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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې : یادونه

            

 ۳۱13-۱۰-۱1                                                                                             ق کبیر 

 پوهنتون د سياست ځای نه دی

محترمانه خدمت جناب فیضی، 

سخنگوی رئیس جمهور، 

جمهوری اسالمی افغانستان 

عرض شود که سخنان گهربار 

جناب شان مورد تائید عام و 

اص بوده  و یک اصل خ

پذیرفته شده  است و نباید هم 

فضای علمی و اکادمیک 

پوهنتون با سیاست آلوده گردد، 

اما با تأسف عمیق و درد و دریغ  که مدت ها قبل  این اصل پذیرفته شده و مقبول را رئیس 

اختند جمهور دولت اسالمی افغانستان نقض کردند و  محیط علمی  پوهنتون را با سیاست آلوده س

به نام " برهان  ځی های پوهنتون کابل راو آن زمانی بود که رئیس جمهور کشور، یکی از پوهن

 الدین ربانی" مسما ساختند. 

جناب فیضی ! قدم نخست سیاسی ساختن محیط با صفای علمی پوهنتون ، توسط رئیس جمهوری 

محیط علمی پوهنتون بسته که شما سخنگوی شان هستید، گذاشته شد و این نطفه در همان روز در 

 شد و امروز شاهد اولین مولود ناخلف آن هستیم.

 آیا فکر نمی کنید که مسؤول اصلی سیاسی سازی محیط پوهنتون، رئیس جمهور افغانستان باشند؟

 از طرف دیگر این یک بام و دو هوا چرا؟

حیط درسی و رئیس جمهور با یک عمل ناسنجیده و یا هم سنجیده شده، سیاست را به داخل م

فضای علمی پوهنتون رهنمون گردیده و تخم سیاست را در آنجا کاشتند، اما شما به عنوان 

 سخنگوی همان رئیس جمهور  می فرمائید:

او له پوهنتون څخه سیاسي   ډیره د تاسف ځاى دى، چې د پوهنتون اکاډمیکه فضا سیاسي))  

 ((.هاستفاده کیږي او اوس دغې موضوع بله بڼه غوره کړې د
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 پوهنتون د سیاست ځای نه دی

او له پوهنتون څخه سیاسي   ډیره د تاسف ځاى دى، چې د پوهنتون اکاډمیکه فضا سیاسي)) 

 ((.استفاده کیږي او اوس دغې موضوع بله بڼه غوره کړې ده

 

ولسمشر ویاند وایي، چې د کابل } د  

پوهنتون د ټولنیزو علومو په 

پوهنځي کې د رامنځته شوې 

ونزې په اړه پرونۍ پرېکړه سمه ست

 .نه وه

دکابل پوهنتون د ټولنیزو علومو یو 

شمېر محصلینو یوه اونۍ وړاندې د 

ملي شورا پر وړاندې د نه خوړو 

اعتصاب وکړ او د یاد پوهنځي 

رییس عبدهللا فاروق او استاد فیصل 

 .امین یې په تعصب، تبعیض او قانون ماتونه تورن کړل او د لرې کېدو غوښتنه یې کوله

له سالکار ډاکتر رنګین   کړو وزیر عبیدهللا عبید د ملي امنیت شوراخو تېر مازیګر د لوړو زده 

دادفر سپتنا او سالکار وزیر نعمت هللا شهراني سره یو ځاى د اعتصاب ساحې ته ورغلل ، د 

محصلینو د غوښتنو دپوره کېدو په اړه یې خبرې وکړې، چې له امله یې پیل شوى اعتصاب پاى 

 .ته ورسېد

د عبدهللا فاروق او استاد فیصل امین د لرې کولو سند محصلینو ته وسپاره دلوړو زده کړو وزیر 

 .او شهراني وویل، چې دغه پرېکړه د پلي کېدو وړ ده

  .چې دغه پرېکړه سمه نه ده ویأی  پژواک اژانس ته   خو د ولسمشر ویاند ایمل فیضي 

له څېړنې   ل شوې واى اودهغه په وینا، ولسمشر غوره بلله ، چې یاده موضوع په دقیق ډول څېړ

  .په اړه قانوني او جدي عمل شوى واى  وروسته یې

د پوهنتون چاپیلاير د سیاست ځاى نه دى او د پوهنتون   دى وایي ، چې د اصولو له مخې

 .محصلین باید خپل وخت ضایع نکړي، ځکه چې دا د هېواد په زیان تمامیږي
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ټولنیزو علومو د پوهنځي موضوع سیاسي  دده په وینا، ځینې سیاسي کړۍ هڅه کوي، چې د 

 . کړي

او له پوهنتون   ډیره د تاسف ځاى دى، چې د پوهنتون اکاډمیکه فضا سیاسيده زیاته کړه : )) 

 ((.څخه سیاسي استفاده کیږي او اوس دغې موضوع بله بڼه غوره کړې ده

پرېکړې پر ضد دیادونې ده ، چې د کابل پوهنتون له زرو زیاتو محصلینو هم پرون د هغې 

الریون وکړ، چې له مخې یې د دغه پوهنتون د ټولنیزو علومو رییس او یو استاد له دندې لرې 

 {.شوې دي

 

 
 
 
 
 

  


