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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ) باميان- بصير(نشريۀ زيار 
  ٢٠١٨فبروری  ٢١

  

  ؟گذرد در معارف باميان چه می
توده ھای آن در تالش زنده ماندن ھنوز در مغاره ھا به سر می برند،  باميان واليتی است کوھستانی که تعداد زيادی از

 ريم از اينبگذ مردمان آن به علت فقر و سيه روزی قادر نيستند تا فرزندان شان را به مکتب بفرستند، جمع وسيعی از

چھار  ًواليت بسيار پائين و غير معياری می باشد و معاش ناچيز استادان آن اکثرا بعد از تعليم و تربيه در اين  که سطح

 .خير، از طريق صرافی ھا پرداخت می گرددأماه ت

غربی ھا، معارف اين واليت مانند ساير ادارات تحت کنترول وحدتی  از ابتدای روی کار آمدن دولت پوشالی و وابستۀ

حياتی با سواد  پست ھای کليدی اين رياست خيلی مھم وس أافراد وابسته به اين سازمان مخوف در ر ھای وحشی بوده و

  .ی ميکنندئاندک در حد خواندن و نوشتن، حکمروا

ست اداره می شود و طی اين مدت سران حزب وحدت خليلی، سرپر سه سال است که رياست معارف واليت باميان با

اکبری، حزب حرکت انوری و جمع وکالی خائن به توافق نرسيده اند که رياست  حزب وحدت محقق، حزب وحدت

   .کدام شان تحت سلطۀ خود داشته باشند معارف را

 منفعت را از آن به دست شود، بيشترينکه حزب يا وکيلی  يست که سھم ھرئرياست معارف ھمچون گاو شيری جا

 ھزار افغانی، برای تبديلی ھر معلم از ولسوالی به مرکز ۵٠ تا ٣٠ھر معلم مبلغ  خواھد آورد، چراکه برای استخدام

 ھزار ٢٠٠مکتب  مور بست پنج يک صد ھزار افغانی، برای تقرر مديرأ ھزار افغانی، برای استخدام ھر م۵٠ مبلغ

استخدام سر . گرفته می شودًنقدا  ھزار افغانی از نزد متقاضيان۵٠٠ھر ولسوالی افغانی، برای آمريت ھای معارف 

 ھزار افغانی رشوت بدھد ١٠٠سر معلم شود بايد بيشتر از  معلمان نيز بدون پول امکان نداشته ھر شخصی که بخواھد

 معارف ولسوالی ھا بدونناگفته نماند که آمريت ھای . بدون پول چنين چيزی ناممکن است تا به اين پست برسد ورنه

نزد استادان به عناوين مختلف  از)  افغانی نيست٢٠٠کمتر از ( ھر بار که معاش معلمان حواله می گردد، مبلغی ءاستثنا

   .باميان اين است سرنوشت غم انگيز معارف واليت. می دھند» َدور«

 

  


