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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

   کابل–عزيز نعيمی 

  ٢٠١١ جوالی ٠٧

  

  "؟!کشور مردم کور"، افغانستان "شھر مردان کور"کرمان 
  

 و به اميد آن که " آزاد افغانستان–ان آزاد افغانست"با سالم خدمت خوانندگان ارجمند و متصديان ميھن دوست پورتال 

" مؤمن زاده. ع"فضای بحث روی مسايل حياتی کشور ھمه روزه داغ و داغتر از روز قبل گردد، به اجازۀ جناب 

 اميدوارم دوستان ديگر نيز دگان ارجمند می نمايم،نمن ھم به نوبۀ خود چند کلمه به ارتباط مطلب ايشان تقديم خوان

  .سھم گرفته، بدان وسيله در قبال آيندۀ کشور مسؤوليت و جدانی و تارخی خويش را انجام دھنددر اين بحث 

اين .  کشاندن اجباری اطفال در دارالحفاظ ھا، پيشنھاداتی داشتندبه ارتباط" مؤمن زاده. ع"ھموطن عزيزما جناب 

بکلوريا گذشته است، به استناد اين  که ھمه در نھاد ھای فوق در معارف افغانستانخدمت  دھه ۴قلم بعد ازحدود 

 داده ام، به خود حق می دھم تا نکاتی چند به ارتباط بحثی را که گذشته و تحصيالت مسلکيی که در زمينه انجام

ايشان آغاز نموده اند بنگارم، اميدوارم ساير ھم مسلکان و آنھائی که در اين زمينه تحصيالت اختصاصی دارند، نيز 

  . ضمن تکامل بحث، کاستی ھا و کمبود ھای احتمالی نوشتۀ من را نيز مرفوع نماينددر بحث حصه گرفته،

 جوالی در ۶که به تاريخ " فشار بر اطفال و کودکان"زير عنوان " من زادهمؤ. ع"تا جائی که من از نوشتۀ جناب

  :د در کل دو نکتۀ اساسی را شامل می ش ايشانۀھمين سايت منتشر شد، برداشت نموده ام، نوشت

  .يکی کار اطفال در کل و ديگری چگونگی تربيت نسل ھای آينده

ھرگاه خواسته باشيم واقعبيانه نظر " کودک کار"کودک و يابه ارتباط قسمت اول، يعنی کار اطفال و طرح مسألۀ کار

ن سھيم ھستيم، به جرأت می توا" کودک آزاری"بيندازيم، صرف نظر از آن که ھمۀ ما به درجات مختلف در اين

  :گفت

افغانستان " منوط به جامعۀ افغانی چه در داخل و چه ھم در خارج از کشور به غير از پورتالدر سطح رسانه ئی

خودم به ھيچ رسانه ای بر نخورده ام که اھميت آن مسأله را درک نموده و سطری چند در آن "  آزاد افغانستان–آزاد 

قه مندی خودم و آنھائی که می شناسم و با ھم در ارتباط ھستيم به  بی پرده بنويسم يکی از داليل عال-مورد بنگارند

  .ھمين بکر گرائی و طرح مطالب جديد در عرصۀ رسانه ھای کشور است"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال
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نيز فرموده اند، اطفال به تناسب رشد جسمی خويش " مؤمن زاده. ع"خوانندگان عزيز، ھمان طوری که جناب 

دک دو و يا سه و يا ، ھمان طوری که يک کورفيت فکری معينی را نيز در خود رشد می دھند، به عبارت ساده ترظ

چھار و پنج ساله نمی تواند، با قھرمانان وزنه برداری سنگين وزن از لحظ جسمی رقابت نمايد و احياناً اگر کسی 

 کيلو وزن، قدرت عضالنی خويش را به اثبات ٣٠٠ تا ٢٠٠ تا با برداشتن  ساله بخواھد۶ تا ٢پيدا شود و از کودک 

