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 ٠۵فبروری ٢٠١۵

د ننګرھار پوھنتون ليليه محصلينو باندي مې زړه وسوځيدی
 ٢٢کاله مخکې د ننګرھار اسالمي پوھنتون ته ورغلم ،ھغه وخت چې د ډاکټر نجيب کمونسټ* پلوه حکومت ختم
شو ،مجاھدين واليتونو او کابل ته ننوتل.
موږ د کانکور ازموينې د کارټونو ترالسه کولو له پاره ھلته تللي ؤ ،ھمھلته محصلين شولو ،يوه منظمه ليليه،
منظم سيسټم او فعال د محصلينو د ليليې بالکونه د کمونسټې دولت څخه مجاھدينو ته پاتې ؤ.
په ليليه کې محصلينو ته د برٻښنا پوره اسانتيا وه ،د ډوډۍ له پاره ښه لوی او نسبتا پاک خوړنتون موجود ؤ ،مسجد
نه ؤ د طعام خورۍ يوه برخه يې د مسجد له پاره بٻله کړل شوې وه.
د اوبو سيسټم پکې ښه منظم او سم کار کاؤ .تشنابونه يې د کارولو وړ او سم ؤ.
په ھره کوټه کې له  ۵-٣محصلين اوسيدل ،تر  ۵زيات کسان به په ځينو کوټو کې وه ،چې ھيڅ کوټه کې بيا تر ۶
محصلين زيات نه ؤ .د ھر بالک په سر کې يوه لويه کوټه وه ،چې دوه اتاقه سره يوځای شوې ؤ ھلته پکې د ١٠
–  ١٢محصلين اوسيدل.
د تدريسې له پاره صنفونه ھم د ھغه وخت سره ښه مناسب ؤ ،کومه د پام وړ ستونزه پکې نه ليدل کيدله ،يواځی
ځينې صنفونه چې ھغه ھم ډير لږ ؤ تياره ؤ ،ھرې پوھنځۍ خپل ځانګړی د تدريسي ځای درلود.
په ليليه کې ھم محصلين ګډ وډ اوسٻدل ،په ځينو اتاقونو کې د مختلفو پوھنځيو محصلين په خپله خوښه يوځای
اوسيدل او په ځينو کې بيا د يوې پوھنځۍ محصلين په خپله خوښه اوسٻدل .البته د لوړو صنفونو محصلينو ته د
اتاقونو په انتخاب کې ډيره په کمه اندازه اختيار ؤ او د ھغوئ د خوښې اتاقونه ورکول کيدل.
ھر اتاق کې ھر محصل ته چپرکټ ،يو ښه نوی او د ښه کيفيت لرونکی اسپنجي توشک ،بالښت ،نوي او پاکه
کمپله ،او ھر اتاق ته کوټ بند او ځينې نور ضروري مواد ورکول کيدل.
چپرکټونو داسي ؤ چې دوه منزله ؤ ،او په اتاق کې درې داني چپرکټونه ايښودل شوې ؤ چې ھر چپرکټ کې دوه
نفره اوسٻدل.
په ليليه کې د اتاقونو رنګ ،د دراوزو رنګ بيخې د ګذارې او سم ؤ ،او د ليليه اتاقونو دروازې ھم جوړې وي .دا
ډول کړکيو ته وروسته نوې شيشې ھغه چې ماتې شوې وي ھم ورته نصب شوې.
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په ټوله کې د ليليې له سيسټم څخه محصلين خوشاله ؤ ،د سھار او ماخستن لمانځه وختونو کې به کله ناکله مولوی
شريف صاحب ھم په اتاقونو ګرځيدی چې کوم محصلين به له جومات څخه پاتې ؤ ،بيا به يې ھغوئ ته ويل چې
لمانځه ته په خپل وخت ورشي .ځينې نور اصالحې پروګرامونه ھم د پوھنتون په دننه کې ؤ.
