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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ١۶
 

  بيسوادی در افغانستان
ختن مردم ھيچ گونه طرحی برای باسواد سا. افغانستان اشغال شده در صدر کشور ھای کمتر با سواد جھان قرار دارد

پوھنتون ھا نه استاد با سواد دارند و نه مواد درسی با کفايت که . مکاتب در پائين ترين سطح قرار دارند. وجود ندارد

 در قسمت رشد معارف دروغ می گويند و همقامات دولتی ھميش.  تربيه و تعليم بدھد٢١بتواند محصالن را در قرن 

در واليات کشور، متعلمان به روی زمين می نشينند و کتاب و قلم  . دھند  میاحصائيه ھای غلط را در اختيار مردم قرار

  . و کتابچه ندارند

" دانش"چندی قبل . دارد گزارش ھا حاکيست که بيسوادی در افغانستان باالتر از رقمی است که دولت کابل اعالم می

اين يک . صد بيسوادی وجود دارددر ۶۵معاون دوم رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل گفت که در افغانستان 

 صددر زنان افغان، اين بيندر . داند صد میدر ٨٠ملل متحد بيسوادی را در افغانستان نزديک به . دروغ محض است

در اطراف کشور، متعلمان سر . مکاتب در افغانستان نه استاد کافی دارند و نه وسايل تدريس. به مراتب بيشتر است

  .خاک و يا بوريا می نشينند تا چند کلمۀ درست يا نادرست بياموزند

سطح تعليم و تربيه منتھا درجه .  مال ھا را خدا داده که طرز تفکر و گفتار احمقانۀ خود را در مغز اطفال داخل سازند

ن يک استاد ورزيده توا کل میشدر پوھنتون ھا به م. کتب درسی ناقص در اختيار متعلمان قرار می گيرد. پائين است

پوھنتون ھای شخصی آنقدر بی سويه اند که حتا ارزش نامنويسی را ندراند، الکن محصالن از روی اجبار . را ديد

 سال اشغال، وضع به مراتب بدتر شده ١۶درين . دست آورنده  بی سويه درس می خوانند تا سندی بھایين پوھنتونادر

  .است

اين خواست امپرياليسم است که مردم . اشد، سويۀ درسی مردم ما باال نخواھد رفتکه افغانستان در اشغال ب تازمانی

  . بيسواد باقی بمانند تا استعمار حاکميت کند

 

 


