
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ١٨
  

 رشوت خوری در معارف قندوز
 معلمان بدون يک عده از ھم ميھنان شريف به من گفتند که در معارف قندوز رشوت خوری زياد شده و حتا مقرری ھای

که کمتر به صنف حاضر  شوند، در حالی متعلمين نااليق به کمک پول فارع التحصيل می.  امکان نداردتپرداخت رشو

تواند و اينھا به زور خود و يا پول  پسران و دختران زورگويان و جنگ ساالران را کسی ناکام ساخته نمی. می گردند

 جريان مطلع اند، اما کمترين کاری کرده نمی توانند، زيرا خود شريک زيتی اوالی و ساير مقامات امن. نمره می گيرند

  .جرم اند

برد، از  که از ناحيۀ نبود امنيت رنج می  اينۀ عالوهدھد که واليت قندور ب گزارش ھا از طريق دوستان نشان می

فرھنگ باشد، به يک بی ًخاصتا ساحۀ معارف که بايد محل درس و .  خوری ھم در عذاب استتگسترش فساد و رشو

مقامات معارف از تقرر معلمان پول می گيرند و معلمان ھم به نوبۀ خويش به متعلمان نمره . فرھنگی تبديل شده است

ين کثافت کاری  ااکثر متعلمان بی بضاعت بار ھا از.  بھتر می گيردۀھر متعلمی که پول بيشتر داد، نمر. می فروشند

  . گوش دھد شکايات متعلمان شريف و درس خوانوائی  وجود ندارد که بهشکايت کرده اند، اما گوش شن

 ھزار افغانی داشته باشد تا بتواند استخدام ۴٠ ھر کسی که برای وظيفۀ معلمی فورمه را خانه پری می کند، حد اقل بايد 

والی و .  می پردازد مطرح است که يک نفر چقدرتين جا اھليت و درجۀ تحصيل مھم نيست، بلکه مقدار رشوادر. گردد

ند، اما خود را به کلی بی خبر می گيرند که امعاون والی و ديگران ھمه از جريان پول خوری در معارف قندوز با خبر

  . گويا ھيچ گپی نشده است

که معارف کشور به اين سطح  گنديدگی  وقتی. اردمبالغه نيست که افغانستان در صدر کشور ھای فاسد جھان قرار د

  . اشد، ديگر ساحات را تصور کرده می توانيم که چه خواھد بودرسيده ب

  

  

 

 

 

 


