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 سميع از فراه

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٢
  

  در واليت فراه» معارف«حال و روز 
ًا مخصوص» رياست ھای معارف واليات«دولت دست نشاندۀ کابل به » معارف«نصاب تعليمی که از سوی وزارت 

جھت تطبيق ديکته و ارسال می گردد، يکی از ناکارا ترين و بی کفايت ترين نصاب ھای » رياست معارف واليت فراه«

ليون دالر را يکه صفحه ھای کتاب ھا را رنگ آميزی کرده و صد ھا م با وجود آن. رود تعليمی جھان به شمار می

 يادگيری در آنھا ديده نمی شود و کماکان سيستم بسيار کھنه صرف چاپ آنھا نموده، اما ھيچ نوع انگيزه و تحرکی برای

  . و سابقۀ استاد محوری در مکاتب و ليسه ھای دخترانه و پسرانۀ اين واليت حاکم می باشد

نی که برای تدريس در نظر گرفته شده، به داليل مختلف از جمله فقر اقتصادی، مشکالت خانوادگی، کھولت و امعلم

ی شاگردان جواب داده نمی توانند که ئاالت ابتداؤز رسانی معلومات و سطح آگاھی شان نه تنھا به سباالخره عدم به رو

ال کردن شاگردان گرديده و با نشان دادن چوب شاگردان را تھديد به سکوت می ؤحتی به بھانه ھای مختلف مانع س

  .اشغالی حتی با کشور ھای ھمسايه وجود داردسفانه فرسخ ھا فاصله بين نظام تعليمی و تحصيلی افغانستان أمت. نمايند

 با استاد بسيار کوچه يی و مبتذل گرديده، استفاده از مواد مخدر، سگرت و نصوار به دبرخورد شاگرد با شاگرد و شاگر

بين ناسزا و فحش غير اخالقی و برخورد ھای خشونت آميز .  در بين شاگردان رواج پيدا کرده استه ایطرز وحشيان

گريز از درس و تعليم .  تنزل داده استه ایشاگردان سطح تربيه را در مکاتب و ليسه ھای اين واليت به شکل بی سابق

ھرکه «شد  جملۀ معروفی که يک زمان گفته می. و پرداخت رشوت برای کاميابی در روز ھای امتحان بيداد می کند

 کلی تغيير کرده و سطح تعليمی و تحصيلی در نظام فرسوده به» مکتب رفت آدم می شود، نور چشم خلق عالم می شود

  . ی رسيده که اين گفته نزد مردم ماھيت خود را از دست داده استئو پوشالی دولت دست نشانده به جا

واليت فراه ھمچون ساير واليات کشور بسيار نا اميد کننده است و ھيچ روزنۀ اميدی برای تغيير » معارف«وضعيت 

سفانه با گذشت ھر روز ما شاھد زوايای پنھان أمت. ا موجوديت دولت دست نشانده و مزدور وجود ندارداين وضعيت ب

ديگری از بدبختی و بيچارگی توده ھای اين سرزمين ھستيم و اگر فکری به حال فجايع جاری در اين کشور جنگ زده 

جنگ، بدبختی، فالکت و دربدری را متحمل و اشغال شده نگردد، چندين نسل ديگر نيز بايد فقر، بيچارگی، جھالت، 

ی جز نيروھای روشنفکر، مترقی، استقالل طلب، آزاديخواه، مبارز و انقالبی به کمک و ياری توده ئھيچ نيرو. گردند

  .  ھای زحمتکش و ستمديده توان تغيير مسير فعلی از بدبختی به سوی نيک بختی را نخواھند داشت

 


