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 ؟چو کفر از کعبه بر خیزد کجا ماند مسلمانی 
 

 شاده عنوانی وزیر معارف افغانستانگامه سر  ن
 
 کانادا    ،نورعلی دوستنوشته  

  ۵۹۳۱میزان  ۵۱
  

 جاللتمآب حمرتم !
م را از او اااااح وا اااااوا  معاااااارف و دصاااااد انه و بااااادون چاااای   ر ااااای چشااااامدی

ایا  ه کاه در جریاان سافرم باشغنان بدخشان   ز معلمنی مکاتب ولسوالیگیر تبار و تأسف ان گیزند 
ازینکاه جاز ایا  کمکای باه  چاای ا  وور رو ای ام برای رچاایی از ناارا تی  ،ولسوالی مبال ظه رسید

ان گااخواسات  جناااب عاالی را کااه وخااری  مرجام و اولاانی مسا و  ایاا  ار  ،ایا  عزیاازان از تاوار  ااوره نبااود
باااه  یشاااواز روز  ااار از   ،فاااین ون  اااروره یافتاااه امدر  داماااان  ااار  ،مهیشاااه  ااار افت اااار کاااه مهاااه ی ماااا

باه مناسابت  لاو  ایا  صامیمانه تاری  ینیاا  و تایکاا   لبای ام تقادم و نااار  ام  افت ار معل  
تاا باشاد تاوجنی ،بیاان اام فشاردهبطاور  ،ماین  ماا و جناان ز مقدس به مهه ی معلمنی شرافتمندرو 

 د   گی به  ا  نابسامان معلمنی و معارف ای  خطه ی باستانی صور   
 
ونه گچوزار  حمرتم تعلی  و تربیه افغانستان میدار که بیان با اظنار تأسف عمیق  ابل  بل از مهه  

معلماانی و فار ااان  ی از کااای د  تعااداباای سرنوشااتی ( معلاا  و ۳۶۹)شااراید دشااوار کااار و زناادگی از 
رتی  و مطماا   تااری  ناایوی مطماا   و توانااای گکااه باازر ولسااوالی شااغنان  علماای دارالعلماانی  مؤسسااه ی

و شراید کاار را بار معلمانی زشاتک  و  گی الت زند  و چننی معارف کشور اند بی اطالح مانده 
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در برابااار  گیایااا  سااارزمنی کاااه امتساااان وطن رساااتی خاااود را در یاااام  اااا   دشاااوار زناااد باااا ا سااااس 
 ابال  باو    ،ا  رساانیده انادو مردم شان بدون اخذ معاه و چای  امتیاازی باار چاا باه ا با ردانگشا 
بااود و ساازگار وواچاد و ا سااس معاارف  اروری انصااف  ،عاادالتکاه باه چیجوجاه  باا رو یاه د  بدانا

رسااانیده میشااود کااه و سااایر مسااؤلنی طیاربد اچی مشاا گاابااه وهباار  اا     خادا کنااد کااه چنانی نباشااد 
یناد گمعاه میو ا افه تر ازون ش  ماه چر بعد از  ،دری  شرایدولسوالی شغنان معلمنی مکاتب 

عایاااد  گیدریافااات ننماااوده اناااد و جاااز ایااا  مااادر  زناااد ا اااافه از شااا  مااااه اسااات کاااه معااااه و فعاااال  
بااااا چناااانی ایاااا  ولسااااوالی و  اااای دولتاااای مؤسسااااا  دولتاااای ر دیگاااادر  الیکااااه ، ری چاااا  ندارناااادگاااادی

در اجااارای چااار باااا وجاااود ایااا  ماااد  زیااااد معطلااای جانکااااه بااااز چااا  مشاااکال  رو بااارو ایباشاااند   
جمبااور بااه  رداخاات رشااوه میشااود وازیاا  ایاا  ولسااوالی  ا معتمااد معاشااو معلماانی  ،اسااتسقام معاااه

با یاااادار شااااده یااااام بابااات معتمااااد کااا   اااات  بلاااای ازیاااا    ،دازناااادر مااادر  چزینااااه وناااارا بایاااد معلماااانی ب 
چاار  اادر معاشااا  معطاال   داده اساات    ااا  نوباات معتمااد جدیااد اساات  مامیلکااات  را از دساات

الیکاه شاراید انتقاا   او  باه یاام شوند مقدار  و  زیاد و تقا ای شیینی چند برابر میشاود   در  
 ر ااه چااای کوچاا  ( کااه مبقصااد باناا  )  خااانلسااوالی چااای ساار دی شااغنان از طریااق باناا  و او 

