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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ اپريل ٢۵

  

  به ارتباط بازگشائی مکاتب در قندوز
يت قندوز تمام مکاتب  از طريق اخبار به مثابۀ يک خبر خوش مطلع شديم که در وال: کابل-١٣٩٧ ثور ٠۴ - سه شنبه

د يدر ھمان اخبار آمده است که اين بازگشائی جد.  باب می رسد، گشوده شده و به کار آغاز نمودند۵٠٠که تعداد آنھا به 

شنيدن چنين خبری و حاشيه . مکاتب برحسب توافقی است که بين وزارت معارف و طالبان محلی صورت گرفته است

  :ات آتی قابل بحث نباشدھ تواند از جدر اطراف آن وجود دارد، نمیکه ھائی 

باب آن که يا در حوزۀ  ٣٠٠ قندوز  تاجائی که از حواشی اخبار بر می آيد از مجموع مکاتب پنجصدگانه در واليت-١

  .تحت کنترول طالبان قرار داشت و يا ھم از طرف آنھا قابل تھديد بود، به دستور طالبان مسدود شده بودند

  :، علت مسدود شدن مکاتب را در دو نکته خالصه نموده بودند طالبان در ھمان زمان-٢

  . محتوای مطالب درسی که با افکار و اساسات قبول شدۀ طالبان در مغايرت قرار داشت- الف

  . نقش طالبان در تقرر و کنترول معلمان مکاتب و پرداخت مقداری پول به طالبان به مثابۀ حافظان امنيت مکاتب- ب

 اعالميۀ خود تذکار داده اند که آنھا مکاتب را با تحميل شرايط خود بر وزارت معارف، بازگشائی  طالبان اينک در-٣

  .نموده اند

ًالتقررش، فخر می فروشند که آنھا درب مکاتب را مجددا بر روی  وزارت معارف دولت دست نشانده و وزير جديد-۴

  .شاگردان باز نموده اند

کدام طرف دروغ بسازيم، چون نفس قضيه و انبی که کدام طرف راست می گويد  بدون آن که خود را وارد بحث ج-۵

نشان می دھد که اين بازگشائی محصول توافقاتيست که ھر دو طرف از ذکر آن خجالت می کشند، به ھمين اساس، بحث 

  : توجه نمايد، بايد از خود و ديگران بپرسيمھای حاشيه ئی و جانبی را بزرگ می سازند تا سازش آنھا کمتر جلب

در بازگشائی مکاتب ھم محتوای درسی مورد  از قرار معلوم چه دولت دست نشانده اعتراف کند و چه ھم انکار، - الف

فق نشان می دھد که فرزندان معارف گذشته ااين تو. نقش آنھا در استخدام معلمتأئيد طالبان مورد پذيرش قرار گفته و ھم 

، "آفتاب به دور زمين می گردد "،"زمين بر شاخ گاو است و گاو بر پشت ماھی "بعد از اين بايد بخوانند کهکه ز آن ا

تبعيض اصل قرآنی "،  "سمان و ھفت طبقۀ زمينآکائينات يعنی ھفت طبقۀ "، "قلب انسان مرکز جھاز تفکر انسان است"

معلم شان  ... و..." خدا در عرش بر باالی تختی"، "است، زيرا خدا فرموده بعضی تان را بر بعضی تان برتری داده ام
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ته، آنچه برايش مھم است اسالميت است آنھم اسالميتی که با طول شکه برايش انسانيت ھيچ ارزشی نداھم يک طالبيست 

  .ريش اندازه می گردد

است که چند واليت را به طالب بسپارند؟ قندوز و رياست تعليم " گلبدين" آيا اين توافق پيش درامد ھمان طرح - ب

و شرکای قدرتش " باندارگ"تر است نوشت آيندۀ ده ھا و صدھا ھزار کودک و نوجوان برای دوام قدرت وتربيۀ آن يا بھ

  در داخل و خارج بايد قربانی گردد؟

ورت علنی و در چوکات ادارانش می پذيرند که بعد از اين معاش ماھوار طالبان را به صب دولت دست نشانده و - پ

  ھای مربوط بپردازند؟وزارت خانه 

  ....آيا اين اقدام و توافق در ارتباط با بمباران مدرسۀ ولسوالی چھاردرۀ قندوز و سونامی تبليغاتی برای آن است و يا -۶

  ...و   شخصی خود می دانست، در اين توافق چه نقشی داردکه زمانی قندوز را ما" گلبدين" شخص -٧
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