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 ارف افغانستانحالت زار و ابتر مع

 قابل تشویش است

های زیاد  در طی سالافغانستان را که  بار حالت زار و ابتر معارف  من دو

معارف پروایی دستگاه فاسد در وزارت  بی دانشی و بی  ،به فساد گسترده

آرمان ملی و سایت های بیرون مرزی به  مبتال بود از طریق روزنامۀ وزین 

که  طریق رسانه های اجتماعی مطلع شدم اخیراً از اطالع هموطنان رساندم. 

ها دالر که از طرف جامعۀ بین  لیونیم دروغگویی ها، فساد و دزدی های 

ها  لیونیختن مافغان و برای با سواد سا المللی به منظور تعلیم و تربیت اطفال 

به وزارت معارف داده شده مندانه سخاوت در طی چند سال  ،زن و مرد افغانستان

دزدیده شده است. برای اینکه دزدان جیب اطفال افغان، فساد و دزدی در آن وزارت، بود، از طرف مسؤولین عالیرتبه 

ان دجامعۀ بین المللی پنهان نمایند، تعداد شاگررا در طی چند سال از نظر مادران و پدران اطفال افغان و  گستردۀ شان

و  ده بودنچند و گاهی سه چند حساب کرد سسات تعلیمی را دولمان فعال، تعمیر مکاتب و دیگر مؤمکاتب، تعداد مع

، اما در عوض خود را صاحب کستر سیاه به چشم فرزندان افغان و مادران و پدران شان پاشیدندابه این صورت خ

ر ساختند. این نوع فساد یعنی دزدی از جیب اطفال افغان و دزدی از بودجۀ معارف را بنده، بدترین و ها دال ملیون

، ها طفل افغان بیسواد بزرگ شدند لیوناین نوع فساد و خیانت نه تنها م خیانت ملی حساب می کنم. با شرم آور ترین

سمانده و مبتال پاجتماعی را بیشتر از پیش در کشور از آنها گرفتند و توسعۀ اقتصادی و را  بلکه راه ترقی و پیشرفت

 بطی ساختند که این امر خود خیانت بزرگ ملی محسوب می گردد.ها مشکل، به هزار

، 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 
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 علیمتتواند بدون داشتن و به راه انداختن  ینم یکشور یچهند که النظر قمتّف 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

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
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هر زن و مرد افغان را تکامل  بخشد و فرزندان ما را  آزاد،  یانسان 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،
 

 : عزیزهموطنان 

ها دالر از طرف  ملیونکه  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 

 

 تعداد شاگردان در مکاتب افغانستان:  به مکتب وبازگشت   - الف

دختر و پسر م هزارها 2002سال  و دانش مبتال بودند، در تعلیمکسب  برایکه فرزندان افغان  یهایت میبا محرو

مان که با کمک ساز شایستهن حرکت یبزرگ به مکتب رو آوردند و ا هایبا شعار )بازگشت به مکتب( در شهرافغان 

 ، جاپان، جامعۀ اروپایامریکا، بزرگ جهان ملل متحد و دول انکشافی ۀسف، اداریونی، ونسکویون چن المللی یب های

ان و ان آورد و مادرمیانکشاف معارف در افغانستان به  برایرا  یبزرگ نویدشد،  پشتیبانیکشورها،  دیگرغربی و 

 پدران را در جهت آیندۀ نیک و پر بار فرزندان شان امیدوار ساخت.

