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مومند محمدي اڅړ

هغه د پښتو لیکلو او ویلو په تور
له دندې ګوښه کړای شو!
(د نتایجو او شهادتنامو ریاست څخه د استاد اسماعیل خطاب د ګوښه کېدلو کیسه او تحلیل)
د پوهنې وزارت اړوند د نتایجو او شهادتنامو ریاست له کرسۍ څخه د ښاغلي استاد محمد اسماعیل خطاب لېرې کېدنه
د پوهنې په چوکاټ کې د اصالحاتو راوستلو قصدي مخنېوی دی.
د نوموړي د لېرې کېدلو تر ټولو ستر المل دا په ګوته شوی و چې ګواکې متعصب دی ،په دې مانا چې هغه مکتوبونه،
د عرایضو ځوابونه ،استعالمونه او نور کتبي مواد په خپله مورنۍ ژبه پښتو لیکل ،همدارنګه یې د یاد ریاست په
لوحو کې د دري تر څنګ پښتو هم لیکلې وه ،چې دا د نوموړي انساني او فطري حق و .له بل لوري د شهادتنامو په
ریاست کې د هغې کړۍ د فساد مخه هم ډب شوه چې د ورځې یې د شهادتنامو په جعل کې تر لسګونو زرو ډالرو
پورې کاروبار چاالن و ،د دې کړۍ ریښې حتی د وزارت تر مقامه رسیدلې وې.
ښاغلی اسماعیل خطاب چې متدین مسلمان دی او ټول قرآن یې حفظ کړی دی له جرمني څخه یې د کمپیوټر ساینس
په برخه کې ماسټري راوړې ده ،د نوموړي په هڅو د لومړي ځل لپاره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د پوهنیز
مدیریتي مالوماتي سیستم ( ) EMISتر نامه الندې ریاست جوړ شو چې د پوهنې وزارت اړوند ټول مالومات په کې
خوندي دي.
ما هغه مهال د برېښنایي شهادتنامو د مسوول په توګه کار کاوه خو د وخت د شهادتنامو رییس چې پخپله هم د پورته
یادې شوې مافیایي کړۍ غړی و ډېره هڅه وکړه چې د شهادتنامو دا سیستم ناکام کړي خو د ښاغلي اسماعیل خطاب
په بې درېغه هڅو دا سیستم په داسې حال کې روان و چې نوموړي د شهادتنامو په برخه هیڅ مسوولیت نه درلود بلکه
یوازې د یوه خدمتګار په توګه یې د مقابلې ډګر ته رادانګلي وو ،بیا د شهادتنامو ریاست ته د سرپرست په توګه په
داسې حال کې معرفي شو چې یاد پوسټ ته یې یوه ازموینه په پوره بریالیتوب تر سره کړې وه او یوازې کاري
مرکه یې پاتې وه چې تر پایه د مقاماتو له خوا ترې وانخیستل شوه ،د شهادتنامو په ریاست کې د نوموړي لومړنی
کار د برېښنایي شهادتنامو پرانیستنه وه چې د کابل ښار د  ۱۳۹۶کال ټولو فارغانو ته ورکړل شوې او بیا دا لړۍ په
 ۱۳۹۷کال کې د هېواد یو شمېر والیتونو ته هم وغځېده ،خو په وزارت کې د مافیایي کړیو له خوا وخت پر وخت د
دې پروسې پر وړاندې خنډونه جوړېدل.
د برېښنایي شهادتنامو پر وړاندې یو خنډ هم د نوموړي سیستم مسلکي کارکوونکي د رسمي تشکیل په توګه نه منل
وو چې ال تر اوسه هم له کاري مصوونیت پرته په کار بوخت دي او کیدای شي د اسماعیل خطاب په لېرې کېدلو دا
پروسه لکه څرنګه چې پخوا څو ځله په نطفه کې شنډه کړل شوې وه دا ځل د تنکۍ ځوانۍ په مرحله کې شهیده
کړی شي .د برېښنایي شهادتنامو پروسه د داسې کمپیوټري سیستم له الرې عملي کیږي چې د جعلي شهادتنامو جوړولو
فیصدي صفر ته راښکته کوي.
لکه څرنګه چې پورته وویل شول د ښاغلي خطاب بله السته راوړنه هم د شهادتنامو په ریاست کې په بشپړ ډول د
ه غو جعلکارانو د مافیایي کړۍ مخه ډب کول وو چې د جعلي شهادتنامو د توزیع له الرې یې په ورځ کې لسګونه
زره ډالره عاید ترالسه کاوه(چې د یوې جعلي شهادت نامې بیه له ۵۰۰څخه تر  ۲۰۰امریکایي ډالر وه ).نوموړي د
دوی السونه لنډ کړل او که چېرې په خپل مقام پاتې شوی وای نو ممکنه وه چې له اسنادو سره یو ځای یې د وزارت
په سطحه یو یو څارنوالۍ ته معرفي کړی وای او د ملت په حق کې د دې ظلم په اړه تر پوښتنو او ګروېږنو الندې
نیول شوي وای.
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پر دې سربېره استاد اسماعیل خطاب د مراجعینو د اسانتیا لپاره داسې شبکه جوړه کړه چې هر فارغ په ډېره اسانۍ
کولی شول په تر ټولو کمه موده کې له مراجعې وروسته خپله شهادتنامه ترال سه کړي ،د نوموړي هڅه دا وه
چې هېوادوالو ته د کار د ال اسانتیا په موخه له وزارت څخه بودجه ترالسه کړي او له یوه خدماتي شرکت سره د
قرارداد له مخې دا پروسه پر مخ بوزي ،خو تر اوسه یې دا غوښتنه نه وه منل شوې .همدارنګه یې د مراجعینو د ال
زیاتې اسانتیا لپاره په یوه داسې پروګرام هم کار پیل کړی و چې فارغینو کولی شول په انالین ډول شهادتنامې ترالسه
کړي.
