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6 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 12/01/2016                               دکتور محمد ظاهر عزیز
 سفیر سابق افغانستان در یونسکو و اسیسکو

 

 ارف افغانستانحالت زار و ابتر مع
 

بزرگساالن  وبا کیفیت، مترقي، متوازن و متجسس را که هر یک از فرزندان  ۀتربی تعلیم و من تنها نیستم که نقش و اهمیت

 به میان آمدن ور،  خانواده ها وشک باشندگاند حیات عادي هبوکشور ما به آن دسترسي داشته باشد، براي ببیسواد 

با  باالخره ایجاد جامعۀ  هوشیار، دولت هوشیار، مسؤول، جوابگو و صادق و و حکومت

مهم مي  پیشرفته، مرفه و داراي شخصیت  علمي و فرهنگي عالي، ضروري  و فرهنگ،

ند که هیچ کشوري نمي تواند بدون ظرهمه دانشمندان بزرگ جهان با این حقیقت متفق الن دانم.

وي  متوازن که جوابگ مترقي، با کیفیت، متجسس و ۀتربی به راه انداختن تعلیم و داشتن و

 دست یابد.شان آیندۀ آن کشور باشد به حل مشکالت حاد و یا هدف هاي بزرگ ملي  نسل های ضرورت هاي فعلي و
 

یا اهدافي را که ما اجباراً به آنها برسیم  و دسترسي حاصل  بکوشیم و مشکالت حادي که ما افغان ها در حل آنها باید

وز تربیۀ بي کیفیت در کشور هن ده سال دروغ گویي ها، فساد سراسري و تعلیم وچهارنماییم، کدام اند که هنوز بعد از 

 گریبان هستیم؟ هم با آنها دست و

 و جموع نفوس در کشور که اکثر آنها را بزرگساالن بیش از هفتاد فیصد م) ،بیسواديدر کشور ما حاد مشکالت 

جهل، فقر، امراض،  .(بیش از هشتاد فیصد زنها در کشور بیسواد هستند ند. کشور تشکیل میدهند بیسواد جوانان

و عاري از فساد، هوشیار و صاحب وجدان ملي و نفس عدم دسترسي به مسؤوالن حکومت پاک  محرومیت ها،

همچنان طرح برنامه هاي هوشیارانه در  شمار می روند. حل مشکالت فوق و د و عمده بهاز مشکالت حامردمي 

به منظور رسیدن به هدف هاي بزرگ چون تعمیم و تحکیم وحدت ملي، عدالت انکشافی ستراتیژي ملي  قالب سیاست و

ردم م حفظ هویت فرهنگ وموکراسي واقعي یدمرد،  تحکیم و تعمیم حقوق مساوی زن  واجتماعي، تعمیم صلح پایدار، 

  ها به آنها نایل آیند. که الزم است افغان محسوب می گردنداهداف بزرگ  افغانستان

علیمي که تهمگاني، مترقي و داراي ظرفیت و کیفیت تربیۀ  تعلیم وتعمیم یا هدف هاي فوق بدون  هیچ کدام از مشکالت و

امکان ندارد.  با صداقت مي گویم  ،تطبیق شود امه ریزي ونظرداشت ضرورت هاي کافۀ مردم افغانستان برن با در

نه به هدف هاي بزرگ ملي دسترسي  کرده مي توانیم ونه مشکالت حاد فعلي را حل  ،تربیه که بدون چنین تعلیم و

 .نه آیندۀ مرفه را برای مردم افغانستان تأمین می توانیم و خواهیم داشت
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 تربیه براي کسب تعلیم و تطبیق آن از طرف متخصصین  مسلکي تعلیم و درست وضرورت برنامه ریزي  اهمیت  و

اگر  .جو  کردو  مترقي را مي باید بیشتر از همه در قالب ارزش هاي معنوي مردم افغانستان جست وبا کیفیت  ۀتربی

هدف ها و  نکردند، در آینده باید انجام دهند. دین مبین اسالم چهارده قرن قبلجو و  در طی چهارده سال گذشته جست

ماید، نصفا و انسان دوستي زندگي  هوشیار که با دیانت پاک در صلح و ٔ  تربیه و جامعه مطلوب براي تعلیم وروش هاي 

 ت وکسب تعلیم و تربیۀ با کیفیمعین نمود. اسالم به قابلیت بشر براي رسیدن به کمال علمي و انساني و رفاه از راه 

اي اولین بار در تاریخ بشریت  فلسفه و روش تعلیمي آموزش  دایم العمر را توصیه گاني اطمینان داشت. اسالم برهم

 کرد و مسلمانان را دعوت نمود تا از )گهواره تا گور( دانش بجویند.

