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 81/81/2182                                    خلیل هللا هاشمیان   داکتر سید
 

 به تائید اعــالمـیـه مرکــز همآهنگی جامعه مــدنــی 
 و تقاضاهای محصلین پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کابل

 
فقط رئیس پوهنتون  ظاهر شاه افتتاح گردید،  حضرت مرحوم محمدیکه پوهنتون کابل در عهد سلطنت اعل از روزی

کردند، بلکه  امور علمی پوهنتون مداخله نمی دو در حکومت هر شد، ولی سلطنت و طرف دولت مقرر می از
زمانی رسید که . دولت آنرا همیشه می پذیرفت گرفت و شورای پوهنتون خودش پیرامون امور علمی تصمیم می

شد و شورای علمی پوهنتون درین دوره  ون انتخاب میطریق انتخابات آزاد توسط استادان پوهنت رئیس پوهنتون از
دورۀ جمهوریت محمد داود خان، رئیس پوهنتون بار دیگر توسط دولت مقرر شد،  در. قدرت بیشتر کسب کرده بود

 .  اما در امور علمی پوهنتون مداخله و اعمال نفوذ صورت نگرفت
 

ر بدل ایدیالوژی ضد اسالمی فروخته بودند،  شوروی در دورۀ کمونیستی که کمونیست های افغان ناموس ملت را د
ها در امورعلمی پوهنتون مداخله کردند، عالوه برآنکه رئیس پوهنتون و روسای پوهنځی ها از جملۀ خلقی ها و 
پرچمی ها از استادان بسیار پایان رتبه مقرر شدند، شوروی ها و کمونست ها  یکعده محصالن و استادان مسلمان را 

زده، برطرف، توقیف و ( ایجنت های امپریالیزم)ختند، استادان تحصیل یافتۀ کشورهای غربی را تاپۀ شهید سا
شکنجه کردند، مشاورین شووری  در شورای پوهنتون و در مجالس استادان پوهنځی ها اشتراک و به طرفداری از 

یغات امریکایی دانسته لغو نمودند،  نظام تحمیل شده اظهار نظر می کردند،  پوهنځی تعلیم و تربیه را مرکز  تبل
نصاب درسی پوهنځی ها را تغییر می دادند و یا مضامین جدید را شامل می ساختند، مثال در دپارتمنت های زبان و 

را  شامل ساختند که آنرا یک نفر ( دیالکتیک)ادبیات دری، پشتو، انگلیسی، فرانسوی، عربی و غیره، مضمون 
نفر جوان بچۀ روسی را بحیث استاد زبان انگلیسی مقرر کردند که برابر با محصل دو  –روسی تدریس می کرد 

صنف سوم دپارتمنت انگلیسی سویه نداشتند، من به رئیس پوهنتون خلقی،  شاغلی جلیلی،  گفتم که دو نفر روس 
 .ارید تدریس کنندمذکور لیاقت و شایستگی تدریس را ندارند، او دوستانه سفارش کرد که امر مقامات باالست، بگذ

 

بعد از دو روز تدریس، محصلین اعتراض و اهتجاج کردند،  آنها را به اطاق رئیس پوهنتون محول کردم، خسته 
در .  بپای من شکست، روس ها عقده گرفتند، اما دیگر به صنف نرفتند بلکه در یک اطاق بحیث مشاور نشستند

غال قرار داد، وضع بدتر شد، مشاورین روسی قدرت بیشتر دورۀ پرچمی ها که قشون سرخ افغانستان را تحت اش
افغانستان همسایۀ شوروی است، افغان ها زبان روسی را یاد ندارند، : "یافتند،  یکی از مشاورین روسی بمن گفت 

در اثر این . . ." شما پول این ملت فقیر را باالی تدریس زبان انگلیسی صرف می کنید که به درد مردم نمی خورد
تقدیم کردم که در دوسیۀ   1 1وع مداخالت، من اولین استاد پوهنتون بودم که استعفی خود را در ماه جنوری سال ن

 .سوانح من موجود است،  بعد از آن تحت تعقیب و تحقیق قرار گرفتم و مجبور به فرار از وطن شدم
 

و استادان پوهنتون مداخله صورت در دورۀ حکومت پنجساله و غیر قانونی استاد ربانی در مورد تقرر رئیس 
گرفت، اما صالحیت علمی شورای پوهنتون محترم شمرده شد  و پوهنځی تعلیم و تربیه دوباره احیا گردید اما استاد 

