
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
  ٦از  ١ :تعداد صفحات
maqalat@afghan- لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

de.german 
 خود را بعد ازغور کامل بما خواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  .ارسال بداريد

  ٢٠٠٩هايدلبرگ، جوالی                       محمد نادر نورزائی
  
  

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

  
  کاشکی اسکندری پيدا شود   نادری پيدا نخواهد شد اميد

  
را  قيات حاکم درکشوراز طرف ديگر وضعيت اداره و اخال من اين سطور را نوشتم تا از يکسودرددلی کرده باشم و

شايد اين تجربه . اخالقی درکشور آگاهيد حدس ميزنم که شما از هرج و مرج اداری، سياسی، اقتصادی و. بازتاب دهم
اگر فکر سهم گرفتن به بازسازی افغانستان را داريد،   شخصی من هم گوشه و کناری را برای شما بيشتر روشن کند و

به : بته يک نسخه ی احتمالی مؤفقيت را درشروع می توانم به شما تجويز کنمال!!! خوب حواس خود را جمع کنيد
هرکس بگوئيد که درست می فرمايد، اگر کسی ازقومی بود شما هم بگوئيد از هفت پشت همان ايد، هزارچهره برای 

با جربزه رفتار خود آماده سازيد، به باالدستان خود چرب زبانی وتملق نمائيد و به زير دستان خود پر طمطراق و 
، هيچ وقت از کسی !)ديگران مشکل دارند نه شما(کنيد، هيچ وقت مسئوليتی را نپذيريد و هميشه بيرون فکرنه کنيد 

معذرت نخواهيد که عالمت ضعف است، به هيچ کس نه نگوئيد و هميشه مردم را به دروغ اميد وار کنيد، طوری 
 اوليا مجاز ايد ولی درخفا هرچه خواستيد انجام دهيد، اگر فقط صحبت کنيد که مخاطب فکر کند شما خيلی مومن و

پروفيسور، دوکتورانجنير فالن  : يک ديپلوم داريد وهيچ تجربه کار نداريد کارت ويزيت چاپ کنيد و بروی آن بنويسيد
د يعنی اينکه  ساله درامريکا و يا اروپا، به هرمجلسی درباره همه چيز اظهار نظر متخصصانه کني٢٠با سابقه کاری 

اگر من ! شما داکتر طب هستيد، فيلسوف هستيد، انجنير هستيد و البته که درسياست وادبيات هم يد طوالئی داريد
القاب پرستی ، ظاهر :  سال تدريس درهرات و کابل را درافعانستان خالصه کنم شايد اين باشد٣تجربه نزديک به 

  .ری سيما ی دست اندر کاران کشور استسازی ،هزارچهره گی ، مسئوليت گریزی و خودمحو
  

ما درآنجا .  چند تن از دوستان و من برای ديدن تحوالت افغانستان از نزديک عازم کابل شديم٢٠٠٥درتابستان سال 
يکی از روز ها دوست من آقای دوکتور سيد عسکر موسوی که مشاور . به خانه دوستی که از آلمان می شناختيم بوديم

اليست به ديدن ما آمد و درحين صحبت به من گفت که درهرات فاکولته کمپيوتر ساينس در وزارت تحصيالت ع
اين فاکولته را وزارت تحصيالت عالی در زمان آقا ی دوکتور شريف .  چوکات پوهنتون هرات درحال تاسيس است

ا تمويل می نمودند تاسيس فايز وزير وقت از انحالل پوهنتونی که به نام پوهنتون تخنيکی معروف بوده و اعراب آنر
در آنزمان اسم پوهنتون تخيکی بوده و چند مضمون کمپيوتر هم  تدريس ميشده ولی اکثر مضامين مربوط . نموده است

محصلين اين پوهنتون بعضی به فاکولته شرعيات، بعضی به .  به علوم اسالمی بوده و ربطی به تخيک نداشته است
 گروهی از آلمانها از ٢٠٠٥درسال . فاکولته کمپيوتر ساينس انتقال يافته اندانجنيری و بخش بزرگی از آنها به 

 افغانی بنام نذير -پوهنتون تخنيکی برلين آمده اند و برای يک سمستر تدريس نموده اند و اين پروژه را شخصی آلمانی
يک سمستر برگشته اند و دوباره آلمانها بعد از . پيروز که در پوهنتون تخنيکی برلين اسيستانت است انسجام داده است

