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زمری کاسی

د ډاګتر ایمل تعلیم او زما بې تعلیمي او مرض
ایمل خانه یا ډاکتر صاحب ایمل خانه ،ستاسو لیک ځما په پته مې ولوست
او دې لپاره چه هغه کسان چه زما او د ډېرو خلکو پر مخ الړې وشیندلې او تاسې اوس د خپل  ۲۴کاله درس او
دپلوم زموږ پر مخونو وهې ،دا نه یواځې ته یې  ،ځینې نور کوچنیان هم دا کار کوي چه بې له حاجته ځانوونه تر
ټولو لوړ وګڼي او پرته له مردارو کلماتو او بې ارزښته او خسا او پوچ لیکونو چه بل شی پکشې نشته ،خپله مورنۍ
ژبه تاسې او زه یو ځای سمه لیکلي نشوو او په پر نورو لکه قاضیان احکام صادرول نو عادالنه کار نه دی.
بهتره به داوای چه په دې مشکل کار وشي چه د  ۴۴مملکتوونو نران د خلکو پر ناموس پراته دي ،د دوی د وتلو
چاره وشي او سوله وشي..
خینې دې دا فکر له سره وباسي چه نور خلک ټول خره دي.
موږ له لوړو خلکو نه زده کړي دي چه ځانوونه پر خلکو د یو الس ته کړی کاغذ په بڼست مه تمبوئ.
ما نه غوښتل او شرمېږم چه خپل تعلیمات  ،څېړنې او اختراعات د خلکو پر مخ ووهم  ،خو زه دې نن مجبور کړلم
چه ځان درته معرفی کړم ،اسناد مې د دپلوم انجنیر کبیر سره دي چه وروسته زما له مرګ نه یې خپاره کړي او
ډاکتران صاحبان دې پوه شي چه موږ له کووڅو نه را ټول شوي نه یوو.
دغه د ځلورو پښو زمری چه اوس له بدې مرغه په دوه وو پښو شوی دی زه یم؛
د مکتب په دورو کې اکثرا اول نمبر وم ،خلیل هللا معروف ،دیپلوم انجنیر ،زما د مکتب او د عسکری تخنیکی اکادمی
صنفی دی.
اول :زه د ماشین آالتو انجنیر یم .چه په دوونیمو کالونو کې فوق العاده توګه د پروفیسور داکتر انجنیر «ژوونود» په
زیریخ د سویس مشهوور عالم له خوا زما وثیقه د  1۹۶۵په اخر کې د یو اختصاصی امتحان په ترست کې انجنیری
اسناد امضا او راکړل شول،
دویم :کله چه په 1۹۷۸اخر کې سویس ته راغلم ،سمدستي دوه میاشتې وروسته د براون بووری چه نن د آ.ب.ب په
نامه مشهور دی د انجنیر په توګه د نوي کوولو او اختراعاتو په شعبه کې راته کار راکړ شو ،د  1۹۷۹په اخر کې
هغه ماشین مې اختراع کړ چه د البراتور په امتحانی دوره کې  ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰1په سلو کې نقصان پکشې نه وو او
تر نننۍ ورځې پورې د تولې نړۍ د برق د تولیدولو مراکزو کې استعمالېږي او د خطراتو امکانات یې صفر ته
ورسوو..
دریم:یو د آلمان یو تخنیکی او تولیدی دین نورم مې د ماتیماتیکی سنجش پر اساس او هم په تخنیکی البراتوار کې
غلط ثابت کړ او دا هم په 1۹۷۹کال کې.
څلورم:د اورال ب د غاښ پاکوولو برقي برس زما اختراع او په جون  1۹۸۶کې مې رسمي پېتنت یا ثبط کړ ،چه یو
کال وروسته د تصاحب حقوق یې ما الس نه ورکړ ،ماته چا پیسې را نکړې چه کمې تولیدي فابریکې ته یې تولید له
پاره ورکړم او حقوق مې بایلود .دا د اروپا د جنایاتو قانون دئ .رسمي پېتنت اسناد راسره دي او ښاغلي کبیر سره
هم.
