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قاضي احمد مسلم

معلم!!؟
علَّ َم بِ ْالقَلَ ِم ﴿﴾۴
ق ﴿ ﴾2ا ْق َرأْ َو َربُّكَ ْاْل َ ْك َر ُم ﴿ ﴾۳الَّذِي َ
اْل ْن َ
سانَ ِم ْن َعلَ ٍ
ا ْق َرأْ بِاس ِْم َربِكَ الَّذِي َخلَقَ ﴿َ ﴾1خلَقَ ْ ِ
سانَ َما لَ ْم یَ ْعلَ ْم ﴿ * ﴾۵االِیه.
اْل ْن َ
َعلَّ َم ْ ِ
ترجمه :ولوله په نوم د پروردګار دې ،چې انسان یې له تړل شوې وینې(میروالـ بالستوالـ ګاستروال) پیدا کړ ،ولوله!
پروردګار ورکوونکی او ښوونکی د علم دی په قلم سره او ویې ښووه انسان ته علم چې پرې نه پوهېده.
س َما َء .االیه
َو َ
علَّ َم آ َد َم أاْل َ أ
ترجمه :او هللا د ادم ه ته نومونه(علم) وښوول.
زه تاسو ته هللا د د معلم په توګه استولی یم .حدیث شریف
یا یې نورو ته زده کړه یا یې له نورو زده کړه ،درېیم مه اوسه چې نادان دی .حدیث شریف
له زانګو تر ګوره زده کړه کوئ .حدیث شریف
موږ د معلم مقام او منزلت له همدې ځایه ټاکلی شو .په پورتنیو آیتونو کې څرګنده ده چې لومړنی معلم د انسان خپله
هللا د دی .دویم معلم یې پیغمبر ص دی او درېیم معلم یې ښوونکی دی .دا په دې معنا چې د یوه انسان لپاره په یوه
وخت کې درې ښوونکي دي ،هللا د ،پیغمبر ص او خپله انسان.
که څه هم چې زموږ ولسمشر هم معلم دی او ښه نوموتی استاد؛ دی همېشه په دې تاکید کوي چې طرحه څه ده
خصوصا ً له وزیرانو پوښتي؛ خو زه دا وایم چې دی ولې داسې طرحه پوهنې له وزیره نه غواړي چې په هغه کې
ښوونکي ته د پنځونې او یا د ښوونکي اقتصاد غښتلی کړي زه فکر کړم دلته دوه خبرې دي یا دا چې نومړي په دې
هلکه رېښتنی نه دی او یا دا چې ډېرو مشاورینو ولسمشر بوخت ساتلی؛ ځکه له ډېری وخت له ډېرو مهمو پېښو نه
خبرېږي چې مثال یې د غزني بوږنوونکې پېښه ده بل خوا داسې هم ویل کې.ی چې له ولسمشر سره هر څوک ښه
انډیوالي وکړي همغه همکار بیا له واکه لري کوي چې ښه مثال د امنیت د پخواني سالکار حنیف اتمر چې په استعفا
 ۸۰سلنه هېوادوال خپه او ناخوښه وو؛ ځکه لمر په دوو ګوتو نه پټېږي اتمر داسې یو شخصیت و چې هم په سیاست
کې ښه ولوبېد او هم د سولې په را وستو کې او د سییمه یزیي او نړیوالې اجماه په را وستو کې؛ خو را به شو اصلي
موضوه چې ته چې هغه د زده کړې او معلم مسله ده.
یعنی د انسان لپاره د زده کړې پروسه هم دوامداره ده ،چې له زوکړې نیولې تر مرګه پورې دوام کوي .له بل پلوه،
زده کړه د انسان دایمي اړتیا ده او انسانان له دې پرته چې یا یې له نورو زده کړي او یا یې نورو ته ور زده کړي،
د ژوند بله مناسبه الر نه لري .له دې ځایه څرګندېږي چې د ژوندانه اصلي بڼه هم دا ده چې ټول انسانان یو بل ته
ښوونکي او زده کوونکي دي ،خو په دا منځ کې بیا د معلم(ښوونکي) ځای اوچت او جوت دی ،هغه داسې چې له
ښوونې او زده کړې پرته د انسان درېیم حالت جهالت دی او معلم هغه څوک دی چې د جهالت په وړاندې والړ دی.