به هرات نيامده اند و حاال مدت تقريبا  يک سال است که محصلين اين فاکولته بی سرنوشت اند و تظاهرات می کنند و 
آقای دوکتور سيد عسکر موسوی که من او را بسيار دوست . اداره پوهنتون هرات را به مشکالتی مواجه ساخته اند

همچنين آقای .  کنم از من خواست که به افغانستان برگردم و اين فاکولته را دوباره فعال سازمدارم و به او احترام می
دوکتورشريف فايز وزير اسبق تحصيالت عالی که من او را از اوايل سالهای هفتاد عيسوی می شناسم  و آنزمان باهم 

  .م مرا تشويق نمود که برگردمروی فلسفه ِاگزيستنسياليزم  بحث می کرديم و به او احترام زياد دارم ه
برای اينکه تصوری از اين فاکولته و امکانات تخنيکی آن داشته باشم برای مدت سه روز به هرات که زادگاهم است 

درروز اول باشخصی به نام  آقای محتسب زاده معاون محصالن . رفتم و فاميلم را خبر نکردم و درهوتلی فرودآمدم
اين شخص در باکوی شوروی تحصيل نموده و رشته اش . ولته کمپيوتر ساينس هم بودآشنا شدم که او سرپرست فاک

اولين چيزی که آقای محتسب زاده از من پرسيد اين بود که من از کدام . کيميا است ولی از کمپيوتر چيزی نمی فهمد
مه به خونه شما درزمان  . مه هم نورزيم. ما که بچه کاکاييم"وقتی برايش گفتم فوری به من گفت . نورزائی ها هستم

 سال تحصيل و کار در امريکا و آلمان به هرات برگشتم و اين ٣٧من بعد از نزديک به ..." مکتب زياد می آمدوم و 
قوم پرستی ، از شخصی که قرار معلوم از پرچمی ها بوده و حتما داد انترناسيوناليزم را ميزده ، اولين شوکی بودی 
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بيشتر فاکولته های پوهنتون هرات تا .  مرا به ساختمانی برد که برای فاکولته کرايه شده بوداو!!! که به من وارد شد 
 پايه ٤٠  حدود DAADدر اين ساختمان به کمک پوهنتون تخنيکی برلين و . آنزمان به خانه های کرائی قرارداشتند

 محصل را ٧٠زمينی داشت که حدود اين ساختمان يک زير . کمپيوتر کمک شده بود و با هم به يک شبکه وصل بودند
روی بام اين ساختمان هم اتاق کوچکی بود که .  محصل گنجايش داشتند٤٠سه اتاق ديگر هم هر يکی حدود . جا ميداد

آقای محتسب زاده همچنين مرا به فاکولته .  جلد کتاب تخنيکی  گرد آوری شده بود٥٠٠در آن کتابخانه ی با حدود 
  . پايه کمپيوتر را امريکائی ها کمک کرده بودند٧ يا ٥ حقوق برد که در آنجا هم

  
آنها فکر . همان روز بعد از اين که کارم تمام شد فاميلم را تلفون زدم. حاال من تصوری اجمالی ازاين فاکولته را داشتم

البته من . کردمکردند که من در کابل ام و بعد ناراحت شدند که من به هوتل رفتم و آنهارا از آمدنم  به هرات خبر ن
رفتارم را توجيه نمودم و گفتم که من ميخواستم اول کارم را تمام کنم و بعد با دل جمعی يک روز را با فاميلم      

بگذرانم و به آنها گفتم که به زودی من برمی گردم و به قدر کافی ) خواهران، برادرزاده ها، پسر کا کا ها وغيره(
  !همديگر را خواهيم ديد

  
او به ايران رفته . ز ها من نتوانستم به رئيس پوهنتون آقای دوکتورمحمد نعيم اسد صحبت کنم و با او آشنا شومدرآنرو

بعد ازاين که به کابل برگشتم با دوستانم آقايان موسوی و فايز صحبت نمودم و گفتم که بی ميل نيستم که برگردم . بود
  .تلفون کنم و بيشتر در باره اين پروژه معلومات حاصل نمايمو قرار شد که به آلمان که برگشتم با آقای پيروز 
اولين چيزی که گفت اين بود که  او . انتباه اولی ام از او مثبت نبود. وقتی آلمان برگشتم به آقای پيروز تلفون نمودم