 ،چاااای کوچااا ذاری گیی باااه فعالیااات چاااای ا تصاااادی و سااارمایگخاااانواده چاااا ودساااترشاااد ا تصااااد 
باا تادیاه  ر اه چاای نقدیاه و رچنماایی چاای ساودمند در صنایم باومی و ملای  ،شایت از  یشه وران

 ،مایدا تصادی کار و فعالیت مینفعالیت چای سایر چا و ی اجیاد و طرز  یشاد  روژه گونگمورد چ
به یام ولسوالی چای سار دی   ،داود کرمیی رییس ای  بان  در و یت بدخشانحممد حمرتم به  و  

اجرا و  واله معاشاا   تا جاییکه معلوم استد   اما ممک  میدانی ای  بان  اند گکه دارای اایند 
 اارر  دساات اناادر کاااران ریاساات تعلاای  و تربیااه بدخشااان اای مشااروح بااه درامااد از طریااق ایاا  باناا  

کااه ا تصااادی   وبااه مشاکال طرفااه میوناد باه هبانااه چااای واچای میسااند و ازیاا  رو از چنانی اجرایاات 
بیااادلیل   تغااای و تبااادیلعالوتاااا   اایناااد   د توجاااه ااااینشاااریباااان میبادسااات و گباااه ون  بیجااااره نیمعلمااا
حتصایلی تعییناا ، شاراید معانی زماان بدون در نظر داشت  ،معلمنیکارمندان و خمصوصا     ،مدیران
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ر مشااکال  برناماه چااای از دیگادر یاام سااا  تعلیمای در جریااان میباشاد  کاهاخاال  اماور تاادریس  و 
راچااااد و وسااایله ساااؤه ازیااا  طریاااق هبااارتی  دسااات انااادر کااااران ایااا  سیاسااات   تعلااای  و تربیاااه میباشاااد

رمای را گبازار    ،استفاده از  ا  زار معلمنی که ناچار میشوند برای  فظ شغل شان رشوه ب ردازند
یکای  ای بطاور  این  بادو نفار ازان در یا   سات معلمای و یاا اداری شارم وور تار   براه انداخته اند

رفت و ومد چای   ،بدی  ترتیب  ،رددگکه منجر به مزایده داوطلبی میر مکتوب تقرری میدچند  دیگ
باااا و ااااز و شااانر فاااین وبااااد در ریاسااات تعلااای  وتربیاااه بدخشاااان داو طلبااای باااه  سااات  کاندیاااد چاااای

رشکسات شاده از و سارااام یکطارف متقا ای   ،باار رفات و ومادچنادی  بعاد از رشاوه مقادار مزایده 
جاز   وناه رویاداد چاا و دراماه چاای وا عای بطاور وشاکاراینگ صسنه ر ابت رشوه دچی خارج میشاود 

معلمانی بعضاا  بطور  الن شاده مهجنان   ردیده است گاجرایت  روزمره و اصو  است دام ای  اداره  
و   ،ماینادمینتبادیل و یاا ا اافه بسات دلیلای بادون ساه مااچی مکاتبی مقارر و بعاد از دو یاا  ا در ر 

طی از معاه   بلی خود شان تا در بد  مقرری جمدد مینمایند وادار را معلمنی ای  تعداد سر ااام 
صاااارف در معلماااانی ونااااه گمعاشااااا  ایاااا    والااااه اجاااارای صاااارف نظاااار ااینااااد  و ایاااا  دوره خاااادمت 

و خمصااور ریاساات عمااومی تعلاای  و تربیااه بدخشااان و مسااتوفیت کااار سااازی متفر ااه اسااتسقا نای 
 یاازو نفار  انگچنانی  الات تأساف باار بدخشااان خالصاه در تاأریم معاارف میشاوند   یاف ومیال 

سات تعلای  و تربیاه و یات اریدراداره  ابال یااد ووریسات کاه  مهجنان بطور  طم وجود نداشته است 
و باه مساتقالنه ایا  اداره شاعبا   لنیو چر کدام از مساؤ  ،ونه نظ  اداری بر رار نبودهگیجچبدخشان 

 مقام و یت ایباشند   انی منجمله گچی  ار  اتیتابم ا کام و دس  ،اودهاجرایت خود دخلواه شیوه 
و یات ) شانر فاین ر معلمنی ولسوالی چای سر دی که در فاصاله چاای دور از مرکاز گمشکل دی
اجسارت معلمانی مو وح ر  ،دارند و  البا  فا د راه ماشنی رو و وسایل ترانس ورتی میباشندوباد (  رار 

