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 دیلشکر نساز یاهیشاگردان را س
 

 یاه ییمکتب در گردهما شاگردانندارد. بردن  یو اخالق یقانون یمبنا چیاز شاگرد و معلم معارف ه یابزار استفاده  
جامعه  یاسیبه معارف و فرهنگ س یکالن ضربه   کنند، یم یسخنران استمدارانیکه س ییها و در مکان یاسیس
 . درشوندینم یاسیس یهاشیلشکر هما یاهیمکتب س دانشاگر ا،یو نُرمال دن کیکشور دموکرات چی. در هزند یم

ا لشکر بسازند و آنان ر یاهیاز شاگردان و معلمان مکتب س استمدارانشیکه س دیا دهید ایدن کیکدام کشور دموکرات
 .شودیواقع نم یزیچ نیو پاکستان هم، چن رانیدر ا یببرند. حت یاسیس یهاییبه گردهما شان لیخالف م

 

. در شد تیسنت ناپسند تقو نیخلق و قبل از آن ا کیرسم بد تازه ابداع نشده است. در حکومت حزب دموکرات نیا
 یها شاهنگیو از آنان به عنوان پ کردند یخلق، شاگردان مکتب را جذب حزب حاکم م کیحزب دموکرات تیحاکم
ها  اند، هنوز از شاگردان مکتب داشته یستیننیل تیحاکم که سابقه   ییها . حاال هم در کشورشد یاستفاده م یحزب

 .کنند یم یابزار استفاده  
کنند.  را متوقف یاسیس یها ییاستفاده از شاگردان مکتب در گردهما دیافغانستان با یدولت یها و مقام استمدارانیس

مزار، از شاگردان و معلمان  یاسیس ییدر گردهما روزی. دابدیادامه  دیشد، نبا جیکه در گذشته ترو یسنت ناپسند
حقوق  د،کن یم عیکه وقت درس شاگردان را ضا نیکار عالوه بر ا نیلشکر استفاده شده بود. ا یاهیمکتب به عنوان س

حق ندارد که از اقتدارش استفاده کند  یمقام حکومت چی. هکند یشاگردان و معلمان را هم نقض م یفرد یهایو آزاد
 .وادار سازد یبه انجام عمل لشیرا خالف م یو کس

 

 یها یئ. گردهمااندازد یخطر م شاگردان و معلمان معارف، جان آنان را به یلشکرساز یاهیس ن،یبر ا عالوه
 یبرا هدف بالقوه کنند، یم یسخنران یحکومت گانهیپا قدرت و بلند پر مداراناستیکه در آن س ییهاشیو هما یاسیس

شده  مداران استیمحافل استقبال از س بخش نتیکه ز یمرتبط با آنان است. در گذشته شاگردان یها طالبان و گروه
در بغالن،  مجلس نیشیپ نده  ینما ،یکاظم یدر مراسم استقبال از مصطف شیدند. هشت سال پش سمیترور یبودند، قربان

 .هم جان خود را از دست داد یکاظم یآقا ،یستیترور حادثه   نیشدند. در ا یشاگردان مکتب قربان
 

 تی. وزارت معارف مسوولندازدیحق ندارد، جان شاگرد معارف را به خطر ب یمدار استیو س یمقام حکومت چیه
و  کنند یمکاتب اعتماد م یها ها به وزارت معارف و اداره . خانوادهردیاز شاگردان را بگ یابزار دارد جلو استفاده  

نوع خطر  دارد که از شاگردان در برابر هر تیوولوزارت مس نی. افرستند یپسران و دختران خود را به مکتب م
 ازه دهد که شاگردان مورد استفاده  اج دیمسوول است و نبا یتیمعارف هر وال سیئبالقوه و بالفعل حفاظت کند. ر

 .رندیقرار گ یابزار
 

اجازه ندهند که از شاگردان معارف  دیبا یمل تیو امن سیباشند. پول یجد نهیزم نیهم در ا یتیامن یها خانهوزارت
 یلشکر استفاده م یاهیبه عنوان س یاسیس یها شیکه در هما یلشکر استفاده شود. اگر شاگردان یاهیبه عنوان س

 سیئو ر جمهورسیئداخله و معارف، مسوول خواهند بود. ر یها خانه شان را از دست بدهند، وزارت جان شوند،
که در آن از شاگردان معارف به عنوان  ییها شیدر هما دیدو رهبر با نیباشند. ا یجد نهیزم نیدر ا دیبا یئاجرا
هم حق  کند،یم یسخنران گردهمائی نیکه در چن یمدار استینکنند. هر س یشده باشد، سخنران لشکر استفاده یاهیس

 .دیکرده و هم جان آنان را به خطر انداخته است. از جان شاگردان مکتب محافظت کن عیمتعلمان را ضا
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