برساند، ھمه کس به سالمت عقلی چنان فردی به شک خواھند افتاد، رشد ذھنی اطفال ھم متناسب با رشد سنی آنھا 

 و حق نداريم برای خود نمائی ھا، ھم چشمی ھا، رقابت ھای مزخرف و يا آزمندی ھای دور از رو به انکشاف بوده

  . که مطابق مقتضيات سن و سال آنھا نيستانی اطفال خويش را به انجام کارھائی وادار سازيمکرامت انس

  :از دوستان سابق بنمايمدر ھمين جا بی مورد نخواھد بود ھرگاه يادی از يک تن 

وبرخاست سالھا قبل، وقتی تازه پوھنتون را تمام و به مثابه يک اسيستانت به کار آغاز نموده بودم با دوستانی نشست 

در يکی از روز ھا که . داشتم که وقتی حرف می زدند، می دانستند چه می گويند و از آن گذشته چه بايد بگويند

ات می داد، يک تن از مود و ھريک از ما در مورد خاصی معل نمايشات جشنی دور می زصحبت به ارتباط

 اطفال و خصوص راجع به کار ھای محيرالعقولدوستان، نمايشات اکروباتيک گروپ ھنرمندان چينائی را ستوده به 

  .نوجوانان آن گروپ، ستايش زياد به عمل آورد

 که اميدوارم از گزند حوادث مصون و به سالمت باشند،" م. ع" ديگری آقایتوقتی صحبت آن دوست تمام شد دوس

  .رشتۀ سخن را به دست گرفته، مخالفت شديد خويش را با آن پروگرام اعالم داشت

" م. ع"نخست آن که ھمه می دانستيم که آقای:  و سؤال برانگيز بودخالفت از دو جھت برای ما قابل توجهاين م

 تمايالتی به جريان شعله جاويد داشته و از ديد ما نبايد به آنچه در چين می گذرد ديد انتقادی داشته باشد و در ثانی

الفت نموده  ھريک از ما از طرف خود با وی مخبناءً . چنان نمايش بزرگی را چطور می تواند، محکوم نمايد

  .خواستار توضيح بيشتر در زمينه گرديديم

  :با آن که سالھا از آن مکالمه و بحث می گذرد، مگرھنوز ھم طنين صدايش در گوشم می پيچد، وقتی گفت

 نمايشاتی برای من از اين که شما را با اين قضاوت ناراحت ساختم، پوزش می خواھم؛ اما از اين که گفتم، چنان"

ببينيد ما ھمه طفوليت را پشت سر گذشتانده ايم و .  زننده تر از آن نيافتم تا بيان دارممنفرت انگيز است متأسفم که کال

برای ما در آن سن و سال . ، عاليق خاصی را داشتيمھريکی از ما به تناسب امکانات و آزاديھای داخل خانه

ه دل ما می خواست می کرديم، آنچه دل ما می خواست می خورديم، ھروقت دل بزرگترين موھبت ھمان بود که آنچ

ھر وقت ھم دل ما می خواست بيدار می مانديم، برای ما ھيچ مھم نبود که تا ما می خواست می خوابيديم و 

ن را اقتضای آما ، ما با ھمان چيزی شاد و خوشنود بوديم که سن و سال بزرگساالن از چه بازيی لذت می بردند

  . داشت

اگر ھريک از ما با گذشتۀ خود خلوت نمائيم و اين را به ياد بياوريم که از کدام کاکا، ماما و يا بزرگتران فاميل 

 دوستان و محبان کسانی اند که اگر برای داشتيم، می بينيماز وی ترس توأم با نفرت يک خوش ما می آمد و از کدام 

  .بر ما خراب و جھنم نيز نمی ساختندرا ن دنيا دنيای کودکی ما چيزی نمی افزودند، آ

 با خود  رایوقتی از اين منظر به گذشته ديده شود و به اين اصل گردن بگذاريم که ھر سن و سال آزاديھای خاص

