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 اعالمیه
مندان و متخصصان افغانستانمجمع دانش   

اض  به تغیتر محل تدریس مکاتب مجمع اعتر
 

ا نیدر  چهل  ی   جنگ خون ۀوقف تداوم ب   در  طالبان و گروه دولت افغانستان ندگانینما ی   مذاکرات صلح قطر بکه   طیشر
ر باال براب نیطالبان چند توسطافغانستان ع دفا  کشتار مردم ب    قتل و  و  ها انفجار  انب   م همچنان و  ،است انیدر جر  هسال

  آموزشر  سیستم ساختار در  ب  یتغ جاد یشپرست وزارت معارف افغانستان در رابطه با اشگفت آور  و  هدهند خب  تکانرفته، 
، صنف سوم صنف اول ایلاینکه تصمیم دارند تا متعلمی   ، خنجری بر گلوی ضعیف سیستم آموزشر کشور است. کودکان

 کی شیامر حکم گشا تیدر واقع ،گردند   ضیتعو  آخوندها  ها و با مال مسلیکبروند و آموزگاران  مکتب به مسجد  یبجا
 آموزشر  یهاار یبا مع رتیدر مغا. این کار را در پالن دارند  افغانستانپرورش سالم اطفال  وحشتناک ضد آموزش و  ۀجبه

نابخشودب   خیانت پرورش و  آموزش ۀنمودن پروس اشیس ،زماب   حساس برههدرین  است.  معاص  یایدن یار یمع مدرن و 
 ب فکریآشو  و  رایه اردوگاه افراطیت خشونت برای یک چرخه ب  انتهای طفولیتآوان از را   ی   شزم نیدکان اه کو ک  است
  ایند. نم یم

در  مستقیم و غب  قابل برگشت  تاثب   ،ابتداب   دوره های آموزش که  میشود  انبی قطع بصورت ،انکودک  روانشناش دید  از 
ان موفقیت ی شخصیت کودک و مب   اولی   کانون  و  غازین سالهای تدریسدر آ برای اطفال. دارد  او  در آینده ششکل گب 

بوده و حجرات نرم رویح و فزییک خشونت  هرگونه که فارغ از   د باش بخشر  امن و اطمینان آن آموزش و پرورش باید محیط
، تدریس کودکان در کشورهای  . خشونت و افراطیگراب  مسموم گردد  های گاهدید موزش و آنباید با مغز آنان  در عرص حاص 

به  آزموده کار متخصصان و روانشناسان   لهیبوس تدریش،درن معلیم با اسلوب  اسالیم یهاکشور حت  در  انکشاف یافته و 
 . شود یبرده م شیپ

 در  افرایط ت  یاز جانب حلقات مع شپرست وزارت معارف افغانستان منطق  ب  غ و  علیمب  عملکرد غ نیا ست کها واضح
حقوق  جهاب   یۀظالمانه از اعالم آشکار و  جز تخیط یب   چ این تصمیم. گردد یم تیخارج دولت افغانستان حما داخل و 
شده  اب  یارز امروزی چب    یهااز یپاسخگو به ن مدرن و  یۀترب و  میاز تعل شان یبا حق برخوردار  وند یحقوق اطفال در پ بشر و 

 . تواند ینم

غب  وابسته،  ب  غ قاب  یتحق و  نهاد علیم کیبعنوان  نسو یافغانستان، که از مدتها بدمتخصصان  دانشمندان و  مجمع

نجات  های و ارائه فایل در افغانستان یبحران جار  جنگ و  یحل معما د یبه کل اب  یبا هدف دست ،اشیس ب  غ و  كايدئولوژي
گونه   نی، ادارد  تیخارج کشور فعال جامعه در داخل و  رشد آگایه دانش و  جی    ترو  یاز مجرااقتصادی  رشد و توسعه برای
ا ب پرورش کشور  ش و آموز  ستمیس ۀمغرضان یساز  اشیشپرست وزارت معارف افغانستان را بعنوان س افرایط میتصام

ین اهداف پشت پرده او طالبان است نشان دادن چراغ سب   برای نماید. این عمل در حقیقت  یم حیتقبشدیدترین کلمات 
 یشد ی   شزم نیاطفال ا یفردا امروز و پرورش به تصمیم را 

 
و در  اب  تحقیق-لیمعدر کمیته  مجمع . داند یآور م بتیمص دا
 دارد. گوی عرص حاص  باشد، زیر کار که جواببخش آموزش و پرورش، پالن مدرن نصاب تعلییم کشور را  

 
  یب  کبدوکتور هما  

 متخصصان افغانستان  و  دانشمندان مجمع یبورد رهب   مسئول

 