ن نیست، این توصیه و روش تعلیمي در عصر معاصر از طرف سازمان تعلیمي، مکا در قید زمان وچون که کسب دانش 

 .است ه)یونسکو( تحت عنوان تعلیم و تربیه متداوم پذیرفته شده و به جهانیان توصیه گردید ملل متحدعلمي و فرهنگي 

علي کل مسلم والمسلمه( شاهراه بزرگي را براي رسیدن انسان ها به کمال فضیلت )طلب العلم فریضه  شریفحدیث 

و زنان را به آموختن امر کرد تا بتوانند به علمي و انساني، به روي مسلمانان باز کرد. به این صورت اسالم مردان 

 تربیۀ فرزندان امروز و نسل هاي بعدي را به عهده گیرند. نوبۀ خود تعلیم و

که  به اهدافيانکشاف معارف در کشور و طرح ستراتیژي براي رسیدن  سیاست ملي براي تعمیم وخالصه این که پذیرش 

ر گرفته مي شود مي باید در حال تغییر و تحول باشد، پیشرفت هاي تربیه در نظ در سیاست ملي انکشاف تعلیم و

 ر، خالق بار آرد وآزاد، هوشیااني هر زن و مرد افغان را تکامل بخشد و فرزندان ما را علمي را بپذیرد، شخصیت انس

اعتال و انکشاف باشند و در اشته د رادانشي بسازد که قابلیت رفع ضرورت هاي خود، خانوادۀ خود ملبس به نوعي 

 صادقانه گرفته بتوانند. کشور سهم هوشیارانه و

 هموطنان عزیز: 

ده سال گذشته، زماني که میلیون ها دالر از طرف چهارحاال مشترکاً مطالعه و ارزیابي مي نماییم که دراین مدت 

دوست افغانستان( به کشورهاي بزرگ  )سازمان هاي ملل متحد، جامعۀ اروپایي، بانک جهاني و جامعۀ بین المللي

با کیفیت کمک نمودند و همه کوشش را به کار بردند تا در  کشور ما در جهت انکشاف و ارتقاي معارف متوازن و

اشته دسترسي د، فرزندان ما به تعلیم با کیفیت سهم بگیرند و انکشاف معارف در وطن ما ءحیاا، برنامه های سواد آموزی

ستراتیژي و برنامه  هاي کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت   ک سیاست معقول وتربیه  بر حسب ی باشند، تعلیم و

 هستیم؟م حد انکشاف معارف در وطن خود تربیه، انکشاف نماید، ما در کدا درهمه شقوق و رشته هاي تعلیم و

ب فغان براي کسبا محرومیت هایي که فرزندان ا  تعداد شاگردان در مکاتب افغانستان: به مکتب وبازگشت   - الف

)بازگشت به مکتب( در شهر هاي  دختر و پسر افغان با شعارهزارها  م2002سال  تعلیم و دانش مبتال بودند، در

بزرگ به مکتب رو آوردند و این حرکت شایسته که با کمک سازمان هاي بین المللي  چون یونسکو، یونیسف، اداره 

شورها، پشتیباني شد، نوید بزرگي غربي و دیگر ک یجاپان، جامعۀ اروپا، امریکا، نکشافي ملل متحد و دول بزرگ جهانا

و مادران و پدران را در جهت آیندۀ نیک و پر بار فرزندان شان  را براي انکشاف معارف در افغانستان به میان آورد

 .امیدوار ساخت

ک خاصتاً براي تثبیت ی ون ت، متوازگاني، با کیفيتربیۀ هم و انکشاف تعلیم و ءمنظور بود که براي احیابه همین 

)تعلیمات عمومی، مسلکی و  ستراتیژي کوتاه مدت و  دراز مدت که همه جنبه هاي انکشاف معارف سیاست و



