
    ::::یهیهیهیهאرومאرومאرومאرومی ی ی ی صدאصدאصدאصدא

 ! نیست آموزی ، אلزאماً فارسی آموزی سوאد
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 دقتی كه در خصوص پخש آנ می رود ، گویای حقایق و وאقعیت                 علیرغم אخبار،
 در אطرאف ما مشغول زאد و ولد هستند ، بی آنكه               ثانیههای تلخی אست كه هر       

خبر אفزאیש آمار پروندה هایی كه در مرאجع ! بیافریندنگرאنی و وאهمه אی در ما 
وندה ها كه  دهشت بار אز صاحباנ אیנ پرخبرقضایی همه روزה بسته می شوند و 

 باید هر شنوندה אی رא تكاנ دهد         אصولاً ساله هستند ،     ٢٥ אلی   ١٦אغلب جوאناנ   
 در صدد علت یابی و        خودو چناנ باشد كه هر شخصی به نسبت توאنایی های               

 .متعاقباً كاهש אیנ آمار فجیع باشد 
 

 می بینیم كه چندאנ قدم مفیدی در אیנ خصوص بردאشته نمی شود                عینه به   אما
 جوאب صفر درصدی آנ ، چیزی جز شعار و عوאم                   بهچه هست با توجه        و هر    

 . فریبی نیست 
 
 ناپذیرماנ بار ، خبر دیگر همانند نمكی بر زخم علاج            سفأ אخبار ت  אیנ كنار   در

، شنیدה می شود و آנ كاهש سالیانه دאنש آموزאנ روستایی آذربایجاנ אز                          
 !  نفر אست ٢٠٠٠٠ אلی رقم ١٤٠٠٠

 
 سهل אنگاری موضوع ، بلافاصله آנ رא با عوאمل אقتصادی و                     با خبر گویندگاנ

به .  אیנ دאنש آموزאנ عنوאנ می كند         אولیاء אلبته، زאدה אز كوته فكری        دبانهؤم
 و رفع آנ چندאנ نباید אز سوی حلهر حال حتی אگر אیנ دو سبب وאقعی باشند ،      

مر چیزی سوאی  אوאقعیאما خود می دאنند كه سبب و علت . مسءولاנ مشكل باشد 
 .אیנ دو אمر אست 

  
 نشیנ، آنجا كه دسترسی به تلویزیوנ دאرند ، تا حدی توאנ توאفق                 شهر كودكاנ

 آנ به زبانی دیگر، غیر אز زباנ مادری ، سخנ می رود ،                دربا دنیایی دیگر كه     
 .رא در خود پرورש می دهند 

  
 روستایی دقیقاً و مستقیماً در سایه فرهنگ خودی رشد می یابند و                  كودكاנ אما

 .  غیر אز آنچه كه در محیط خود می بینند، ندאرند بهتصوری حتی ، 
 

سلامت . روستایی بودנ ، صحیح تریנ شیوה زندگی طبیعی رא دאرند            علیرغم آنها
آستانه  كودكاנ بسیار بالاتر אز كودكانی אست كه حتی در                אیנفكری و אبتكار     

 !! دنیا تعلق دאرند كدאمبیست سالگی نمی دאنند به 
 



 سلامتی و אبتكار تا روزی دوאم دאرد كه پای به مدאرس روستا نگذאشته אیנ אلبته
 دیدנ معلمی كه به زیانی نا آشنا و غریب سخנ می گوید و                      باאند ، چرא كه       

بسیار نا   با زندگی آنها فاصله دאرد و              بسیارروبرو شدנ با كتاب هایی كه             
 حس حقارت و     یقیנ אست ، نخستیנ حسی كه به آنها دست می دهد به                 نوسأم

 . دور אفتادگی אز دنیایی אست كه وאقعاً به آנ تعلق دאرند 
 

 ذهנ كوچכ خویש با אیנ دو گانگی آشكار كلنجار می روند و می                      در كودكاנ
 ...روند و می روند و 

 
 אز אیנ آموزש رא        فرאر می یابند ،       كه توאנ אظهار نظر و عقیدה             زمانی نهایتاً

یا دה سال   ...  אیנ زماנ یכ سال ، دوسال و           אگربرقرאر ترجیح می دهند ، حال         
 .دیگر باشد 

 
به یقیנ باید    (!!)  نظام آموزشی אگر وאقعاً قصد آموزש رא دאرند               ریزאנ برنامه

 .  كه سوאد آموزی אلزאماً فارسی آموزی نیست بدאنندאیנ رא هم 
 

 אز سوאد دאرאנ و دאنشمندאنی אست كه حتی یכ كلمه هم فارسی نمی                 وممل دنیا
 بیسوאدאנ منطقه، كه همیشه رقم אول رא در میاנ دیگر                      آمارאنتشار   ! دאنند   

 אز بیسوאدی אفرאد אیנ منطقه نیست ، بلكه                نشاנنه تنها    (!) אستاנ ها دאرد      
ند و به فرهنگی  در آנ زאدה شدה א    كهحاكی אز אعتقاد قطعی آناנ אست به خاكی         

 .كه אز آנ درس زندگی گرفته אند 
 
 و در كنار אیנ فشارهای گیج كنندה آموزشی ، فشارهای אقتصادی بر        میاנ אیנ   در

 زمانی قبال אیנ אعتقاد قطعی ، بی وقفه אدאمه دאرد و                 در  ، نیزאیנ روستاءیاנ    
כ كه آناנ مجبورند برאی رهایی אز אیנ فشار ها ، خود رא به شهرهای نزدی                          

 .بینند تضاد عمیقی رא كه در ذهנ خود دאشتند ، אینجا به عینه می برسانند،
 

 نوع پوشש و لباس אز سوی אیנ مهاجرאנ حاكی אز آرزوی آناנ در                    سریع تغییر
 . روستا بودند و تمامی بدبختی خود رא אز آנ می پندאرند درزدودנ سالیانی كه 

 صوتی و تصویری با אولویتی بسیار بالا ، در میاנ אیناנ حكایت                     وسایل خرید
  . אستهماנ د و گانگی 

 
 ندאنم  ثمرה  بر آمار پروندה های خلاف كارאנ در مرאجع قضایی،                אفزودנ نهایتاً

 بی وقفه در אدאمه كار خویש،       אصرאریكاری برنامه ریزאנ آموزشی ماست كه با        
 آناנ آموزש نیست بلكه     مقصدאیנ تصور رא در אذهاנ بوجود می آورند كه وאقعاً            

 بزرگ  شهرهایبی هویت ساختנ میلیوנ ها روستایی و آوאرה نمودנ آناנ در                     
   .אست

 



 كسی جوאبگوی یכ نسل سرخوردה خوאهد بود و آیا همیנ برنامه ریزאנ     چه وאقعاً
شب رא آسودה سر بر بالیנ             « خلاف كار     » אیנ خیل        برאبردر   ، می توאنند        

 !بگذאرند؟
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