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دوکتور محمد ظاهر عزیز

خیانت بر حکم اسالم
برای کسب تعلیم و خیانت به فرهنگ
بار دیگر ،تروریستان نا مسلمان و خائنان فرهنگ ،مزدوران بی فرهنگ خارجی با حملۀ نا انسانانه و خاینانه بر حکم
اسالم که کسب تعلیم و تربیه را بر هر مسلمان فرض میداند ،در مقر تعلیمات عالی وطن (پوهنتون کابل) با حملۀ
دهشت افگنانه به توصیۀ پیغمبر اسالم و ارزش های انسانی و اسالمی و حق دسترسی به تعلیم و تربیه ،بیش از بیست
فرزند جوان بی گناه افغا ن و استادان (محصلین پوهنتون کابل و تعدادی از استادان) را به شهادت رساندند و بیش از
بیست محصل را که بنا بر حکم اسالم مصروف تحصیل و تعلیم بودند ،زخمی کردند.
من به صفت معلم و پشتیبان کامل حق تعلیم ،حق زندگی و دسترسی به فرهنگ ،حملۀ وحشیانۀ مزدوران نامسلمان
خارجی را ،به حکم ارزش های انسانی و اسالمی ،حقوق بخوان و بگو ،بر فرزندان جوان مسلمان ،استادان نجیب
پوهنتون کابل ،تقبیح نموده ،اجرای این نوع اعمال تروریستی وحشیانه را از جانب هر کس و هر گروهی که اجراء
شده است ،لعنت خطاب می نمایم.
حملۀ وحشیانۀ تروری ستی بر محل تعلیم و تحصیل و کشتار محصالن بی گناه بر خالف ارزش ها و موازین اسالمی
و برخالف اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و برخالف منشور و اساسنامۀ سازمان تعلیمی ،علمی و فرهنگی ملل متحد
(یونسکو) که حق تعلیم و تحصیل ،نوشتن و حقوق فرهنگی را تضمین می نمایند و ارتقاء فرهنگ را در جوامع پس
مانده مانند افغانستان ضروری می دانند ،محسوب می گردد .این نوع حمالت از طرف کسانی طرح ریزی و در عمل
اجراء قرار می گیرند که از ارزشهای انسانی و اسالمی آگاهی ندارند و به صورت قطع ،دشمنان اسالم و مردم
افغانستان هستند و در تاریکی مطلق فرهنگی زندگی شرم آور دارند.
من هر نوع معامله و سازش را با مجریان این نوع اعمال تروریستی و حیوان صفت ،خیانت در حق مردم افغانستان
حساب می کنم .حق دسترسی به تعلیم و تربیه ،حق و اجرای تدریس و تعلیم فرزندان افغان از طرف استادان شریف
افغان و توسعۀ عمومی فرهنگ در کشور از طریق کسب تعلیم ،از دست آورد های شایستۀ نزده سال اخیر در کشور
ما است و نباید با انجام اعمال تروریستی و یا آرزوهای نا پاک گروه هایی که مدت ها در کشتار و تخریب وطن ما
با اشاره و پشتیبانی دشمنان این خاک شریف ،وحشیانه مصروف اند ،به زودی و آسانی از دست داده شوند.
مردم شریف افغانستان میدانند که ترورستان نا مسلمان ،همکاران و باداران شان به ارزشهای اسالمی عقیدت ندارند،
لذا ایجاب می نماید که همه مردم وطن ،با یک صدا خاصتا ً فرهنگیان در داخل وطن و بیرون از وطن در برابر
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وحشیان نامسلمان قد علم نمایند و به تکتیک های جاسوسان خارجی این گروه بی فرهنگ که قطعا ً به صلح ارزش
قایل نیستند و در تاریکی فرهنگی زندگی می نمایند ،بازی نخورند.
اگر عقل سلیم در دستگاه حکومتی جناب رئیس جمهور اشرف غنی میسر است و خواست مردم افغانستان را در
پروسۀ صلح که بنده با صمیم قلب آن را پشتیبانی می نمایم ،در نظر می گیرد ،به نظریات و کسب پشتیبانی فرهنگیان
افغان و تقویت وحدت و همبستگی صادقانه میان کافۀ مردم افغانستان مبادرت نماید.
فرهنگیان کشور میدانند که وحشیان نامسلمان و تروریست ها ،حمله های غیر انسانی شان را بیشتر از پیش نه تنها
متوجه کافۀ مردم افغانستان نموده اند بلکه کانون های فرهنگی و تعلیمی و مکاتب افغانستان را مورد حملۀ قرار داده
اند زیرا آنها در تاریکی و جهل زندگی می نمایند .مسؤولیت حکومت برای حفظ مراکز تعلیم و تربیه بیشتر از آن
است که مسؤوالن دولتی تصور می نمایند.
حق تعلیم و تربیه ،حق درس دادن و تقویت فرهنگ در کشور ،گفتن و خواندن ،یاد گرفتن ،فهمیدن و خبر شدن ،از
حقوق قرانی و انسانی افغان ها هستند که در کتاب مقدس مردم افغانستان ،قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان،
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و اساسنامۀ یونسکو به وضاحت کامل تذکر داده شده اند.
من دسترسی کامل به حقوق فوق را از حقوق هر انسان و هر افغان می دانم و می فهمم که با اجرای این نوع اعمال
وحشیانۀ غیر انسانی هیچ کسی نمی تواند این نوع حقوق را که در جملۀ فضایل و ارزشهای دینی و انسانی هستند ،از
ما بگیرد.
تکرارا ً باید بگویم که ادامۀ این نوع اعمال تروریستی علیه مردم بیگناه وطن که دایم در کشور ما صورت میگیرد،
توانایی دستگاه خواب بردۀ امنیتی و حتی توانایی کامل حکومت را برای ادامۀ حکومتداری خوب ،مورد سؤال قرار
میدهد .عالوتا ً حق دارم به صفت تبعۀ صلخواه و وطندوست کشورم سؤال نمایم که دستگاه خارجی که از چندی ،بیرق
تأ مین و مذاکرۀ صلح را بلند نموده اند ،این حملۀ وحشیانه را که حمله بر نظام فرهنگ انسانی است ،چرا تقبیح نمی
کند و با گروهی که در تماس است ،چرا این انسان کشی را در رأس مذاکرات خود شان قرار نمی دهد.
با صمیم قلب به بازماندگان و خانواده های شهدای راه حق محصالن عزیز و استادان بزرگوار وطن که در راه حکم
اسالم (کسب تعلم و تربیه بر هر مسلمان "زن و مرد" فرض است) ،ارتقای فرهنگ ،جان های خود را فدا کرده اند،
با حرمت تسلیت می گویم.

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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