  

 

 

 6از 3

و یسیسکا گي دایمي افغانستان در یونسکو ومیالدي نمایند 2003را در افغانستان در برگیرد، در سال  تحصیالت عالی(

تجرب م تربیه را که متشکل بر متخصصین آزموده و متخصصین تعلیم ومستقل سیون عالي با همکاري یونسکو، کمی

حت تگزارش خود را و  تکمیل نمودمیسیون کار خود را در مدت کوتاه این ک .شروع به کار نمود افغان بود، تأسیس و

مهور گلیسي( تهیه نموده به رئیس ج)دري، پشتو و ان به سه زبانو انکشاف تعلیم و تربیه در افغانستان(  عنوان )احیاء

کرد. گزارش مذکور به دیگر وزارت هاي مربوط تقدیم  ، وزارت هاي معارف، تحصیالت عالي وجناب کرزی()

 تصویب گردید.تقدیر و نیز تقدیم شد و از طرف کنفرانس عمومي یونسکو یونسکو کنفرانس عمومي 

یه و سازمان یونسکو که به صحۀ کنفرانس عمومی یونسکو نیز تعلیم و تربمستقل آرزو و پیشنهاد کمیسیون عالی 

 ،کمیسیونرسیده بود، این بود که وزارت معارف و وزارت تحصیالت عالی از پیشنهادات واضح و نهایت عملی 

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

بت ثیر عمیق و مثتأهم در کمیت و هم در کیفیت معارف معارف را در افغانستان به طوری پایه گذاری نمایند که دوبارۀ 

گذاری، نصاب تعلیمی و  های بعدی سیاست، پالن در طول سال. ضمناً کمیسیون توصیه نموده بود که داشته باشد

ز ا همتخصصین و استفاد رف البته به توصیه  بر ضرورت کشور در تمامی امور معا صورت اجرای تعلیم و تربیه بنا

 مانند. به عقب ن تعدیل، تجدید گردیده انکشاف یابد تا وطن ما و فرزندان افغان از کاروان انکشاف دانش ،تکنالوجی

های معارف و تحصیالت عالی  متخصصین متجرب افغان و یونسکو از طرف وزارتاما افسوس که توصیه های 

وزارت معارف کمترین استفادۀ در جهت انکشاف مخصوصاً نامعقول،  مدتي با فشار بیروني و بعد ازفراموش شد و 

نابر ب تربیه افغان بود و تعلیم ومتجرب عمومي معارف و پالن گذاري، از این گزارشي که حاصل کار متخصصین 

 نکرد. ،ضرورت هاي فرزندان افغان تهیه گردیده بود

ها هزار فرزند دختر و پسر افغان به مکتب مي روند و در تعداد شاگردان مکاتب نهایت خوشحالم که امروز صدمن 

ن فرزندان افغاتربیت  با تأسف که تعلیم و ،میالدي تا حال افزودي قابل مالحظه به عمل آمده است. اما 2002از سال 

اسي شد، در بیانیه ها و مخصوصاً در سال هاي اخیر دستخوش دروغ هاي سیدیگر کارهاي حکومت آقاي کرزي  ندمان

های آخر حکومت آقای  سالگزارش ها به ناحق معارف افغانستان را پندادند و تعداد شاگردان مکاتب را در جریان 

و کامالً ساختۀ دست دروغ محض  ،احصائیهرقم و  هزار شاگرد باال بردند که این پنج صد به یازده میلیون و کرزی

در جهت استفادۀ نا مشروع بود که امروز به صورت روشن بر مال شده رف وزارت معا گیر تصمیم های عالی و مقام

 مراد از کلمۀ هوائی نبود و نیست، است. .معلمان هوائی و شاگردان هوائی مکاتب هوائی، .است

به مروز امي گویم که تعداد شاگردان دختر و پسر که تربیه  من با صالحیت مسلکي به صفت معلم و شاگرد تعلیم و

یون فرزند افغان هر روز به مکتب بروند، من مي مي روند باالتر از هشت میلیون  شاگرد نیست و اگر هشت میلمکتب 

