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

  قسمت دوم
  

  کاشکی اسکندری پيدا شود   نادری پيدا نخواهد شد اميد
  

  ادامه کاردرهرات
  

ت تکنولوژی معلوماتی را به عهده گيرم، پو هنتون هرات باوجوديکه ازمن خواسته شده بود که به کابل برگردم ورياس
درخواست نمود که من يک سمستر به هرات بمانم و کار مونوگراف های شاگردان کمپيوتر را که زير دست من آنها 

سمستر . را شروع کرده بودند به پيايان برسانم و همزمان هم  درفاکولته تعليم و تربيه روانشناسی تدريس نمايم
 را درهرات ماندم ودرفاکولته ی تعليم وتربيه روانشناسی تدريس نمودم وهمزمان ٢٠٠٨تانی سال تابس

دراين مدت برای يک هفته کابل رفتم و با وزير . درکارمونوگراف های محصلين فاکولته کمپيوترساينس نظارت کردم
ن پذيرائی کرد وبه من به شوخی آنروز آقای وزير خوب سر حال بود واز م. تحصيالت يک صحبت نيم ساعته داشتم

گفت که برضد من توطئه کرده وخواسته که من به کابل بيايم وپست رياست تکنولوژی معلوماتی را به عهده گيرم که 
يک رياست است واو چون شنيده که من روانشناس نيز هستم وخيلی عالقه دارم تدريس کنم، ميتوانم به پوهنتون تعليم 

من به وزير گفتم که من به رياست تکنولوژی معلوماتی عالقه ی ندارم . ناسی تدريس نمايمو تربيت کابل هم روانش
وگذشته ازاين من با آقای بابری حاضرنيستم کارکنم چون ميدانم که اوبا محتسب زاده و پيروزبرضد من توطئه نموده 

 آقای بابری معين من است وآدم اوگفت که. چهره اش گرفت ومعلوم بود عصبی شده. است وشما خود اين را ميدانيد
من . من گفتم درست است ولی اوقادر نيست دفتر اش را اداره کند وديگران برايش اجندا تعيين ميکنند. پرکاريست

 نفر ديگر ٥دراين مدتی که به من وقت داده بود . روزی وقت گرفته بودم با آقای بابری صحبت کنم به دفترش بودم
باوجوديکه عصبانی بود، نتوانست به آنها بگويد که او فعال بايد با آقای .  سرش کردندوارد شدند وکارهای شان را

اداره زمان يکی ازابتدائی ترين اصول اداره می . نورزی صحبت کند ومن نتوانستم بيش ازدودقيقه با او صحبت کنم
اين ! اين افعانستان است: آقای وزير گفت. اگر شما نتوانيد اجندای پالن شده راپياده کنيد که نميتوانيد کار کنيد. باشد

به دلم گفتم که واقعًا که افغانستان هر خارجی را افغان ميکند ولی فکر نکنم غرب بتواند . کار هارا با من هم ميکنند
 گفتم من ميدانم که درپوليتخنيک کوريائی ها ساختمان مجهزی برای آی تی درست کرده اند !به افغان چيزی بياموزاند

اين را که شنيد گفت بسيار خوب . من حاضرم آنرا فاکولته کمپيوتر ساينس بسازم. ز آن درست استفاده نمی شودکه ا
بعد به من گفت که ! برين به پوليتخنيک فاکولته تاسيس ميکنيم وشما می توانيد با آلمانا درهرات رقابت کنيد . است

معلوم ميشد . ايط ديگران که آنجا هستند آنجا اقامت گذينمبرايم به مهمانخانه وزارت جای ميدهد و می توانم به شر
  :و چند بار به آلمانی تکرار کرد که! احساس گناه ميکند و ميخواهد به من طبق دلخواهم کمک کند

Zufrieden ? Zufrieden?  
  

