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 12/03/2016         دوکتور محمد ظاهر عزیز
 سفیر سابق افغانستان در یونسکو

 

 نامۀ سرگشاده به جناب  دوکتور محمد اشرف غنی
 

 ترک به روی پسران مسدود باشد؟ -چرا دروازۀ پوهنتون موالنا افغان

 

 جناب محترم رئیس جمهور!

 لطفاً سالم و حرمت مرا بپذیرید.

در شروع این نوشته اظهار میدارم که من با شما خصومت شخصی ندارم. به شما به صفت شخص مکتب رفته و 

صاحب تعلیم عالی، احترام دارم. اما، در دفاع از منافع علیای کشور، با بعضی تصامیم و عملکرد شما، که در تضاد 

افع ملی کشور و یا در تضاد از حقوق مرد و زن افغان  قرار می گیرند، اختالف نظر جدی دارم. یکی از این از من

تضاد ها را که بر حقوق، هویت و شخصیت فرهنگی مردم افغانستان رابطه دارد، ضمن این نامه به شما اظهار می 

 .نمایم

رومی( را شنیدم، از اقدام حکومت وحدت  - الدین محمد بلخیموالنا جالل ) زمانی که خبر اقدام تأسیس پوهنتونی بنام

یکی از درخشنده ترین ستارۀ  نام نامی شاعر دانشمند و فیلسوف انسان دوست،ه ب یملی بر تأسیس پوهنتون جدید

فروزان معنویت جهان اسالم، در کشور زادگاه او، با صراحت تقدیر و اظهار سپاس نمودم. نوشتۀ من در روزنامۀ 

 .ای بیرون مرزی نشر و منعکس گردیدان ملی و تعداد سایت هآرم

تصور من از این اقدام دولت وحدت ملی این بود که دروازۀ پوهنتون جدید دولتی به نام نامی )موالنا جالل الدین محمد 

 رومی(، حتماً به روی همه فرزندان افغان )دختر و پسر( باز خواهد بود، فلهذا: - بلخی
 

 به صفتام را نه تنها تقدیر از مقام واالی بزرگ مرد جهان اسالم که در سیر تأریخ ارتقای بشریت این اقدمن  -1

متفکر، انسان دوست و صاحب فرهنگ عالی و شخصیت دوست داشتنی از طرف همه  انیکی از بزرگترین دانشمند

ح، فلسفه  انسان دوستي و ، محسوب کردم، بل در حقیقت تقدیر از مقام دانش، فرهنگ صلفرهنگ ها ظهور نموده

ي به دانش، برای همه، دانشي که فرزندان کشور ما و کشورهاي منطقه را به سوي حقیقت سر پذیرش حق دست

همکاری و همزیستی میان آنها، صلح و فرهنگ  خواهي، انسان دوستي، حقوق مساوی زن و مرد و حسن تفاهم،

 .انسانیت رهنمایي نماید، مي دانم

تحقیق و مطالعۀ ادبی، شعر، افکار، فلسفۀ انسان دوستي و فرهنگ عالي موالنا جالل الدین ام وسیلۀ با این اقد -2 

رومی نه تنها به منظور دسترسي به گنج علمي و فلسفي او بلکه براي شناسایي افکار و فلسفه  انساني،  - محمد بلخی
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ه کشور ما و مردم وطن، خاصتاً مردان افغان رومی ب - حقیقت گویي و فرهنگ بزرگ موالنا جالل الدین محمد بلخی

که سخت به شناسایي، قبول و پذیرش افکار و فلسفه  فرزند عالي مقام بلخ در جهت تکمیل شخصیت انساني خود ما 

 .ضرورت داریم، میسر خواهد شد

ما را به قبول مطلبي راهنمایي مي  رومی، جامعه   - یادگیري و تفهیم افکار و فلسفه  موالنا جالل الدین محمد بلخی -3

نماید که همه فرهنگ ها از همه جوامع کوچک و بزرگ صاحب ارزش و ستایش اند و هیچ فرهنگي از فرهنگ 

تفهم و تفهیم این حقیقت مردم کشور ما را به حقایقي نیز راهنمایي مي نماید که  دیگری باالتر و با ارزش تر نیست. 

وکراتیک میفرهنگي صاحب قدر هستیم که تکیه گاه اصلي و واقعي همبستگي اجتماعي د ما در کشور خود داراي تنوع

 هستند.

