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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۲۹/۰۷/۲۰۱۸                                                                    بان دهیمطلب از : د میتنظ

بر  یجاوز جنس، به اتهام  تاستاد پوهنتون ،یشجاع خراسان یریدستگ
 محصل

 
خبر گزاری ها، گزارش دادند که شجاع الدین خراسانی استاد فاکولتهء تعلیم و تربیه ء برهان الدین ربانی، از سوی 

است. برخی منابع می گویند که این استاد شیک پوش و بسیار مغرور،به اتهام امنیت ملی افغانستان بازداشت شده 
 .تجاوز بر شاگردش، بالفعل ، به دام مقامات امنیتی افتاده است

فضای درهم و برهم سیاسی، خود نمائی جنگ ساالران و خالی شدن جامعه از پشتوانهء اخالق و مکارم بشری ، 
 .ن را فراهم کرده استزمینهء سوء استفاده های خرد و کال

اما سوء استفاده از شغل و مقام در محیط علمی و تعلیمی ، زشت ترین پدیده اجتماعی است، زیرا معلم و استاد برای 
 !محصالن الگوی رفتاری شمرده میشود، حتا بر اساس عنعنهء وطنی، معلم ، حیثیت و جایگاه پدر را دارد

و، به شدت ، حساسیت، نشان بدهیم، تا وقتیکه عدالت اجرا شود، و جامعه برای ما باید در برابر تجاوز استاد بر دانشج
 !سپردن اوالد خویش به مراکز تعلیمی، تشویش نداشته باشد

اما برخی هموطنان، گله و شکوه دارند، که حوادثی ازین قبیل،در ابتدا با طمطراق ، اشاعه داده میشود،اما در نیمهء 
براساس زد و بند های تنظیمی و نفوذ جنگ ساالران بر دستگاه های امنیتی و حتا  راه،  شخص متجاوز یا مجرم،

محاکم عدلی، به حال خود رها میشود، یا اخبار تکمیلی حوادث، به اطالع عامه نمی رسد. چند هفته قبل ا شاعه یافت 
ا از سرنوشت نهائی این حادثه، که در موتر یک استاد پوهنحی ژورنالیزم، بمب دستی پیدا شده و استادبازداشت شده،ام

 !خبری، منتشر نشد
بهر حال ، راجع به دستگیری آقای خراسانی، خبر گزاری های مختلف گزارش دادند که ما،فقط گزارش ، خبرگزاری 

 :و رادیوی آزادی را نقل می کنیم« آریانا نیوز» 
 

 :خبرگزاری آریانا نیوز
 

 بخش : اجتماعی, اخبار, حوادث
 , اسد 3انتشار : چهارشنبه, زمان 

 رابطه جنسی یک استاد پوهنتون با شاگردش در کابل
آریانانیوز: یک استاد پوهنتون به اتهام رابطه نامشروع جنسی با یک شاگردش، از سوی نیرو های امنیت ملی بالفعل 

 ...دستگیر شده است
 

منبع که از گفتن نامش خودداری نمود به رسانه ها گفت، شجاع الدین خراسانی استاد پوهنتون برهان الدین ربانی یک 
 .اش، دستگیر کرده است به اتهام انجام عمل نامشروع زنا و سوءاستفاده از وظیفه

 
 .وی افزود که در حال حاضر تحقیقات از این استاد پوهنتون جریان دارد

 
 

 :آزادی رادیو
 
الدین خراساني په نوم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون  کړو وزارت مني چې د شجاع د افغانستان د لوړو زده»

 .خوا نیول شوی دی استاد د ملي امنیت د ځواکونو له
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 .د دې وزارت ویاند محمد ضیا ساحل ، نن له ازادي راډیو سره  وویل، د هغه په اړه پلټنې روانې دي
 

الدین رباني د ښوونې او روزنې د  یو شمېر سرچینو ویلي دي، چې د افغانستان ملي امنیت، نن د برهان له دې وړاندې
 «.الدین خراساني، له یوې محصلې سره د جبري جنسي اړیکې پر مهال نیولی دی پوهنتون استاد، شجاع
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