ک ی یتتثببرای و خاصتاً ت، متوازن یفی، با کهمگانی تربیۀو  تعلیمو انکشاف  احیا برایمنظور بود که ن میبه ه

و  مسلکیتعلیمات انکشاف معارف )تعلیمات عمومی،  هایمدت که همه جنبه کوتاه مدت و دراز ستراتیژیاست و یس

کو سیسیو ا ونسكویافغانستان در  دائمی نمایندگی یالدمی 2003، در سال گیرد برحصیالت عالی( را در افغانستان درت

موده و متجرب آز متخصصینرا که متشکل بر  تربیهو  تعلیم متخصصینمستقل  عالی کمیسیون، ونسکوی با همکاری

ت گزارش خود را تح ل نمود ومیتککار خود را در مدت کوتاه  کمیسیونن یو شروع به کار نمود. ا تأسیسافغان بود، 

 س جمهورینموده به رئ تهیه( انگلیسی)دری، پشتو و و انکشاف تعلیم و تربیه در افغانستان( به سه زبان  احیاعنوان )

کرد. گزارش مذکور  تقدیممربوط  هایوزارت  دیگرو  عالی تحصیالتمعارف،  هایجناب کرزی(، وزارت ) وقت

 .گردید تصویبتقدیر و  ونسكوی میشد و از طرف کنفرانس عمو تقدیمز ییونسکو ن میبه کنفرانس عمو

کمیسیون عالی مستقل تعلیم و تربیه و سازمان یونسکو که به صحۀ کنفرانس عمومی یونسکو های  آرزو و پیشنهاد

که وزارت معارف و وزارت تحصیالت عالی از پیشنهادات واضح و نهایت عملی کمیسیون،  ندنیز رسیده بود، این بود

برنامه های قصیر المدت، میان مدت و طویل المدت برای انکشاف معارف با کیفیت و متوازن طرح نمایند و احیای 

ق و عمی تأثیرکه هم در کمیت و هم در کیفیت معارف  دوبارۀ معارف را در افغانستان به طوری پایه گذاری نمایند 

علیمی و ، نصاب تطول سالهای بعدی سیاست، پالن گذاریضمناً کمیسیون توصیه نموده بود که در مثبت داشته باشد. 
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اده از متخصصین و استفۀ تمامی امور معارف البته به توصیبر ضرورت کشور در  صورت اجرای تعلیم و تربیه بنا

  ، تعدیل، تجدید گردیده انکشاف یابد تا وطن ما و فرزندان افغان از کاروان انکشاف دانش به عقب نمانند.یتکنالوج

یک بیش از بیست سال در انکشاف تعلیم و تربیه در  که هرمتخصصین متجرب افغان اما افسوس که توصیه های 

از چندی از طرف وزارت معارف و وزارت ، بعد داشتند مسلکی تجربۀ کاریو بیرون از افغانستان، افغانستان 

  تحصیالت عالی فراموش شد. وزارت معارف به توصیه ها و پیشنهادات یونسکو نیز توجه نکرد.
 

روند و در تعداد شاگردان مکاتب  میت خوشحالم که امروز صدها هزار فرزند دختر و پسر افغان به مکتب هایمن  ن

ان فرزندان افغ تربیتو  تعلیمقابل مالحظه به عمل آمده است. اما، با تأسف که  یتا حال افزود الدیمی 2002از سال 

ً در سال  افغانستانت احکوم هایکار دیگرمانند   هایدستخوش دروغ حکومت آقای کرزی،  ریاخ هایمخصوصا

 سال جریانها و گزارش ها به ناحق معارف افغانستان را پندادند و تعداد شاگردان مکاتب را در  هیبیاندر  .شد یاسیس

، دروغ محض و کامالً ساختۀ دست احصائیهن رقم و یکه ا ،و پنج صدهزار شاگرد باال بردند ملیون ازدهیبه های آخر 

بود و دزدی از کمک های جامعۀ بین المللی مشروع وزارت معارف در جهت استفادۀ نا گیر تصمیم های عالی و مقام

معلمان  و مکاتب هوائی های دروغین، شاگردان هوایی، گزارشبا ارائۀ  مال شده است.که امروز به صورت روشن بر

، خاک به چشم های مردم افغانستان و جامعۀ بین المللی پاشیدند و به این صورت فساد گسترده را در وزارت هوائی

 هتربیو  تعلیمو شاگرد متجرب به صفت معلم  یمسلک صالحیتمن با  ساختند.و کار عادی  ه معارف عمل روزمر