 و او خيلی دراين مدت که به کابل بودم با آقای دوکتور عزت هللا عامد رئيس پوهنتون پوليتخنيک صحبتی داشتم
ما به توافق رسيديم . خوشحال شد و گفت آنها پالن دارند از آی تی فاکولته بسازند و خوب ميشود که من به آنجا بروم

  . و من به هرات برگشتم
  

 به کابل رسيدم سه روزی خانه دوستم آقای موسوی بودم تا اتاقی درمهمانخانه وزارت ٢٠٠٨وقتی به آخر جوالی 
اين مهمانخانه دارای  .مهمانخا نه وزارت را امريکائيا درزمان وزارت آقای دوکتور فايز ساخته اند. برايم آماده شد

در دو اتاق دو نفر هندو . شش اتاق، يک آ شپز خانه ويک اتاق همگانی با چند چوکی وميز و يک تلويزيون می باشد
در دواتاق ديگر . وخت زندگی می کردندکه مهمانان رئيس جمهور بودند و يکی زبان پشتو و ديگری فارسی می آم

رئيس پوهنتون کابل آقای پوهاند امين ودرديگری رئيس پوهنتون تعليم و تربيه آقای دوکتور طاهر عنايت با پسرش 
ودريک اتاق هم آقای دوکتور قاسم جمدر که برای نصاب تعليمی وزارت معارف کار می کرد جا داشتند ودريک اتاق 

بعد از يک ماه برايم . نخانه آمدم به من گفتند که همه اينجا ماهی دو هزار افغانی کرايه ميدهندوقتی من به مهما. من
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من از مدير مهمانخانه پرسيدم که چرا . مکتوبی آمد که کرايه ماهانه من پانزده هزار افغانی است که بايد پرداخت کنم
ست ولی اينها که اينجا اند از وزير امر آورده اند و به من گفتند دو هزار است؟ گفت کرايه طبق اليحه پانزده هزار ا

البته هندو ها کرايه نمی دادند و مهمان ! وزير می تواند کرايه را هرچه خواست تعيين کند. دو هزار کرايه ميدهند
  !آقای هيوادمل وزير مشاور درامور فرهنگی بودند

  
اول به دوکتور عامد . من هم چنين امری صادر کندمن فکر کردم که چون شخص وزير مرا اينجا خواسته شايد برای 

من اين کار . شما فقط يک درخواستی بنويسد. صحبت کردم او گفت اين کار ساده است من خودم از وزير امر ميگيرم
بعد شنيدم که برا ی پوهاند امين رئيس ! را کردم و دوهفته بعد وزير امر کرده بود که از همه پانزده هزار بگيرند

دوروز بعد آقای جمدر برايم ! من خواستم با وزير صحبت کنم که به من موقع نداد!. ون کابل شايد اين نافظ نباشدپوهنت
اينطور که . گفت که رفته با وزير صحبت کرده وبه او گفته که شما که کرايه را از امروز تا فردا نبايد باال ببريد

تلفون کرده است و به او فوری برای . فته؟ گفت ساده استپرسيدم که چطور با وزير وقت مالقات کر. درست نيست
وزير برايش گفته حاال من مکتوب دادم اگر شما مشکل داريد که من خودم کرايه شما را ! فردای آنروز وقت داده است

بی من ناراحت شدم که اين چه روزگاريست که من که از آلمان آمدم وفاکولته . او هم گفته نه الزم نيست! بپردازم
 شب برای شاگردان پريزنتيشن آماده کردم ، هرروز ١١سرنوشت را درهرات به راه انداختم، دوسال تمام شب ها تا 

و هميشه دراختيار آنها بودم و مشکل بزرگ پوهنتون هرات را حل نمودم و شاگردانی فارع شدند و حاال حاضر شدم 
د وبه آقای جمدر که برای وزارت تحصيالت عالی هم کار اين کار را در کابل انجام دهم، برايم وزير وقت نمی ده

نمی کند فوری وقت مالقات ميدهد؟ مزيد براين  همه از من ناراحت بودند که به خاطر من کرايه ها را وزير باال 
بيادر تو پشتون نيستی، ”: روزی ازيکی از آشنايان دروزارت پرسيدم که چرا وزير برايم وقت نداده؟ او گفت. برده
زاره نيستی، تاجيک نيستی، ازبک نيستی،  قومندان پشت سرت نيست، وکيل ووزیری پشت سرت نيست به تو ه

