
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 ماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما ت. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م١٥/٠٢/٢٠٠٨ شهر ليون فرانسه،                          انجنير نادر شفا
  

  بی کفايتی در وزارت معارف
  

به آرزوی اينکه در آينده اقالً  با سواد .  مردم محروم ما، اطفال خودرا با تمام مشکالتی که دارند، بمکتب ميفرستند

ً  به تحصيال مگر سيستم معارف ما به دست .  ت عالی بپردازندگرديده و صاحب کسب و کاری شوند و يا بعدا

اشخاص بی کفايت و غير مسؤول ميچرخد که اصالً  به اين آرزوی پاک مردم توجه نداشته ودر تعليم تربيه اوالد 

  .وطن دلسوزی ندارند

مکتبی که مگر .  مليون طفل به مکتب ميروند٦         وزير معارف افغانستان، با لهجه خاصش اعالن ميدارد که 

معلم ،نصاب تعليمی ، کتاب ندارد و بسياری از مکاتب حتی در شهر کابل سر پناه نداشته و در زير خيمه ها مشغول 

يکتعداد جوانان که در ديگر موسسات دولتی کاری پيدا نميتوانند، مجبور ميشوند تا برای بقای خود و . بازی هستند

 ٣٠تند و نه دلچسپی دارند و روز خود را در صنوف، جهت دريافت   فاميل شان معلم شوند، حاالنکه نه مسلکی هس

  .دالر سپری ميکنند

نه تنها .     وزارت معارف برای معلمين وعده ميدهد که معاشات شان را افزايش داده و برايشان زمين توزيع ميکند

پس معلم بيچاره . نميشود دالری شان هم به وقتش پرداخته ٣٠اين وعده های دروغ عملی نميگردند بلکه معاش 

  .مجبور ميشود تا در پهلوی وطيفه معلمی، در جستجوی کار های خورد و ريزۀ ديگر هم  بپردازد

    جناب اتمر، وزير معارف کشور سابقۀ تحصيلی ندارد و در پهلوی خود يک تعداد اشخاص بی کفايت ديگر را از 

ً   بعوض اينکه در سي. هر گوشه و کنار جمع کرده ستم معارف بهبودی رخ دهد، مشکالت روز به روز بيشتر بنا

  .گرديده و با دروغ پردازی ها و وعده ها ميخواهند خود را در چوکی ها نگه دارند

    متا سفانه ساختمان دولتی فعلی افغانستان، طوری آ مده که اشخاص بی مسؤوليت وبی دانش ، با فريب کاری و با 

  .حساس را اشغال نمايند انواع حيله و فريب، چوکی های 

سوء استفاده جوئی ها و جعل کاری در ديپلومش افشا گرديد مگر .     اتمر، در وظيفه قبلی اش هم نام نيک نداشت

  .ارنوال کنار آيدبانيرنگی و چرب زبانی توانست دوسيه اش را ببندد و با

   ٣٧    در کنفرانس که چند روز قبل از طرف وزير معارف ترتيب داده شده بود ، جناب رئيس دولت و نماينده های 

  آقای کرزی دست آورد های شش ساله دولت خود  را بيان داشته و در زمينه  راجع به . مملکت اشتراک نموده بودند

  ن ساختمان برای مکاتب، کمبود مواد درسی و لوازم برای از نبود. آموزش و پرورش اطفال افقانستان اظهاراتی نمود

  .آموزشهای حرفه ای سخن گفته و باز هم از دوستان بين المللی خود تقاضا کرد که اين کودکان را کمک کنند

   دو مليارد دالر نياز همچنين وزير معارف در گفتارش اعالن کرد که برای فايق آمدن به مشکالت وزارت معارف به 

  .معلوم نيست که اين پول هنگفت را بکجا بمصرف ميرساند. دارد

    همه افغانها ميدانند که در اين شش سال گذشته، جامعه جهانی و مو سسات خيريه از گوشه و کنار دنيا، هر نوع 

 مگر از اين کمک ها. کمک های الزمه را تقديم وزارت معارف نموده و مليون ها دالر به آن وزارت پرداخته اند
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مثالً  مليون ها کتاب درسی ناقص به چاپ رسيده  که از اين طريق يک تعداد از نزديکان . سوء استفاده صورت گرفته

  .                 وزير صاحبان استفاده ها بردند

    در گذشته  ها، با يک بودجه بسيار کم ، معارف کشور ساخته شد، که با شرايط همان وقت کامالً  تطابق ميکرد، 

  .زيرا در آن زمان، در رأس وزارت معارف اشخاص عالم ، دلسوز و وطن پرست قرار ميگرفتند

      در اين شش سالی که گذشت، يک تعداد افغانهای باتجربه و سابقه دار، از خارج، با پول شخصی به وطن رفتند 

. شنهادات شان کسی توجه نکردمگر ما يوسانه بر گشتند، زيرا به پي. تا در باز سازی معارف کشور حصه بگيرند

  .وزيرصاحبان ميترسند که اگر شخص عالم و لسوز در پهلوی شان قرار گيرند، ممکن چوکی شان در خطر بيافتد

  .   گناه از رئيس دولت است که چنين اشخاص بی کفايت را پيدا کرده و دور خود چمع کرده و يا خودش بيکفايت است

 .حال طفالن خراب ميبينم گر همين مکتب است وهمين مال ، 
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