شش  ست و اگریشاگرد ن لیونشش مروند باالتر از  میکه تعداد شاگردان دختر و پسر که امروز به مکتب  گویم می

 معارف. وزارتش با شاد، گویم میبروند، من فرزند افغان هر روز به مکتب  ملیون 

ته اشاره ن نوشیا ل دریدر کشور به تفص تربیهو  تعلیم یگعدم موفقیت وزارت معارف بر پس ماند ئلمن در مورد دال

که در کشور ما ینبر ا یوزارت معارف در زمان رژیم قبلی مبن ۀیاحصائ ۀدهم که ارائ مینجا تذکر یا خواهم کرد. در

رفتند، نه تنها دروغ است، بل خاک انداختن به چشم معارف  میو پنجصد هزار شاگرد هر روز به مکتب ملیون ازده ی

 انت درو خی ییفرزندان افغان را به دروغگوها ز است چون که چنین دروغگویی یح نیدر کشور است، فلهذا قابل تقب

 دهد. میعادت  تعلیم و تربیه که تعمیم آن از اهداف عالی در هر کشور جهان محسوب می گردد،
 

 

 در افغانستان: تربیهو  تعلیمت یظرفو ت یفیک - ب

ن امر مشکالت عمده را درسطح دانش یاست و ا تعلیمت  یفیعدم ک ،عمدۀ معارف وطن ماهای  یاز پس مانده گ یکی

روند، اما با سواد  میدارند، به مکتب  تعلیمبه  ی. فرزندان ما که دسترساست آورد مردم وطن بار میو فرهنگ  عمو

 میکمک ن و سهمگیری در ارتقای کشور یخانواده گ  ،یات فردیقطعاً او را در بهبود  حا دانش کم که یاندک  و 

 آورند. میندارد به دست  و مسلکی میکه  ارزش عل یشوند و کاغذ میتواند، از مکتب فارغ 

ات لیمتعاده نکردن یفۀ معلم مقدس است، اما به پیدانم که وظ میرا یمن به معلمان کشور ما احترام  خاص دارم، ز

 یها و معلمان شامل خدمت، معلمان  نتوانستند به ارتقا نمیات دارالمعلتعلیمۀ یبلند بردن سو برایسته یشا یمسلک

 میموات عتعلیمۀ یسو یارتقا هایدانم که وزارت معارف برنامه میمن داشته باشند.  یدسترس یمسلکات تعلیمۀ یسو

اشند، ۀ معلم داشته بیترب یۀ مسلکیو ترب تعلیمدر  دانشین یکه کوچکتر یهای( .او. یج. معلمان را با )ان یو مسلک

ها دالر را به خاک سپردند. در این راه کشور های کمک کننده و  ون یملند و به اینصورت دادبه آنها  قرار داد نموده،

 بانک جهانی نیز مقصر اند.
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ده یچیپ یلیشناسم که در مسلک خ میپس مانده  هایو نه در کشور پیشرفته های( را نه در کشور.او. یج. )ان چیمن ه

ا ر یداشته باشد. اما در وطن ما هرکس هر کار یت مسلکیت و شخصیۀ معلم، صالحیترب یات مسلکتعلیمو مهم 

 حتی ادارۀ تربیۀ معلم به دست کسان غیر مسلکی سپرده شده است. تواند. میانجام داده 

خوانند. شما خود  میآن، شاگردان محض دو ساعت درس  یحوالو تخت کشور یدر پا یحتز وم که امریدان میضمناً 

اگرد با مناسب، ش یکتاب درسو در نداشتن  ینبود معلم مسلک در مناسب، و یتعلیمد که در نبود نصاب ییقضاوت نما

 آموزد؟ میدو ساعت در صنف از معلمی که دانش مسلکی اندک دارد چه 
 

ا، ه ن ها و پوهنتونمی، دارالمعلیسه ها، مکاتب مسلکی، لییدر کشور در مکاتب ابتدا یعلیمتۀ یکه سو نیخالصه ا