  من برای يک سمستر در پوليتخنيک تدريس نمودم وبرای فاکولته شدن هم يک نصاب تعليمی ”؟!چرا وزیر وقت بته
ت را مار گزيده بود که آمدی به سر! مرد احمق: ولی با خود گفتم. ترتيب دادم که از طرف وزارت تصويب شد

ناگهان به فکرم خطور کرد که آنها که ! بگذار آنهايکه کشوررا ويران کردند اورا باز سازی کنند! تيمارستان
هر دقيقه . متخصص خرابکاری اند چطور ميتوانند بازسازی کنند؟ اينجا هيچ يک از قوانين روابط انسانی حاکم نيست

اينجا هيچ قانونی نهادينه نشده و روابط انسانها تابع هيچ هنجاری . االت به سر ميبریچيزی ميشنوی ودرعالم احتم
اينها عوارض و عاليم روانشناسی استبداداست .... حرف رئيس جمهور بی هنجار، حرف وزير بی هنجار و ! نيست

  .که قرن ها دراين خطه حاکم بوده وهست
  

  برگشت به آلمان
  

قراردادم هنوز تا آخرآگوست اين سال نافظ . عد از تعطيلی زمستانی به آلمان برگشتم ، ب٢٠٠٩دراوايل جنوری سال 
از آلمان توسط ايملی به رئيس . من به کابل فيصله کرده بودم که ديگر بر نگردم. بود وقراربود سال به سال تمديد شود

هيچ . تادم وبه اين کابوس خاتمه دادمپوهنتون پوليتخنيک آقای دوکتور عزت اهللا عامد وبانک جهانی استعفايم را فرس
نزديک به ! جوابی از پوهنتون پوليتخنيک ويا بانک جهانی نگرفتم و انتظار هم نداشتم ازشناختی که ازافغانستان دارم

 ماه صبر کردم تا توانستم تجاربم را بنويسم چون ميخواستم که هرچه کمتر احساساتی و هرچه بيشتربه وقايع ٦
  !غيرعاطفی بنگرم

  
 وضع تحصيالت عالی درکشور

مکاتب افغانستان امروز بيشتر جای حفظ . دروس مکاتب اساس و پايه ی رشد فکری و منطقی شاگردان است
 معلم درمکاتب تدريس ١٧٥٠٠٠به اساس احصايه ی وزارت معارف درافغانستان . شاگردان است تا تدريس درست

باقيمانده فارغان صنوف دوازدهم ويا )  صنف ويا بيشتر١٤( شوند آنها مسلکی گفته می% ٢٠ازاينجمله فقط . ميکنند
امروز معلمانی که مسلکی اند وچيزی بلد اند در مکاتب شخصی و موسسات خارجی کار ميکنند وعالقه . پائينتراند

 افغانی می باشد که ازآن به مشکل ميتوان ٥٠٠٠-٣٠٠٠معاش اکثر معلمين . چندانی به کاررسمی خود ندارند
  .رارمعاش نمودام
  

مضحکه کتابهای درسی که با ميليون ها دالر چاپ . از مکاتب دولتی فاقد ساختمان الزم برای تدريس اند% ٥٠حدود 
درچنين . شدند وغلطی های فاحش امالئی و انشائی دارند واز کاغذ ارزان درآنها استفاده شده است را همه می دانيم

تجربه من . ر داشت شاگردانی فارغ دهند که بتوانند درپوهنتون موفق باشندشرايطی نمی توان ازمکاتب دولتی انتظا
. آنها می توانند درس را درست تعقيب کنند وبقيه به کمک ضرورت دارند% ١٥-١٠از محصالن اين است که حدود 
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شخصی اند  ترک که -البته شاگردانی که از ليسه های خصوصی می آيند وضع خيلی بهتری دارند مثال مکاتب افغان 
  .و معلمين شايسته ی دارند

