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 ۲۰/۰۹/۲۰۱۷        نزیهللا اریاحسان 

 

 !یپه کار د یموسساتو درناو ليیاو تحص ميیعلتد 
 

م، د 1932په کال  یې ټبنس ېموسسه ده چ ېنړلوم وړزده ک اريیاو مع وړد لو ېکابل پوهنتون په افغانستان ک د
 کاله عمر لري. ایات هځاو اوس پن یشو ودلېښا ېاعلحضرت محمد نادر شاه په وخت ک

 

 ۍنسل، جنک وانځ وادېد ه ه،ګاو عملي مرکز په تو زینڅېړ ز،یوونښ وید  ېو چ یشو ړجو تین ېپوهنتون په د کابل
پرمختللو او عصري کولو  اکولو،ید افغانستان د ودانولو، بس ېبرخو ک لوېالبېپه ب ېوروزي چ ېاو هلکان، داس

 واخلي. هړپه غا تیاو مسوول تیریمد
 

د  تید کادري او مالي ظرف وادېورو د ه –درلود، ورو  ځیپوهن وید طب  یې ېسر ک يړپه لوم ېپوهنتون چ کابل
افغان  ونوګنوم وموند او په زر کیمډیاکا ړو یې ېک مهیپه س ېچ ړاو په مخ ال هړسره سم، دومره وده وک دوړېلو
 هم روزل! وانانځ رېشم وی وادونوېد ه ېمید س ،یېبه  رهېسرب وانانوځ
 

د  وادېد ه ېوه چ یموندل ایتړپوهنتونونو دومره و رهارګپخواني ولسمشر محمد داوود په وخت د کابل او نن د
 وانانځاو مسلکي  وادپالېه ه،ړخورا تک ېک رونوډګ لوېالبېچارو او پروژو له پاره، په ب يیایاو پراخت يیایپرمخت

 .يړک ېاندړته و ېولنټ
 

هغه ستر  وادپالونکوېد ه هګتو ېوران شو او په د هګتو هړابل پوهنتون په بشپک ېپه بدمرغه کلونو ک وګړج ميیتنظ د
 ونکيړانسان جو ویکابل پوهنتون ته د  ،یېله پاره  ولوړپرمختللي افغانستان د جو وید  ېارمان په اوبو الهو شو چ

 کتل. هګمرکز په تو
 

د وحشت او  ېدا چ هډد وژلو په مسلخ، په زندان او لن نویمارو کابل پوهنتون په وسله تون، د مخالف هګړج ميیتنظ
 و! ړیمرکز بدل ک ویدهشت د خورولو په 

 

 ینوم نه د ړالهغه برم او لو یېخو تراوسه  د؛یودر وښپه پ ایکابل پوهنتون ب ېحامد کرزي په وخت ک اغليښ د
 درلود. یېوخت  وی ېچ ړیترالسه ک

 فيیکه په ک ېمراکز شته چ وړزده ک وړخصوصي پوهنتونونه او د لوسل دولتي او  هڅ ېباند هڅ ېک وادېپه ه اوس
په واقعي مراکزو بدل شي، د سباني افغانستان له پاره د  وړورمونه ومومي او د زده ک ميی. تعليړلحاظ وده وک

 شي! یداېک یریز هښ ېکادرونو د روزن
 

رسالت ولري، نوي  کیمډیاو ملي او اکا لایرېعلمي چاپ دینور مراکز با وړزده ک وړد لو وادېپوهنتون او د ه کابل
فعال، پوه، متفکر  ېوساتي او داس ېبل ېوډېته علومو، فنونو او هنرونو  وانانوځ ي،ړک ېاندړنسل ته علمي خدمات و
 ویکمرغیاو ن وید بر ېک ونوړوباسي او د خلکو په ز خهڅ خوالوله روانو ستونزو او نا وادېه ېاو منتقد نسل وروزي چ

 !يړک ېژوند ایب ېلیه ېاوړم
کتابونو، کتابتونونو،  ن،یدسپل ميیتعل دو،یکادرونو او اسات هړتک ،لایرېمراکز په علمي چاپ وړزده ک وړلو د

د علمي  کاري،ښ هښ پلومونویاو د رافونوګکنفرانسونو، مونو نو،څېړعلمي بحثونو،  مونو،یالبراتوارونو، جمناز
د  تونویمسوول ویاو د سبان يړېږوغو ېوان نسل پکځ ېوي چ کډ کالووښپاک او په  ن،یش دیهم با لایرېمراکزو چاپ

او د  ديېږک یکټ یستونزو او تورتم ته د پا ویاوسن ،ېفکرونو له الر ویانسانانو بدل او د لو ویله پاره په لو اللوګ
 سرالري شي! ونید  وادېپه لور د ه ېکمرغیاو ن ګپرمخت

 ژندلېوپ تیپه رسم هګمراکز د علمي موسساتو په تو وړزده ک وړپوهنتونونه او د لو وادېه رانګد  ېچ لهیه ېد په
 نه شي!! لیتورتم تحم ېمراکزو باند ېپه د اڼاو ر ېشي او د پوه
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