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 معلمان حق دارند از حقوق خود دفاع نمایند
 

 برحق و قابل درک استند.  ،سر پناهوار و داشتن های معلمان کشور در جهت افزودی معاش ماه خواست

از  موران کشور هستند اما،نجیب ترین و با فضل ترین مأ اظ معنوی شایسته ترین،معلمان افغانستان از لح

موران دولتی می باشند چونکه اکثر شان فاسد، ترین و غریب ترین طبقۀ مأو رفاه حیاتی نادار لحاظ مادی

 هک دمی دانن زیرامی نمایند  ءرا تا حد توان به وجه احسن اجرا دروغگو و خیانتکار نیستند. وظایف شان

 مقدس ترین وظیفه را به عهده دارند.

تعلیم و تربیت مصروف  سپرده شده است. معلمان فرزندان وطن به عهدۀ معلمانو اخالقی تربیت معنوی 

، وهستند. آنها مسؤوالن تربیت نیکدر کشور فرهنگ و هنر گان ازندتفکر، و سمخالق مغز  ،فرزندان وطن

 .، انسان دوستی و انسانیت، به فرزندان ما هستنددوستیوطن

خوبی های معنوی و ما نه به درجۀ عۀ یعنی جامو کتاب، فرزندان امروز و آیندۀ کشور  معلم  ،بدون مکتب

داری خوب، اگر راستکاری بخواهیم و یا کشورگردند. اگر ما دیموکراسی  یل میحیات نا نه به درجۀ رفاه

 مهاین ه ،نفس پاک ب وخو انیا کار فرمای بخواهیم و مندان با وجداناگر کار  بخواهیم و یا راستگویی،

 فرزندان خود یعنی بهو با مزد کم هفته اند و آرزو دارند که با محبت در مغز و قلب معلمان نها شایستگی 

 دختران و پسران افغان بدهند.

های وطن، دانم که معلمان خوب چه در شهرها و یا در قریه  من به صفت شاگرد و معلم دیروز، به خوبی می

 .هستند معلمندان زفر ،میان فرزندان خودش و شاگردانش فرق قایل نیستند زیرا که همه شاگردان

که هر روز در پی  اندموران کشور و بیچاره ترین طبقۀ مأترین همه خوبی ها، معلمان کشور نادار با این

 در را هیچ دستگاه و مقامی من تا امروز و می باشندیافتن نان خشک شباروزی برای خودش و خانوادۀ خود 

 معلمان کشور باشد.های گی بیچارچاره جویی که متوجه درد و غم و  سراغ ندارم کشور

زدۀ مؤسسات مسلکی باشد و بیش از سی سال وظیفۀ معلمی را به و یا شان همعلمی که فارغ صنف چهارد

ند ندار یدارد. اکثر معلمان خانۀ شخصنافغانی معاش ماهانه  و پنجصد هشت هزار بیش از عهده داشته باشد،

 .رسیده باشد آنهامگر اینکه از پدر میراثی به 

در حوالی کابل چطور زندگی می ده حال حساب می کنیم که یک معلم بی خانه و دارای پنج عضو خانوا

 .نماید

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zaher_aziz_moalemin_haq_daarand_az_horooq_khod_defaa_konand.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zaher_aziz_moalemin_haq_daarand_az_horooq_khod_defaa_konand.pdf


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دهد. این معلم برای زنده ماندن  گی نماید، حتماً چهارهزار افغانی کرایه ای خانه میستون زنداگر او در چهل

ن خشک ضرورت دارد که قیمت ماهانۀ آن دو هزار و حد اقل به هفت نا ،یعنی بخور و نمیر روز و شب

 وغنرافغانی باقیمانده را باید به مصرف کرایه ای سرویس، پول برق و یا  دو هزار شود. یکصد افغانی می

 .به یقین که دیگر هیچ پولی برایش باقی نخواهد ماند برساند. ،چایو ندکی بوره ابایسکل و یا  ترمیم، چراغ

این معلم نادار و بیچاره، پولی برای خرید لباس خانواده، خرید ادویه ای مریضی طفل و یا خانم و مادرش  

مگر  دنمی توانه ندکیلو گوشت خری یکندارد. او بیمه ای صحی ندارد. او و خانواده ای او در طول یکماه 

رضه یا به ق. او حتی پول خرید یک کیلو کچالو  و یک قطعی روغن نباتی را اینکه به قرض گوشت بخرد

از خانواده ای او مریض شود، یا  ییا عضو اگر او و . نان روزانه کم نمایدکند و یا باید از تعداد  پیدا می

کالن و به  های که به جوال قاچاقی را م،به نا یید شد چونکه پول ادویه هاد و یا معیوب دایمی خواهمی میر

موران وزارت صحیه می تان می نمایند و در پیشروی چشم مأگمرک وارد افغانس فاسد مورانزیر چشم مأ

 .فروشند، این معلم بیچاره ندارد

رود و وظیفه ای مقدس را  هفته به مکتب میروز  شش ،های کهنه ، مریض و با لباسخالصه اینکه معلم

را می نماید، محکوم به غیر  یمی نماید اما اگر مظاهره و درخواست حقوق ماهانه ای اندک بیشتر ءاجرا

پس ای  می شود. کشور یس جمهورئیا روزارت معارف و  بۀر مدیر مکتب، مقامات عالی رتحاضری و قه