موضوع ديگری که ! من محصلينی داشتم که حاشيه را عاشيه، آشيه ويا هاشيه می نوشتند ودرسال سوم پوهنتون بودند
من محصلينی . قابل توجه است اين است که درمکاتب ظاهرا بسيار کم به ادبيات و فرهنگ کشورپرداخته ميشود

! هنگ وادب است داشتم که نمی توانستند دو شعر ازبزرگان کالسيک ما بازگو نماينددرهرات که ميگويند مهد فر
 سال ازاينها ٤٠امروز بعد از . درزمان ما به هرات به مکاتب مشاعره ها صورت ميگرفت، کنفرانسها داير ميشد

  !خبری نيست
  

  پوهنتون ها وموسسات تحصيالت عالی
 محصل مشغول تحصيل ٧٠٠٠٠ربيه معلم وجود دارد که درآنها حدود  پوهنتون و موسسات ت٤٠درافغانستان حدود 

  .اند
. آنهارا خانمها تشکيل ميدهند % ٣٠ محصل دارد که تقريبا ١٢٠٠٠پوهنتون کابل قديميترين آنهاست که حدود 

ری پوهنتون های افغانستان مشکالت زيادی دارند که بعضی نتيجه کمبود مواددرسی مانند کتاب ووسايل البراتوا
پوهنتون ها از خود استقالل ندارند مانند همه چيز . وغيره است وبعضی هم مشکل ساختاری وصالحيتی است

درافغانستان تابع مرکز اند ونمی توانند مثال با تصدی های خصوصی پروژه های را عملی کنند که هم سطح علمی 
مثال خوب پوهنتون هرات است که . دبودجه کافی نيز دراختيار ندارن. وهمی سطح مالی آنها را بلند برد

ووزارت ماليه با داليل من درآوردی پول را دراختيار ! هنوزساختمانهای نيمه تمام ساحه پوهنتون را آذين بسته اند
  .وزارت تحصيالت نمی گذارد

  
  پوهنتون های خصوصی

درکابل وواليات  تعدادی پوهنتون ها و موسسات خصوصی تحصيالت عالی ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٥درطول سالهای    
ايز وزير اسبق تحصيالت عالی تاسيس شده اند که مهمترين آنها پوهنتون افغان امريکا است که آقای دوکتورشريف ف

دراين پوهنتون رشته های اداره تصدی ها، تکنولوژی معلوماتی و علوم اجتماعی تدريس . بنيان گذارش می باشد
استادان اين پوهنتون اکثرا .  دالر است٣٠٠٠ دالروبرای خارجی ها ٢٠٠٠شهريه هر سمستر برای افغانها . ميشود

  . اند و تعدادی هم افغان وپاکستانی می باشندامريکائی، انگليسی، آستراليائی  
  

دررشته های اقتصاد، . موسسه تحصيالت عالی کاردان هم از محبوبيتی برخوردار است ودرکابل موقعيت دارد
 دالر درسمستر است و استادانش بيشتر ٨٠٠شهريه آن . تکنولوژی معلوماتی واداره تصدی ها می توان تحصيل نمود

  .افغان اند
 

ع ناستادا   وض
استادان پوهنتون ها هم  اکثرا درجه ليسانس دارند ودرطول هرج ومرجی که کشوررافراگرفته بود نتوانستند با 

کمبود کتب درسی برای پوهنتون ها واگر هم کتبی ازايران وارد شود قيمت . تحقيقات علمی جديد خودرا مجهز سازند
شورباعث ميشود از آنها طورشايد وبايد استفاده نشود شان بلند است ويا حسساسيت های قرون وسطائی حاکم برک

چنانچه به برکت درايت وزارت اطالعات وکلتور افغانستان چندين تن کتاب را به ماهی های دريا هلمند تحفه دادند تا 
ا روش درسی اغلبا اقتدارگرايانه است واستادان اکثر برای شاگردان لکچر نوت درست ميکنند وهمان ر!  هشيار شوند
درافغانستان که کشوری سنتی است تحصيالت . شرکت محصالن وسوال وکنجکاوی آنها تشويق نميشود. درس ميدهند

