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 ۲۰۱۵جنوری  ۲۵

 

 

انساان  علم ومعرفت  و نو اندیشان پر از ساازو رار  دوست داران قلم وصاحبان   

چناد دادمت راریان شعری پیرامون کلمه مقدس معلم نکاات  هجرتو انسانیت دردیار

 شما عزیزان تقدیم میدارم:
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 وطن داروحقیر است       گدا گر وطن رمیرد امیر است امیر ری

 

معلم ترسیم کننده جامعه انسان و انساانیت و تببیاک کنناده حاک ررراطاب رار رنیااد      

غلبه رزوایای تاریک ادوار تاریخ را در نظر داشت کلمه ررتری معنویت رار مادیات 

 رنده می رزمد.و ریرون رفت از حالت رکود و تاریک ، جهالت رر رنیاد منبک کو

 

ررای ترریه نسب جوان کشور از میتود و شایوه هاای ملتلاث مساب ساند ررناده علام  

ومعرفت از ارتداء تا انتها رایک زندگی دیلای سااده مای پاردازد و داود را راا غاذای 

معنویاات تسااکین ماای رلشااد و توکیااد ماای ورزد کااه یرانااه جامعااه پیشاارفته عاااری از 

یرویند که ن گفتار های معلم گره می دورد. مپیرامو هرگونه تبعیض و تعصب ملی

انساان هاا ه علم ومعرفت، فرهنگ و حفاظت فرهنگ را ر معلم معمار جامعه روده ،

ارزانی میدارد ورا آغااز کلماه الفباا ، صابر و حوصاله را دساتور داود قارار داده از 

سن پاسداری نموده را گرفتن دسات شااگردان داورد سان  دورد پاکی و صفایی اوالد

ماا وشاما ی ه جهت ترسیم نقشه افغانستان و ریان کلماه افغانساتان وطان مشاتر  هما

رقاام میزنااد و ادام ساانم دادن و احتاارام رااه رزرگااان را وظیفااه دااانری ماای  ساات راا

ه مغاان مای آورد وراراه اوالد وطان راه رسا میتود و شیوه های تادری  را راسپارد و 

ساوی پیشارفت و ه جامعاه را راصداقت ، راساتی ووطان دوساتی توکیاد مای ورزد و 

ازهرگونااه تعصاابات ملاای و رااین المللاای رهنمااایی نمااوده مزایااای علاام  یترقاای عااار

ه اولیای شاگردان واز طریاک آنهاا راه شاگردان وازطریک شاگردان ره ومعرفت را ر

اگردان شااه ، رااوطاان ه کش مینمایااد و ترانااه ی عشااک و عنقااه رااشااجامعااه زیساات پی

ی جمعاهاای  تسادگام و یکبرفاه کناار میارود وراه نش تدستور داده و دود از سیاس

اشااترا  نمااوده مااردم جامعااه را رسااوی وطاان دوسااتی و رردااورد عادالنااه و کساارت 

گرایی دعوت مینماید و از مبالعه ادبار و جرایاد رماردم ما ده مای دهاد و ررداورد 

دود را رشیوه های دواست مردم عیار سادته مبارک زماان حرکات نماوده راه هاای 

سااازد و رتشااکیب شااورا هااای  نجااات انسااان را شااامب پاانن روزمااره دااود ماایعلماای 

شااامب  را شااورا دساات یازیااده پیشاانهادات مااردم را رااه ت مااردموداگوژی و دعاایااپ

پننهااای روزمااره دااود ماای سااازد و شاایوه هااای عملاای آناارا مبااارک دواساات زمااان 

 آنها احترام میرذارد.ه جستجو نموده و ر

 

سااات معاااه دباااام مااای نمایناااد و اقعاااو چناااین اگذارجامعلااام را معماااار و رنیااااد     

 یدشت اول رجای مناسب گذاشته شود، جامعاه رساوی پیشارفت و ترقا درصورتیکه



 

شغنان سیماینشرات اداره                                              3                                          www.shughnan.com 
 

و عااری ازهرگونااه تبعاایض و تعصااب قااومی عارو اناادام نمااوده دباارات شکساات 

 دهد.میریان زیر را دستور دود قرار  ه میشودددرآن کمتر دی

 

 ج        تا رسریا می رود دیوار کجگردشت اول  نهد معمار ک            

 