حمل می نمود، آزادی ھائی که در ھمان مقطع ارزشمند تر از تمام دنيا بود، آيا می توانيد فکر نمائيد که وقتی اين 

 سختی را پشت سر ھای حد اکثر ده تا يازده ساله موفق می شوند تا در چنين نمايشاتی حصه بگيرند، چه روزکودکان

گذشتانده اند، چه تمرينات طاقت فرسائی را انجام داده اند، به خاطر جلو گيری از يک گرام وزن اضافی در وجود 
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وقت به تمرين حاضر باشند  ن که سرآبه خاطر  شان، چه گرسنگی ھا و رژيم ھای غير انسانيی را متحمل شده اند،

 بايد ، نيافتهچگونه از خواب شيرين بيدار گردانيده شده و حتا فرصت اين که به اسباب بازی دلخواھش نظری افگند

 شيرين کودکی که می بايست فارغ از ھر نوع ادا و اطوار تشريفاتی و با به راه می افتاد، در تمام آن دوران کودکی

کامل زندگی می نمود، به مانند يک حيوان سرکس و چه بسا به جای آن به خيز و جست تشريفاتی وادارا آزادی 

ساخته شده است و در يک کالم بزرگساالن به خاطر خوشنودی و سرگرمی خود، طفوليت وی را دزديده و به يغما 

می تواند نفرت انگيز باشد، زيرا شرکت ما ؛ باز شما ھم با من ھم عقيده می شديد که چنان نمايشاتی واقعاً برده اند

   نقل به مضمون-"در آنجا در حقيقت صحه گذاشتن بر شکنجه ھائيست که بر آن اطفال رواداشته شده است

وقتی صحبت به اينجا رسيد يکی از دوستان ديگر که وی نيز دورادور با سياست سر می جنبانيد، بانوعی اعتراض 

  :گفت

دوست ما . دست می يازيد  به چنين کاریدرست می بود، چرا جمھوری خلق چيناگر آنچه خودت می گوئی 

  :به دنبال يک توضيح کامل ديگر سرانجام چنين گفت" م. ع"آقای

خار آميز باشد، دفاع از سياست ھائی که می تواند برای نسل ما افت" انديشه مائو"به ھمان اندازه که عالقه و دفاع از 

  .می شود، می تواند تنزل مقام آن انسان به شمار آيددر جمھوری خلق چين عملی 

 خسته نشده باشيد اگر ھم شده باشيد بر من ببخشائيد، زيرا برای  عزيز، اميدوارم از اين داستان طوالنیگانخوانند

  .گرفتن نتيجۀ درست آوردن آن را الزامی می دانستم

کودک در يک محيط اکادميک تدريس وان شناسی  رو یجامعه شناسدانشمندی که خوب دقت کنيد، وقتی ازديد يک 

می کرد، حتا تمرينات آنچنانی سرقت حيات کودکی طفل به شمار آيد و آن را ظلمی بداند بس عظيم که تماشايش بار 

، امری که با وجود قھرمان ساختن طفل در رشتۀ خاصی، موجب پژمرده خجالت بينندگان را فزونی می بخشد

؛ گر طفل گرديده و از ھمه مھمتر شادی کودکانه را از وی ربوده است، قبيح به نظر بخوردساختن ده ھا استعداد دي

  وادار ساختن اطفال به کار ھای ديگر در کدام سطحی می توانند قرار بگيرند؟

آغاز يافته تا به کار ھای توليدی در داخل ...  و کار ھائی که در داخل منزل از  بچه نگھداری، رفت وروب، آشپزی

 ساله بخواھيم ۵ و يا ۴آيا يک بار ھم نزد خود فکر نموده ايم که حق نداريم از کودک .  يا خارج از منزل ادامه يابدو

 با یبازاز يا يک بار از خود پرسيده ايم که حق نداريم طفلی را آتا متوجه خواھر و يا بردار کوچکتر از خود باشد؟ 