نام ه حیف و دردا که تصور من یک اشتباه بود زیرا اقدام دولت وحدت ملی را در جهت تأسیس پوهنتونی ب اما

مرد، یک اقدام غلط و بیجا و تجرید میان زن و  ترک( با اهداف سیاسی، تبعیضی -افغان -)پوهنتون نسوان موالنا 

ن که محض یک آاهداف پیش بینی شدۀ من غلطی های این اقدام حکومت شما را با ارتباط نام آن پوهنتون و  .میدانم

هان تفکر ج حرکت سیاسی، حرکت فرهنگی پسرفته و جدایی میان زن و مرد افغان است و هیچ گاهی با فلسفۀ و

رومی نزدیکی ندارد، به شما و هموطنان صاحب فرهنگ وطن در مطالب  –شمول موالنا جالل الدین محمد بلخی 

 زیر، روشن می نمایم:
 

شما که بار ها به تأریخ پنج هزار سالۀ افغانستان اشاره می نمائید، ایجاب می نماید که نام کامل موالنا جالل  اول:

ائید. در غیر آن به هویت و شخصیت آن رومی را بدانید و نام و هویت او را با حرمت یاد نم - الدین محمد بلخی

بزرگ مرد جهان اسالم بی حرمتی میگردد. در دیباچۀ منثور دفتر اول مثنوی که به قلم شخص موالنا جالل الدین 

ند به ان نیازمنا تو ۀو خود را معرفی میکند و میگوید )این بند، اته شده استنوشرومی  به زبان عربی  –محمد بلخی 

، محمد بن محمد بن حسین بلخی .....(. پس نام او جالل الدین محمد بلخی است. چون در قونیه لیرحمت خداوند تعا

شد، کلمۀ رومی در نام جالل الدین محمد بلخی، اضافه شده است.  نام روم یاد میه ها ب زندگی نموده که در آن زمان

 به مطالب زیر توجه فرمائید:

رومی، بهاء الدین محمد بن  - بدانند که پدر موالنا جالل الدین محمد بلخیجناب و مشاوران فرهنگی شما  باید آن -1

س در نامگذاری )پوهنتون پبود. موالنای بزرگ حسین ملقب به سلطان العلما مشهور به بهاء الدین ولد معروف به 

–ل الدین محمد بلخی گردد؟ به پدر او و یا شخص موالنا جال ترک( به کدام موالنا اشاره می –افغان  -نسوان موالنا

 رومی؟ 

دانید که تغییر نام بزرگ مردی مانند موالنا جالل الدین محمد  می ،شما که عالم امور اجتماعی و بشری هستی -2

است و این کار گناه بزرگ حقوقی، اجتماعی و فرهنگی محسوب  رومی در حقیقت کوشش در تغییر هویت او -بلخی 

 میگردد. 

دادند که به منظور شناخت بزرگی  وران شما و وزیر اطالعات و فرهنگ به شما اطالع میکرد که مشا ایجاب می -3

 –الی ادب موالنا جالل الدین محمد بلخی او با توجه به بعد انسانی و جهانی، اخالقی و اندیشه های پر فیض و هنر و

فتخاراً از طرف اینجانب در سال داشت خاطرۀ هشتصد سالۀ تولد مبارک این بزرگوار را که ا رومی، پیشنهاد گرامی

سومین اجالس کنفرانس عمومی سازمان تعلیمی علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(، به  میالدی به سی و 200۷
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پذیرفتند. لذا باید همه بدانند  ءرومی( ارائه شد، جهانیان با حرمت و با اتفاق آرا –نام )موالنا جالل الدین محمد بلخی 

 .رومی( است - که نام کامل این بزرگوار )موالنا جالل الدین محمد بلخی

 واالتر این که به منظور گرامیداشت و ارج گذاشتن به مقام عالی انسانی او و در جهت تکریم، ستایش و احترام -4

و مفکر بلند آوازۀ جهان اسالم که برای عظمت و مقام انسانی هدایای صاحب قدر به زن  ، عارف، فیلسوفاین شاعر

میزان  21الی  ۴و هفتاد و پنجمین اجالس شورای اجرائیۀ یونسکو ) صد مجمع یک ،و مرد به میراث سپرده است

نا جالل الدین محمد موالنام )ه برای نشر و اشاعۀ مدال خاص )طال، نقره و برنج( بشمسی( پیشنهاد اینجانب را 13۸۵

رومی(،  –)موالنا جالل الدین محمد بلخی  رومی(، به تصویب رسانید و یونسکو مدال ها را با نام کامل او –بلخی 

 .ییر نیستد. فلهذا نام او قابل تغمی شو و از طرف جهانیان به همین نام شناختهنشر نموده است. 

