
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

  
  داکتر ھدايت هللا

28.12.09  
  
   

 هک١٣۶٧التحصيالن پوھنځی طب کابل درسال غ خاطره ای ازمحفل فار
  گرديدند طرداز آن پرچمی به شمول اسد بديع / خلقی  عناصر

  

افغانستان " پورتال در  ̋..... به آوازخوانان افغانی   جوايزی اھدا̋ محترم ھيوادوال کابلی زيرعنوان ۀان نوشتخواند

 که جناب کابلی بااستدالل منطقی آن جشن واره را مورد نقد ٢٠٠٩سال   دسمبر٢٢تاريخ به  " آزاد افغانستان -آزاد

ھنرمندان پرچمی ھا و /که درآن ازخلقی  بی نظيری را از يک محفل  ایواداشت تا خاطره  مراقرارداده اند،

  . ميان بگذارم عمل نيامد، با خوانند گان پورتال دره  دعوت بًآنھا به شمول اسد بديع عمداھمسووخدمتگاربه 

  :برای نشان دادن چنين يک واکنش  زه ھايانگ

نشان بدھد ʺ  ايه بزرگ شمالیھمسʺوعمل وفاداری شانرا به  نظر خدمت روس، برای آنکه در رژيم سراپا در

پرچمی ھا / خلقی ʺ دوستی افغان شورویʺبه جرم نپذيرفتن . دست خرس ھای قطبی داده وطن را ب گيسوان مادر

خاطرمخالفت نشان دادن به حضور ه ب.  دگرانديش را پيش پای روسھا ريختاندندۀخون ھزاران انسان تعليم يافت

زمين باالی انسان، حيوان، نبات، سنگ  آسمان و روزاز پرچمی شب و/ یس ھا درتبانی با خلقو ، ر̋قوای دوستʺ

  . وخاک وطن آتش وگلوله می ريختاندند

دست، از صنف درسی، محل کار، خانه، مسجد، حمام، قشله عسکری، ه تيغ وتفنگ ب ارھحزبی ھا وخادی ھای 

را می ربودند وبه زندان می ʺ کوھنمد ثورانقالب شʺوفادار به  شادی انسان ھای غير چراگاه، شفاخانه، محافل غم و

  . انداختند يا زيرخاک می کردند

 جھت مسخ ارزش ھای فرھنگی وداشته ھای علمی درھا کودتا چيان ھفت ثوری حلقه به گوش به فرمان روس 

   :جھت روسی سازی سيتسم ھا ی روبنايی درافغانستان، درپوھنځی طب کابل به اقدامات ذيل توسل جسته بود

گماشتن يک پرچمی پرخاش گربه نام داکتر قاسم  وʺ انستيتوت دولتی طب کابلʺغييردان نام پوھنځی طب کابل به ت -

 که مربوط فرکسيون ببرک بودکينه ورزاين شخص ضميرمرده و. درمقام رياست انستيوت) مشھوربه قاسم سياه(

آزاد   بد دارند، وی درجريان بحث با ھرۀاو خاطر اکثرمحصالن از. روس ھا را درموقعيت آفريدگارخود قرارميداد

کاھش مدت دوره آموزش ازھفت . امپرياليزم ميکرد  طرف مقابل را متھم به ھواخواه ارتجاع و،انديش وغيرحزبی

کدرھای  کنارکردن استادان و رب).  بيولوژی،فزيک،  کميا (  پی سی بی هسال به شش سال با ازبين بردن دور
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س ديپارتمنت ھای  رأ مديريت تدريسی و،مقام رياست با حيثيت از م واوخوش ن غيرحزبی ۀمسلکی وباتجرب

ف ررومايگان خاديست پنھان درلباس بی طفخلقی، و/ چمی ربه جای آنھا نصب پ مروبوط به پوھنځی طب و

دوستی افغان ʺبه  خصوص وفاداره وبʺ آن  لیمآرمانھای انقالب شکوھمند ثورومرحله تکاʺ واشخاص خوش بين به

دوستی افغان  ازنظرببرک يگانه معياروطن پرستی وافغانيت عبارت بود از وفاداری وصداقت به( ʺ شوروی

 کردن امتحان پریسپوھنځی طب بدون ر خاد د سازمان جوانان و ضای حزب وعمل کردن يک تعداد ا شا).یشورو

ای اکادميک قبول جھانی بود به متود تغييردادن سيستم امتحاناتی که مطابق نورم ھ .ʺاریکسھميه ʺنوان عکانکوربه 

سی اش نصاب درسی و وازنظرداکترقاسم ومشاورين ر. کيد داشت تا کيفيتأروسی که بيشتر روی کميت تʺ زچوتʺ

