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نگارگر

عقاب های ماده نیز شکوه پرواز را آموخته اند!
ُ
دردناک جنگ های دراز مدت افغانستان رکود تعلیم و تربیه درمجموع و رکود
یکی از زیان های
ِ
ب مردانه یا توانایی های ذهنی و بدنی
تعلیم و تربیهٔ زنان به طور خاص بوده است .یک
غرور کاذ ِ
ِ
زنان را به نظر تحقیر نگریسته ویا حتی به ُکلی نادیده انگاشته است .درسال های دردناک جنگ
ران ُخردسال راگرفته وگلوی استعدا ِد شان را خفه کرده است .تلقی
ازدواج های کودکی گریبان دخت ِ
مسلط بر ذهنیت عام ٔه مردم این بوده است که زن تنها درسای ٔه مرد میتواند زندگی کند و بنابراین
وقتی دخترک حسن و جمال خواستگارپسند داشته است او را در ُخردسالی و درسنی که او هیچ چیز
ت فرزندان نمیدانست از مکتب بیرون آورده به شوهر داده اند.
از شوهر داری و ادار ٔه خانه و تربی ِ
شدن دوبار ٔه تعدد زوجات بود که هر قوماندان میدان جنگ به زور
یکی ازمصیبت های جنگ مسلط
ِ
تفنگ ثروت اندوخت و شوق ازدواج دوم؛ سوم ؛ چهارم کرد و بدبختانه مال ها هم جواز ازدواج را
به حکم بدل کردند وصدها دخترمکتب را ترک کردند وحلق ٔه ازدواج به انگشت افگندند.
واما جنگ هم میتواند به مردم تجرب ٔه مثبت بیاموزد .مردم ملتفت شدند که مصیبت های شان ناشی
از بیسوادی بود .بیجا نگفته اند که بیسواد کور است یعنی که چشم معرفت تنها با علم و تجربه است
که بینا میشود و اکنون شوق یاد گیری و تعلیم درکانون های فقر و بیچیزی پیدا شده و آفتاب علم
دختران خود را کیلومترها دور
ودانش به جای کاخها بر کلبه ها تافته است .مردی به وسیل ٔه بایسکل
ِ
دختر خود قرار میدهد تا
ت
مکتب می َب َرد ویک کارگر زغال همه امکانات فقیران ٔه خودرا در خدم ِ
ِ
ت فقیرانه به ُذرو ٔه موفقیت برسد و نه تنها نامش شمسیه است که خود
او با استفاده از همین امکانا ِ
نیز همانند شمس بر کلبه های فقیرانه پرتو افگنده است تا ثابت کند که فقر اگرچه عامل شکست است
ولی از عقاب شکوه پرواز را نمیتواند بگیرد .من طلوع استعداد های فقیر را در کلبه ها به فال نیک
میگیرم وآنرا سرآغاز پایان مصیبت های افغانستان میدانم .آری عقاب های ماده نیز شکوه پرواز را
آموخته اند وقُله های بلند را تسخیرمی کنند .من به عنوان یک ُمربی پیر که همیشه به تعلیم و تربیهٔ
دختران عشق داشته ام کامیابی این دختررا به پدرش و بیش از پدر به مادرش تبریک میگویم زیرا
دختران داشته است غافل نیستم که او همه کارهای
من ازسهمی که همسر خودم درپرورش استعداد
ِ
وقف پرواز
وکار خود برسند.آری فضای بیکران
خانه را به دوش خود میگرفت تا دختران به درس
ِ
ِ
عقابان است واگر شکوه پرواز را دریابند عقاب عقاب است ونر و ماده ندارد.وهللا اعلم بالصواب
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