ھمساالنش باز داشته و وی را به کاری بگماريم که اصوالً بايد خود انجام دھيم؟ آيا وقتی پدر می شويم و می خواھيم 

از خود بپرسيم که انجام کاری را به اطفال خورد سال خود بسپاريم، اين ظرفيت را داريم تا سيری به عقب نموده و 

   چه می توانست باشد؟یستخواچنان عکس العمل باطنی ما در قبال انجام 

نمی خواھم فعالً بيشتردر اين مورد تمرکز نمايم و بحث ھای تفصيلی آن را می گذارم برای روز ھای بعد، مگر 

  :ناگزير می بنيم و آن اين استيک نکته را افزودن 

ان را تخريب می آنھائی که امروز سد راه تکامل و پيشرفت کودکان خويش می گردند، در واقع آيندۀ خود و جامعۀ ش

  .نمايند

  .و اما به ارتباط بخش دوم و چگونگی تربيت اطفال

آنھائی که اندکی آشنائی با اصول معارف و معارف داری دارند، به نيکوئی می دانند که در ھر کشور و جامعه ای 

خص و معين در آن کشور مش" ستراتيژيک"اھداف و برنامه ھای دراز مدت و با اصطالح سياسی که به دنبال آن 

را متحقق ھا د آن برنامه نگرديد، يکی از نخستين اقدامات جھت برآورده ساختن آن اھداف، تربيت افراديست که بتوان
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از ھمين جاست که در ھر کشوری حتا در کشور ويران و بی در و دروازۀ خود ما افغانستان، گاھی در . دنساز

ه رت پالن، رياست و يا شعبه ای وجود دارد که وظيفۀ آن تھيچوکات وزارت تعليم و تربيه و گاھی در چوکات وزا

  .برای مکاتب و سطوح باالتر از آن اعم از مؤسسات مسلکی و يا پوھنتون ھا می باشد" نصاب تعليمی"و ترتيب 

ن ارتباط با اھداف ودشاگران را می رساند، نمی تواند بکه در اصل نظارت بر محتوای دروس " نصاب تعليمی"

  :به صورت مثال. ت و ستراتيژيک حاکمان آن کشور مطرح و يا تطبيق گردددراز مد

، به دنبال استخراج معدن آھن، مؤسسات و فابريکه ھرگاه کشوری خواسته باشد که ظرف يک دھه و يا بيشتر از آن

ت پائين به ھائی را در کشور به وجود بياورد تا آھن استخراج شده در داخل کشور صنعت شده و از صدور آن با قيم

 تربيت افراد فنی برای آن برنامۀ دراز مدت را در قدم اول قرار داده و  آيد الزاماً  به عملشکل مواد خام ، جلوگيری

ويا به عکس آن ھرگاه . می کوشد تا سيستم معارف و تعليم و تربيه اش را در خدمت تحقق آن ھدف عيار سازد

 ظرف دھۀ آينده با زير کشت بردن مليونھا ھکتار زمين ديگر، گيرد کهوری روی ھر دليلی که باشد تصميم بکش

  . در دستور روز قرار ندھدکشور را به منبع مواد خام زراعتی مبدل سازد، نمی تواند تربيت کادر فنی الزم را

يندۀ آبا تأسف در کشور ما از ھمان سالھا و دھه ھای گذشته بدين سو، نه مردم نقشی در چگونگی تعيين اھداف 

اگر . شور دارند و نه ھم زمامداران و حاکمان کشور، فھم، عالقه و يا اجازۀ دست زدن به چنين امری دارا ھستندک

دور نرويم و فقط زندگی روزمرۀ خود را در نظر بگيريم؛ ھيچ کس نمی تواند منکر شود که حتا در ھمان زمانی که 

 خون بر زمين ،ای ارگ سلطنتی و يا مراکز مشابه آن و فقط در زير زمينی ھخون نمی باريدافغانستان از آسمان 

  . در زير وزارت معارف آن روز و يا وزارت تعليم و تربيۀ امروز نشسته بود نويسمی ريخت، بيشترين عريضه

