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  دانشجوي پلي تكنيك به حامد آرزاي رئيس دولت افغانستان١٠٠نامه 

 

 
 

اآنون آه شرايط را براي ادامه تصحيل و :  دانشجوي پلي تكنيك در نامه اي به رئيس دولت افغنستان گفت ١٠٠بيش از 
هم آمدن شرايط و ايجاد زمينه تحصيل در فعاليت در مرزهاي جغرافيايي خويش مساعد نمي بينيم آماده ايم در قبال فرا

 .دانشگاههاي معتبر در سازندگي آشور همسايه خود بكوشيم 

 
 1381 دي 11 چهارشنبه

 
 

 رياست محترم دولت افغانستان 
 جناب آقاي حامد آرزاي 

 
انشجويان پلي وظيفه خود مي دانيم آه به نمايندگي از جويندگان دانشو پويندگان راه آزادي و به عنوان جمعي از د

تكنيك تهران شادماني خود را از رهايي ملت افغانستان از بند جنگ ، خونريزي ، بي عدالتي ، جهاالت مابي متعصبات 
خرد ستيز و به تبع آن هرج و مرج داخلي بيان داريم و اميداوريم به برقراري صلح و خردورزي ، اين موهبت هاي بزرگ 

بي شك ذره ذره خاك آشور شما ، گواه رنج ها و دردهاي . مه منطقه باشيم الهي و دستاوردهاي عظيم بشري در ه
 . مردماني است آه سالها به جرم پي جويي عدالت وآزادي طعم تلخ جنگ و خونريزي را چشيده اند 

 
 آنچه آه امروز تحت نام افغانستان به جنابعالي و دولت متبوعتان به ارث رسيده بي گمان ميراث شوم خودآامگاني

 است آه منافع ملي و مصالح ملت افغانستان را فداي طمع ورزي ها زياده خواهي هاي خود آرده بودند 
 

لشكر آشي هاي ارتش سرخ شوروي ، حكومت متعصبنه و جهل آميز طالبان ، از ميان رفتن سرمايه هاي عظيم ملي ، 
ر انديشه ها واستعدادهاي فراواني آه مي دانشگاه ها و صنايع تخريب آبادي ها شهرها روستا ها و از همه وخيم ت

 مين رفتن شخصيت هايي همچون مهندس ، احمد شاه توانست از افغان ها چهره اي متفاوت بسازد و همچنين از
 . مسعود ، همه و همه مصيبت هايي است آه مردم افغانستان در اين ساليان متحمل شده اتد 

 
البته مي دانيم آه هنوز هم انديشه هاي پليد در پي سو استفاده از اين ملت رنجديده اند ولي اطمينان داريم آه اراده 

 . ن اين توطئه هاي شوم را نيز از بين خواهد برد پوالدين ملت افغانستا
 

ما دانشجويان ايراني خود از يزرگترين قربانيان جنگيم نسل ما نسلي است آه هشت سال جنگ وخونريزي را ، آه 
سالهاي . موجب از بين رفتن زير ساخت هاي اجتماعي واقتصادي آشورمان شد ، در ساليان آودآي تجربه آرده است 

 .  آينده اي پر از ابهام و گذشته اي پر از سوال برايمان به جا گذاشته است تاريكي آه
 

امروز وظيفه مي دانيم آه تالش و آوشش پدران و مادرانمان را قدر نهيم آه ساماني هر چند حداقلي براي ما مهيا 
ه دانشجويان و متخصصان ، نموده اند ، اما چه سود آه برآيند رفتار هاي نسل گذشته شرايطي را فراهم آورده است آ

نه تنها قدر نمي بينند آه طر نيز مي شوند ، نه تنها نمي توانند حداقلي از رفاه را براي خود مهيا سازند آه گاه از 
 . بديهي ترين حقوق شهروندي نيز بي بهره اند 

ست آه مي خواهيم تجربيات خويش از اين رو. آنچه آه بر ما گذشت مي تواند بر برادران و خواهران افغاني ما نيز بگذرد 
 . را به گوش دوستان همسايه خويش برسانيم 
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 جناب آقاي آرزاي 
 

تجربه نيز نشان داده آه . ما دانشجويان ايران از نسلي هستم آه به داليل مختلف حساس و مسئول تربيت شده اند 
 بوده ايم و اآنون آه شرايط را براي ادامه تصحيل و در صورت فراهم بودن امكانات و آنگاه آه غم نان و آزادي گذاشته توانا

فعاليت در مرزهاي جغرافيايي خويش مساعد نمي بينيم آماده ايم در قبال فراهم آمدن شرايط و ايجاد زمينه تحصيل در 
 . دانشگاههاي معتبر در سازندگي آشور همسايه خود بكوشيم 

 
تواند به شكل رسمي ما را در سازندگي افغانستان سهيم متاسفانه سياست خارجي آشور ما به نحوي نبود آه ب

سازد به همين جهت ما آه همواره همزبان و همدل با مردم افغانستان بوده ايم به صورت غير رسمي همكاري خود با 
دولت و ملت افغانستان را اعالم مي داريم و از درگاه خداوند متعال گشوده شدن دريچه هاي آباداني ، آزرادي و 

 تقالل براي آشور عزيزتان و همچنين توفيقات جنابعالي را مسئلت داريم اس
 

 جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرآبير 
 پلي تكنيك تهران 
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