بااه کااه ی  توسااد ش صاابدخشااان در شاانر فااین وباااد میباشااد  ایاا  وظیفااه تعلاای  وتربیااه ریاساات در 
 ،است قیقت وزیر خمتار ی اوده ودر فمعر  معارفوزیر لعاده  ا فوم ٍیث ااینده به خود را اصطالح 
مادیریت چاای مکاتاب و مکارر وار باا وجاود ا کاام مقاام و یات و تقا اای گا  ایا  بزر ردداجارا میگا
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یی ازاخاااال  جریاااان گااامبنظاااور جلاااو  ولساااوالی چاااای سااار دی بدخشاااان ریاسااات چاااای تعلااای  وتربیاااه 
خمصوصاا   ،چا معلا ه ددر عوض  ا ر نیست  ،ردانی معلمنی و خمارج و زشا  سفرسرگ ،تدریس

معلماانی مکاتااب را راجساارت اایااد  در  الیکااه معلماانی طبقااه انااامب  تااا مبراکااز ایاا  ولسااوالی چااا رفتااه 
اه در یااام ولسااوالی چااای ساار دی فعااا  بااوده و ااااام رتنیتاای اناادیگننیتاای روشاا  و شاابکه ارت شاابکه ان
ه چاا تا  از صاور  باه د کاه بادی   سر دا  بدخشان ممک  میباشد ولسوالی چای یام در ای  کار 

معلمنی و معلمه چا با طی سفر چای  ر از رنج و طو نی به ریاست تعلای  و تربیاه بدخشاان وماده 
رچسا ار وظیفاه میشاوند کاه بطاور متوساد ا اافه دو بااره و بعد از روز چا انتظار مؤفاق باه راجسارت و 

ه معلمااانی باااید   ولااای سااافر بااارای جنااااب حمااارتم مساااؤ  راجسااارت روز رمسااای را در بااار میگااا( ۵۱)از 
 ونساال ونااوری دفرت بااا اخااذ ویاازه از طریااق بطااور مسااتقی  و یااا میتوانااد کااه ولسااوالی چااای ساار دی  

که  واچد بطور وسوده میسر سر دی  در شنر فین وباد از راه اشکاش  هبر ولسوالی تاجیکستان 
 ولی ای  جناب سفر به ای  ولسوالی چا را کسر شأن شان میداند  شده میتواند   

 
ر کمبود معلمنی مسلکی در سایر مکاتب ولساوالی چاای بدخشاان اسات گمو وح بسیار من  دی 

، وایااا    چااا  اکناااون در ولساااوالی شاااغنان ده چاااا تااا  از فار اااان دارالعلمااانی بطاااور بیکاااار موجاااود اناااد
(  ۵۱) ردیده که با وجود داشا  یان کار در مکاتب ولسوالی شغنان گبیکاری سبب ازدیاد متقا 

ی  هچاازار مااتعل  امکااان جااذب مه اا(  ۵۱) باااب متوسااطه بااا مشاامولنی ا ااافه از  ( ۵۱)ه باااب لیساا
  ریاست تعلای  وتربیاه بدخشاان در ماورد جلاب وجاذب و تشاویق دری  مکاتب ایباشد ای  معلمنی

ا دامی ناه ااوده اسات   بار خاالف معلمینای ای  فار نی که تعداد شان سا  به سا  افزوده میشود 
هتیااااه اااااوده انااااد در مکاتااااب را ارای سااااواد خصوصاااای و بعضااااا  اسااااناد حتصاااایلی تقلباااای را کااااه ا لبااااا  د

است دام اوده است   که بدی  ترتیب اکاریت مکاتب از معلمنی دارای ختصا  در علاوم سااینس 
ردد   کااه بادی  ترتیااب وینااده معااارف گاابای هبااره و علااوم اجتمااعی چاا  بطااور شاااید و بایاد تاادریس ای

 ی مواجه میباشد   ای  و یت با خطر جد
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 معااارف ی حماادودی چساتند کااه متأساافانه دامنگاایردیاد وا عیاات چااای عینااونجاه  بطااور کلیااا  بیااان گ
اه مقاما  حمرتم تعلی  و تربیه باه جمماوح ّاو ه ی اداره و کاار کارد چاای گو یت بدخشان اند و چر  

به مشاکال  و  روبلمناای عظیمارتی رو باه رو خواچناد شاد   ،تعلی  و تربیه بدخشان توجه بفرمایند
ی ناا  اذیری گو تااله خسات و برون رفت ای  ارگاان اایات مقادس کااربزر برای هببود به یقنی  که 

هباروزی و باه امیاد   که ااام شان کامال   یاتی و  روری میباشادخواچند داشت  رو را در در  ی  
           یوزی

 کانادا      نورعلی دوست
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