
 

 

 

 

 

 ۹۳۰۲دسامبر  ۳۰سه شنبه                               حمید انوری                                           

 جوزجانگلم جم در " دانشگاه"     
 

جریب است، برای ساخت این  04هزار متر مربع زمین شخصی خود را که برابر با  04دوستم "

 ".دانشگاه اختصاص داده است

در ، "رشید دوستم"، گزارش می دهد که "سپوتنیک"شوروی  سیۀخبرگزاری رسمی رو 

 .می سازد" دانشگاه"جوزجان، یک 

م جم از خواب زمستانی بیدار شد و از دا مراد خوشه چین را داد و یک گلباد شد و باران شد و خ

 .داد" دانشگاه"یک گوشۀ سر بدر آورد و با قیل و قال خبر از ایجاد یک 

چرا رشید دوستم در چهل سال گذشته، حتی به فکر ایجاد یک مکتب ابتدائی یا یک یتیم خانۀ 

بیدار گشته  خرگوشریاب یا شبرغان، نشد که امروز تازه از خواب کوچک در جوزجان یا فا

 .است

تا  که خواهی نخواهی تعلیمات   استخاص بکار "دانش"ن هم یکشد" م جمگل"برای  در حقیقت

صنف چهارم ابتدائی کفایت نکرده و اگر بخواهیم گلیم تمام ملک و مملکت و مردم را یکجا جمع 

 .در زمینه ضرورت می افتد اختصاصی" دانشگاه"کنیم، به یک 

" کی جی بی"قرار است در چنان یک دانشگاهی، استادان مجرب روسی و متخصصین ورزیدۀ 

، محصلین را تدریس نمایند تا شیوه های بهتر و مجرب تر گلیم جمعی را کنونی (FSB)سابق و 

 .در مدت اندکی فراگیرند

خواهد داشت که در عین زمان یکی از استادان  بر عهده" رشید دوستم"را خود" دانشگاه"ریاست آن

آن دانشگاه نیز خواهد بود تا محصلین را بصورت عملی تدریس نموده و تجربیات بیش از چهل 

 .گلیم جمعی خود را به آنان انتقال دهد سال

خپلواکی            استقالل   
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و شیوه های عملی آن توسط شخص  شدهتدریس " دانشگاه"یکی از مضامین اختصاصی که در آن

" چگونه گلیم جم شویم"، مضمون اختصاصیخواهد شدجم، به محصلین آموزش داده  دوستم گلیم

است که آسان ترین طریقۀ ارتقا نمودن از گلیم جمی، به ستر جنرالی و خالد بن ولید شدن و بعداً 

 .در فرصت کوتاه، معاون رئیس جمهور شدن است

د، شامل ، جرم و جنایت، خطا متذکره تدریس خواهد ش" دانشگاه"مضامین اختصای احتمالی که در

و خیانت، قتل و کشتار، چور و چپاول، خود فروشی و وطن فروشی خواهد بود، در کنار این 

واجد شرایط خاص  مضامین اختصاصی، یک مضمون بصورت فوق العاده به یک تعداد محصلین 

ین تدریس خواهد شد که فرزندان رشید دوستم، از همین حاال در لیست شامل اند و تدریس ا

از جانب رجب طیب اردوغان، رئیس  مضمون  فوق مهم، به عهدۀ استادان ترکی خواهد بود که

این مضمون فوق مهم که چگونه در یک . جمهور فعلی ترکیه، به جوزجان فرستاده خواهند شد

مسما است که اختصاری است از " تار"زمان واحد، می شود جاسوس چندین کشور بود، بنام مخفف

 .کیه، امریکا، روسیهکشور های تر

عالقه مندان بشتابند و قبل از گذاشته شدن سنگ تهداب، نام نویسی کنند و در کمترین زمان 

صاحب سرمایه های گزاف گردیده و والی و وزیر و سفیر و جنرال و ستر جنرال و مارشال  و 

 .چند چیز دیگر شوند

زمینهای شخصی اش در والیت با اهدای بخشی از  "...در خبر آمده است که رشید دوستم ،

ارزش .. .جوزجان، در نظر دارد تا زمینه ساخت بزرگترین دانشگاه در شمال کشور را فراهم کند

 ".میلیون دالر برآورد شده است 51این مقدار زمین بیشتر از 

سوال اینجاست که یک اجیر شرکت کود و برق، اینهمه ثروت هائی افسانوی و قصر های طالئی 

، اینهمه آرگاه و بارگاه و وسیع در مناطق مختلف کشورو زمین های های بی حساب و دارائی 

 را از کدام راه مشروع به دست آورده است؟... کرچ و کاله و 

میلیون دالر ارزش داشته  51جریب زمین در شبرغان بیشتر از  02و اما جالبتر این است که اگر 

هزار دالر قیمت داشته باشد، 012درجه یک باید حدود باشد، که یقیناً ندارد، پس هر جریب زمین 

روس های متجاوز و سازمانهای جاسوسی آنها به  .عقل ناقص بنده اما هرگز نمی تواند آنرا بپذیرد

 .شدت برای جاسوسان خود مشغول تبلیغات بی حد و مرز هستند

ام کرزی، شیخ محمد به یاد داریم که چندین سال قبل، یعنی در زمان سیاست بازی های شخصی بن

حوزه "در کابل ایجاد کرد و نام آنرا گذاشت" اسالمی مدرسۀ"لیه، یک عآصف محسنی، لعنت هللا 



که وظیفۀ آن فقط و فقط تربیه و تدریس مال و چلی و طالب است و  "بزرگ علمیه خاتم النبیین

 .دیگر هیچ

معارف اسالمي، فقه، کالم و رشته هاي  که شاگردان مدرسه خاتم النبیین، در بودمحسني مدعي 

اینکه چند میلیون دالر در ساخت و ساز آن دم و دستگاه مصرف شد و . بینند یفلسفه آموزش م

آنهمه سرمایه از کجا رسید و کدام دستان مرموز خارجی در آن دخیل بود، همه را می توان از 

تذکر شده بود که آنهمه مبه دست آورد، اما الزم به تذکر است که محسنی باری " گوگل"جناب

سرمایه و ثروت عظیم را از زمان جهاد به دست آورده است که قادر به مصرف آن در زمان 

پس قیاس کنید که اگر یک قصاب کوچک با یک . جهاد نبوده است

جبهۀ خوردترک، اینهمه ثروت و سرمایه اندوخته بود است، که 

ن آن مدرسه البته شاید از گاو، غدودی بوده باشد که در ساخت

مصرف کرده است، پس قصابان بزرگتری چون گلبدین و برهان 

، و آل و اوالد و احفاد شان باید صاحب ...الدین و شمشیر الدین و 

باشند، که هستند و اما هنوز هم در خون ملت ... کلدار و یورو و دینار و صدها بلیون دالر و

 .خمی بر ابرو نمی آورندمظلوم افغان غلط می زنند و 

دیده " جمیم دانشگاه گل"زی شد و این یکی خوابساخت و مشغول طالب سا" حوزۀ علمیه"آن یکی

اگر اوضاع و احوال کشور به همین منوال پیش . م جم تحویل اجتماع دهداست تا هزاران هزار گل

 .ما را پیش کندکشیده شدۀ خدا خیر ملت مظلوم افغان و کشور دربند رود، 

 

 مالن و ایاست  مکتباگر این 

 حال طفالن خراب می بینم

 

 

 

 