ال آنها مسئول اگر خواسته باشد مرا می تواند همين امروز به افغانستان بفرستد ولی او با وزارت صحبت کرده و حا
بانک جهانی اين پروژه را کمک ميکند و تا بانک جهانی . اند که کار خانگی شان را انجام دهند و با ما قرار داد کنند

و وزارت با ما قرار داد نکند ما منتظريم و شما هم که نمی توانيد به تنهائی همه ی درسهای فاکولته را بدهيد، 
   !!!بهتراست صبرکنيد که تاباهم برويم

  
من بوسيله ايمل با  دوکتور اسد رئيس پوهنتون هرات ارتباط برقرارکردم و بعد از چندی پوهنتون هرات با من 

البته دراين زمان کسانی ديگری هم درخواستی داده بودند ولی . قراردادی بست که بوسيله بانک جهانی تمويل ميشد
بانک جهانی دربخش کمپيوتر به .   بود و آنها را رد کرده بودبانک جهانی آنها راشايسته درس علم کمپيوتر ندانسته 

  .پوهنتون هرات کمک می کند که بخشی از پروژه ظرفيت سازی آن برای تحصيالت عاليست
  

در ظرف .  وارد هرات شدم و بعد از ديدار و آشنائی با آقای دوکتور اسد به فاکولته رفتم٢٠٠٦ در سپتمامبر سال 
ندی که در هرات خدائی خدمتکار بودند و دو استاد افغانی برای رياضی و ثقافت اسالمی و من دوسال با دو استاد ه

البته دراين زمان حدود      .  فارغ التحصيل هم به جامعه پيشکش کنيم٤٧توانيستيم  که کار فاکولته را انسجام دهيم و 
شبکه کمپيوتری فاکولته را هم همين .  بودند محصل سال آخرفاکولته ما را هم دربخش توتوريل و هم تدريس يارا٦-٥

بعد از يک سمتسربنا به پيشنهاد . محصلين حفظ و مراقبت می نمودند و درپيشبرد کارهای فاکولته فعاالنه سهم داشند
دوکتوراسد و منظوری وزير تحصيالت عالی آقای دوکتور محمد اعظم داد فر من به حيث سر پرست فاکولته تعيين 

 اول محصلين يقين نداشتند که من ادامه دهم چون ميگفتند ما ديديم چگونه آقای پيروز و آلمانها ما را درسمستر. شدم
ولی بعد ازاينکه من دوباره بعد از رخصتی زمستانی به سر کارم بر گشتم آنها . تنها گذاشتند و ما بی سرنوشت شديم

  .ددلگرم شدند و با شور و شوق بيشتر درسهای خود را ادامه دادن
  

آقای پيروز از همان اوايل نمی خواست . درجريان يک سال و نيم من متوجه جريانی از توطئه ،  ترفند و خدعه شدم
او نمی خواست کسی که اهل فن است آنجا باشد و . من به هرات برگردم چون فکر ميکرد پروژه اش بر هم خورد

او . ا می فرستد سرپرستی کند و احيانًا ازآنها شکايت کندآنج" استاد"ازدختر بچه های آلمانی که او آنها را به حيث 
آقای محتسب زاده . کسی را ميخواست که استاد چاپلوسی و بوت پاکی باشد، تا او بتواند احساس خود برتربينی نمايد

به حيث شخصی که در پس پرده از پيروز معاش ميگرفت و برايش کار ميکرد و پيروز برايش وعده داده بود که 
ظاهرا پسر کاکايم بود ولی پشت سر از من چيز هائی . يس فاکولته خواهد شد خيلی فعاالنه برضد من تبليغ می نمودرئ

  !!! ميگفت که هرکس بشنود از بشريت منکر ميشود
دراوايل نمی فهميدم که چرا آقای محتسب زاده که معاون محصالن است می خواهد رئيس فاکولته کمپيوتر ساينس 

؟ بعد ها متوجه شدم که اوعشق عجيبی به قدرت، يورو و وادکا دارد و به !از علم کمپيوترچيزی نمی فهمداو که . شود
او مايه افتخار است که هر چند سالی به آلمان دعوت شود و با آقای پيروز گلوی تر نمايد و بعد به هرات پوز دهد که 

. نها چقدر بيچاره اند که آلمان آمدن را افتخار می دانندبعضی انسا. به آلمان اين وآن کرده و اين و آن را ديده است
برای اينکه روشن شود ما با چه کسی سروکار داريم،  يکی از قصه هائ آقای محتسب زاده را نقل ميکنم که چندين 
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ق بار به من و ديگران کرده است و جالب اينجاست که همه ميدانند که اينها همه افسانه است ولی خودش با چنان شو
  !وشعفی قصه ميکند که معلوم ميشود تخيالت خود را واقعی می پندارد