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پنځم :یو محفوظ سیستم السي واترپمپ یا د اوبو ایستلو بمبه چه پېتنت او حقوق  ،نمونه او اسناد مې په  ۲۰۰1کې
یونسکو ته بخشش کړ چه د نړۍ قریه جاتو کې یې خلکو ته ورکړي ،چه مننې سره را ته یې مفصل خط واستول،
مستند.
شپږم ۴3:یعنې درې څلویښت کالونه کې مې یوه شخصي تحقیقي مطالعه مخې ته بېوله چه په اخر کې مې یو کتاب
ولیکه او دې له پاره چه یوه مهمه او لویه پروژه وه ،د کتاب یوه کوچنۍ برخه مې یو امریکایي داکتر «کارلتن
جانسن» ته چه له  ۴3کالوونو را هیسې بېژانده ور واستوو چه په چا یې ادیت کړي .او په عین زمانه کې مې د
زیوریخ د ښار پوهنتون ته .سمدستي رانه مستند دعوت وشو چه یو سیمینار کې کوالی شم خپل تحقیقات او نتیجه
مخې ته کړم.
د اکتوبر په شلمه د  1۹۹۹کال کې  1:۴۷یعنې یو ساعت او اووه څلویښت دقیقې سیمینار ورکړ چه د یونیورستۍ او
د طبابط په تاریخ کې یو بې څاری سیمینار وپېزندل شو  ،اوله د موضوع مسأله او بل دا چه له  11۰کسانو نه چه
 13طېې د طب د فاکولتې داکتران وو تر آخره یو کس هم ځان له چوکۍ ونه ښورووه او تر آخره ناست وو ،په دې
سیمینار کې یوه انګریزۍ متخصصه داکتر پروفیسور مینن له دوه اسیستانتانو سره یې چه د زیوریخ په یوی اروپایي
تحقیقاتو مرکز کې په تحقیقاتو اخته وه ،ګډون ېې کړې وه او په آخر کې یې وویلې چه که ورته یو ساعت وخت
ورکړم چه نور سوالوونه پیدا شول او ما ورته وویلې چه کتاب مې چه ختم او نشر شي ،په دې کتاب کې خپل جوابونه
واخلې .کتاب مې نشر نه شو او زما د قتل پالن جوړ شو ،تفصیل د امریکې له خوا  ،الندې یې ولولئ.
موضوع:
د انسان او زیروح وجودونه یو حرکي وسیله د فزیک میخانیک او دینامیک (کنیتیک او کنیماتیک) پر بڼست او د
مورفولوجیکي پرابلموونه پېښېدل او علت او تداوي یې ،د عضالتو اشکال او زوایا د فزیک پر اساس څه معني لري.
دا د طبابت په تاریخ کې اول وار وو چه داسې مطالعه او تحقیقات مخې ته کېږي او پر  ۵3زره طبي تېسسونو مې
د  1۹۵۲را هیسې چه مطالعات شوي وو ،یوه چلیپا وویستله .کله چه بوفیسور داکتر او داکتر «لیپرت» د آلمان د
اناتومي خدای چه ډېر ښایسته اناتومی کتاب یې لیکلی دی ،چه ورسره وغږېدلم ،ورته مې وویل چه ښایسته کتاب دې
ډېر نواقص لري ،چه باید تکمیل کړې ،وشرمېده او په غوسه هم شو ،خو هیله یې وکړه چه خپل کتاب ورواستووم.
ماته د کار او درس ورکوولو بېشنهاد د پوهنتون په شفاخانه کې وشو ،خو ما رد کړ .زما ارواح پوه وو چه دوی کم
فساد لري او خدای ټول عمر راسره وو ،او زه خدای د نورو پر کلماتو نه پېژنم ،زه یې پېږنم هغسې یې چه زه
پوهېږم.