د ډوډۍ غټه ستونزه وه ،په ھغه وخت کې د ډيرو واليتونو واليانو او واليتي ادارو د مرکز کابل اطاعت نه کاؤ ،له
ھمدې امله پوھنتون له اقتصادي ستونزو سره مخ ؤ ،د ډوډۍ کيفيت فوق العاده خراب ؤ ،داسي ھم شوې چې په
يوه مکمل سميسټر ) ۴مياشتې او  ١۵ورځو( کې محصلينو ته غوښه نه ده ورکول شوې ،له اوبو ډکه لوبيا او
کچالو ډير پخٻدل ،غرمه مھال به بې کيفيته وريجې پخې شوې وي ،ځينې محصلينو ته د معدې مرضونه ھم پيدا
شول ،او ځينې محصلين چې اقتصاد به يې ښه ؤ ھغوئ به په خپلو اتاقونو کې کتغ ځآنته پخاوی ،خو دا ډير کم ؤ.
درسونه پکې ډير ښه ؤ ،محصلينو ھم کوشش کاوی او استادانو ھم ورسره ډيره زحمت کاؤ .محصلين ھم په ټوله
کې غريب او استادان بيا تر محصلينو غريب ؤ .استادانو به د پوھنتون اړوند يوه ټوټه ځمکه کرله او خپله به يې په
بٻل اړوله ،د ھمدې ځمکې څخه به ځينو سبزې ترالسه کول او ځينو به غوا يا ميږ ته پرې واښه کرل.
استادان مجبور ؤ چې د سبا ورځي لکچر له پاره درس په غور وګوري ،ځکه محصلين ډير تکړه ؤ ،داسي ژورې
پوښتنې به يې کولي چې استادان به کله ناکله ورته تعجب شول ،او زما ښه په ياد دي ،زموږ د صنف اول نمره يوه
استاد له پوښتنو کولو څخه منع کړی ؤ ،ورته يې وويل چې ته پوښتنې مه کوه ،ځکه زه يې ځوابوالی نه شم ،او ته
ډير پوھيږي.
د استادانو معاشونه ډير زيات کم ؤ ،چې په ھيڅ ډول د پوھنتون استاد د معاش سره نه شي مقايسه کيدای ،مګر
پرته له دي چې ھغوئ څوک ؤ د کومې عقيدې لرونکې ؤ ،په ډير شوق او مسؤليت سره يې محصلينو ته ښه درس
ورکاؤ.
د جمعې ورځ وه  ٣٠جنوري  ،٢٠١۵نږدې لس بجې وي موږ څو پخواني محصلين ملګري د ننګرھار اسالمي
پوھنتون ته ورغلو ،د محصلينو ژمنۍ رخصتي وه ،يواځي ډير لږ ھغه محصلين چې په ځينو مضامينو کې په
ازموينه کې پاتې شوې ؤ او ھغه محصلين چې د واورو او سختو الرو له امله په شمال کې خپلو کورونو ته نه
شوای تلالی ھمدلته ليدل کيدل.
زه تير کال ھم يوځل د ننګرھار پوھنتون ته د محصلينو په يوه کانفرانس کې د ګډون له پاره ورغلی وم ،په
پوھنتون کې د ګرځيدو چانس مې ونه درلود.
داځل د ھمدې له پاره ننګرھار پوھنتون ته ورغلو چې ھلته پکې وګرځو ،يو محصل د اتاق د باندي د برنډې په
نرې ديوال باندي ناست ،د بالک شا لوری ؤ ،يوه پښه يې د برنډې دننه او بله يې د باندي ځړيدله ،کاغذونه )چپټر(
يې په الس کې ؤ .وروسته دوه شول اوھلته ناست ؤ.
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د ليليه بالکونو د تشنابونو د باندي لوری ډير په بد حالت کې ليدل کيدی ،نوي پالسټيکې پايپونه ورڅخه راوتلي ؤ،
داسي معلوميدله چې د بنديدو له امله يې غيرتخنيکې نوي پايپ کاري پکې شوې ده.

د ليليه اتاقونو ھغه پخوانۍ زړې دروازي نور له ترميم څخه وتلي ښکاريدلي ،دومره خرابې شوې وي ،چې اصال
نور نو د استعمال او کارولو وړ نه ښکاريدي ،د ځينو اتاقونو دروازي سرې ،د ځينو شنې او د محصلينو خپله
خوښه چې ھر ډول رنګ يې ورته انتخاب کړی ؤ چې ډيرې بدې ښکاريدلي .دا ډول د ځينو دراوزو د پلو )د
لرګۍ تخته( پر ځای اوسپنيز چادرونه محصلينو پري ټک وھلي ؤ.
