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محمد عارف عباسی

مدرسه و یا مکتب؟
در کنار همه بدبختی ها و نا امیدی ها بعضی مسائل سرو صدا ها و غوغای عجیب می آفریند ،که
متأسفانه در الی عدم صراحت ،پیش داوری ها و تعبییرات سوء حقایق مکتوم می ماند.
اعالمیۀ اخیر وزارت معارف تا حال وضاحت ندارد.
که آیا وزارت معارف همه شگردان پسر و دختر که از لحاظ سن باید شامل مکتب شوند از صنف اول
تا صنف سوم عوض مکتب رفتن برای تعلیم به مساجد بروند؟

اسناد فراغت بدون شرح
یا این که در اعالمیه چنین تذکر رفته که در مناطق تحت ادارۀ طالبان چون مکتبی وجود ندارد برای
این که اطفال معصوم از تعلیمات ابتدایی و خواندن و نوشتن بی بهره نمانده در عین حال چنج سوره و
ارکان نماز را بیاموزند باید از سنین  ۶تا  ۸مسجد بروند.
منظور اولی ،اگر واقعیت باشد ،یک تصمیم غلط و خالف همه ایجابات عصر و زمان ،محیط سالم
تدریسی و نصاب های تعلیمی بوده و ممثل عقب گرایی است .اما اگر پدر و مادری بعد از وقت
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مکتب اوالد خود را برای آموختن مبادی علوم دینی به مسجد می فرستند و به مال اعتماد دارند کامالً
اختیار دارند .اما مسجد به هیچ صورت در عصر امروز تعویضی برای مکتب نیست.
در شرائط دومی ،اگر طالب مکتب را بسته پس مسجد و مال هم تحت اداره و امر شان است .آیا به
دخترگان خورد سال حق مسجد رفتن و درس خوانداطفال معصوم افغانستان توسط مال های پیرو
طریقت طالبانی نیست؟ آیا وزارت معارف در چنین مناطق معلمی را با نصاب مشخص تعلیمی در
پهلوی مال در مسجد مقرر می تواند.
به هر حال این موضوع نه تنها که قابل تصریح است بلکه در هردو حالت جداً نیازمند تجدید نظر
است.
امید وارم سر نخ این تصمیم به مذاکرات دوحه وصل نباشد و آهسته آهسته به سوی منزلگه امارت
اسالمی راه نیابیم.
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برای مطالب بیشتر محمد عارف عباسی ،اینجا کلیک کنید
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