 .ربانی این پوهنځی را بنام خود مسمی نساخت
 

ف کرد، اما مدنیت کش( کولومبس)جغرافیه امریکا را :  تعلیم و تربیه یک علم است، علم آدم ساز و کشور ساز
در دنیای متمدن هیچ  پوهنتون بدون پوهنځی تعلیم و تربیه .  از طریق تعلیم و تربیه ساخت(  جان دیوی)امریکا را 

این تصمیم که پوهنځی تعلیم و تربیه از چوکات پوهنتون کابل جدا و بقسم یک پوهنتون مستقل .  نبوده و نمی باشد
که یک بدعت است که یقین دارم این تصمیم را شورای علمی پوهنتون نگرفته تأسیس گردد، یک تصمیم غیرعلمی بل

نمی دانم .  هرگاه پوهنځی تعلیم و تربیه را از پوهنتون جدا سازید،  مثل آنست که بینی پوهنتون بریده شود. است
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حفظ چوکی در   رئیس پوهنتون چطور این بینی بریدگی را قبول کرده و چرا اهتجاج نکرده و استعفی نداده است؟
 .برابر زایل شدن حیثیت علم  و پوهنتون، خود فروشی تلقی می شود

 

اینکه .  درزمینۀ پوهنتون سازی یک امر حتمی است که هر پوهنتون باید یک پوهنځی تعلیم و تربیه داشته باشد
ت عالی حکومت کرزی وزیر تحصیال.  تعداد محصلین پوهنځی تعلیم و تربیه زیاد شده شاید علل مختلف داشته باشد

یک شخص غیر مسلکی است که از طریق سیاست وزیر شده  و او که پوهنځی تعلیم و تربیه را از پوهنتون کابل 
جداکرده،  حاال باید در هر والیت در پهلوی پوهنتون اولی یک پوهنتون برای تعلیم و تربیه نیز تأسیس نماید که 

در صورتیکه در اولین و نامدار ترین پوهنتون افغانستان که .  ی کندصدق م" یک بام و دو هوا" درغیر آن مقولۀ 
همانا پوهنتون کابل می باشد، استاد و کتاب کافی وجود ندارد،  این وزیر سیاسی از کجا پول تدارک می تواند که 

ید علل مختلف در هر والیت دو پوهنتون تأسیس نماید؟  اینکه در کابل تعداد محصلین تعلیم و تربیه زیاد شده، شا
شاید  نصاب درسی این پوهنځی توسط اشخاص غیر ذیصالح سطحی و آسان ساخته شده باشد، و در .  داشته باشد

صورتیکه ازین پوهنځی عمدتا معلم فارغ می شود که باید ازعلوم پیداگوژی، روحیات و فلسفه تعلیم و تربیه، 
ول تعلیم و تربیه در افغانستان، سهم و بهرۀ کافی گرفته ، تاریخچه  و تح(ایزم ها). . .چگونگی مکتب های فکری 

در دنیای پیشرفته در پوهنځی تعلیم و تربیه در رشته های مختلف می .  باشد تا اوالد وطن را تدریس و تنویر بتواند
نوی و عالی تعلیم و تربیه تحصیالت ثا –تعلیم و تربیه کالن ساالن  –تعلیم و تربیه اطفال : توان داکتری گرفت، مثال

من واقف نیستم که در حال حاضر نصادب .  می نامند( انکشاف نصاب درسی(و رشتۀ بسیار مهم دیگر که آنرا   –
درسی پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون کابل را چطور ساخته اند و اهداف آن از چه قراراست ؟  هنگامیکه من در 

در کشوری مانند .  علمی، مجهز و پیشرفته داشتپوهنځی تعلیم و تربیه تدریس می کردم،  نصاب درسی 
افغانستان، درهر پوهنتون کشور باید یک فاکولته تعلیم و تربیه با اهداف جهان شمول تعلیم و تربیه شامل باشد، که 

 !در غیر آن چنانکه در باال گفتم یک پوهنتون بینی بریده می باشد اگر فاکولته تعلیم و تربیه نداشته باشد 
 

درهیچ ". بوی نمی برد"ه نظر می رسد که آقای حامد کرزی بهرجا که تحصیل کرده، از فلسفۀ تعلیم و تربیه چنین ب
 –کامپوس )کشور دنیا یک پوهنتون بدون فاکولته تعلیم و تربیه نمی باشد و درهیچ کشور دنیا دو پوهنتون، در یک 