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د اتاقونو او دھليزونه ھمھغه پخوانی رانګ ؤ چې  ٢٢کالونه مخکې ما ليدلي ؤ ،او دغه رنګ تر موږ ھم مخکې
ھمدې بالکونو ته ورکول شوې ؤ .مګر سړی ويالی شي چې پخوا خلکو دومره خيانت نه کاؤ لکه اوسني خلک،
ځکه خو ھغه رنګ دومره باکيفيته ؤ چې ال ھم تر اوسه پاتې ؤ .اوس خو يو ژمی چې په دولتي ودانۍ تير شي ،بل
ژمي ته يې رنګ نه وي پاتې او د سړکونو د موټرونو د بٻلوالي رنګينه کرښه خو په کال کې څو ځله قرارداد
کيږي.
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موږ يو اتاق ته ورننوتلو ،ھلته پکې يو تن د فارياب ،بل يې د بادغيس او درٻم يې د غور واليت اوسيدونکی ؤ،
زښت زيات شکايت يې درلود ،ويې ويل چې موږ په ھمدې لوی اتاق کې  ١٨تنه اوسيږو ،د اتاق په منځ کې يې
نرۍ د کارتن لرګينې تختې درولي وي ،او دغه لوی اتاق يې په دوو برخو وٻشلی ؤ.

زه يو بل اتاق ته ورغلم ،د زراعت پوھنځي محصلين ؤ ،ھغوئ وويل چې په دي کوچنيو اتاقونو کې  ٨او  ٩تنه
محصلين اوسيږي ،په رښتيا ھم په ھغه کوچنيو اتاقونو کې د دومره کسانو يوځای اوسيدل ډير ستونزمن ښکاريدل.
ليليه ھم يواځي نويو جذب شوو محصلينو ته ورکول کيږي ،د لوړو صنفونو محصلينو ته له دي امله ليليه نه
ورکوي چې ھغوئ بيا الريونونه کوي ،او د ننګرھار اسالمي پوھنتون محصلين د دولت د ځينو چارواکو له خوا په
ډول ډول نومونو متھم شوې .رښتيا ھم چې دوه کاله وړاندي ننګرھار پوھنتون محصلينو ډير ځله د بھرنيانو او
چارواکو ضد مظاھرې کړي ،مګر دوه کلونه کيږي چې دغه نوی سيسټم چې د لوړو زده کړو وزارت له خوا پلي
شوی او د لوړو ټولګيو محصلينو ته ليليه کې ځای نه ورکول کيږي ،د ننګرھار پوھنتون نوی محصلين چې بلد نه
وي ،د پوھنتون د ادارې له خوا د اخراج ويره لري ،الريونونه کم شوې ،مګر بيا ھم په ځينو مھمو قضايو کې يې
خپله غوسه ښودلي.
د پخوانيو ليليه بالکونو اتاقونه دومره خراب چې د اوسيدو له پاره مناسب نه ؤ ،تشنابونه خو يې داسي ؤ چې تر
دي يې تړلي او قلف کړی وای ښه ؤ.
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له يوه دنيا چرتونو سره د محصلينو له اتاق څخه د باندی راووتلم ،ھغه نړيوالي مرستې چې د ټولې دنيا ورځپاڼې،
ټلويزونونه او راډيو ګاني يې يادوي چيرته والړي؟ ھغه له بھر نه راغلي ډاکټران ،ماسټران ،او ليسانس
روشنفکران چيرته ؤ چې په دې  ١٣کلونو کې يې د ننګرھار پوھنتون د محصلينو ليليې ترميم ته پام نه شو.
