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 ارف افغانستانحالت زار و ابتر مع
 

 قسمت اول
 

 بی دانشی و بی پروایی ،های زیاد به فساد گسترده در طی سالبار حالت زار و ابتر معارف افغانستان را که  من دو

مبتال بود از طریق روزنامۀ وزین آرمان ملی و سایت های معارف دستگاه فاسد در وزارت 

 اخیراً از طریق رسانه های اجتماعی مطلع شدمبیرون مرزی به اطالع هموطنان رساندم. 

ها دالر که از طرف جامعۀ بین المللی به  لیونیمکه دروغگویی ها، فساد و دزدی های 

 ،ها زن و مرد افغانستان لیونیختن ممنظور تعلیم و تربیت اطفال افغان و برای با سواد سا

دزدیده در آن وزارت، به وزارت معارف داده شده بود، از طرف مسؤولین عالیرتبه مندانه در طی چند سال سخاوت

را در طی چند سال از نظر مادران و  شده است. برای اینکه دزدان جیب اطفال افغان، فساد و دزدی گستردۀ شان

گر لمان فعال، تعمیر مکاتب و دیان مکاتب، تعداد معدجامعۀ بین المللی پنهان نمایند، تعداد شاگرپدران اطفال افغان و 

کستر سیاه به چشم فرزندان افغان او به این صورت خ ه بودندچند و گاهی سه چند حساب کرد سسات تعلیمی را دومؤ

ر ساختند. این نوع فساد یعنی دزدی از ها دال ، اما در عوض خود را صاحب ملیونو مادران و پدران شان پاشیدند

وع این ن خیانت ملی حساب می کنم. با جیب اطفال افغان و دزدی از بودجۀ معارف را بنده، بدترین و شرم آور ترین

و توسعۀ  از آنها گرفتندرا  ها طفل افغان بیسواد بزرگ شدند، بلکه راه ترقی و پیشرفت لیونفساد و خیانت نه تنها م

بطی ساختند که این امر خود ها مشکل، پسمانده و مبتال به هزاراجتماعی را بیشتر از پیش در کشور اقتصادی و 

 خیانت بزرگ ملی محسوب می گردد.

، متوازن و متجسس را که هر یک از فرزندان و مترقیبا کیفیت،  تربیۀو  تعلیم اهمیتتنها نیستم که نقش و  من 

ان کشور،  خانواده ها و به می اتباععادی  حیاتبهبود  برایشته باشد، دا دسترسیبزرگساالن بیسواد کشور ما به آن 

، پیشرفته، با فرهنگ، هوشیارجامعۀ   ایجاد، مسؤول، جوابگو و صادق و باالخره هوشیارآمدن حکومت و دولت 

 دانم. یمهم م و  ی، ضروریعال یو فرهنگ میعل شخصیت دارایمرفه و 

 علیمتتواند بدون داشتن و به راه انداختن  ینم یکشور یچهند که النظر قفمت حقیقتهمه دانشمندان بزرگ جهان با این 

د به آن کشور باش آیندۀو نسل های  یفعل یضرورت ها  ی، با کیفیت، متجسس و متوازن که جوابگوهمگانی تربیۀو 

 .یابدشان دست  یبزرگ مل یحل مشکالت حاد و یا هدف ها

یت در کیف یب تربیۀو  تعلیمو  یها، فساد سراسر یسال دروغ گوی پانزدهبعد از  ،که ما افغان ها هنوز یمشکالت حاد

 ؟کدام اند هستیم گریبانبا آنها دست و  ،کشور
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د ، )بیش از هفتاد فیصیبیسواد با آنها مبتال اند عبارت اند از در کشور ما ی که اکثریت مردم فقیرمشکالت  حاد

و تاد . بیش از هشهستندمجموع نفوس در کشور که اکثر آنها را بزرگساالن  و جوانان کشور تشکیل میدهند بیسواد 

(. دنود و پنج فیصد زنها و دختر ها بیسواد هستن از . در قریه های افغانستان، بیشندافیصد زنها در کشور بیسواد پنج 

از  یپاک نفس و عار، مسؤوالن به مسؤوالن حکومت مردم یت ها، عدم دسترسمیمحروجهل، فقر، امراض، ضمناً 

 از مشکالت حاد و عمده به شمار می روند.  ،یو مردم یو صاحب وجدان مل هوشیارفساد، 
  

 سیدنرانکشافی به منظور  یمل یستراتیژو  سیاستدر قالب  هوشیارانه یحل مشکالت فوق و همچنان طرح برنامه ها

، تحکیم و تعمیم حقوق پایدارم صلح می، تعی، عدالت اجتماعیوحدت مل تحکیمم و میبزرگ چون تع یدف هابه ه

فرهنگ مردم افغانستان اهداف بزرگ محسوب  هویتو حفظ   ، دفاع از قانونیواقع یمرد، دموکراس مساوی زن  و