 ! تون را جابجا ساخته اند نمی باشد، چنانکه در ساحۀ پوهنتون کابل اکنون دو پوهن( ساحه
عالوتا ً در حال حاضر درهیچ کشور دنیا پادشاه یا رئیس جمهور در صالحیت علمی شواری پوهنتون مداخله نکرده 
و نمی کند، اما آقای حامد کرزی محض مالحظات سیاسی، آنهم به خاطر انتخابات آینده  تا زمینه را برای برادرش  

ین بدعت متشبث شده که نه تنها پوهنتون کابل را بینی بریده ساخته، بلکه فاکولته ایرا قیوم کرزی مساعد بسازد، به ا
من تا . به طور غیرعلمی و غیر ضروری به پوهنتون ارتقا داده و نام آنرا بنام خوجه ئین ربانی مسمی ساخته است

الیند بدسترس من قرار ربانی را استاد خطاب می کردم، اما از کابل صورت حسابی از یک بانک ه 8991سال 
ملیون  011گرفت و در مجلۀ آئینه افغانستان نشر شده که نشان می داد ربانی در آنسال  تنها در کشور هالیند مبلغ 

خوجه ئین ربانی به اساس اعمالی . لقب دادم( خوجه ئین)دالر به حساب شخصی خود ذخیره دارد، بعد از آن اورا 
تحمیلی خود انجام داد و تا اخیر آن دوره ملیاردها دالر از بیت المال افغانستان که در دورۀ حکومت غیر قانونی و 

را بنام خود و پسر و دختر و  خانم و دامادان خود در بانک های خارج ذخیره کرد، حیثیت و شرافت نام استاد را 
پوهنتون کابل خوجه ئین ربانی در مدت حکومت تحمیلی خود یک خشت در بنای عمرانی . از دست داده بود

نگذاشت و یک دالر از ملیاردها دالر سرمایۀ غیر مشروع خود باالی انکشاف سویۀ علمی پوهنتون کابل صرف 
نکرده،  پس به اساس کدام معیار بدعت نامگذاری یک پوهنتون جدید بنام بینام او صورت می گیرد ؟؟؟  از خوجه 

 !زدی از بیت المال دیگر کدام خاطره ای باقی نمانده است ئین ربانی در افغانستان جز نفاق، شقاق، تجزیه  و د
 

قیام محصالن افغان بخاطر زایل ساختن نام خوجه ئین ربانی از پوهنځی تعلیم و تربیه یک قیام علمی، اخالقی، حق 
در صورتیکه حکومت وقت راه بدعت علمی را بخاطر سیاست ناچل و .  بحانب و قابل تائید و پشتیبانی می باشد

ود گذر اختیار کرده باشد، وظیفۀ محصالن شریف است تا برای تأمین حیثیت علمی اولین پوهنتون افغانستان قیام ز
 .کنند تا بدعت را مرفوع سازند

 

عالوتا ً من بحیث یک استاد موسپید پوهنتون کابل احتراما ً تقاضا می کنم  از بینی بریدگی پوهنتون کابل جلوگیری 
و تربیه بحیث یک کانون مهم تربیتی و دانش آموزی دوباره به پوهنتون کابل ملحق گردد، شود و پوهنځی تعلیم 
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کمونیست . می باشد( دانش)است که در سانسکرت و اوستا بمعنی ( پوه)زیرا در کلمه پوهنتون ریشه و جزء اول آن 
گذاشته ( انستیتوت طب)را اول ها و پیروان خوجه ئین دست بهم داده پوهنځی طب را از پوهنتون کابل جدا و نام آن

بعداً به پوهنتون مستقل ارتفا دادند، اینک با جدا ساختن پوهنځی تعلیم و تربیه آنچه از پوهنتون کابل باقی می ماند، 
ما به قدرت و درایت محصالن وطندوست افغان اتکاء  و اطمینان !  شکل یک موسسۀ سیاسی را خواهد داشت 

  و من هللا التوفیق.  داریم
 

 از استادان محـتـرم پـوهـنـتـون در مهاجـرت تـقـاضا مـی شـود در زمـیـنـه اظـهـار نـظـر فـرمایـنـد: تـقـاضـا 
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