بيشتر آنھا زارت تعليم و تربيه که با تأسف  امر آن است که مراجعه کنندگان واين امر به کدام معناست؟ معنی اين

نصاب "به خاطری که : در جواب اين که چرا چنين بود بايد گفت. ند، سواد کافی برای عريضه نويسی نداشتمعلم بود

مره تربيت نمی کرد، برای آن که کلۀ شاگرد از چيزی ھائی انباشته می شد ای زندگی روز شاکرد بر،حاکم" تعلمی

م نمی بايست به ابزاری برای بھبود زندگی  نمی توانست از آن بھره گيرد، برای آن که علکه تا آخرين روز حيات

مبدل می شد بلکه وسيله ای می بود برای تفاخر، برای آن که به شاگرد کوچه بس کوچه ھای شھر لندن به جای 

" یاضکوچه ق"جغرافيه شھری تدريس می گرديد، مگر ھمان شاگرد متولد در گوشه ای از کابل نمی دانست که 

در کجا موقعيت دارند و چرا بدان " ده افغانان"و " خيابان" ،" باغبان کوچه"ت و کجاست و چرا بدان نام مسماس

  . ياد شده اندھانام

 رسيد، تمام – بخوانيد سرآغاز فاجعۀ اختتام ناپذير –" انقالب برگشت ناپذير ثور"وقتی آن زمان سپری شد و زمان 

 و تومور خبيث قرار داده شده، خدمت طفۀ ناپاکاھداف کشور و کشور داری من جمله تربيت نسلھای آينده حفظ آن ن

در آن زمان کم نبودند معلمان و ھمکارانی که چون اين قلم بار . از کالم خدا يافتبيشتردر زيربيرق انقياد ارجحيت 

.  بدون داشتن لياقت نمرۀ کاميابی بدھندھا زير فشار قرار گرفتند تا شاگردان متعلق به حزب و سازمان جوانان آن را

 يکی از استادان فزيک با کلمات زشت و دور از شرافت انسانی از طرف منشی ھاھدم که در يکی از روزمن شا

  :حزبی آن محل مورد اھانت قرار گرفت که چرا فالن و يا بھمان شاگرد را ناکام ساخته است، به وی گفته شد

اگر اين مملکت از ما شد، . نه فزيکدان، ما فعالً به مدافعين انقالب ضرورت داريم، فزيکت را ببر به خانه ننه ات

 دوست پيمان وارسا خواھيم آورد و اگر از ما نشد اگر یھزاران و مليونھا فزيکدان از کشور ھاآن برای ساختن 

  !ما... خر ھم بگردند به مردم تمام 

  :ه اندمطرح نمود" مؤمن زاده. ع"حال می آئيم به آنچه نويسندۀ محترم و ھمکار دانشمند پورتال آقای 
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خواندم و درد دلت را نيز درک نمودم و از اين که چنين مطلب مھمی را در پورتال را ھموطن عزيز، نوشته ات 

  :عزيز ما مطرح نمودی از صميم قلب ھم سپاسگزار ھستم، مگر اين نکته را نيز بايد بيفزايم

 اوضاع عمومی کشور بر می آيد، به تا جائی که از قرائن و شواھد حرکات نيروھای دخيل در سرنوشت افغانستان و

امپرياليزم جنايت گستر امريکا و ارتجاع ھار داخل قدرت و يا بيرون قدرت دولتی از سه دھه " موسوی"گفتۀ آقای 

 ما تطبيق می بدين سو، نصاب تعليمی خاصی را به دور از چشم مردم افغانستان باالی اطفال ، کودکان و جوانان

  .ھترين صورت می تواند مولوی و يا آخندی گردد در سطح سياف و يا شيخ آصف محسنیدر بآن دارند که ماحصل 

ھموطن عزيز، خودت فقط باالی پروگرام ھای تلويزيونھا صحبت می نمائی، ايکاش اين امکان را می داشتی تا 