رنو قارب گفتن و یاد آوری است که معلم ملیت، اقوام قوم و قبیله ها را رااهم آشاتی     

داده فاصله ها را نزدیک نموده را یک ملت قوی ویک پارچاه توجاه جادی مباذول و 

مبارزه علیه هر گونه تعصب و تبعیض سرمشاک داویش قارار میدهاد و دواهاان آن 

ررویات علاام هماه گااان ، نیات نیاک و ه کاه ماردم سااالری در جواماای رشاری رااسات 

ومنبک استوار می راشد. دیاده شاده رع ای از معلماین و معلماات راا اساتفاده ازکلماه 

نمااوده چهااره پااا  معلاام را ریااک چهااره آلااوده تبلیاا  نمااوده  سااتفاده هااای سااوءمعلاام ا

داماه داده وی هاای داود امیلواهند میان معلام وماردم فاصاله ایجااد نماوده راه تاک ر

ساات جامعااه را رکجااروی هااا سااود میدهااد و درس ملااالث وانمااود سااازند کااه معلاام ا

سات کاه داند در حالیکاه چناین نیسات. معلام ااسنمی را رشاگردان جزء پنن دود می

ن ارج میرذارد. متوسفانه در سه ه آصداقت ، ایمان و وجدان اسنمی وجود دارد و ر

و همه جانباه رفراموشای ساپرده شاده در ماارین دو سانگ  دهه جنگ چنین امر علمی

ترقای فراء گرفنتاه و شاهرها عناصاری رناام  جات را ریسوادیه آرد شدند، یعنی قری

پسند؛ هر دو معلم را رکشتارگاه رردند و فاراراز وطان نمودناد؛ نموناه هاای آنارا در 

یاک لقماه ناان  پیادا کاردنهای اروپا، امریکا مشاهده میکنیم که  آنهاا رلااطر کشور 

 رکار های شاقه و دور از مسلک و پیشه دود سرگردان می راشند. آنها زندگی اقوام

راندازه ای دورد سادته اناد کاه قاوم پرساتی جمعای رقاوم پرساتی  را ساکن افغانستان

انساان را علیاه انساان دیرار تحریاک نماوده و از  تبادیب نماوده ، کوچه ای و قریاوی

 عمب کرد دود دوش حال اند.

 

 ۷اما رعاد از پیاروزی  پ  راید معلم را قارب وصث و عاری از سیاست دانست.     

والد وطن گویا شما ا همعلمین از مدرسه ها و مکاتب در جریان درس ر ۱۳۵۷ثور 

زناادان هااا راارده شااده راادون محاکمااه و پرسااان و ه در حاازم ثباات نااام نکردیااد گفتااه راا

ل رادون ناام ونشاان گمناام مای ریلبر از علم ومعرفات و منباک انساان دوساتی تاا حاا

 رشامول فامیاب هاای شاان وقتاو ان وراشند واز انها کدام قبر نمانده تا دوستان و عزیز

فوقتو پاسداری نموده واز کاار ناماه هاای آنهاا احتارام و یااد آوری مای نمودناد چناین 

درازان و منکر ازشیوه های درست علمای شاان  -عمب  و دور از علم ومعرفت یب 
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که سرنوشات مناورین و روشانفکران متادین و دادا پرسات کاه هماه از راعث آن شد 

تید که جای سواد را ریسوادی گرفت در محاکمه وجدان می ترسیدند ردست کسانی اف

ثااور و رعااد از آن  تفنااگ و زور گااویی کااه گویااا حااامی و پشااتبان  ۷دوران حاکمیاات 

یدند و کشاور اسنم جلوه داده در عرصه سیاسی ، نظامی و اجتماعی حکمفرما گرد

را رمیدان تک تازی ، جهالت و منکر از علام و معرفات مبادل نماوده رهاار ماردم را 

دروشان تبدیب نمودند و داود را در چوکاات اسانم و  عوو سرسبزی رمیدان سیب

  حامیان اسنم قلمداد نمودند.

 

ریاااد دارم صاادا هااا معلاام در جریااان جنااگ هااای تنظیماای رلاااطر رفااتن رمکتااب و  

د وطن شهید گردیده اند؛ حتی نعش هاای آنهاا در سار  هاا و کوچاه هاا تدری  اوال

کاه :  نادمدت چند روز ردون جناازه و دفان ماناده راود. و رااالی ساینه آنهاا نوشاته رود

کارده هاای ماا از ررکات  جای توسث است کاه تحصایب ! جنازه راین کافر روا نیست

یب از روز شهادت معلم سهم وی را تجلمعلم آمودتند. دیده می شود آن آدم کشان حرف

گرفته و عملکرد آنها را ستایش مینمایند در حالیکه پرسیده شود از آن جنام که چاه 

راعااث شااده راه مهاااجرت را پاایش گرفتااه و پناهنااده کشااور هااای ریرانااه شااده انااد و 

