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     صدای امریکا با تبصرۀ م. نظام    

 

 
10/0۹/201۹ 

 درصد رسید ۴2جمعیت باسواد در افغانستان به 

 

 

 درصد جمعیت آن کشور با سواد اند که از این میان یک سوم شان زنان استند. ۴2وزارت معارف افغانستان گفته است که 

 

سنبله( روز جهانی سواد، گفته اند که جمعیت باسواد آن  1۷سپتمبر ) ۸های معارف افغانستان به تاریخ  مقام

 کشور نسبت به چند سال پیش افزایش یافته است.

فغانستان ا اتباعنوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفت که در یک دهۀ پسین، بیش از یک میلیون 

 مند شده اند. های سوادآموزی بهرهاز برنامه

خانم نزهت گفت: "استراتیژی ملی برای کاهش و امحای بی سوادی را طرح کردیم که این استراتیژی تا سال 

 درصد برسانیم". ۶0کنیم که نرخ سواد در افغانستان را تا سطح  ... ما تالش میمیالدی ترتیب شده  20۳0

 صوصخافغانستان بی سواد اند و اکثریت این افراد زنان اند به  ۀتبعسخنگوی وزارت معارف گفت که ده میلیون 

 کنند. زنانی که در روستاها زندگی می
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بلند بی سوادی به  عمدۀ احصائیۀهای ناپسند اجتماعی و فقر اقتصادی از دالیل جنگ، ناامنی، حاکمیت عرف

 در میان زنان در افغانستان خوانده شده است.خصوص 

های حکومت  کنند، پالیسی در همین حال، برخی نهادهایی که در راستای حمایت از معارف افغانستان کار می

 کنند. د بردن شمار افراد با سواد، انتقاد میرا در راستای بلن

حسینه شیرجان، رییس نهاد کمک به معارف به افغانستان به صدای امریکا گفت که در حال حاضر از زنان 

 خاصمکاتب 1۹۷0و  1۹۶0های  شود حاالنکه به گفتۀ وی در دهه جوان متاهل در معارف، کمتر حمایت می

 ت.شدابرای آموزش این زنان وجود 

ن غیکاتب گفت که در برخی موارد، فارآموزی و سیستم آموزشی م خانم شیرجان با انتقاد از برنامه های سواد

 توانند یک متن بسیار کوتاه بنویسند.حتی نمی 12صنوف 

، از مشکالت عمده مبارزاتترین کشورهای جهان است؛ اما بی سوادی در کنار دیگر  افغانستان یکی از جوان

 جوانان افغان نیز است.در میان 

با تمام مشکالت گوناگون اجتماعات افغانی که در رأس آن معضلۀ حاد امنیت قرار دارد،  تبصرۀ م. نظام:

میالدی، رشد و انکشاف معارف در کشور قوس صعودی را پیموده  2001بازهم بعد از شکست طالبان در سال 

ه ها دختران خود را هم به سواد و مکتب فرصت و خانواد ،است و در پهلوی ارزشمندی تحصیل برای پسران

متأسفانه در چنین حالتی هم به صد ها مکتب از جانب گروپ های تروریست،  مجال داده تشویق و کمک می نمایند.

دروازه های علم و دانش  طالبان و داعش صدمات غیر قابل جبران از قبیل تخریب و آتش زدن عارض گردیده و

ران مسدود گردیده است. ولی موج عالقمندی مردم بصورت عموم در همه گوشه و کنار ر روی دختبمخصوصاً 

مملکت برای تحصیل دختر و پسر شان روبه انکشاف بوده و با مهیا ساختن شرایط تحصیل، حتی بر روی زمین 

 های المزروع و دشت و دمن افغانستان، از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.

رایط تحصیل در کشور ولو با دشواری، مشکالت اساسی در مورد لسان ارزشمند در پهلوی جنبه های مثبت ش

دری خاص افغانستان، هجوم فرهنگی ادبیات جدید ایران و ترویج آن به اوالد معارف در مملکت، موجبات 

تخریب زبان اصیل و زیبای دری را بار آورده و مانند جریان حادی که در اوضاع مطبوعات وطن به نظر 

د، عمال وطنی و مؤسسات مهمی که درین راه فعال هستند، ظلم و خیانت بزرگی را در تحریف کلتور و میخور

 لسان افغانستان روا میدارند.

البته کمبود معلم و وسائل درسی، نبود شرائط مساعد صحی برای سپری نمودن ساعات تحصیل و کمبود مکاتب 

قسمتی از کمک های خارجی ای که برای انکشاف معارف بدست هم مشکل بزرگی را بار می آورد که متأسفانه 

 می آید، با موجودیت فساد اجتماعی وسیع، تلف گردیده و برباد میرود.

 

 پایان