 هفته به امريکا می رود تا پوهنتون ٥ يا ٤ آقای محتسب زاده با گروهی از استادان برای ٢٠٠٥ و يا ٢٠٠٤درسال 
خود نو آوری های آنجا را مشاهده کنند و تصوری از تحصيالت عالی آنجا داشته باشند و بتوانند در پوهنتون های 

ما که به نيويارک رفتيم، : " او می گفت. آقای محتسب زاده انگليسی بلد نيست و دو جمله هم نمی تواند بگويد. کنند
ما به يک البرتوار کيما رفتيم و ديدم که به ديوار ها لوحه های بود که روی . صاحب ماره بردن به پوهنتون کولمبيا

مه گفتم که مه استاد ! مه از شاگردا پرسيدم که شما کيما می خوانيد ؟ گفتن ها. اونا تيزاب و القلی نوشته شده بود
. مه هم رفتم يک ساعت درباره تيزاب ها و القلی ها لکچر دادم. اونا از مه خواهش کردن که يک لکچر بدم. کيميايم

ه بچه ها را خوشی نا آمده بود به بعد ازاين لکچر ک). البته من از او نپرسيدم که به چه زبانی لکچر داده؟ به روسی؟(
روانشناسی ." عکسايی را داروم!!! همو روز بعد از ظهر مر خواستند و رئيس پوهنتون آنها برايم يک شهادتنامه داد

  !!!اين آقا کتابی را الزم دارد که درچوکات اين نوشته نمی گنجد
  

.  ماهه بستند٣٠ن تخنيکی برلين قراردادی  باالخره پوهنتون هرات و بانک جهانی با پوهنتو٢٠٠٧درخزان سال 
 نفر از استادانی که درجه ليسانس دارند به آلمان ماستری می گيرند که شش استاد از هرات ٢٥طبق اين قرارداد 

يک مرکز تکنولوژی معلوماتی که شامل .   وبقيه از واليات ديگر افغانستان مانند کابل، کندهار، ننگر هار وبلخ اند
برای . وتر ميشود که به انترنت وصل خواهند شد هم در چوکات پوهنتون هرات اساس گذاری خواهد شد کمپي٩٠-٨٠

ما همه خوشحال شديم و من درآن نشست .  دريافت خواهد کرددو ونيم ميليون دالراين پروژه پوهنتون تخنيکی برلين 
را ياری رسانده بودند وبدون آنها ما نمی امضای قرارداد از استادان تشگر نمودم بخصوص ازاستادان هندی ما که ما

ولی هنوز نمی دانستم که آقای پيروز و محتسب زاده چه . توانستيم نصاب درسی بخش انفورماتيک را پوره کنيم
.  را برگشتم آلمان٢٠٠٧رخصتی های زمستانی . پالنهای برای من و آقای دوکتور اسد رئيس پوهنتون هرات دارند

ور اسد خواندم که آقای پيروز به هرات آمده و گفته که فالن و فالن را می خواهد مسئول روزی درايملی از دوکت
چون من مسئول فاکولته بودم ايملی به پيروز فرستادم که بد نخواهد بود . شبکه باشند و فالن هم رياضی درس  بدهد

است يکی از معلمينی را که برای ما به خصوص او ميخو. که ما با هم مشوره کنيم و اين مسايل را باهم انسجام دهيم
رياضی درس ميداد وهيچ محصلی از او راضی نبود همچنان درفاکولته وظيفه دهد به دليل اينکه او دوستش ميباشد 

ايملی که او برايم نوشت آنقدر خودخواهانه، پرطمطراق و زورگويانه بود که من ! وبه او درگذشته کمک کرده است
بعد از رد و ! این پروژه ام وتنها من تعيين ميکنيم من مسول: او نوشته بود که! ا کردمبه سالمت روانيش شک پيد

من هم گفتم که اومامور !  ايميل برايم نوشت که او با من ديگر صحبت نمی کند که من از مرزم گذشتم٧ يا ٦بدل 
ولم که اين خدمات را ارزيابی او پول ميگرد که خدماتی عرضه کند و من مس. دولت آلمان است و من مسئول فاکولته