 وزارت معارف.گویم، شادباش 

ه این نوشته اشار تربیه در کشور به تفصیل در تعلیم وم موفقیت وزارت معارف بر پس ماندگي من در مورد دالیل عد

مبني بر این که در در زمان رژیم قبلی وزارت معارف  ٔ  احصائیه ٔ  مي دهم که ارائهجا تذکر  این خواهم کرد. در

، نه تنها دروغ است، بل خاک انداختن به رفتندپنجصد هزار شاگرد هر روز به مکتب مي  کشور ما یازده میلیون و

 و فرزندان افغان را به دروغگویيچنین دروغگویی چشم معارف در کشور است، فلهذا قابل تقبیح نیز است چون که 

 عادت مي دهند. خیانت در دانش و وطن
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ت، معلم محض به نام اس بر دالیل زیاد، مکتب و ما مي دانیم که در ولسوالي هاي تعداد کثیر والیت هاي افغانستان بنا

وائی در مجموع گرفتند و شاگردان  ه وجود دارند اما معلمان هوائی معاش مینه معلم  در حالي که نه شاگرد و

 شاگردان در افغانستان حساب می شدند.احصایۀ 

 گي عمدۀ معارف وطن ما عدم کیفیت  تعلیم است ویکي از پس ماند تربیه در افغانستان: ظرفیت تعلیم و کیفیت و - ب

علیم عمومي مردم وطن بار مي آورد. فرزندان ما که دسترسي به تالت عمده را درسطح دانش و فرهنگ این امر مشک

کمک نمي خانوادگي  حیات فردي وکه قطعاً او را در بهبود  دانش کمیا  وکتب مي روند، اما با سواد اندک مدارند، به 

 ارزش علمي ندارد به دست مي آورند.ز مکتب فارغ مي شوند و کاغذي که د، انتوان

ان تعلیمي از لیسه ها فارغ شده اند، آنها من چند نفر از فارغان لیسه هاي کابل را مي شناسم که در سطح خیلي پای

 و مسلکي ندارند.ي به سویۀ تعلیمات مکتب ابتدایي دانش تعلیمي حت .معلومات ناچیز تعلیمي دارند سواد اندک و

ام شاه افغان از قندهار به کابل حدود اربعۀ کشور را نمي شناسند، نمي دانند که پایتخت کشور در زمان کدآنها  ،مثال

 یا شرق افغانستان به طرف  غرب ود، حتي خبر ندارند که مکۀ معظمه قال داده شد. فورمول کیمیاوي آب را یاد ندارنانت

 ه ایرا حاصل کرده اند، شهادتنام 12شاید آنها شاگردان تنبل بودند، اما شهادتنامۀ صنف  .موقعیت جغرافیایي دارد

 که به درد او نمي خورد، لذا کاغذ بي حاصل است.

ص دارم، زیرا مي دانم که وظیفۀ معلم مقدس است، اما به پیاده نکردن تعلیمات مسلکي خامن به معلمان کشور ما احترام 

یۀ تعلیمات اي سووانستند به ارتقشایسته براي بلند بردن سویۀ تعلیمات دارالمعلمین  ها و معلمان شامل خدمت، معلمان  نت

 ن مي دانم که وزارت معارف برنامه هاي ارتقاي سویۀ تعلیمات عمومي وم .مسلکي معلمان دسترسي داشته باشند

او( هایي که کوچکترین دانشي در تعلیم و تربیۀ مسلکي تربیۀ معلم داشته باشند، قرار  جي، مسلکي معلمان را با )ان،

های کمک کننده و  در این راه کشور میلیون ها دالر را به خاک سپردند. صورت به این داد نموده، به آنها سپردند و

 بانک جهانی نیز مقصر اند.

کشورهاي پس مانده مي شناسم که در مسلک خیلي پیچیده  او( را نه در کشورهاي پیشرفته و نه در جي، )ان، من هیچ

اما در وطن ما هرکس هر کاري را  .و مهم تعلیمات مسلکي تربیۀ معلم، صالحیت و شخصیت مسلکي داشته باشد

 انجام داده مي تواند.