امروز راجع به بيشتر مسائل فلسفی ودينی درسطح پوهنتون . سوالهای معين و جوابهای معين. عالی هم سنتی است
يکه دين را وسيله دستيابی به زور وزر نمی شود بحث نمود چون احتمال تکفير می رود، بخصوص از طرف آنها

  .نموده اند
  

بدينصورت تعدادی از استادان به موسسات خارجی کار می کنند .  دالر٥٠٠ – ٢٠٠بين . معاش استادان ناکافی است
  .واين خود برايشان وقت کافی نميدهد تا بطورشايد وبايد آمادگی بگيرند

 
  وضع محصلين

البته درشرايط زندگی افغانستان اين . دادزيادی مشکل تمرکزفکری را دارندتع. محصلين مشکالت متنوعی دارند
اکثر آنها بنيه مالی ندارند که کتابها را که قيمت اند . تعدادی هم بايد تحصيل کنند وهم کار نمايند. امری قابل فهم است

ا به زبان انگليس وخارجی است که کتابخانه های پوهنتون ها يا کتاب کافی ندارند ويا اکثر کتاب ه. خريداری نمايند
استقالل فکری تشويق نميشود و بيشتر درس خواندن شکل . اکثر محصيلين به آن سطح نيستند که از آنها استفاده کنند
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اين البته هم مشکل استاد است وهم . ازبر کردن را دارد بدون اينکه محصل موضوع رادرست درک کرده باشد
ولی اگر استاد خودش . يک درس نمايد وبه او موقع دهد که مشکالتش را مطرح کنداستاد بايد محصل را شر. محصل

 ٤بين . ليليه ها يک مشکل بزرگ ديکر اند. از اعتماد بنفس کافی برخوردار نباشد، متوسل به سرکوب سوالها ميشود
ه ميشود که محصلين زير به همين دليل ديد.  وگاهی بيشتر محصل دريک اتاق بايد هم بخوابند وهم درس بخوانند٨تا 

  . نفری را ندارند٨درخت ها درس ميخوانند وامکان تمرکز دراتاق 
 

  روحيات حاکم
  اگرآدم سرشتی از چراگاه خران مگذر  به خوان نعمت اهل دول ننگ است خو کردن

  بيدل 
 لحظه مردم را درجوامع استبدادی چون بی ثباتی سياسی هر! شتر دیدی ندیدی: درجامعه ما مثاليست که ميگوند 

اين روحيه . تحديد ميکرده است و ميکند، بهترين راه زنده ماندن و گذاره نمودن همانا شتر ديدی نديدی است
تاريخ سرزمين های ايران، افغانستان و آسيای . آنقدردرجامعه ما ريشه دوانده که شامل حال اکثريت مردم شده است

 خلفا وسالطين حکومت های استبدادی داشته اند ودائم يکی برديگری ميانه طوری بوده که اکثرًا اميران، حاکمان،
برای بدست آورن قدرت بيشتر يورش ميبردند وهر بار يکی بر ديگری پيروز ميشده نه تنها خودش را، بلکه همه ی 

کمی به خليفه به کسی محبت مينموده واورامقام ميداده وبه مجردی که حدس ميزده . فاميلش را نابود ميکرده اند 
دراين جوامع قانون . استقالل فکری رسيده اورا يا ميکشته، يا ميل ميکشيده و تمام اموال اورا مصادره می نموده

وقانونمندی هيچ وقت نهادينه نشده وبه همين دليل هرحاکم برای خود قانون بوده، حرفش قانون بوده وهرچه را که 
بدينوسيله قوانين استمراری نداشته وازامروز به . زدست ميدادهمردم ازقبل هنجار ميدانستنده اند اهميت اش راا

اين همه مدح گوئی وثناخوانی شعرای ما درشان . فرداکامال تغير ميکرده اند، فقط نظر به اينکه سلطان چه ميخواسته
اين نوع .  استشاهان، وحاکمان تنها دربستر چنين جوامعی که در آنها امنيت قانونی ونهادينه وجود نداشته قابل فهم 