ما باهم همکاری داريم و شما ازپول . طبق قرارداد او اجازه ندارد درامور اداری پوهنتون هرات دخالت کند. کنم
او چون به مقابل حرف هايم منطقی نداشت، . گدائی اين ملت تمويل ميشويد و ما رابطه ارباب ورعيتی را قبول نداريم

  ! رفتار تيپيک آنهائيست که به اختالل خودشيفتگی دچار انداين! بسيار عصبانی بود
  

 به هرات برگشتم و ديدم که چه برنامه ی آقايان برای من و دوکتور اسد ريخته ٢٠٠٨ هفته بعد ازاين در مارچ ٤من 
  . اند

ر کرد و اينها آقای پيروز با محتسب زاده و دونفر ديگردريک نشست مخفی پالن کردند که با نورزی و اسد نميشود کا
آنها با آقای . محتسب زاده کوشش های زيادی کرده بود و حاال هم ميکند که رئيس پوهنتون هرات شود. بايد بروند

عثمان بابری معيين تدريسی وزارت تحصيالت عالی نشستی می کنند و تا دل بخواهد بر ضد من و اسد دروغ 
من آقای اسد . ( مثال ميگويند ما دوستان قديمی هستيم و اسد برای رفيقش که چيزی نمی فهمد کار داده.پردازی ميکنند

درهمين مدت ايمل هائی ازآقای پيروز به مسئول بانک ). را برای اولين بار در هرات ديدم واز آلمان اورانمی شناختم
ست، پير است و نمی تواند در استمرار پروژه جهانی نوشته می شود و او می نويسد که آقای نورزی يک خارجی ا

آقای پيروز در ايمل های که به بانک جهانی و آقای عثمان . موثر باشد و آنها درتيم خود به آقای نورزی نياز ندارند
بابری نوشته حتی گستاخ وار به آنها وانمود کرده که رئيس پوهنتون هرات بايد اين طور و آن طور کار کند و وظيفه 

آقای عثمان بابری به حيث مسئول عملی و هرکاره وزارت حتی جرأت اين را هم نکرده که به اين . اين و آن استاش 
آقای گستاخ بگويد که او چکاره است که به وزارت امر می کند و تعيين تکليف می نمايد؟ حاال می بينيم که کشورما 

به گستاخی و بی ادبی خارجی ها جوابی بدهند واز مستعمره تمام عيار شده است و مسئولين وزارت نمی توانند 
  !  مسئولين خود دفاع کنند
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در اينجا بايد از مسئول بانک جهانی آقای عبدالحی صوفی زاده دفاع کنم که به جواب نوشت که آقای نورزی خدمات 
هرات به او نياز داشته باشد ارزنده ی به پوهنتون هرات نموده و ما با او قرار داد جداکانه داريم و تا وقتی پوهنتون 

ولی کاشکی مسئولين وزارت آن جرأت رامی داشتند و از حيثيت خود دفاع می کردند که . ما با او همکاری ميکنيم
  !نکردند

  
به روز اول مالقات ما دردفتر رئيس . آلمانی به هرات آمدند" استاد "٥به شروع سمتسر بهاری به اساس اين قرارداد 

آقای اسد به آنها کفت که آقای . ها به دوکتوراسد گفتند که آنها با آقای نورزی همکاری نمی کنندپوهنتون هرات آن
 ساله است گفت که ٣٠-٢٥رئيس شان که يک زن . نورزی به حسب منظوری وزير تحصيالت مسئول فاکولته است

ای بابری به آنها صالحيت داده که معلومات متفاوت آنها اين بود که معين وزارت آق. ما ولی معلومات متفاوتی داريم
هرچه دوکتور اسد از آنها خواهش کرد که کار خود را انجام دهند و . بروند و امور را طبق دلخواه خود بدست گيرند

باالخره آقای دوکتوراسد . با آقای نورزی همکاری کنند، آنها همچنان تاکيد داشتند که با نورزی کارکرده نمی توانند
پس چگونه نمی توانند همکاری کنند؟ البته آقای ! جواب شان منفی بود. آنها آقای نورزی را می شناسند؟پرسيد که آيا 

پيروز به آنها هدايت داده بود و معين هم آنهارا دل جمع کرده بود که پوهنتون هرات بی صاحب است و آنها می توانند 
  !چنان که خواهند اسپ تازی کنند