ھغه رئيس چې ويل يې د ننګرھار اسالمي پوھنتون څخه دي د )اسالمي( ټکی ليری شې دھغه ولي د ليليې ترميم
ته پام نه شو؟
د لوړو زده کړو جنابان پخوانۍ وزيران او معينان چې جالل آباد ته د ماھيانو خوړو مٻلو ته تلل ،ولي يې يوه ورځ
فکر نه شول چې د محصلينو ليليه ترميم کړي؟
ھغه والي چې ھره شپه به يې په قصر کې نجوني او ھلوکان نڅٻدل ،ھغه چې ھره شپه به يې په دغسې نڅاګانو او
سندرو په لسګونو زره ډالر مصرف کول ،دھغه ولي پام نه شو چې ددغه لوی علمي مرکزي ليليه ترميم شي؟ ھغه
والي چې د ننګرھار د انحصار دعوه اوس ھم لري ھغه ولي دغه کار ونه کړ؟ او باالخره اوسنی والي چې ځان په
ننکرھاري ولس مين او ننګرھاری ولس په ځان مين ګڼې ولي يې يوه ورځ د ننګرھار پوھنتون د محصلينو د ژوند
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د ستونزو پوښتنه ونه کړه؟ او تر ټولو ډيره بده چې د ننګرھار پوھنتون اوسنی او پخوانۍ رئيسان چې د خپلو
چوکيو ساتلو غم نيولي ولي کومه ورځ د پوھنتون د ليليې د ترميم له پاره کوم کار ونه کړ؟
زما په نظر د ننګرھار پوھنتون د ليليې ددغه بد حالت مسؤلين په لومړي قدم کې د پوھنتون عموني رئيس او د
پوھنځيو رئيسان دي ،دوٻم قدم کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤل دی او درٻم داچې د ننګرھار پخواني او اوسنی
والي ډير مسؤل دی.
ھلته درې نفره د ليليې د پنځم بالک مخکې ناست ؤ ،لوبيا ورته ايښې وه ،او ډنډ اوبه پکې والړې وي ،په خوند
خوند يې خوړله ،ډير ټينګار يې وکړ چې ډوډۍ ورسره وخورو ،د خدای پاماني مو وکړه او د پوھنتون دغه حالت
مې اوس ھم ځوروي.
سمه ده چې ھلته نوي ودانۍ جوړې شوې ،دځينو پوھنځيو له پاره نوي ځايونه او نوي تعميرونه ودان شوې ،او
ځينې نور بالکونه تر کار الندي ؤ ،مګرد محصلينو بد ژوند ته ھغه ځواب نه شي ويالی.
د ګډ حکومت مشرانو ھم د ټاکنو د کمپاين پرمھال د ننګرھار له خلکو سره ډول ډول وعدې وکړي ،چې يو پکې د
بھسودو د پل جوړول او ترميم ؤ ،نه به د بھسودو پل جوړ شي او نه به د ننګرھار پوھنتون ليليه له بد حالت څخه
وژغورل شي .خو که د ننګرھار خلک او د پوھنتون اداره مټې پسې راونغاړي دغه دواړه کارونه کيږي.

يادداشت:
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رسانيده شدند ،نيز ھيچ ارتباطی با اسالم و اصل امانتداری در مال بيت المال از ديد اسالمی نداش ته اس ت .چ ه ھ ردو
نيرو مزدوران و غالمان اجنب ی ب وده ان د ک ه جھ ت تحق ق اھ داف آنھ ا فق ط خ ود را مل بس ب ه اي ن اي دئولوژی و ي ا آن
ايدئولوژی نمودند.
 -٢وضعيت کن ونی ح زن انگي ز و ت أثر آور کن ونی پوھنت ون ننگرھ ار و ليليل ۀ آن ،م ی توان د ب ه مثاب ۀ »م شت نمون ۀ
خروار« به شمار رفته ،مبين وضع و حال يک کشوری باشد که در آن امپرياليزم و ارتجاع دست در دست ھم ديگر،
به سرکوب و کشتار مردم آن اشتغال دارند.
در نتيجه آنھائی که از کشتن مردم آزاده مگر دردمند افغانستان سيری ندارن د و روز ت ا روز ب ر مي زان جناي ات ش ان
می افزايند ،نمی توانند از چنان عرق مليی برخوردار باشند که حفظ و نگھداری مالکي ت جمع ی مل ت را ،مق دمتر از
حفظ و نگھداری خانۀ شخصی خود بدانند.
 -٣اين وضعيت تا زمانی ھمچنين ادامه يافته و بدتر از اين ھم خواھد شد ،که مردم نيروھ ای اش غالگر و تول ه س گان
مدافع منافع امپرياليزم را با طوفان خشم خود نيست و نابود ننمايند .به اميد روزی که مردم زجر کشيده و دردمند ما،
به پا خاسته با روبيدن شيدانی که ھويت شان را ب ه مانن د درب اتاقھ ای ش ان »س رخ« و ي ا »س بز« رن گ نم وده ان د،
افغانستان آزاد ،مستقل و مرفه را بنيان بگذارند.
ادارۀ پورتال AA-AA
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