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که توسط هیأت خاص تحقیق معلمین ارواح و مکاتب اشباح از طرف رئیس جمهور تعیین شده ثبت هزاران  راپوری

 شاگرد و معلم نا پیدا و هزاران مکتب نا موجود را در سرتا سر مملکت نشان می دهد.

که در اختیار اخبار طلوع قرار گرفت اختالس ملیون ها دالر را در ادارۀ معارف کشور برمال می سازد،  راپوری

همچنان راپور می افزاید که پدر یک انتحاری رسماً به حیث معلم شامل سیستم وزارت معارف گردیده ولی هرگز 

 معاشی به او پرداخت نشده.

راپور در مطبوعات است، اما قصر ریاست جمهوری می گوید تفصیالت ظاهراً رئیس جمهور مخالف نشر یافتگی های 

 راپور در یکی دو روز آینده نشر خواهد شد.

هیأتی که راپور را تهیه نموده می گوید معلوماتی که خود به آن دسترسی یافته از آنچه ادارات معارف در اختیار شان 

ارف قندهار می گوید تعداد مکاتب غیر فعال در والیت قندهار گذاشته تفاوت دارد، به طور مثال ادارۀ پالن ریاست مع

می گوید اما هیأت  149ارائه داشته و ادارۀ امنیت تعداد را  150باب مکتب است و ریاست معارف این رقم را  158

 باب مکتب مسدود درج نموده. 224تحقیق رقم اصلی را 

احصائیۀ رسمی معلم استخدام شده ای وزارت معارف پیدا  360000همچنان راپور به هزاران معلم ارواح را در بین 

 معلم قسماً قراردادی و قسماً مسلکی استخدام گردیده. 40000نمود، راپور می افزاید که 
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ملیون شاگرد در مکتب درست نیافته تعداد حقیقی  11راپور احصائیۀ منتشرۀ وزارت معارف را مبنی بر شمول 

 ملیون شاگرد مکتب می روند. 8لیون تخمین کرده که از آن جمله صرف م 9شاگرد ثبت شدۀ مکتب رو را 

پروژۀ مربوط معارف نا تکمیل است در حالی این  1000به اساس یافتگی های راپور هیأت خاص تحقیق بیش از 

تب پ کپروژه ها توسط وزارت معارف تکمیل شده اعالم گردیده. عالوتاً راپور دریافته که ملیون ها دالر به خاطر چا

 درسی مکاتب به سرقت رفته در حالی که تعداد بیشمار کتب در تحویل خانه های وزارت معارف انبار شده.

دالر معاش را به بعضی اشخاص به نام مشاور مورد انتقاد قرار می دهد. به اساس  15000راپور پرداخت ماهانه 

 نفر پرداخته شده. 340الر به ملیون د 100مجموعاً مبلغ  2015و  2013این راپور بین سال های 

فرصت های تحصیلی )بورس( برای افراد خاص اعطا شده. و برای سیمینار هایی مصرف صورت گرفته که اصالً 

 دائر نشده و منازل به قیمت های خیلی گزاف و غیر قابل باور برای مکاتب کرایه شده.

 وشی اختیار کرده و جزئیات را نشر نمی کند.استیضاح می کنند که چرا مقامات مسؤول در این مورد خم نمنتقدی

آقای غالم حسین فخری آمر ادارۀ عالی مبارزه و مراقبت با فساد می گوید برای تأمین عدالت اجتماعی و شفافیت این 

موضوع باید جداً تحقیق گردد. یک مأمور بلند رتبۀ دولتی که از ذکر نامش خودداری کرد گفت که انگیزه های سیاسی 

 خفی نگهداشتن این قضیه است.عامل م

به قرار اظهار یک منبع مطلع مؤسسات ذیدخل این موضوع بیشتر وسیله قرار گرفته بعضاً علیه یک مأمور رسمی 

و گاهی علیه رقبای سیاسی عمل نموده اند، آوانی که ارادۀ تحت فشار قرار دادن مخالفین مدنظر بوده دوباره چنین 

 و زمانی که اوضاع بر حسب خواستۀ شان شکل گرفته آن را اغماض نموده اند.قضایا را به برسی گرفته اند 

قصر ریاست جمهوری اظهار داشت که رئیس جمهور این راپور را مطالعه نموده و دستور تحقیق مزید را صادر 

 نموده،

حقیقات بوده بناًء ت به قول آقای  سید ظفر هاشمی معاون نطاق ریاست جمهوری تحقیقات کنونی و نتایج حاصله مقدماتی

 مستقل از طرف مقام ریاست جمهوری ترجیح داده شده و تصامیم آینده بر مبنای نتائج این تحقیق خواهد بود. 

در مورد این اتهامات تا حال هیچ نوع تبصره ای از جانب وزیر سابق معارف داکتر فاروق وردک صورت نگرفته. 

ات و مؤسس« سیگار»ی معارف، ادارۀ عالی تفتیش باز سازی افغانستان اما قبالً اظهار داشته بود که به وزیر فعل

ذیدخل بین المللی  را به آزمون کشانده که اگر معلمی را در سرتا سر کشور بیابند که معاش ماهوارش به حساب او 

 انتقال نیافته و به جیب وزیر معارف ریخته باشد.
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