  
من به آنها خوش آمديد کفتم . آنها با من به فاکولته آمدند و در دفتر همچنان چپ نشستندبعد از يک ساعت جر و بحث 

بعد هر يک فقط با يک جمله اسم خودر اگفتند . اول حاضر نبودند با من حرف بزنند. و خواستم که خود را معرفی کنند
 هريک دوسال تجربه کاری دارد وقتی من از تجربه کاری آنها پرسيدم، معلوم شد که فقط سه نفرازآنها! و بس

. وخانمی که ر يس شان بود نوفارغ شده است و هيچ تجربه ی کار ندارد و محصلين هرات برايش البراتوارخوبی اند
من به آنها گفتم که من با آنها هيچ مشکلی ندارم ولی من ميدانم آقای پيروزبا من مشکل دارد ولی او مسئول فاکولته 

آنها رفتند و يک هفته به هرات مانند . اشم به او اجازه نمی دهم به امور اداری  ما مداخله کندنيست و من تا اينجا ب
يک روز خبر يافتيم که آنها به کابل رفته اند بدون  اينکه رئيس پوهنتون هرات را در جريان . ولی به فاکولته نيامدنند

 بار با شخص وزير هم نشست کردند و تهديد کردند آنها نزديک به ده روز درکابل با مسئولين وزارت اين! بگذارند
دراين جلسه آقای دوکتور اسد رئيس پوهنتون . که از اين پروژه دست خواهند کشيد اکر نورزی مسئول فاکولته بماند

دراينجا آقای بابری تا توانسته بر ضد من صحبت نموده بدون اينکه با من آشنائی درستی . هرات هم حاضر بوده
دراين جلسه صحبت های آقای . معلوم بود که آقای پيروزسرش کار کرده بوده و موفق هم شده است! دداشته باش

. بابری وزير را هم زير تاثير گذاشته و وزير به رئيس پوهنتون هرات گفته بين نورزی و پروژه يکی را انتخاب کن
دوکتور اسد می . هرات از آن مستفيد نخواهد شداگر آلمانها پروژه را خاتمه دهند پولش بر ميگردد به کابل و پوهنتون 

دراينجا !! او ميگويد يا دست راست شما يا پروژه آلمانها ! گويد که وزير صاحب شما دست راستم را قطع ميکنيد
رئيس پوهنتون هرات هم تسليم می شود و آنها نامه می نويسند که از اين به بعد رئيس پوهنتون هرات سر پرست 

دراين نامه . تر ساينس خواهد بود تااينکه رئيسی درچوکات قوانين وزارت برای فاکولته تعيين شودفاکولته کمپيو
البته  درکشوری که رئيس جمهورش در کوه های ارزگان از ! ازاينکه نورزی چه موقعيتی دارد چيزی گفته نمی شود

 چنين رفتاری از وزيرش هم متعارف !) ر ئيس جمهورش کرده اند(راه تلفون خبر ميشود که رئيس جمهور شده است 
دراينجا بد نيست بدانيد که آقای بابری هم زمانی به گفته محتسب زاده شاگرد اش بوده وهردو از ! به نظر ميرسد

آقای محتسب زاده روی بابری کار کرده و اورابر ضد من و دوکتوراسد شورانيده . روسيه شوری ديپلوم گرفته اند
ت ميشود فوری به بابری تلفون ميزند و  باچاپلوسی و چربزبانی ويژه خودش  اطالع رسانی او هر کاری به هرا. بود

  .حزبی های سابق يک شبکه ی ويژه خود را دروزارت تحصيالت دارند. ميکند
  

دراين جلسه وزير تحصيالت عالی که خودش منظوری من را نوشته است به رئيس پوهنتون هرات می گويد آقای 
اين يک رياست است و معاشش را هم دو . اهم به کابل که رئيس بخش تکنولوژی معلوماتی شودنورزی را می خو

فکر ميکرد که من خواب . چند می کنم ديگه چه می خواهد؟ البته وزير نورزی را نمی شناخت و هنوز هم نمی شناسد
ی شوی زمين را بوسه خواهم رياست را در سر می پرورانم و همينکه به من بگويند معاشت باال می رود و رئيس م

  . اين آقا زما نی ادعای مارکسيست بودن ميکرده! عجب زمانه ای !  زد و نه کرسی فلک برايش خواهم خواند
  