 بورژوازی غربی نھاده شده و بايد تدريس ومتود  ھای  اساس معيارهدرفاکولته طب ب  امتحانات  قبلیسيتسم

ويتيزم را سْا تکه عمدʺ د سياسیصااقتʺو ʺجامعه شناسیʺل ثن سياسی مين مضامبرای گنجانيد. امتحانات روسی شود

  .مسلکی ين اساسی ومرسی مضا دعاتايکرد، کم ساختن سميج ورتغ ويلبت

جای زبان انگليسی گويا که انگليسی نظر به ديد کودنانه آنھا زبان ه ترويج زبان روسی به عنوان زبان خارجی ب -

پرچمی ھای بی مروت و پرروترجيح ندادند که درکشورھای / پس چرا خلقی.  استʺ امپريالستیʺکشورھای 

ندازند تا زمينه رفتن آنھا وخانواده ھای شانرا به اينکه خودرا به پای قاچاقبران بيشان اقامت اختيار کنند تا ʺ دوستʺ

سياليستی می بريدند مساعد يکی از کشور ھای امپريالسيی که زبان خارج از دھن آنھا را درکشورديگری با داس سو

بين گروپ ھای محصالن که به منظورانجام  خاديست پنھان در و پرچمی آشکار /جا ساختن خلقی ه جاب. بسازند

جا ساختن جواسيس درگروپ ھای ه جاب ھدف از. غياب محصالن تشکليل ميگرديد کارھای عملی ازطرف اداره در

آرمانھای ʺ خالف یصورتيکه حرف در  را زيرنظرداشته باشند ومحصالن روکردا محصلين آن بود که آنھا گفتار

 . حزبی يا خاد گزارش داده شودۀليو بالفاصله به سازمان ا،به زبان آورده شودʺ انقالب ثور

طی است برای آزاد انديشيدن و بی  و اکادميک را که محيیی مؤسسات آموزشمچرپ/ شۀ خلقی ي رژيم جنايت پ

طی مدت . شتگاه تبديل کرده بودح به و و سازمان حزبیاستنطاق ،، جاسوسیفاتر خاد با ايجاد د،راس زيستن ھ

پرچمی پوھنځی طب  را روانه شکنجه گاه  ھای / حاکميت رژيم خودکامه، به ده ھا محصل واستاد غيرخلقی

شت به اجازه برگ ميگرديدند محصلينی راکه اززندان رھا. وحشتناک خاد، زندانھای مخوف و پوليگونھا کردند

آزاد شدگان نيم جان را بالفصله تحويل ارتش ميدادند تا ماشين آدم کشی رژيم را . پوھنځی و دوام تحصيل نميدادند

 به نحوی ازانحا  که درپوھنځی طب شناخته شدهخادی/پرچمی / خلقی  وآمرينبعضی ازمحصلين. متحرک نگھدارند

به شکنجه گاه خاد وزندان ʺ ضد انقالبʺن واستادان  دستگيری وتحويل دھی محصال،راپوردھیتعقيب،  درتھديد،

  : نقش داشتند عبارتند از١٣۶٧الی ١٣۵٩ دربين سالھای 

  نجيب دانشجو که برای مدتی منشی سازمان اوليه پوھنځی طب گماشته شده بود، منيرداکترقاسم، شاه جان،

ه اسم حبيب منشی برادرش ب( گل ارل، ستگ،  پاينده )برادر سھيال اصغری نطاق تلويزيون رژيم خلقی پرچمی(

به پايان رساندن  پيش از( واحد،  نجال  پرکاش،،) شامپوؤمشھوربه ضيا (ؤ ضيا، ) کابل بودحزبی پولی تخنيک

 . ويک تعداد ديگر)وظيفه انترناسيوناليستی اش درسال سوم ياچھارم آموزش فوت کرد

 خاد و برای ارتش، و روزدمدرحا لی که رژيم . شیرسی وآموزدمواد  یرعدم توجه رژيم به بھبود وفراھم آو -

 شعبات ھر دھليزھا و در رداخت وپی مون پول ھنگفت يراديو وتلويز دستگاه ھای تبليغاتی به شمول مطبوعات،

ی يده می شداما درپوھنځی طب کتابھارايی دگجھت شوروی  رات تبليغاتی چاپ روسيهشسسه انبوھی ازنءم اداره و

  . جای لکچر به محصالن نوت دکته کننده ند که بدمجبوربو استادان کودتا چاپ شده بود و ازمحدود آنھم  پيش 
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منطق مزدوران بوسيده فکرکرملين اين بود (  به فارغ التحصيالن) دپلوم(خودداری رژيم ازدادن اسناد تحصيلی  -

 ده ھا محصلی که زندگی هد ھستند کھموطنان شاھ.  آنھا به خارج فرار می کنند،که اگربه دوکتوران دپلوم داده شود