جهالت د انسان تباهي ده او معلم له تباهۍ نه د بشریت ژغورونکی دی او زما په باور همدغه تعریف د یوه معلم لپاره
بسنه کوي.

د ښوونکي ورځ!
نړیوالې ټولنې د یوشمېر نړیوالو ارزښتونو د ساتنې او پالنې په موخه یوشمېر ورځې د دغو ارزښتونو د نمانځنې او
یادونې لپاره نومولې دي .په دې کې یوه هم د معلم یا ښوونکي ورځ ده .له دې ورځې زموږ په هېواد کې هم نمانځنه
کېږي .په دې ورځ زده کوونکي خپل ښوونکو ته ارزان بیه ډالۍ وړي .د دې ترڅنګ یوه اندازه خوراکي توکي او
څښاک هم له ځانونو سره وړي او په ښوونځیو کې یې له ښوونکو سره په ګډه خوري او څکي ،خو له خوراک او
څښاکه وړاندې لومړی نمایشي مراسم جوړېږي .هر کال په مراسمو کې د معلم د مقام او منزلت په اړه یو څو تشې
او سمبولیکي خبرې کېږي او معلم په کې ستایل کېږي .نه پوهېږو چې دا زموږ د تش السۍ او که د بې مبتکرۍ
ن تیجه ده ،ځکه له تشې ستاینې اخوا له معلم سره بله خبره هم شته که نه .که ښوونه یو نړیوال ارزښت ګڼو او معلم
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یې عامل ،نو بیا له معلم سره ډېرې خبرې تړلې دي .موږ نه شو کوالی په تشو الفاظو د ښوونې او ښوونکي حق ادا
کړو او په رښتینې توګه د دې ورځې نمانځنه وکړو.
له بل پلوه ،موږ نه پوهېږو له داسې سمبولیکو او نمایشي نمانځنو څه السته راوړو؟ د نمانځنو او ستایلو موخه تل
هڅونه او د انګېزې ورکول وي ،خو پوښتنه دا ده ،د څه شي لپاره هڅونه او څه شي لپاره انګېزې ورکونه؟
ښوونکي له دې پرته هم د یوه مکلفیت په توګه د ښوونې لپاره هم هڅه لري او هم انګېزه ،خو له دې اخوا چې کومه
خبره کېدای شي ،هغه د ابتکار خبره ده ،ځکه دا هغه څه دي چې ټول ښوونکي یې نه لري .ابتکار د یوه سیستم د
پرمختګ او بدلون کیلي ده ،چې د هغه سیستم ژوند او بقا تضمینوي.
زموږ د ښوونې سیستم!!؟
وایي زموږ د ښوونې سیستم د علم د زده کړې پر بنا جوړ شوی ،که څه هم خلک یې یو ښه سیستم بولي ،خو موږ
په کې څه زده نه کړای شول ،یعنې علم مو په عمل تبدیل نه کړای شو او څرګنده ده چې بې عمله علم په درد نه
خوري .یعنې که موږ د الوتکې فورموله عملي نه کړای او په الوتکه یې وا نه ړوالی شو ،نو تش فورمول کوم درد
نه دوا کوي .دلته ده چې موږ خپل د ښوونې سیستم نیمګړتیا ته متوجه کېږو .یو نیمګړی سیستم بشپړولو ته اړتیا لري
او دغه بشپړول باید زموږ د ښوونی اصلي لوری او هدف وي.
اوس که موږ د خپلې ښوونې لپاره لوری او هدف ټاکو ،نو د ښوونې او ښوونکي د ورځې لپاره هم لوری او هدف په
ګوته کېږي او دغه ورځ کېدای شي مبتکرو ښوونکو ته د ډالیو په ورکړې سره ونمانځل شي .په دې سره به له یوې
خوا له مادي پلوه د ښوونکو مالتړ وشي او له بلې خوا یعنې له معنوي پلوه به هم ښوونکو ته انګېزه ورکړل شي،
چې شډل پاتې نه شي ،د پرمختګ او پراختیا پر لور ګامونه اوچت کړي
پای
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