. ما با هم دريک خانه زندگی می کرديم. روزی که دوکتوراسد از کابل برگشت خيلی خسته و افسرده به نظر می آمد
اين همان نامه ی بود که درآن از طرف وزيرتحصيالت .  و گفت اين را بخوانيدبعد ازاحوال پرسی نامه ی بدستم داد

آمده بود که ازاين به بعد سرپرستی فاکولته کمپيوترساينس مربوط ر ئيس پوهنتون هرات ميشود و همزمان بانک 
ی به دقت ازاين جهانی به آقای پيروز هشدار داده بود که ديگر به امور پوهنتون هرات مداخله نکند و بانک جهان

  . پروژه و طرز عملی شدنش نظارت خواهد کرد
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گفتم خوب من امروز ميروم و سايلم را ميگيرم وبا محصلين خدا . دکتور اسد ازمن خواست که ديگر به فاکولته نروم

ت ما با هم به پوهنتون هرات رفتيم و من محصلين را جمع کردم ودراينجا نماينده آلمانها خواس. حافظی ميکنم
اين کشور من است و اين شهر من و تا حاال . برايش گفتم که متوجه خود باشد. جلوگيری کند و گفت من درس ميدهم

محصلين را درجريان گذاشتم که چرا اينها رفتند . من اينجا مسئولم و او ميتواند شرکت کند ولی حاال من حرف ميزنم
وسر ! ن فهميدند که من بايد بروم همه برخواستند و گفتند نهبه مجرديکه محصلي. و بعد از تقريبا ده روز برگشتند

من آنها را آرام ساختم و گفتم بگذاريد . برخواستند که بيرون روند به پيش رئيس پوهنتون هرات! وصدا بلند شد
آنها . من حرف هايم را زدم  و از آنها خداحافظی کردم و بزودی بيرون شدم. آنها خاموش شدند. حرفهايم را تمام کنم

دوکتور . را آلمانها ترسانده بودند و دوکتور اسد را تلفون کردند و گفتند رئيس خودش می آيد و باشما حرف می زند
بعد از آن محصلين متواتر در خانه می آمدند و از من می خواستند اجازه بدهم . اسد آمده بود و آنها را آرام کرده بود

آنها به من ميگفتند که مديون . من هر بار مخالفت نمودم  و گفتم اين کار آينده نداردآلمانهارا ار فاکولته بيرون کنند که 
من اند و من آنها را دوباره اميد وار ساختم و آنها به پروژه پيروز اطمينان ندارند چون آلمانها آنها را يک بار بی سر 

بدين صورت اوضاع . ها فرار خواهند کردنوشت گذاشته اند و حاال هم که روزی يکی دو بم در هرات منفجر شود آن
دراين زمان من از محصلينی شنيدم که آقای محتسب زاده به محصلين می گويد برويد . فاکولته مدتی متشنج بود

  !اين برايم خيلی تعجب آور بود که اين ديگر چه ترفند خواهد بود!!! مظاهره کنيد که بی سر نوشت شده ايد
  

يک روز رئيس ! را محتسب زاده محصلين را تشويق به مظاهره ميکرده که نکردندچند هفته بعد فهميدم که چ
اين نامه ازطرف واليت . پوهنتون هرات نامه ای را برايم نشان داد و گفت ببينيد اين مردم چندی پست و سخيف اند

ته و درآن آمده که طبق هرات به پوهنتون هرات آمده بود و در آن ذکر شده بود که امنيت ملی نامه ای به واليت نوش
راپوری که امنيت ملی دريافت داشته، رئيس پوهنتون هرات دوست خود را که آقای نوززائی است و از گلران هرات 

 سال است به آلمان زندگی ميکند و شهادتنامه ندارد به هرات آورده و او حاال بر ضد استادان آلمانی ١٥می باشد و 
من از امريکا دررشته روانشناسی فارغ شده ام واز آلمان دررشته . وت ميکندمحصلين را به شورش و مظاهره دع
 سال درشرکت های نرم افزاری آلمانی وامريکائی به حيث برنامه ريز، ١٨انفورماتيک ديپلوم گرفته ام و مدت 

کرده ام و سيستم اناليست، اداره پروژه های نرم افزاری ودر آخرين شرکت به حيث رئيس بخش برنامه ريزی کار 
واليت هرات يعنی آقای حاجی !!! مرا متهم کردند که شهادتنامه ندارم.  انجنير آلمانی زير دستم بوده اند٩ تا ٧بين 

