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گراميداشت از مقام واالى معنوى داكتران و همكاران طبی شان
در اوضاع

کنونی که جامعه ما در عمق بحران ناشی از جنگ قرار دارد و روزانه دها هموطن بیدفاع ما به

خاک و خون کشیده میشوند ،شیوع ویروس کرونا نیز میزان ضایعات ووفیات چشمگیر درشهر ها و مناطق کشور را
تحت سایه قرار داده است .با درد و انده که حتی تعداد از داکتران که بخاطر ادای دین مسلکی و خدمت و شفا یابی
مریضان مصاب به کرونا  ،با قلب گرم و روان و احساس عالی انساندوستی شتافتند ،خود قربانی این ویروس گردیدند
که تعداد از این خادمان وطن در راه خدمت به انسان و انسانیت و مبارزه برای ادامه حق حیات هموطنان شا ن
درجه واقعی شهادت را از آن خود ساخته یاد و نامهای های شان جاویدانه گردیدند.
حرمت به خادمان صادق وطن و احترام به مقام واالى انسان و انسانیت است كه مبین فضیلت در جامعه مى باشد .
نابودى كامل زمانى بسراغ یك جامعه مى اید كه :

نسبت به مقام ملكوتى مادر  ،معلم و حرمت به خادمان صادق و جانثار وطن در عرصه هاى مختلف بى مباالتى صورت
گیرد .
در احوال نا هنجار و پر منجالب كنونى كه مردم مظلوم و به عزا نشسته ما  ،آ ماج افیات و بلیات متعدد قرار دارد و
حفظ جان و زندگى و دفاع از حق حیات مردم بمثابه اولى ترین رسالت و منحیث مكلفیت انسانى  ،اخالقى  ،قانونى و
همچون وظیفه شهروندى در برابر دولت و مردم ما قرار دارد  ،همانطوریكه منسوبان شجاع قواى مسلح کشور ما در
خط مقدم دفاع از وطن و مردم میرزمند  ،داكتران و كارمندان عرصه طب نیز در دفاع از زندگى و حق حیات مردم
مستمند در خط اول دلیرانه و شب و روز تالش خسته گی ناپذیر دارند و همانند قهرمانان قواى مسلح  ،جانثارانه
قهرمانى مینمایند .
ولى هیهات  ،افسوس و صد افسوس !
كه دولت و هم جامعه مدنى  ،نهاد هاى اجتماعى  ،فرهنگى و سیاسى حرمت الزم را در مقابل این خادمان صادق وطن
انجام نداده اند و حتى با كم مهرى و در مواردى نسبت به این سرمایه هاى معنوى كشور تحقیر و بى حرمتى انجام یافته
است .
بدینرو :
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ،ضمن طرح این موضوع  ،حرمت مستدام به خادمان صادق وطن در عرصه هاى
مختلف را  ،منحیث یك وجیبه همیشگى شهروندان و هموطنان عزیز مطرح و خواهان نهادینه شدن و تبدیل ان بیك
فرهنگ متعالى مى باشد كه خوشبختانه با ارزشهاى تاریخى  ،دینى و فرهنگى ما مطابقت كامل دارد .

در مجموع و بویژه در احوال شیوع آ فت كرونا  ،چپن سپیدان افغان ثابت ساختند كه به سوگند " بقراطى " شان  ،بمثابه
خلف الصدقان معلم بزرگ ( ابن سینا ) وفادار بوده  ،كه همانا جوهر اعلى انسانى و وجدان طبیب اگاه و تقدس مسلكى ،
وقف و فداكارى بخاطر نجات زندگى انسان مستمند مى باشد .

انجمن حق وقدانان در حالیكه در برابر خدمات فدكارانه چپن سپیدان اداى احترام و روان پنجاه و نه داكتر جانثار وطن را
شاد میخواهد  ،مطابق به ارزشهاى جهانشمول حقوق بین المللى به انان :
بحیث مدافعان بزرگ و راستین حقوق بشر  ،حرمت میدارد و بخاطر تبجیل شایسته از مقام واالى شان  ،موارد اتى را
به دولت افغانستان  ،جامعه مدنى  ،نهاد هاى حقوقى  ،اجتماعى  ،فرهنگى  ،سیاسى مطرح مینماید :
 در اینده نزدیك باید روز تجلیل و تبجیل از داكتران و كارمندان عرصه طب در تمام كشور مشخص گردد . منار یادبود از داكتران و كارمندان عرصه طب با ذكر اسماى شهیدان شان اعمار گردد . به فامیل هاى داكتران شهید رسیدگى الزم و كمك انجام یابد . كمك ها و معاشات اضافى براى داكتران و كارمندان عرصه طب پرداخت گردد . رسانه ها و مطبوعات باید پروگرام هاى ارجگذارى ازاین قهرمانان را تنظیم نمایند . اسناد تقینینى نافذ گردد كه هرگونه بى حرمتى به چپن سپیدان ،مستوجب مجازات باشد .یاد این شهیدان وطن جاویدان و گرامی باد
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