يکی ازبدترين ويژه گی اين جوامع کشتن .  سياسی درطول قرن ها روانشناسی مارا رقم زده است-زندگی اجتماعی
روح گروهی،  فرد را کامال درقبضه ی خوددارد وبه او اجازه نمی دهد . هر نوع ابتکار واستقالل فرديست
  !!!  پس شتر ديدی نديدی!!! ا حاکم شودمبادا طرف مقابل فرد. برخوردصادقانه و رک داشته باشد

  
قانونی فراسوی منافع فردی وفاميلی وقومی . امروز هم درافغانستان هر کس خودش هم قانون است وهم مجری قانون

اگربرايش گفتيد که نميشود، شمارا . کسی ميخواهد شما کارغير قانونی ونا متعارف برايش انجام دهيد. اعتبار ندارد
صاحب هرچيز شدنيست، خو مه ميخواهم اين کار شوه، برايم :  به احتمال قوی به شما خواهد گفت! جدی نميگيرد
  !ای اوغانستان است، هيچ جای قانون نيست، شماه چرا خوده به قانون محکم کدين؟. بسيار مهم است

 
آقای "  چه کاکايمب" دراينجا مجبورم دوباره به . روحيه شترديدی نديدی درچوکات تحصيالت عالی هم حاکم است

  !محتسب زاده برگردم
 ٢٠زمانيکه من سرپرست فاکولته کمپيوتر ساينس بودم، دريکی از نشست های شورای علمی پوهنتون حدود 

طبق معمول دراين جلسات . اينها همه روئسای فاکولته ها، معاونين ورئيس پوهنتون هرات بودند. نفرشرکت داشتند
يکی ازاين مسايل پيشنهاد ترفيع علمی است که معموال . ت فاکولته قابل حل نيستندمسائلی مطرح ميشوند که درچوکا

اين روز کتابی دست بدست شد که . به اساس ترجمه ی اثری، تحقيق علمی ويا نوشتن کتابی به وزارت پيشنهاد ميشود
 اساس ترفيع علمی اش از گويا آقای محتسب زاده آنرا از انگليسی به فارسی ترجمه کرده است وقراراست اين ترجمه

  !!!درآن روز خود آقای محتسب زاده شخصا حضور نداشت! پوهنمل به پوهندوی باشد
  

. طرزالعمل طوريست که اثر استاد از ديپارتمنت فاکولته اول بايد بگذرد وبعد ازتائيد آنها به شورای علمی می آيد
 زاده نديده بود، درحاليکه همه ميدانستد که او حتی يک ديپارتمنت فاکولته مربوط،  مشکلی به اين ترجمه آقای محتسب

 نفردرشورای علمی فقط يک نفر وآن هم خانم ٢٠درآن روز از ! خوب، شتر ديدی نديدی. جلمه انگليسی بلد نيست
محتسب زاده ازانگليسی ترجمه کرده؟ ! چی": ايماق که رئيس فاکولته تعليم وتربيه بود فورا اعتراض نمود و گفت

!  باز هم مرحبا به شهامت اين خانم!"یه همينجی دودقيقه انگليسی گپ بزنه، بعد مه قبول ميکنم که ترجمه کردهاوبيا
بعد من اين . ديگر هيچ کس چيزی نگفت وهمه پوزخند ميزدند چون ميدانستند که اين کار محتسب زاده نمی تواند باشد

ديدم که آقای محتسب زاده .  بود با هم مقايسه اجمالی نمودمکتاب را گرفتم ونسخه ی اصلی انگليسی راهم که همراه آن
درحاليکه نويسنده . هيچ نامی از نويسنده نبرده ودرمقدمه نوشته که اين کتاب را پوهنتون نيويورک چاپ کرده است

 س هال پرنتواين کتاب بوسيله ناشر. گان کتاب دو استادی بودند که آنزمان درپوهنتون نيويورک تدريس ميکرده اند
من گفتم صرفنظر ازاينکه آقای ! که درنيويورک واقع است به چاپ رسيده ونه بوسيله چاپخانه پوهنتون نيويورک