اسماعیل خطاب د پوهنې وزارت د مالوماتي سیستم غوندې د شهادتنامو ریاست له الرې د یوه بل داسې سیستم په
جوړولو هم کار پیل کړی و چې د ټول هېواد په سطحه د لومړي ټولګي څخه تر دوولسم ټولګي پورې د هر زده
کوونکي په اړه هر اړخیز مالومات به پکې خوندي وای چې بیا به یې د معارف له امتیازاتو څخه د نورو خلکو د
ناوړه ګټې اخیستنې او فساد مخه په کامل ډول داسې ډب کړې وای چې د بېرته پرانیستل کېدو هیڅ امکان نه وای.
له بل لوري اسماعیل خطاب د پخوانیو اسنادو او نتایجو سکن او سیستم ته د رسولو پر پروسه هم کار پیل کړی و او
په دې برخه کې لومړني ګامونه اخیستل شوي وو ،دې چارې دوه ګټې درلودې :یوه یې دا چې د کلونو کلونو پخواني
اسن اد به په خوندي الماریو کې ځای پر ځای شوي وای چې د څېرې کېدلو او له منځه تللو مخنیوی به یې شوی وای
او بله ګټه یې دا وه چې د دې پروسې په جریان کې به ټول اسناد له سره څېړل کېدلی چې په ترڅ کې به یې ټول هغه
کسان افشا شوي وای چې جعلي شهادتنامې یې اخیستې دي او په غیر قانوني ډول یې له امتیازاتو څخه ګټه اخلي ،کله
چې خطاب صاحب د لومړي ځل لپاره د شهادتنامو په ریاست کې په دنده ګومارل شوی و نو ما ته یې دا سیستم هم
تشریح کړ ،ما په ټوکو ورته وویل چې که دا کار وکړي نو ډېر زیات چارواکي به له دندو لېرې شي ،حتی د وزارتونو
د ی و شمېر معینانو ،مشاورینو ،وکیالنو او نورو مسوولینو بې سوادي به ښکاره شي!
نوموړي وویل :همدا کار به کوم او هیڅوک به پرېنږدم چې د شهادتنامو څخه په غیر قانوني ډول د امتیاز په توګه
کار واخلي!
بل د پام وړ کار چې خطاب صاحب د خپلې دندې په جریان کې وکړ دا و چې له کلونو راهیسې دې ریاست په یوه
غیر معیاري او کرایي تعمیر کې خپلې چارې پرمخ بېولې خو د نوموړي له راتګ سره د ده د هڅو په سبب دا ریاست
د خپلې معیاري ودانۍ خاوند شو او داسې سیمې ته انتقال شو چې د ښار مرکز ته نېږدې دی او د مراجعینو لپاره یې
اسانتیا رامنځته کړه ،پر دې سربېره د خطاب صاحب د ریاست پر مهال د ټولنیزو رسنیو له الرې خلکو ته وخت
ناوخت د اسانتیا لپاره الزمې الرښوونې کېدلې او اړینې خبرتیاوې به یې خپرولې.
له استاد اسماعیل خطاب سره زه له نېږدې پاتې شوی یم او د نوموړي د ټولو کړنو ،لوړ استعداد ،له فساد څخه د
پاکۍ او خدمتګارۍ څخه خبر یم .خو دا چې پښتون دی او د پښتون په حق کې خو ظلم په لر او بر کې روان دی نو
د نوموړي له استعداد څخه هم ګټه وانخیستل شوه او نه یې هم مالتړ وشو چې باالخره د پښتونولۍ په ګناه له خپلې
دندې لېرې شو ،په داسې حال چې کې د پښتون ،تاجک ،هزاره او نورو افغانانو ترمنځ یې هیڅ ډول توپیر نه دی
کړی .نوموړی چې د اسالم له احکامو ښه خبر دی په دې عقیده دی چې باید ټولو هېوادوالو ته په یوه نظر وکتل شي
او یو ډول خدمت ورته وشي.
څرنګه چې د نوموړي ټول کارونه او پالنونه همداسې پاتې شول نو وېره دا ده چې کومې پروسې نوموړي روانې
کړې وې ډېرې ژر به د مفسدینو له لوري یوه په بل پسې له منځه والړې شي او د پوهنې وزارت چې تر ټولو د
مفسد وزارت په توګه پېژندل کیږي د فساد ګراف به یې ال نور هم پورته شي.
په دې تړاؤ له ریښتینو افغان فعاالنو څخه مې هیله دا ده چې که نور څه مو ونه کولی شول د دې کادر مالتړ وکړو
او په ټینګه له ولسمشر او چارواکو څخه وغواړو چې نوموړی پر خپله دنده پرېږدي تر څو خپل نیمګړی کار په ښه
توګه ترسره کړي.
نومو ړی په پوره غیر قانوني ډول له دندې ځکه لېرې شوی دی چې د ازموینې پروسه یې هم په پوره بریالیتوب سره
تر سره کړي ده او یوازې کاري مصاحبه یې پاتې وه ،زما غوښتنه دا ده چې له نوموړي سره دې کاري مرکه وشي
او که د دندې وړ ثابت شو نو د سرپرست پر ځای دې په رسمي ډول د نتایجو او شهادتنامو د رییس په توګه وګومارل
شي.
که چېرې دا کار وشي نو د ملت پر وینو ډېر لوبېدونکي به وګورئ چې بې سواده راووتل او په تور ټکي نه پوهېدل
یې رسوا شول !
د ګران وطن د ابادۍ او سوکالۍ په هیله.
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