همدا وو چه داکتر جانسن راته امریکې نه تلفون راکړ چه سویس او اروپا پرېږده او راشه امریکې ته ،داکتران
درباندې په اروپا کې غضب شوي دي او تا وژني.
ما وویل چه له دغو بې وجدانه او جانیانو نه نه ډارېږم،
ما په  1۹۹۶کال ډ سپتمبر په  ۲۴نېټه په یو لوی اروپایي مجلس کې چه د سلو اروپاي سیاستمداران  ،ژورنالیستان
او محقیق و متخصصین پکشې ګډون کړي وو ،د دغو په مخ کې چه اته دقیقې د غږېدو وخت راکړ شوی وو ،ومې
ویل«:دا تاسې اروباییان یاستئ چه عشق او نفرت زموږ وطنوونو ته استوئ او زه د ستاسو دیموکراسي ،حقوق بشر
او دیموکراسي نه منم دا ټول دروغ او بې معني دي او له ستېج نه کوز شولم».
تاسو ته وایم چه زموږ مشکالت او وینې تویېدل د اروپا له خوا پر موږ تحمیل شوي دي او دوی خپل خنزیران لري
چه هغوی باندې خپل افغانان وژني او خپل تجارتونه دوی کوي.
دا د اروپایانو کار دی چه ما پسې هم بې شماره پروپاګندوونه خپرې کړي دي او ال هم خپروي یې ،دوی خپل غالمان
لري او په افغانانو ،په اروپا کې هم زښت تر حده زیاد بې صفته افغانان لري چه مستقیم او غیر مستقیم افغانان
تخریبوي ،او خلک خوسې بې معنا خبرو باندې د یو بل پر سر وهي  ،احساسات او جهالت پر ټولو حکومت کوي.
زما د کور دننه ،پالر او ماما او زما د با عزته مور د عمه زوی ،پالرمې منشي د امان هللا خان او د داود خان دوه
وزیران وو یا شهید سوي دي یا مړه شوي دي یا مردار  ،خو د شریفو او پوه او الیقو او په وطن میین او د سپېحلي
انسانانو په صفت.
زه چه کم شی لیکم نو د اسنادو سره او نه دا چه د داکټر او ډوکتور نامه الندې پر خلکو ځان وتمبووم او هره بازاري
کنځا وې خلکو پسې ولیکم .ددې پورتال آرشیف که زما نامه الندې زما د پالر سوانح او زما د کار دوره په وطن
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کې تشریح شوي دي .او هم قیس کبیر او فارانی او نور د دې پورتال غړي هم د سیاست او شرافت په کورونو کې د
شریفو او عالمانو په مینځ لوی شوي دي ،او داسې ډېر دي او تاسې هم خپل فکر وکړئ چه څه ولیکی ،مګر بهتره
به دا وي چه په دري ولیکئ.
زه په اووه ژبو خبرې کووم ،پخوا مې په پنځو ژبو لیکل خو اوس په څلورو:دری-پښتو-انګریزی-آلماني لیکل او ویل
او چکی روسی او سویسی د آلمانی دیلکت خبرې .د التین اساسات مې هم زده کړي وو.
نو داکتر ایمل خانه تا نه مې هیله وه چه ته به هم معذرت مخې کړې خو د هغه پر خای خپل تعلیم او پوهې سند دې
د موږ پر مخ وواهه او هم موږ ته دې د مریضانو په توګه نسخه راکړه .ورورکه هغه مرض دې چه ښودلی چه
ګوندې موږ او نور په هغه اخته یوو ،غلط شوی ېې او هغه دوا هم زیاتره ضررونه لري تر ګټې .زه او ته او ټول
افغانان د جنګ په سایکوز مرض اخته یو چه هېڅ چاره ورته نشته ،پرته د معقولیت او سالم فکر کول .او نور موږ
ته نسخه مه راکوه د موږ عمر ستاسو د محترمو پلروونو عمر سره برابر یا به زیات وي او په تعلیم او تحصیل او
تجربو او سیاست کښې ډووب ،نو خپله فکر وکړه چه موږ څوک یوو .ګلوونه
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