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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۹۰/۹۰/۷۹1۲         محمد همدرد سردار
 

 ږيکېعلومو اکاډمي څخه ایستل  پښتو ژبه په شعوري ډول د
 

ستر  ېپه د ېیو هیواد ماغزه دي کله چ علومو اکاډمي د
ستونزو او تعصب خبره راځي  د کېاو اکاډمیک مرکز 

 رواني کېهم افغانستان افسوس خبره ده هسي  ډیره ددا 
پردیو السوهنو زموږ ډیري ارزښتونو باندي  جګړي د

 خاوري سره مینه د د لوبي وکړي ملي فکر ارزښتونه،
ننګ اوغیرت په وړاندي بي تفاوتي هغه څه وه  افغانیت د

دې له پاره شعوري کار  دې هیواد ښمنانو د چي د
وکړ،خبره داده په حکومت او ادارو ملنډي ووهل سوي 

السوهنه وسوه حکومت د معاملو په اساس  کېه په هرڅ
په پیسو  کېجوړ سوو جوړجاړي د ډلو حکومت چو

 ېسول اوس اصلي خبره داده چ هرڅه تکرار خرڅول دا
هیواد د مغزو ده که دا ماغزه هم د دا ډول معامله  خبره د

 ېکدې وطن دراتلون ګریو پردیو استخباراتو ښکار سي د
 علومو کېدا ورستیو لپاره هم ښه فکر نسو کوالي په 

مقرریو  مقرري خبره وه د نویو کسانو د د کېاکاډمي 
خري نتایج داسي راووتل هغه کسان بریالي اعالن سول آ

هم په فرمایش باندي  هم په علمي لحاظ ضعیف وه او ېچ
ده ایو پښتنه خور راغلی ده اصل خبره د کېعلومو اکاډمي په راس  د ېراغلي وه ځیني دوستان به دا فکر وکړي چ

 دې د کېدا بست نمایشي جوړښت لري او په دي  ېهغ غلي سوریا پوپل باندي یوازي دا بست ډک سوي دی دآچي 
دې سره دوه نور کسان چي یو احمدشاه عمر علمي  دې ترڅنګ چي د پورته کولو توانایي نسته د ستر مسولیت د

داسی ویل  یول نه دي لوبولي حتښه ر کېاداري مرستیال دی هغوي هم په دي ستر مسولیت  ېمنشي او حیران چ
السوهني خبري  پردیو د موږ د ېدا ډول ناوړه کړنې ترسره سي کله چ ېږي چي هغوي په لوي الس غواړي چکې

ناکه لوبه کوي دلته یوي بلي لوي تشي ته وګوري چي په تیرو لسو  شعوري خطر کېکوو تر ټولو ایران په دي برخه 
ومو اکاډمي ته دغړي په حیث نه دی راغلي چي ډیرو علمي او په معیار لوي کندهار څخه یو کس هم عل د کېکالو 

دا ډول ناروا کړنې ډیري بدي  کېپوره شخصیتونو هڅي هم کړي دي د افسوس خبره داده چي په دي ستر علمي کور 
ار دپه صحیح معنا حق حق ښه زیري نسته که خبره لویو شخصیتونو او عالمانو وي او ولسونو ته د کېاو راتلون ېد

دې ستر مرکز دمسول په حیث ټاکل سوي واي دي ته ورته نور  ته ورسیږي د ښاغلي استاد حبیب الله رفیع باید د
ب او دي ته ورته نور شخصیتونه احب صکېب ښاغلي ظاهر شحاملي او علمي شخصیتونه لرو لکه ښاغلي صالحي ص

هیواد پر نورو خواخوږو مشرانو  مشر او دسته چي هم ملي او علمي لوړ شخصیتونه دي اخري خبره داده زه پر ولس
څو زموږ دا معنوي  هغو باید مخه ونیول سي تر رواني دي د ېتوطئکومي  ېچ کېعلومو اکاډمي  ږغ کوم چي د

 ناروا موخو ښکار نسی. د داخلو توپک ساالرانو د کېپه هیواد  پردیو استخباراتو او مرکز د
 په درنښت

 مدني ټولني مشر هلمند د
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