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                                  تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین                   با  –صدای امریکا 
 15/01/2019 

 هزار معلم نیاز دارد افغانستان به هفتاد

 1۳9۷, 2۳جدی 

 

 

کمبود معلمین مرد و زن مشکل بزرگی در مقابل انکشاف معارف در افغانستان خوانده می شود. محمد میرویس 

بلخی، وزیر معارف افغانستان، روز یکشنبه در شهر جالل آباد به خبرنگاران گفت که در زمان حاضر این 

هزار معلم ضرورت دارد. آقای بلخی گفت که تالش می شود تا با استخدام بیست تا سی هزار  هفتادوزارت به 

 معلم در سال، کمبود معلمین تا سه سال آینده رفع شود.

هزار معلم و ده میلیون شاگرد دارد.  1۵مکتب،  1۷۵00وزارت معارف، افغانستان حدود  احصائیۀبر اساس 

 ران اند.در صد شاگردان، دخت ۳۶دست کم 

جمعیت با سواد، باالترین میزان بی سوادی در آسیا را  ٪۳1بر مبنای گزارش سازمان ملل، افغانستان با داشتن 

 شوند. معارف از عوامل مهم بی سوادی در افغانستان دانسته میدارد. جنگ های طوالنی، فقر و محدودیت خدمات 

دود سه و نیم میلیون اطفال در افغانستان به دالیل مختلف سازمان های بین المللی همچنان گزارش داده اند که ح

به مکتب نمی روند. مقام ها در وزارت معارف می گویند که در زمان حاضر بیشتر از یک هزار مکتب در 

 مناطق جنگزده مسدود باقی مانده اند.
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ی و عامل بسی بدبختی ها و کمبود های شخص که بیسوادی نیستشکی  افغانستان آنالین: تبصرۀ آریانا

در  .ندارای اهمیت است که باسوادی پسراسواد دختران همان قدر در هر محیطی امروز اجتماعی میگردد و 

تش آنقدر بر ملت مظلوم مصائب سرازیر گردید که مسئلۀ مهم افغانستان که دهه های متعدد با جنگ و خون و آ

همیشه سنگ زیرین آسیاب بوده  سواد به آسانی مطرح نشد، آنهم سواد دختران بیچاره که مانند بقیه طبقۀ نسوان

 ظایفو اند. بعد از شکست طالبان که آن ددمنشان از حقوق انسانی این طبقۀ مظلوم بکلی منکر بوده و حتی روی

 معلمات و حتی نرس های زن خط کشیده و دختران را از رفتن به مکتب بکلی منع نمودند.داکتران، 

در اجتماع افغانی تعلیم شکل شکننده ای را اتخاذ نموده است؛ به ارتباط به خبر باال، گمان  حال با تغییر شرائط

، طوریکه در شهر ها باشد نمیرود که کمبود معلم زیاد مطرح باشد، بلکه استخدام و معاش آنان مورد سؤال می

شده و بیکار اند، اکثراً شغل  معلمین به سویه های مختلفه موجود هستند و اینهمه محصلی که از پوهنتون مرخص

فتۀ در اخبار ه البته همانطوریکه و داشتن معاش برخوردار گردند.کار معلمی را پیشبرده میتوانند تا از کمبود 

 تباسال به اینطرف هیچ دختری از مک 15عر بود که از والیت غزنی مش گذشته مطالعه گردید، احصائیه ای از

آن والیت مکاتب دخترانه توسط گروپ های مخرب و جفا  مناطق رفارغ نگردیده و در اکث اکثریت ولسوالی ها

 کار مسدود میباشند.

ذیرد که احصائیۀ باال بیان میدارد، ولی از شاگرد را باید در مکاتب بپ افغانستان درین دورۀ جدید تعداد زیادی

برای انکشاف و حمایت از معارف از جانب ممالک امداد دهنده سرازیر گردیده  دالر درین مدت طوالنی ملیون ها

فق نبوده است. ساختن و ترتیب مکاتب و لیسه ها مؤکه حتی بودجۀ کمکی وزارت معارف به مصرف آن برای 

می را سپری میکنند که ساعات تعلی سیاه، یک تختۀصرف  با موجودیتهزاران شاگرد افغان بر روی خاک و 

اگر بودجۀ امدادی معارف بصورت دقیق و بدون خورد و برد پالن گزاری و مصرف  ظیر است.در جهان بین

م شاگرد با داشتن یک سر پناه و آب پاک میگردد و ه گردیده به به اقتصاد فامیل کمک گردد، هم معلم استخدام

 نوشیدنی به تعلیم میپردازد.
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