  . تدريس می گردند، مصروف می ساختیاندکی خود را با محتوای دروسی که در مکاتب و پوھنتونھا

 وقتی معلم کيميا به اداره احضار می شود و به وی گفته می شود که کفر گفته ،شايد باور نتوانیين حقيقت تلخ را ا

  :لمی می کند جواب می دھدعوقتی بيچاره معلم می پرسد، در کجا کفر گفته ام، چلی بچه ای که تازه اکت سرم. است

د از ترکيب ھايدروجن و آکسيجن، آب به وجود می  چرا نمی گوئی که اگر خدا بخواھH+O2=H2Oوقتی می گوئی

 مسواک  را بر روش  صورت می گيرد تا مزايا و برتریآيد، و يا وقتی ببينی که در بين شاگردان طب دندان، تبليغ

 بقبوالنند و يا وقتی يکی از رھبران مقاومت رسمی ضد روسی صريحاً ابراز ظت و پاکی دندانھاا امروزی حفیھا

، آنچه را در تلويزيون و به ارتباط اطفال  سالگی مجاز است۶٠ تحصيل طب برای زنان بعد از سن می دارد، که

  .ديده ای، نزدت رنگ خواھند باخت

ھموطن عزيز، دشمنان موجوديت افغانستان و سعادت مردم آن ھمان طوری که از سالھا قبل نسل ھائی از فرزندان 

، امروز ھم با تمام قدرت در ھمان ند ماندگی، جھل و خرافات سوق داده ا به بيراھۀ عقب؛ميھن ما را زير نام تربيت

جديد دعوت می نمايند، اگر آنھا " نصاب تعليمی"اگر آنھا چلی بچه ھا و توابين را به ساختن . مسير گام می گذارند

روف ھستند، اگر از تمام چينل ھای  تلويزيونی به صورت لجام گسيخته و سرسام آور به تبليغ دين و دينداری مص

در خاد برخوردار ھستند، اگر مدارس دينی در " خدمت"در بين اسالم شناسھای کنونی ده ھا تن از آنھا از سوابق 

ھر گوشه و کنار کشور به مانند سمارق سر از زمين بلند می کند، اگردر رأس وزارت تعليم وتربيه افغانستان يک 

ه ھای بزرگی از منابع نامعلوم مالی اعمار می گردد و سر انجام اگر ، اگر مدرساخوانی قاتل ملت گماشته می شود

که آنھا کودکان افغانستان وادار ساخته می شوند تا حافظ قرآن شوند، و ده ھا مورد مشابه ديگر ھمه مبين آن است 

اشند از اينجا، چلی خانه ای که در ھر کجا خواسته ب. می خواھند تا افغانستان در کل چلی خانۀ امپرياليزم بگردد

  .کرامت انسانی بتوانند بفرستندضد انتحاری، ضد زن، ضد آزادی و 

شکسته و لطف علی را در تاريخ آمده است که وقتی آقا محمد خان قاجار قادر شد، مقاومت کرمان ھموطن عزيز، 

 و شھر کرمان  را که خان زند را فراری سازد، تا وقتی در آن شھر باقی ماند که تمام مردان آن شھر را کور ساخت

ن، شواھد و مسير حرکت رائق. ساخت به شھر مردان کور مبدل کرده بودعليه وی بيش از يک سال مقاومت 

بدان کمر بسته اند تا تمام مردم افغانستان را امپرياليزم و ارتجاع ھار در افغانستان به وضاحت نشان می دھد که آنھا 

ومت ااگرکرمان در زمانش به جرم يک سال مق. از درون کور و نابينا نماينداعم از مرد و يا زن، کودک و يا پير، 

شھر مردان کور لقب گرفت؛ امپرياليزم و ارتجاع مصصم اند تا کشور ما را به جرم بيش از سه دھه مقاومت عليه 

  .دناشغالگران به کشور کوران مبدل نماي

   تاصحبت ديگر

  