مير معاون واليت، که هم رئيس را ميشناسد و هم من و فاميلم را،  اين نامه را به پوهنتون هرات رجعت داده و 
 را رئيس پوهنتون هرات با فوتوکاپی از شهادتنامه هايم از امريکا و جواب اين نامه. خواسته بود موضعگيری شود

اگر آقای .  آلمان به واليت فرستاد و از آنها خواست که عوامل اين افتراه را تعقيب کنند و به آنها رفتار قانونی شود
ما تحقيق کرديم و معلوم بعد ها ! حاجی مير طبق معمول اين نامه را به سارنوالی ميداد برای ما جنجالی درست ميشد

شد که اين هم يکی از خد مات ديگری بوده که محتسب زاده به آقای پيروز کرده است ويکی از مسئولين امنيت ملی 
اتفاقا چند ماهی بعد من آقای حاجی . که از حزبی های سابق و آشنای محتسب زاده است اين رابه حرکت آورده است

آقای : "او به من گفت. جوابش خيلی زيبا بود.  واز او راجع به آن نامه پرسيدممير معاون واليت را دربازار ديدم
نورزی هروقت کسی به شما گفت دوست شما است، شما به او بگوئيد که من دوست تو ام تا معلوم شود که تود وست 

ام شود واين نامه را او گفت که فوری فهميده که جريان چه است ونخواسته يک مسلمان بی گناه بد ن!" من هستی يانه
  !به خود رياست پوهنتون هرات فرستاده است و نه به سارنوالی

  
  ” استادان آلمانی”
 

چونکه استادان هندی ما فارسی بلد . درفاکولته ی کمپيوترساينس هرات زبان تدريس اکثرانگليسی بود وحاال هم هست
توتور هاداشتيم که هفته ی چند باربامحصلين جلسه داشتند التبه ما . نبودند و من هم درسم را به زبان انگليسی ميدادم
بعد ازاينکه مدتی . استادان آلمانی هم به زبان انگليسی تدريس ميکنند. ومشکالت شان رابه زبان فارسی حل ميکردند

يستند و تعدادی به زبان انگليسی درست واردن. آلمانها درفاکولته تدريس نمودند، رفته رفته شکايات محصلين بلند شد
اگر از آنها سئوال ميشود فقط دوباره همان متن را ازروی پريزنتيشن خود ميخوانند . محصلين مشکل دارند به فهمند

اين . اين شکاياتيست که شاگردان به من ميکردند! وشرحی نمی هند و شاگردان را رجوع ميدند به ويکی پيديا
 وآقای پيروز به شاگردان به هرات گفته بود که اين جوانها  يورو معاش وسفرخرج ميگيرند٥٣٧٠ماهانه " استادان"

دربخش اداره هم با !  خدمت ميکنند و مفت کارميکنند فقط کرايه خانه و مصارف زندگی شان پرداخته می شود
حدس ميزنم که معلم شان آقای پيروز به آنها . محصالن رفتار زورگويانه صورت می گيرد و ازترس استفاده می کنند

قابل يادآوريست که استادانی که . يه نموده که به افغانها به زبان زور صحبت کنند و گرنه آنهارا جدی نميگيرندتوص



 
 

 
  ٦از  ٦ :تعداد صفحات
maqalat@afghan- لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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طبق انتباه اوليه .  به هرات آمده بودند شاگردان پوهنتون تخنيکی برلين بودند وهنوز فارغ نشده بودند٢٠٠٥درسال 
آنها به . ترفند ديگر تفرقه انداز و حکومت کن می باشد. ندارندمن وقرار گفته محصلين اين استادان هم تجربه تدريس 
چنانچه يکی از فارغ التحصيالن سال گذشته که اول نمره . بعضی وعده آلمان رفتن ميدهند و آنها را تطميع ميکنند

ی صنف خود ميباشد نتوانسته در فاکولته تدريس کند به عوض کسی که چانس خورده است،  ولی به پيروز جاسوس
 –اين هم ازشايسته ساالری نوع آلمانی . می نمود هم برای يک سمستر آلمان رفت و هم حاال درآنجا تدريس ميکند

به اساس اين خويش خوری، تعدادی از محصلين خوب ما نتوانستد چانس بگيرند و يا درفاکولته کار . پيروزی آن
س داشتند که اين گناه بزرگی برای خودشيفتگان کنند، فقط بخاطراينکه جاسوس و متملق نبودند وازخود عزت نف

  !وخودکامگانی چون آقای پيروز است
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