتکار علمی وفرھنگی که کشور نيازمبرم دارد کمک کند؟ روحيه
ھمبستگی نا سالم گروھی ،ھرکس رابه ھرقيمتی ازخود راضی نگھداشتن؛ ضوابط ومعيار ھای الزم را نديده گرفتن نمی
تواند به شکوفائی تحصيالت عالی بيانجامد.

10

درخاتمه اگرتصميم گرفتيد به باز سازی افغانستان شرکت کنيد ،يک نسخه ی احتمالی مئوفقيت را می توانم به شما تجويز
کنم :به ھرکس بگوئيد که درست می فرمايد ،اگر کسی ازقومی بود شما ھم بگوئيد از ھفت پشت ھمان ايد ،ھزارچھره
برای خود آماده سازيد ،به باالدستان خود چرب زبانی وتملق نمائيد وبه زير دستان خود پر طمطراق وباجربزه رفتار کنيد،
ھيچ وقت مسئوليتی را نپذيريد و ھميشه بيرون فکنی کنيد )ديگران مشکل دارند نه شما!( ،ھيچ وقت ازکسی معذرت
نخواھيد که عالمت ضعف است ،به ھيچ کس نه نگوئيد و ھميشه مردم رابه دروغ اميد وار کنيد ،طوری صحبت کنيد که
مخاطب فکر کند شما خيلی مومن واوليا مجاز ايد ولی درخفا ھرچه خواستيد انجام دھيد ،اگر فقط يک ديپلوم داريد وھيچ
تجربه کار نداريد کارت ويزيت چاپ کنيد وبروی آن بنويسيد :پروفيسوردوکتورانجنير فالن با سابقه کاری  ٢٠ساله
درامريکا و يا اروپا ،به ھرمجلسی درباره ھمه چيز اظھار نظر متخصصانه کنيد يعنی اينکه شما داکتر طب ھستيد،
فيلسوف ھستيد ،انجنير ھستيد والبته که درسياست وادبيات ھم يد طوالئی داريد! اگر من تجربه نزديک به  ٣سال تدريس
درھرات و کابل را درافعانستان خالصه کنم شايد اين باشد :القاب پرستی  ،ظاھر سازی ،ھزارچھره گی  ،مسئوليت
گريزی وخودمحوری سيما ی دست اندر کاران کشور است
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