 دپلوم نماندند و ناتمام رھا کردند ومنتظر را شان ازطرف رژيم خون آشام درمعرض خطرقرارداشت تحصيل خود

  . يا به صف مقاومت وجھاد پيوستند مجبوربه ترک ميھن شدند

زياد  تعداد  حاکميت شان ايجاد کرده بودۀپرچم درساح خلق وضد انسانی نظر به فضای اختناقی که رژيم  -

  . نداشتن دپلوم مانع مھاجرت آنھا نگرديد کردند و دوکتوران ترک ديار

  . تجربه و دانشمند بودند نصب مشاورين روسی درمقام مافوق استادانی که نسبت به مشاورين روس به مراتب با -

  .م امتحان به صنف باالترپرچمی وخاديست ھای ناکام درچانس سو/ دادن خلقی ءارتقا- 

، بس مسلخ خاد مثل داکترنجيأر در لکه دارساختن مسلک شريف ومقدس طبابت با گماشتن جالدان با القاب داکتر -

  .انجينر و با داشتن القاب داکتر رگده ھا خون آشام دي و داکتر خداداد بشرمل، داکتر بھا، داکتر شيربھادر

شرافتمند افغانستان ساکت  و روس،  مردم غيور پرچمی  و تجاوز/ خلقی درحاليکه درواکنش به درنده خويی  -

لحانه دست سنبرد م سرنگونی رژيم سفاک به قيام و وطن و برای راندن متجاوزين از سراسر کشور در نماندند و

 نوکران داخلی شان خارج ميکردند، درپايتخت مکاتب را پسران و تسلط روس و ھم ازرا پي روستا ھا زدند و

ھموطنان  .تبديل کردند آزاده  به جبھه دانش دشمن برانداز محصالن شجاع و پوھنتون را  و شرافتمنددختران کابليان

  از ایبه عنوان نمونهدرشھرکابل عزيز١٣۵٩بھار روسی را در پرچمی و /اھرات ضد خلقی مظما اعتصابات و

  . دارند روسی به ياد /پرچمی /خيزش ضد خلقی 

 پوھنځی طب کابل جشن فراغت شانرا ١٣۶٧فارغ التحصيالن سال . گرديم به اصل موضوع  دراينجا برمی 

  . درھوتل انترکانتيننتال کابل برگزارکردند

حدود  در ستاژير داکتر ھر.  افغانی معاش دريافت ميکردند١٧٠٠آن زمان ماھوار حدود  در دوکتوران ستاژير

کمک ھای  ات درآن زمان وجود نداشت تا دوکتوران ازاد بيي بن– افغانی برای مصارف محفل پرداخت ٧٠٠

ول برگزاری محفل ؤازبين محصالن گروپ مس .سخاوتمندانه شان برای برگزاری آن محفل  بھره مند می شدند

  . انتخاب گرديد

رفرم ھای  از ءامتحان دولتی جز(روز اول اخذ امتحان دولتی  قبل ازتاريخ برگزاری محفل که مصادف می شد با

ضد  ، دوکتوران ستاژير به رسم اعتراض به اقدامات ضد ملی و) تحصيلی بود سسات آموزشی وؤی سازی مروس

امتحان اين  دليل شرکت نکردن در. ْاکادميک دولت روس منش متفقا تصميم گرفتند که درامتحان دولتی شرکت نکنند

نيازی به اخذ مجدد  سپری کرده اند وپايان ھرسمسترموفقانه  بود که طی پنج سال تحصيل تمام امتحانات را در

 شتندناکام شدن ھراس دا چند داکتر تنبل که از امتحان کار از گريز. شد  تحصيل ديده نمیۀدور اخير امتحان در

که يک  ھمه فارغ التحصيالن به شمول محصالن متماز نام وحيد،ه نبود، بلکه به استثنای يک داکترعضو خاد ب

امتحان  شرکت در  از،کانادا به حيث داکتر کارمی کنند کشورھای اروپايی وامريکا و  درآنھا ھمين اکنون ازاد تعد

  . ورزيدند دولتی امتناع 

داری می کنند آنھا به حيث  امتحان خود با وجود ترس نشان دادن رژيم مبنی براينکه اگرداکتران ازشرکت در

 )داکتر١٨٠ودددرح (ستثنای يک نفر، تمامی داکترانديد ھای ديگر، به اھداکترازطرف رژيم قبول نميشوند وساير ت

 .     آزاده به ھمبستگی شان پا فشاری کردند شرافتمند و
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حزبی فرصت طلب و متملقی  غير خادی و/ پرچمی / نکته دوم قابل تذکراين است که درآن محفل شکوھمند، خلقی 

زدن به  روی فرومايگی وپشت پا قتی ازوت مسايرامتيازا اکادمسين شدن و  و، وزيرارتمنتپ د رييس خاطره که ب