پیشه ، تحصیب و رشته سرگردان رکارهای شاقه می راشاند  درینجا دور از مسلک ،

روغین ره آنها مهر تویید می گذارند. جای رسیار شرم آور و تاسث و ره القام های د

است کاه تحصایب کارده هاای جامعاه ماا در دادمت چناین افارادی قارار میریرناد کاه 

یات پنداشاته میلواهناد آفتاام را راا پیشرفت روده راطب را رر حک اولو دشمن ترقی و

را تااریخ ثبات و معلام در دو انرشت پنهان کنند؛ ریلبر ازآن اند که تمام اعماال آنهاا 

هاا را رار مان ناوالد وطن تدری  نموده، چهره ظالمانه آه جمی پنن درسی دویش ر

سادته عاملین  آنها را رشناساایی میریارد. رراذار علام ومعرفات رتاراد و معلام رقامات 

پیشاارفت ترقاای و عاادالت  و صاالد دوسااتی راارادری ررارااریرسااا ، پاای قاااتنن راارود 

 یده مان در ف ای آسمان افغانستان ردردشد.اجتماعی رجامعه رنجد

 

 دواننده گان محترم!    

منظاورم راارای آنعااده معلمااین واساتادان میباشااند کااه رااا شاکم گرساانه وپااای پیاااده و    

غذای معنویت قناعت نموده ، شیوه هاای ه رفتند و ر داشتن لباس ژولیده رتن رمکتب 

دبارات جاانی و ظیفاه داود وطن را قباول زحمات و د اواله ا رش رآموزش و پرور

راروی تلتاه سایاهخ رلوانیاد الفباو و رروییاد رناام دادا  کاه  را دانسته و توجه شاگردان

و  سات راا توجاه رااین کلماه کاه قلام را رساند معلامهمه مللوقاات جهاان ا ه گارآفرید
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لحاف معلام  ومکتاب را داناه معلام تشابه نماوده ، دعااگوی جاان ودارد، کتام را ره 

لمه معلام میباشاند . پا  رایاد در صاورت صافات فاود الاذکر معلام که شرف ، آررو ر

 د.راید نکات آتی را جهت موفقیت دویش در نظر داشته راش

 

وه نبااک وریااان، حاکمیاات افکااار ریبرفاای، پاانن درساای ماانظم، ارتکااار و عمااب ، قاا   

شاااگرد، ه قادرت تصامیم گیاری، رشااته و مسالک، روحیاه دلساوزی را رااالی درس ،

تکااار و جارجااا سااازی شاااگرد یااعیث رجااای مناسااب، صاابر و عشااک و عنقااه، ار

حوصله، روش تدری  رزراان سااده، افهاام وتفهایم در طارز شایوه هاای رکاار رارد و 

آن ارج ه ار نامیاد وراگاتببیک عملی آن را میتود های گوناگون میتوانیم معلم را آموز

 گذاشت. 

 

واقعای کشاورما ثبات راگذشت زمان این همه جعب کاریها در سینه و طن پرستان     

؛ عاوو م امون تااریخ تادری  دواهاد شاد و ق ااوت ماردم و رنسب جاوان کشاور

 ثبت دواهند شد. قبیله ساالری در محکمه وجدان مسب دانه قیمت رها رناررعملکرد

 

 دوستان  محترم، فرهنریان عزیز و قلم ردستان صادد و راستکار وطن!   

ه جنگ رمیان آمده نستان در سه ونیم دهرهمه گان معلوم است هر تحول که در افغا  

و محباوس نمودناد و ردساتان ناپاا   شاهید را م روده و معلامجر و تکلیث معلزراعث 

دویش رروی معلم حمله ور شاده زراان و دسات معلام رارریدناد کاه گویاا  دیرار گا  

ه از نوشتن و گفاتن نزند و ننویسد؛ زمانی فهمیدند که معلم عالی مقام دیرر گنگ شد

م واقعیت پای دود تماه از زندان ها رها نمودند غافب ازآنند که معلم ر مانده رعدآ راز

ست! ررذار علم ومعرفات موده میروید : عمر ظالمان کوتاه ادر زمین نوشته ن  هارا

و صاالد در ف ااای افغانسااتان رتارااد؛ ظالمااان و یاااران شااان رکمااک راااداران دااارجی 

 کوتاه گردد. 

 خ   احترام                                                    

 