شما خود  .شاگردان محض دو ساعت درس مي خوانند ،حوالي آن ز حتي در پایتخت کشور ووضمناً مي دانیم که امر

 در نداشتن  کتاب درسي مناسب، شاگرد با دو معلم مسلکي ونبود  و، قضاوت نمایید که در نبود نصاب تعلیمي مناسب

 ؟چه مي آموزداندک دارد  یکاز معلمی که دانش مسلساعت در صنف 

، ها پوهنتونلیسه ها، مکاتب مسلکي، دارالمعلمین ها و  خالصه این که سویۀ تعلیمي در کشور در مکاتب ابتدایي،

 مؤسسات تعلیمات عالي به پائین ترین درجۀ کیفیت وظرفیت تعلیمي قرار دارد.

خدمت  ار ویا رئیس اجرائیه در شروع کو  که حکومت وحدت ملي تحت قیادت رئیس جمهور بودم من آرزومند

 تربیۀ فرزندان کشور است، جدي و وظیفۀ مهم و مقدس شان را که تعلیم و ،مردم افغانستان گزاري خود به کشور و

خصص ت که توانایي علمي، مسلکي، می نمودندعالي انتخاب  عمومي وکساني را براي رهبري تعلیمات  .رفتندگ میمهم 

نان مردم کشور خاصتاً ز غیر آن بیسوادي قابل مالحظه  در  .شته باشندحقیقي را داپاک نفسي و وطن خواهي  ،شایستگي و

گریبانگیر مرد و زن افغان خواهد بود. من است، دایماً  کشور که امروز مرض کشندۀ ارتقاي فرهنگ و دانش در
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دس و این وظیفۀ مق داشته باشداري صادقانه را به مردم وطن زامیدوارم که حکومت وحدت ملي آرزومندي خدمت گ

 .های بعدی تقبیح می شوند نه از طرف نسل ور نمایندنتربیت فرزندان کشور است، فراموش  شان را که تعلیم و

بیه در تر من گفتم که برنامۀ انکشاف معارف، تعلیم و  گي معارف بي کیفیت درکشور:دالیل مؤجه بر پس ماند  - ج

با  مشورت سازمان هاي  سال بعد با خوشبیني وچند  میالدي و 2002سطوح تعلیمات عمومي و عالي در سال هاي 

هاي دوست  دیگر سازمان ها و همچنان با همکاري مالي بانک جهاني و کشور تخصصي ملل متحد، یونسکو و

 ،اما .حتي نبود دستگاه و ادارات دولتي فعال، به پیشرفت هاي خوب نایل گردید با همه مشکالت و افغانستان آغاز و

 و دیگر عواملي مبتال شد که من عمده ترین آنها را ذکر مي نمایم: ، فسادبعداً به مشکالت اداري

به نشر احصائیه هاي نادرست اسي گردید و توجه مسؤوالن بیشتر معارف، مانند دیگر امور کشور، دچار مرض سي -1

 شراتي دربه عبارت دیگر معارف را آلۀ تبلیغات سیاسي و ن .و دروغین افزودي شاگردان به مکتب، معطوف شد

مي دانستند که این نوع گفته  ، کشور های کمک کننده و بانک جهانیخارجي ها .خارج از افغانستان ساختند داخل و

 ها دروغ و ساختگي است، اما خود را چپ گرفتند.

رهبري و ادارۀ معارف را به کساني سپردند که با دستگاه سیاسي ریاست جمهوري نزدیکي داشتند، اما کمترین   - 2

ساني رهبري معارف در دست ک .تربیه داشتند یا تخصصي در امور تعلیم و تعلیم مسلکي، تجربه کاري و صالحیت و

 .و یا یک کورس مسلکی تعلیم و تربیه را نگرفته بودند سپرده شد که یک روز هم دریک مکتب درس نداده اند

ادي ، امور اقتصۀ تعلیم و تربیهادار ،ربیهت افغان در امور و شقوق تعلیم و ینپیشنهادات متخصص از مشورت و - 3

تنها به  دستگاه اداري و تصمیم گیر معارف .تربیه یا هیچ استفاده نشد و یا کمترین استفاده گردید انکشافي تعلیم و و

 غیر مسلکي در امور تعلیم و جوان هاي کم تجربه و او( ها و جي، )ان، نیمه ارشد مشورت هاي مشاورین ارشد و