چه : يکی از طرفداران آقای محتسب زاده گفت. محتسب زاده انگليسی بلد است يا نه اين کتاب مشکل فورمال دارد
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ه شما ويا ناشر آنرا ترجمه کند وحتی درآن يادی هم ازشما مشکل داره؟ گفتم اگر شما کتابی بنويسد وکسی بدون اجاز
بعد ديگر ! که نويسنده ايد نکند، چه احساسی خواهيد داشت؟ صرفنظراز اينکه اين کار غير اخالقی وغير قانونيست

ا باالخره شورای علمی به اين فيصله رسيد که آقای محتسب زاده نام نويسنده را ذکر کند وتغيراتی ر. چيزی نگفت
بچه کا کا هميرهموتو که : "روز ديگر به ديدن من به فاکولته آمد وگفت! درمقدمه بياورد که از عهده اش بيرون نبود

گفتم اينجا اين بايد نوشته شود وآنجا اين ! دلم برايش سوخت!" ميفهميم تغير دين با پنسل وبعد مه اور تيار ميکنم
دراين روز من ازاو ! ن داشتم که اين ترجمه در وزارت رد خواهد شدولی من تا آنزمان يقي! وبرايش به پنسل نوشتم

پرسيدم که شما که انگليسی بلد نستيد؛ ايمل های انگليسی که دريافت ميکنيد را شاگردان ما به شما ترجمه می کنند و 
ترجمه کرده ايد؟ حتی ايمل های انگليسی شمارا شاگردان ما برای شما می نويسند، چطور اين کتاب کيميای فزيکی را 

مه لغت به . نپرس بچه کا کا که مه پنج ساله که به سر ازی کتاب کار ميکنم" : او گفت. جوابش حيران کننده بود
  !"دگه کتاب ترجمه نميکنم، نوشتن ساده تره تا ترجمه. لغت ای کتابه ازروی دیکشنری ترجمه کردم

  
 مسلط نباشد می تواند کتابی را ازروی فرهنک يک زبان شما حاال قضاوت کنيد که چکونه کسی که به زبان خارجی

پوهندوی دست " علمی"آقای محتسب زاده دروزارت تائيد شد و او هم به درجه " ترجمه"بعد از مدتی !!!! ترجمه کند
  !يافت

  
هرات تقريبا شش ماه بعد ازاين من درکابل به دفتر آقای دوکتورموسوی بودم با آقای رهياب معاون علمی پوهنتون 

دراينجا آقای رهياب شکايت . وتصادفا آقای پوهاند چراغ که رئيس انسجام امور اکادميک وزارت می باشد هم آمد
 کرد که

اين وظيفه شماست : که چرا اين ترجمه از امور اکادميک گذشته و تائيد شده است؟ آقای پوهاند چراغ در جواب گفت
چرا گذاشتيد به کابل پيشنهاد شود؟ آقای . تيد ودراين صالحيت داردشماه معاون علمی هس. که از او جلو گيری کنيد

رهياب گفت که ا و همان روز درجلسه حضور نداشته چون مريض بوده و آنها عمدًا درآن روزآن ترجمه رابه 
تيم ما که سگ زنجيری نيس: آقای چراغ گفت. وگرنه اجازه نمی داده که اين ترجمه قبول شود. شورای علمی آورده اند

  !شما درصحنه قرارداريد نه ما! هرچه شما تائيد کرديد ما هم تائيد ميکنيم. که شما هرچيزی راتير کنيم و ما رد کنيم
  

حاال ببينيد که اين روحيه چگونه ميتواند به شکوفائی وابتکار علمی وفرهنگی که کشور نيازمبرم دارد کمک کند؟ 
قيمتی ازخود راضی نگهداشتن؛ ضوابط ومعيار های الزم را نديده روحيه همبستگی نا سالم گروهی، هرکس رابه هر

 .گرفتن نمی تواند به شکوفائی تحصيالت عالی بيانجامد
 

  پايان
   
  