 قرار دارد. یتعلیمت یظرفو ت یفین درجۀ کین تریبه پائ یات عالتعلیممؤسسات 
 

ه در شروع کار و خدمت یس اجرائیا رئیس جمهور و  یادت رئیتحت ق ملیمن آرزومند بودم که حکومت وحدت 

 در ۀیو ترب تعلیمبهبود حالت زار و ابتر فۀ مهم و مقدس شان را که یخود به کشور و مردم افغانستان، وظ یگزار

 ییانتخاب می نمودند که توانا یو عال میعموات تعلیم یرهبر برایرا  یمهم میگرفتند. کسانو  یکشور است، جد

قابل  یسوادیر آن بیرا داشته باشند. در غ یقیحق یو وطن خواه ی، پاک نفسیستگی، تخصص و شای، مسلکمیعل

ً ئدااست،  کشور فرهنگ و دانش در یمردم کشور خاصتاً زنان که امروز مرض کشندۀ ارتقامالحظه   ریبانگیگر ما

 باید با صداقت اظهار نمایم که این آرزو هم برآورده نشد.مرد و زن افغان خواهد بود. 

 

 کشور:   ت دریفیک یمعارف ب یبر پس مانده گ موجهل یدال -ج

و  یالدمی 2002 هایدر سال  یو عال ، مسلکیمیات عموتعلیمدر سطوح  تربیهو  تعلیممن گفتم که برنامۀ انکشاف 

گر سازمان ها و همچنان با یونسکو و دیملل متحد،  یتخصص هایو با  مشورت سازمان  ینیچند سال بعد با خوشب

نبود  یحتو با همه مشکالت شد و تا چند سال اول،  دوست افغانستان آغاز هایو کشور جهانی بانک  یمال یهمکار

گر ید وگسترده ، فساد ید. اما، بعداً به مشکالت اداریل گردیائخوب  های پیشرفتفعال، به  یدستگاه و ادارات دولت

 م:ینما مین آنها را ذکر یمبتال شد که من عمده تر ملیعوا

 هایه یشتر  به نشر احصائید و توجه مسؤوالن بیگرد یاسیکشور، دچار مرض سگر امور یمعارف، مانند د -1

و  یاسیغات سیگر معارف را آلۀ تبلیشاگردان به مکتب، معطوف شد. به عبارت د یافزود ،نینادرست و دروغ

ن ید که ادانستن میها، کشور های کمک کننده و بانک جهانی  یدر داخل و خارج از افغانستان ساختند. خارج ینشرات

 است، اما خود را چپ گرفتند. ینوع گفته ها دروغ و ساختگ

داشتند، اما خاص  یکینزد یاست جمهوریر یاسیسپردند که با دستگاه س یو ادارۀ معارف را به کسان یرهبر  -2

 یرهبر .را صاحب نبودند تربیهو  تعلیمدر امور  یا تخصصیو  ی، تجربه کاریمسلک تعلیمت و ین صالحیکمتر

ک مکتب درس نداده اند و یا یک کورس مسلکی تعلیم و تربیه یک روز هم دریسپرده شد که  یمعارف در دست کسان

 این معمول هنوز هم از طرف حکومت وحدت ملی تعقیب و ادامه داده می شود. را نگرفته بودند.

و  یتعلیم و تربیه، امور اقتصاد ، ادارۀتربیهو  تعلیمشنهادات متخصصین افغان در امور و شقوق یپو از مشورت  -3

معارف تنها به  ریم گمیو تص ید. دستگاه ادارین استفاده گردیا کمتریچ استفاده نشد و یا هی تربیهو  تعلیم یانکشاف
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و  تعلیمدر امور  یر مسلکیکم تجربه و غ های( ها و جوان .او. یج. )ان مه ارشدین ارشد و نیمشاور هایمشورت 

 با دادن معاشات دالری خیلی باال، اکتفا کردند. ،تربیه

صصین متخ یمناسب که با دانش و دست کار ی، از آنجمله کتب درسیه مواد درسیو ته پیشرفته یتعلیماز نصاب  -۴

