
څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   د لیکوال خپل نظر لیکنه  هره   
با ذکر مأخذ آن آزاد است  « افغانیسعید  صلح و تفاهم موالنا  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
 

 راغالست! ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، موالنا سعید افغاني : د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 «  غفوری  » نورمحمد    

 میالدی ۳۱۰۲   ون[ج ۸  :  تاریخ نشر

 

 

الرحیم نمبسم هللا الرح  

 

 اعالمیه جبههُ نجات از بحران
 در مورد رویدادهای جاری در پوهنتون کابل

 
شهر کابل  ۹/۲/۰۲۹۳مورخ   

 

کابوول از دنوودی بدینسووو شوواهد اعترادووات تعوودادی از محاوولین و اسووتادان در پوووهن ی علووو  پوهنتووون 

گ قوومی داده میشوود کوه کشوور موا اجتماعی است و در شرایطی به یک معضله تبدیل شده و به آن رن

مورد  موا در جریوان هور روز و کشوور هوای همسوایه قورار گرفتوه اسوت آماج مداخالت وسوی  و گسوتردهُ 

 .ما در نقاط مختلف کشور ما هستند مرگبار و جنایتکارانه دشمنان وطن و مرد شاهد حمالت 

 ی علو  اجتمواعی و سوایر نهادهوای رنگ دادن قومی و مذهبی به مشکالت علمی و اکادمیک در پوهن

علمووی و اکادمیووک موردیسووت کووه بووه تشوودید اختالفووات میووان اقوووا  بوواهم بوورادر کشووور مووا مووی افزایوود و 

 ین از آن سود می برند.دشمنان این سرزم

 

جبهه نجات از بحران در حالیکه دامن زدن به اختالفات قوومی و موذهبی بخاوور در مراکوز علموی و 

اکادمیک کشور را کار دشمنان مرد  و وطن میداند و از عموو  اسوتادان و محاوالن نوه تنهوا پوهنتوون 

هوی  جانوب خوارجی و داخلوی  کابل بلکه همهُ موسسات تحایالت عالی کشور صمیمانه می خواهد تابه

و عوامل آنها اجازه ندهند تا از طریق دامن زدن به اختالفات قومی و مذهبی در ایون مراکوز بوه اهودا  

 رزیالنه و شو  شان نایل آیند.

جبههُ نجات از بحران حل مشکالت موجود در پوهن ی علو  اجتماعی پوهنتون کابل از طریق مراجعه 

ح موجود در در پوهنتون ها  و بر مبنوای نوور  هوا و معیوار هوای قبوول شوده به قوانین، مقررات و لوای

 علمی در این مرکز میسر می داند.
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نه برخورد غیر اکادمیک و خال  نور  هوا و معیوار هوای قبوول شوده در قووانین،مقررات و لووایح گوهر

 .نه تنها حالل مشکالت نمیداند  را بیرون  این مرکز علمی و مداخله از

سووت کووه بوور معضووالت موجووود در ایوون پوووهن ی خواهوود افووزود و سوورایت آن بووه مراکووز علمووی و معتقوود ا

گر، کشور ما را به مشوکالت جودی و زیانبوار مواجوه خواهود سواخت و بوا توجوه بوه آن موی اکادمیک دی

خواهد توا بوه ایون مودوور  بور مبنوای نوور  هوا و معیارهوای علموی تسوجیل شوده در قووانین،مقررات و 

رسیدگی شود و نگذارند تا دشمنان وطن و مورد  موا از آن بورای نیول بوه اهودا  رزیالنوه  لوایح مربوط

 استفاده نمایند.شان سوُ 

 

 و من هللا التوفیق
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