 ل آیند. ئکه الزم است افغانها به آنها نا می گردند

  و کیفیت ظرفیت  دارایو  ی، مترقیگانهم تربیۀو  تعلیمفوق بدون  تعمیم  یکدام از مشکالت و یا هدف ها هیچ

شود، امکان ندارد.  با صداقت  تطبیقو  یریزکافۀ مردم افغانستان برنامه  یکه با در نظرداشت ضرورت ها یتعلیم

 یهدف ها و نه به توانیم یرا حل  کرده م یمشکالت حاد فعل، نه همگانی و با کیفیت تربیهو  تعلیمکه بدون  گویم یم

 تأمین می توانیم.پیش بینی و نه آیندۀ مرفه را برای مردم افغانستان  داشت و خواهیم یدسترس یبزرگ مل

و  علیمتکسب  یبرا تربیهو  تعلیم یمسلک متخصصینآن از طرف  تطبیقدرست و  یریزت  و ضرورت برنامه میاه

رد. اگر ک  جست و جومردم افغانستان  معنوی هایاز همه در قالب ارزش  بیشتر باید میرا  ییت  و مترقبا کیف تربیۀ

اسالم چهارده قرن قبل  هدف ها و  مبینانجام دهند. دین  بایدنکردند، در آینده  جست و جوده سال گذشته پانزدر طی 

  یزندگ دوستیپاک در صلح و صفا و انسان  دیانتکه با  هوشیارو جامعه  تربیهو  تعلیم برایمطلوب   هایروش 

با  تربیۀ و تعلیمو رفاه از راه کسب  انسانیو  میبه کمال عل رسیدن برایبشر  قابلیتنمود. اسالم به  تعییننماید، 

العمر را  مدائآموزش  یتعلیمفلسفه و روش  بشریت تأریخبار در  اولین براینان داشت. اسالم میاط یهمگان کیفیت و

 .بجویندکرد و مسلمانان را دعوت نمود تا از )گهواره تا گور( دانش  توصیه

در عصر معاصر از طرف سازمان    یتعلیمو روش  توصیهمکان نیست، این  زمان و قیدچون که  کسب دانش  در 

 توصیهان  انیجهشده و به  پذیرفتهمتداوم  تربیهو  تعلیم( تحت عنوان یونسكوملل متحد )  فرهنگیو  می، عل یتعلیم

 است. گردیده

 ضیلتفانسان ها به کمال  رسیدن برایرا  یکل مسلم والمسلمه( شاهراه بزرگ يعل فریضه)طلب العلم  شریف حدیث

، به روي مسلمانان باز کرد. به این صورت اسالم مردان و زنان را به آموختن امر کرد تا بتوانند به یو انسان میعل

 .گیرندرا به عهده  یبعد هایفرزندان امروز و نسل  تربیۀ و تعلیمنوبۀ خود 

ه ب  رسیدن برای ستراتیژیانکشاف معارف در کشور و طرح م و میتع برای ملی سیاست پذیرشخالصه این که 

و ارتقاء ل تحو ،در حال تغییرهمیش  باید میشود  میدر نظر گرفته  تربیهو  تعلیمانکشاف  ملی سیاستکه در  یاهداف

هر زن و مرد افغان را تکامل  بخشد و فرزندان ما را  آزاد،  انسانی شخصیت، بپذیردرا  میعل های پیشرفتباشد، 

داشته   خود، خانوادۀ خود را هایرفع ضرورت  قابلیتبسازد که  دانشی نوعی، خالق بار آرد و ملبس به هوشیار

ه تا با قدرت علمی و حرمت ب شجاع تربیت گردند، راستگو و هخواوطنپاک نفس، صادق، افغان باید . فرزندان باشند

 صادقانه گرفته بتوانند. انه وهوشیاردر اعتال و انکشاف کشور سهم  صداقت و پاک نفسی،
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 : عزیزهموطنان 

ها دالر از طرف ملیون که  یسال گذشته، زمان چهاردهاین مدت  که در نمائیم می ارزیابیحاال مشترکاً مطالعه و 

بزرگ دوست افغانستان( به  هایو کشورجهانی ، بانک اروپاییملل متحد، جامعۀ  های)سازمان بین المللی جامعۀ 

متوازن و با کیفیت کمک نمودند و همه کوشش را به کار بردند  همگانی،معارف  ءکشور ما در جهت انکشاف و ارتقا

 یسترسدبا کیفیت  تعلیم، فرزندان ما به رندبگی تا در برنامه های سواد آموزی، احیا و انکشاف معارف در وطن ما سهم

راز ان مدت و دمیکوتاه مدت،  هایو برنامه   یستراتیژمعقول و  سیاستحسب یک بر تربیهو  تعلیمداشته باشند، 

مرد  ها زن و لیونبرنامه های سواد آموزی برای م ، انکشاف نماید،تربیهو  تعلیم هایهمه شقوق و رشته  مدت  در

 ؟هستیمما در کدام حد انکشاف معارف در وطن خود ما  د،گردبی سواد افغان طرح و تطبیق 

 

 پایان قسمت اول

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 