ه کار برده بمعلم و مکاتب تجربوی  ۀتربیه گردد و در مؤسسات یته پیشرفته یتعلیممطابق به نصاب  تربیهو  تعلیم

در  یدر خارج از کشور حت ییانشاو  ییامال یبا صد ها غلط یست. کتب درسیدر دست ن یندیخوش آ شود، خبر

 د.یا نمایه شد. وزارت معارف حتی نتوانست  مطبعۀ معارف را دوباره احیا با مصرف هنگفت چاپ و تهیزیاندون

مکاتب هوایی، معلمان هوایی و و خیانت عمده گردید. گسترده معارف و ادارۀ معارف افغانستان دچار فساد   -۵

شاگردان هوایی را خلق کردند. کمک های جامعۀ بین المللی را به مهارت زیاد دزدیدند. امروز هیأت دولتی ثابت 

ن می دزدیده اند. اییلکاتب و تهیۀ کتب و دیگر وسایل تع، تعمیر منام معاش معلمه ها دالر را ب کرده است که ملیون

ام نه ین ادارۀ جناب رئیس جمهور است، باید در دست پدران و مادران فرزندان افغان که بگزارش که در دست مسؤول

دسترس مردم افغانستان قرار گیرد. این خیانت ه های وافر را دزدیده اند، از طریق رسانه های همگانی ب آنها پول

ر و رئیس اجرائیه در برابر مردم بزرگ یعنی خیانت در حق فرزندان افغان نباید پوشیده بماند. جنابان رئیس جمهو

افغانستان مسؤولیت بزرگ دارند. من میگویم که فساد در دستگاه معارف و دزدی از فرزندان افغان خیانت بزرگ 

ود خهای باید جواب خیانت  ه اندکه دزدید صورت خاص قابل تقبیح و پرسان است. آنانیه محسوب میگردد و بملی 

 مالت سیاسی امروز و یا فردا پنهان نماید.انان را به منظور معئارد خیانت خاجمهور حق ندرا بگویند. رئیس 

 جناب رئیس جمهور،

مرد افغان، آنانی که فرزندان شان و ملیون ها زن و  ،من به صفت یکی از اتباع این کشور در حال فقر و بیسوادی

معارف، مکتب نرفتند و بیسواد ماندند، عالی در وزارت بنابر عدم توجه، دروغگویی و آلوده در فساد گستردۀ مقامات 

م که آنانی را که در حق فرزندان افغان خیانت کردند، به دادگاه عدالت بکشانید و پول یحق این تقاضا را دار از شما

عالی  هب های فرزندان کشور را از ایشان بگیرید. شما که خود از پول مردم فقیر افغانستان تعلیم دیده اید و امروز

آشنایی شخصی، دزدان داشت مناسبات قومی، سیاسی و رید، وظیفه دارید که بدون در نظرترین مقام دولت قرار دا

لیون ها مادر و پدر اطفال افغان، صداقت ملی م من و دادگاه علنی و در کمترین وقت، معرفی نمائید.معارف را به 

   ش قرار می دهیم.، در محک آزمایا را در این مورد، البته با حرمتشم

 : ملیحکومت وحدت مقامات عالی بهبود وضع ابتر معارف کشور به  برایچند  یشنهاداتیپ -د 

ر برابر دبا ارتباط بهبود حالت زار و ابتر معارف در کشور، وظیفۀ خود را  ملیحکومت وحدت متأسفانه من گفتم که 

، میات عموتعلیمسطوح  میتما به معارف کشور در یو فور یتوجه جد بایدهذا ل. فکردن ءن اجرامردم افغانستا

 ی، دولتداریتی، امنمی، علی، فرهنگی، اجتماعیات اقتصادیح م که سرنوشتیبدان بایدد. یبنما یات عالتعلیمو  یمسلک

و  لیمتع پیشرفتت و یفیبه نوع، ک ملیت یت و هویو شخص یو پاک نفس، دموکراس هوشیارخوب، ارتقای جامعۀ 