 اکتفا کردند. ،دن معاشات دالری خیلی باالدا با تربیه

 نیاز آنجمله کتب درسي مناسب که با دانش و دست کاري متخصص ،تهیه مواد درسي از نصاب تعلیمي پیشرفته و - ۴

ه کار برده بتجربوی تربیه مطابق به نصاب تعلیمي پیشرفته تهیه گردد و در مؤسسات تربیه معلم و مکاتب  تعلیم و

ها غلطي امالیي و انشایي در خارج از کشور حتي در  کتب درسي با صد .آیندي در دست نیستشود، خبر خوش 

 نماید. ءنتوانست  مطبعۀ معارف را دوباره احیاحتی وزارت معارف  .تهیه شد اندونیزیا با مصرف هنگفت چاپ و

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

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

، تعمیر مکاتب و تهیۀ کتب و دیگر وسایل تعیلمی دزدیده اند. این گزارش که نام معاش معلمه ها دالر را ب که ملیون

 نام آنها پوله ئیس جمهور است، باید در دست پدران و مادران فرزندان افغان که بدر دست مسؤولین ادارۀ جناب ر

خیانت بزرگ یعنی قرار گیرد. این بدسترس مردم افغانستان  از طریق رسانه های همگانی های وافر را دزدیده اند،

 برابر مردم افغانستانه در یئ. جنابان رئیس جمهور و رئیس اجرااندمخیانت در حق فرزندان افغان نباید پوشیده ب

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

که دزدیدند باید جواب خیانت خود را بگویند. رئیس جمهور  صورت خاص قابل تقبیح و پرسان است. آنانیه گردد و ب

 ت سیاسی امروز و یا فردا پنهان نماید.حق ندارد خیانت خاینان را به منظور معمال
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 من گفتم که حکومت وحدت ملي چند براي بهبود وضع ابتر معارف کشور به حکومت وحدت ملي: یپیشنهادات - د

تمامي سطوح  فوري به معارف کشور در باید توجه جدي و نماید. فهذا ءن اجرادم افغانستاۀ خود را در برابر مروظیف

باید بدانیم که سرنوشت حیات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي،  .تعلیمات عالي بنماید ي وتعلیمات عمومي، مسلک

شخصیت و هویت ملي به نوع، کیفیت و  موکراسي ویهوشیار و پاک نفس، دارتقای جامعۀ امنیتي، دولتداري خوب، 

قت د هیچ کسي از این حقینبای تعلق دارد و ،تربیۀ مناسب و موافق به ضرورت هاي اصلي وطن ما پیشرفت تعلیم و

 چشم پوشي نماید.

یا رئیس اجرائیه، یک  و ایجاب مي نماید که حکومت وحدت ملي افغانستان به زودي تحت قیادت رئیس جمهور

غان متشکل از متخصصین افتشکیل نمایند که انکشاف معارف(  ارزیابي وعالي موقت به نام )کمیسیون عالي کمیسیون 

به چنین  .تجربۀ کاري داشته باشند و امور انکشافي تخصص، صالحیت وتربیه، اقتصاد  که در رشته هاي تعلیم وباشد 

ه افغانستان را مطالعمشکالت معارف  صالحیت داده شود که در مدت کوتاه حالت جاري، پیشرفت و وظیفه وکمیسیون 

 راتیژي انکشاف تعلیم وستفرداي کشور، سیاست ملي و  داشت ضرورت هاي امروز و ضمناً با نظر .و ارزیابي نماید

 تهیه نموده و با پیشنهادات پالن هاي قصیر المدت، میان مدت و طویل المدت انکشاف معارف در وتربیه را تشخیص 

ستراتیژي و پالن گذاري عمومي انکشاف اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي افغانستان به کشور، در قالب سیاست، 

 .مقامات عالي در کشور تقدیم نماید

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

با وسعت نظر از طرف مقامات عالي  ،من امیدوارم که این نوشته که با حسن نیت تهیه گردیدهعملی نشده است، 

بود حالت زار و در جهت به ها ز طرف آن مقامحکومت وحدت ملي مطالعه گردیده و اقدامات جدي در مدت کوتاه ا

 .نه بیسوادی جامعۀ افغانستان وسعت خواهد یافت ور صورت گیردابتر معارف کشور 
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