رفيق ʺ، ʺرفيق کارملʺ ھمواره واژه ھای   با رژيم ضد ملی ھمسوئی وسرسازش داشتند واکا دميک شان حيثيت

اين قبيل را قلقله  از  وʺارتجاعʺ، ʺاشرارʺ، ʺدوستی افغان شورویʺ، ʺقوای دوستʺ، ʺرفيق مشاورʺ، ʺنجيب

  . شدند نميکردند، دعوت

مثل سيد  (پرچمی ھای پوھنځی طب/  ازخلقی ھيچ يک. گرديد  مطابق به برنامه ازقبل تعيين شده برگزارمحفل

 کرام الدين بھا، مديرتدريسی ـ شاه جان منشی سازمان - نادرھادری، معاون عملی–حسن بھا، رئيس انستيوت 

 ازاما . شدندم می دادند دعوت نعملی انجا ی که درآنجا دوکتوران کارئوزارت صحت عامه وشفاخانه ھا، )حزبی

عمل آمد که تعداد زيادشان ه شفاخانه ھا دعوت ب شرافتمند پوھنځی طب و استادان با شخصيت و تمامی داکتران و

 . به شکوھمندی مجلس افزودند شرکت کردند و

 / ھنرمندان خلقی  آن محفل شکوھمند بايدۀبه روحي تصميم اتخاذ گرديد که نظر.  محفل شامل موسيقی نيزبودۀبرنام

  .با رژيم تبھکاردعوت نشوند ھمسو ʺھنرمندʺان کدلق پرچمی و

 برنامه ۀگردانند داشت به عنوان آوازخوان و جا  که درآن زمان محصل صنف پنجم پوھنځی طب بود و"اسد بديع" 

 طرد طرف داکتران رديف عناصرفوق الذکراز برقراردادن وی در  بنا، می داشتقرار دعوت شدگان ردرصد

  .گرديد

زياد استقبال  محبوب اله محبوب پارچه ھای شاد خواندند و دا، فرھاد دريا،يوآوازخوانی ظاھرھ بخش موسيقی و در

  . ھم شدند

 عمل آمد اين بود که  فرھاد دريا درآن موقع درسرودن آھنگ ھا وه دريا به چنين محفل دعوت ب دليلی که از فرھاد

وی گفت يک آھنگ به قسم تحفه برای آن محفل . مجاھدين نشان ميداد رژيم وصحبت ھايش تمايل به مقاومت ضد 

جای ديگری   قبال آنرا در  روس سروده شده ورژيم و توصيف رزمندگان ضد در دارد که شعرش ازعاصی است و

. الم شانکوه کمرغ: خواند دريا قتيکه فرھادو.  آن محفل جای مناسبی برای خواندن آن آھنگ بود ونتوانسته بخواند

  . حاضرين برايش با احساست داغ کف زدندۀھم....  چه مردمان سرکشی. قيامت قيام شان. آتشی چه آفتاب و

 رومان نويس شان تصورنمی کردند که روزی فرا ھمسويان اکادمسين و و  بادارۀباد پرچمی مست از/  خلقی 

زيرضربات  رژيم مزدور به دنبال فرارآنھا سرزمين آزادمنشان فرارمی کنند و ميرسد که خرس ھای تيرخورده از

 رھبران خلقی پرچمی شخ بروت خون آشام به ديک تعدا مجاھدان آزادی خواه فرومی پاشد و تازيانه دشمن سوز

می گذارند  ʺاشرارʺندانان وم ديگری جبين به پای رھبران وق ایمی برند وعدهرو ʺارتجاع  تخته خيزʺدرگاه کشور

سازمان (د حملل مت به دفترʺ سر می دھيم سنگر نمی دھيمʺھم آنکه می گفت  و می کنند واستدعای عف از آنھا و

 . پناھنده ميشود)  امپرياليسیکشور ھای

تبھکاری و سياست ھای   روس باۀزمان حاکميت رژيم دست نشاند  که در وھنرمندانیمان نويسانر ،ن ھايساکادم

 و  ازطريق مصاحبه ھايد شانئتا فروپاشی رژيم مورداز  پس ھمسو وھمنوا بودند و ،ضد فرھنگی رژيم  وابسته

درپی اعاده حيثيت برباد رفته ْ، صرفا  نه تقبيح–انتقاد می کنند  را ʺقوای دوست ʺ وʺءرفقاʺکارنامه  ه ھای شاننوشت

   را بپوشانند روی کسرھای کاسه عزت نفس خودخود ھستند وسعی دارند 

  :ن گفته بود چنينيز١٣۵٨شش جدی شامگاه  درببرک

  ازتاشکند به گفتار آمدم   
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