که معلمان وطن برای زنده ماندن چه کاری انجام دهند؟ چونکه  خوانندگان شریف این نوشته، شما خود بگوئید

و گدایان  وزر هر معلمانکه  د چراند، گدایی هم نمی تواننحق شرف و عزت نفس را می شناس انمعلم

 .علم، دانش و شرف را که شاگردان ایشان هستند به مراد می رسانندخواهان 

معلم  هیا پنجا یک برابر سی، چهل و که هرجناب رئیس جمهور  اطرافیانا در اینجا از معاش و امتیازات م

شکم  هپنجا یا چهل و اً ئیم که مشاوران جناب رئیس جمهور حتمومی گماهانه دارد حرف نمی زنیم اما  معاش

 .از شکم معلم است مرتبه بزرگتر هم های شان پنجاشک حتماً دارند و یا اینکه 

هایی پشتو و دری سواد خوب ندارند و زبان  باید گفت که در وزارت معارف مشاورانی هستند که به زبان

هزار دالر امریکایی از سه الی ده  . آنهابا تلفظ  پاکستانی حرف می زنند ،ددانن اندک می که انگلیسی را

 پنجصدو محض هشت هزار  ،سال کارچهل با سابقۀ  انی هستند که، در حالیکه معلمماهوار دارند معاش

 قضاوت بر شما خوانندۀ محترم!! .یعنی یکصد و پنجاه دالر دنافغانی معاش می گیر

 است و چرا تداوی نمی شود؟ هگی معلمان از کجا سرچشمه گرفتاین حالت زار و بیچار

موران دولت و بر حسب د سایر مأتحاد شوروی، معلمان مانناتوسط  های قبل از اشغال افغانستان در سال

و  به عبارت دیگر معلم الیق .، ترفیع و تقاعد می نمودندمی شدند قانونی که بر هرکس تطبیق می شد، مقرر
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مورین دولت تا رتبۀ اول ترفیع می کرد مانند دیگر مأ عمر اودرجۀ تحصیل و زحمت کش با در نظر داشت 

برخوردار بود. ضمناً معلمان  موران دولت،مانند دیگر مأ تقاعد یا زات و حقوق ماهانۀ معاش وو از امتیا

 سال کار و بدون در نظر داشت بست، ترفیع می نمودند. بعد از طول دو خوب و الیق

ترفیع نج و قدم پبه پنج تر از رت ، معلمان را که بلندکه امروز مجری است تغییر قوانین نا معقول و ناشایسته

 .است ساختهمبتال  گیو بیچاربه این حالت زار  ،نمی توانند

 د:قرار دارن حاال می آئیم بر سه موضوع مهمی که  امروز در کشور ما سر راه معلمان کشور

   و هریک و هر روز با خود بگوید که اینکه معلمان این حالت زار را با صمیم قلب بپذیرند  -یک

باید قدر علم را بداند و طوری وظیفۀ خود را انجام دهد که  معلم. مم در این است که معلمشرف

ف یک شر شاگردانش بدانند که ارزش علم بهتر از کسب ثروت است. علم یک شرف است و معرفت

شرف و معنویت را بیاموزند نه ثروت یافتن را. پس معلمان، همان طوریکه  باید است و شاگردان

، به صنف های خود بروند، اما ، مظاهره نکنندو بسوزند  بسازندخواست حکومت است با ناداری 

ه به ک چرا نکنند اگر گرسنه بودند یا مریض، اگر قرضدار بودند و یا بی خانه، صدای خود را بلند 

 درس معنویت که وظیفۀ اصلی شان است ضرر میرسانند.

  دانیم که معلمی شغل انسان است همان انسانی که دو رسالت مهم الهی داشتند نیک می -دو: 

  1-  ها به انسانیت و کمال الهی وهدایت انسان 

  2-   ظلم و تبعیضمبارزه با طاغوت و. 

، مبارزه رافت و عزت خود را حفظ می نمایندد برای احقاق حقوق شان در حالیکه شنحق دار انپس معلم

نر ونمایند. احقاق حقوق معیشتی، احقاق حقوق مادی و مالی برای معلم نیز برحق است، حتی اگر معلم ملی

 .که هیچ گاهی نخواهد بود و نخواهد شد هم باشد

  خاصتاً مقامات بلند دولتی وظیفه وجدانی دارند که از حال معلمان باخبر شوند و برای دولت  - سه

ر دوپول داران چاره سازی و عالج وضع بد معلمان، در قالب قوانین، کمیسیون عالی نه متشکل از 

 د تا در تعدیل قانوننها را مؤظف نمای کاسۀ رئیس جمهور بلکه متشکل از استادان متجرب پوهنتون

ب که با حفظ این مطل حقانیتشکل انسانیت و  که متن وی وابسته به معلمان پیشنهادات مناسب فعل

گی آبرو مندانه تری را دارند، به معلمان وظیفۀ معنویت و انسانیت را در کشور دارند وحق زند

ن های مقامات بلند دولتی صدای معلم و طفل او را می شنوند و دل شا اگر گوش ند.ره دارائا دولت

و در  اندکی به حال معلمان و اطفال شان می سوزد، حتماً رحمی برحالت زار معلمان خواهند کرد

 .تعدیل قانون فعلی اقدام فوری خواهند نمود
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