 د.ینما یقت چشم پوشین حقیاز ا یچ کسیه بایدنو وطن ما، تعلق دارد  یاصل هایۀ مناسب و موافق به ضرورت یترب

و  یابیارز  یون عالیسمیموقت به نام )ک یون عالیسمیک یافغانستان به زود ملید که حکومت وحدت ینما میجاب یا

خصص، ت ،ی، اقتصاد و امور انکشافتربیهو  تعلیم هاین افغان که در رشته یانکشاف معارف( متشکل از متخصص

فه یوظون یسیمن کید. به چنیل نمای، تشکو در صداقت و پاک نفسی مشهور باشند داشته باشند یت و تجربۀ کاریصالح

 یابیافغانستان را مطالعه و ارزمعارف عمدۀ مشکالت و  پیشرفت، یت داده شود که در مدت کوتاه حالت جاریصالحو 
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را  یهتربو  تعلیمانکشاف  یژیستراتو  ملیاست یکشور، س یامروز و فردا هایداشت ضرورت با نظرد. ضمناً ینما

، کشور ل المدت انکشاف معارف دریان مدت و طومیر المدت، یقص هایشنهادات پالن یه نموده و با پیتهو ص یتشخ

به  ،افغانستان یو فرهنگ می، علی، اجتماعیانکشاف اقتصاد میعمو یو پالن گذار یژیستراتاست، یدر قالب س

 د.یم نمایدر کشور تقد یمقامات عال

هیچ یک از وعده های انتخاباتی  لبا آنکه مردم افغانستان امید های زیادی از حکومت وحدت ملی داشت که تا حا

 یده، با وسعت نظر از طرف مقامات عالیه گردیت تهین نوشته که با حسن نیدوارم که امیعملی نشده است، من ا

بود حالت زار و ها در جهت به در مدت کوتاه از طرف آن مقام یده و اقدامات جدیمطالعه گرد ملیحکومت وحدت 

بیسواد  ،ها طفل امروز و میلیون نه بیسوادی جامعۀ افغانستان وسعت خواهد یافت رد وریصورت گابتر معارف کشور 

 .فردا خواهند بود
 

تربیه  ودر این نوشته، میخواهم توجه هموطنان افغانستان دوست خاصتاً فرهنگیان محترم را، آنانی که به نقش تعلیم 

و ارتقای فرهنگ صلح عقیدت  دموکراسیو سواد در بهبود حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و رفاه عامه به شمول 

و اطفال آن دیار  ن را ندیده است، اما به وطن آبایی خوددارند، به آرزو های یک طفل هشت ساله که هنوز افغانستا

 عزیز که هنوز به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند، عالقه و وابستگی روحی دارد، جلب نمایم.

 زبان یا به این طفلک قشنگ در یک خانوادۀ افغان در فرانسه به دنیا آمده است. او با مادر، پدر، برادر و خواهرش

. از مشکالت خاص اطفال افغانستان خاصتاً عدم دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه دری گپ می زندزبان پشتو و یا 

اندکی، از طریق گوش دادن به حرف های بابه کالن و پدر و مادرش، آشنا است که تأثیر عمیقی در او نموده است. 

ۀ خود و هم م با معلم201۶سال  های اخیرد را در این زمینه در یکی از روزخو آرزو هایاین طفلک با احساس، 

م برایت 2017)تو از ..... چه می خواهی که در سال از او پرسیده است  معلمۀمکتب، زمانی که  صنف هایش در

  :چنین بیان داشته استصوفیه جان، ، بدهد؟(

کتب افغانستان همان آرامش حیات و فرصت م هر طفل در) من از خداوند میخواهم که برای هر طفل در فرانسه و 

امید است خداوند آرزوی صوفیه جان هشت ساله را، بر آورده  رفتن را که برای من میسر ساخته است، آماده سازد.(

 سازد.

 

 (پایان)

 

 

 

 