پوهنتون موالنا افغان ترک( باقی بماند، بعد از مدتی هنتون )پودانید که اگر نام این  به صفت مرد صاحب قلم، می -۵

ً  –نام )موالنا جالل الدین محمد رومی  به موالنا افغان ترک تبدیل خواهد شد و این کار مسخ نمودن نام و  بلخی( حتما

 رومی خواهد بود. –هویت موالنا جالل الدین محمد بلخی 
 

ترک( تنها برای دختران باز خواهد بود و در  - افغان – با این خبر تأثر آور که پوهنتونی بنام )پوهنتون موالنا دوم:

خواهند  گیری در چنین پوهنتون بی بهرهیتی، پسران افغان از تحصیل و یادجنسپیاده نمودن سیاست تبعیضی و جدائی 

بود، شما، یعنی رهبری حکومت وحدت ملی سیاست فرهنگی تبعیض جنسیتی و تجرید را میان زن و مرد افغان در 

است نوع سی یک موسسۀ علمی دولتی بنیانگذاری می نمائید بدون اینکه در موارد عوامل و عواقب تخریب کننده این

 با این تعریف:شده باشد در سطوح حقوق انسانی، فرهنگی و ملی مردم افغانستان فکر معقول 

بنیانگذاری سیاست تبعیضی جنسیتی فرهنگی و تعلیمی با افکار، فلسفه، تعلیم، گفته ها و توصیه های انسانی موالنا  -1

در حقیقت تعقیب و پیاده کردن سیاست  تبعیضی  رومی قطعاً مخالفت جدی و واضح دارد و -جالل الدین محمد بلخی 

 در یک دانشگاه علمی ملی، حقارت به تعلیمات و فلسفۀ این بزرگ مرد جهان اسالم است.

 رومی، در دفتر اول مثنوی تنها به مرد و یا تنها به زن خطاب نمی کند.  - والنا جالل الدین محمد بلخیم
 

 می کند شکایتها ی دایــز جو  می کند حکایتنی چون  ازبشنو 

 و زن نالیده انددر نفیرم مرد  ده اندـریـبـرا بـز نیستان تا مـــک
 

رومی پیام انسانی است نه پیام و فلسفۀ تجرید و جدائی میان زن و  -پس پیام و فلسفۀ موالنا جالل الدین محمد بلخی 

 مرد.

پسران افغان به هر مقصد و مرامی که باشد، حتماً روی ه ترک( ب -بسته کردن دروازۀ پوهنتون )موالنا افغان  -2

 برخالف  مفاد حقوقی مردم افغانستان، در قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان است.

تبعیض جنسیتی فرهنگی و تعلیمی، علیه اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق یونسکو علیه تبعیض عمل و یا حکم  -3

های فرهنگی یونسکو محسوب  کنفرانس عمومی یونسکو و دیگر میثاق1۹۶0 سامبر 1۴در تعلیم و تربیه، مصوبۀ 

 .میگردد

ها در ایاالت متحدأ امریکا زندگی نموده اید، حتماً از تأریخ سیاست تبعیضی و تجرید نژادی در  جناب که سال آن -۴

فرقی  ی گردد، هیچگر پیشنهاد سیاست تبعیضی فرهنگی در کشور ما عملاسسات تعلیمی آنکشور مطلع هستید. مؤ

 .ر ایاالت متحدۀ امریکا مروج بودنخواهد داشت از تبعیض نژادی که د
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نمایند  گان افغان این نوع اعمال تبعیضی جنسیتی را تقبیحنشمندان تعلیم و تربیه و نویسندامید است که فرهنگیان، دا -۵

 ی جامعۀ افغانستان اتخاذ شده است. منافع علیا چونکه این تصمیم محض در قالب یک حرکت سیاسی اما، در تضاد

های فرهنگی و تعلیمی پسرفته،  ، با سیاستبا حرمت یاد آوری می نمایم، که این نوع تصامیم و عملکرد ها -5

صحرائی و تقبیح شدۀ طالبان و داعشیان نزدیکی دارند و باید علیه ارتقای دانش، فرهنگ، تفاهم و همکاری میان زن 

 .شناخت حقوق مساوی شان محسوب گرددو مرد افغان و علیه  
  

 .پیشنهادات: در این زمینه من دو پیشنهاد ساده به دولت وحدت ملی دارم سوم:

نرا به صفت یک آنامگذاری نمائید و  رومی( - هنتون اعالم شده را، پوهنتون )موالنا جالل الدین محمد بلخیپو   -1

 دختر و پسر افغان، قرار دهید.پوهنتون ملی برای کسب تعلیمات عالی در خدمت 

اگر این پیشنهاد را نمی پذیرید، از شما التجا دارم که کلمۀ )موالنا( را به منظور حفظ هویت و شخصیت و احترام  -2

 رومی، از نام پوهنتون اعالم شده بردارید. –بلخی  به فلسفۀ انسانی و افکار جهان بینی موالنا جالل الدین محمد
 

 با احترام

 دوکتور محمد ظاهر عزیز 

  سفیر سابق افغانستان در یونسکو و اسیسکو

 

 


