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  کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ مارچ ٢۴
 

 افزايش اطفال بی تحصيل
مکتب رفتن نھا از درس خواندن و آتعداد کثيری از . وضع تحصيلی اطفال افغانستان طور وحشتناکی رو به خرابی است

شود، قسمت  فقدان امنيت، جنگ و ستيز و تعصبات مذھبی ابلھانه که توسط امپرياليسم دامن زده می. محروم شده اند

نظام فاسد و مستعمراتی کابل نه می خواھد و نه قادر است . زياد اطفال افغانستان را از حق تحصيل محروم ساخته است

دولتی که در فساد غرق باشد، چطور می تواند در فکر . غانستان آماده بسازدکه زمينۀ تحصيل را برای اطفال بدبخت اف

  .تحصيل مردم مصيبت زدۀ خود باشد

 از نعمت تحصيل ١٣٩۶ ھزار طفل افغانستان در سال ۴٢٠سسۀ مدافع حقوق اطفال، بيش از ؤنظر به گزارش  يک م

 اسالمی و مکتب سوختاندن از جانب تاريک انديشان نا امنی، قتل و قتال، تھديد گروه ھای وحشی. محروم خواھند ماند

در جھان شناخته شده، دولتھا دولت مزدور و مستعمراتی کابل که از فاسد ترين .  اين مصيبت استاساسیمذھبی علل 

آتش سوزی ھای ناشی از بمباران کشور، علت   امپرياليسم امريکا ودرونحمالت .  در جھان استآنھابيھوده ترين 

سسۀ مدافع حقوق اطفال ھمچنان می نويسد که نزديک به چھار ميليون طفل ديگر ھم ازقبل ؤم. اين مصيبت استديگر 

تحصيل را باال ناه گزينان افغان از پاکستان احصائيۀ اطفال بی پعالوه اخراج سريع  ه ب.  از تحصيل محروم بوده اند

 تا نا امنی و  خرابی اقتصاد فاميلی  باعث خواھد شد عدم موجوديت امکانات درسی،که ناک اين است درد. برده است

اگر اين جريان ادامه يابد، افغانستان . اطفال قبل از پايان تحصيل مکتب را رھا کرده و به گروه ھای تروريستی بپيوندند

 نيايد، کشور اگر اين قشر سالم بار. اطفال آيندۀ ھمه جوامع است. تا چند سال ديگر به يک بحران جدی مواجه خواھد شد

 .ھا ديناميسم خود را از دست خواھند داد

  . خود برخيزيم و سرنوشت خود را در دست گيريم. نبايد اميدی به اين دولت فاسد داشت

  

  

  

 


