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  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٠
  

  محروميت دختران از آموزش در نورستان
  

ن  در نورستان از رفتن نسبت وضع بد امنيتی، حاکميت مذھبيون و رسم و رواج قرون وسطائی، اکثريت عظيم دخترا

مراتی نتواند کاری برای عتالن امور زنان واليت نورستان عقيده دارند که اگر دولت مسومسؤ. به مکتب محروم شده اند

  .دور خواھند مانده ًامنيت و اعمار مکاتب بکند، قشر دختران کامال از فيض آموزش ب

سويۀ آموزش . تواند مردم خود را سير نمايد ه به مشکل مینورستان يکی از واليات فقير افغانستان بی بضاعت است ک

.  نظام ھای قبلی نبودهاين منطقه در گذشته ھم مورد توج. در نورستان در مجموع به پائين ترين سطح خود رسيده است

ً يک عده افراد ملکی و يا عسکری که ازين منطقه ظھور کردند، صرف خود را نزد ھمان نظام مقرب ساختند و بعدا

  .فراموش کردندرا مردم خود 

تعليم وتربيه .  در حال کنونی ھم ھمان قصه است و ھيچ يک از متنفذين به فکر رستگاری مردم واطفال نورستان نيستند

دختران از تعليم و تربيه محروم گشته اند و کسی به حال دختران .  نسوان نزول ھندسی  داردۀباالخص در ساح

يا دو مکتبی که در مرکز برای دختران وجود دارد، اکثر مواقع نظر به خطرات امنيتی بسته يک .  نورستان توجه ندارد

ھمچنان فشار اخوان الشياطين ھمراه با عادات خرافاتی، دختران نورستان را  از حق طبيعی تعليم وتربيه . شود می

ًی برای پيشرفت معارف و خصوصا واليت نورستان که نمايندۀ دولت مستعمراتی است کمترين کار. محروم ساخته است

الکن نورستان از زمرۀ واليات کشور است . کند  زنان نکرده و سطح بيسوادی در کل نورستان  بيداد میۀتعليم و تربي

دھد و ھم بيشتر  ر قربانی میتشبينورستان ھم . دھد بادلۀ آتش گروه ھای متخاصم با دولت میمکه بيشترين تلفات را در 

  . محروميت می کشد

تواند عزت مردم و کشور را اعاده کند و برای مردم خويش خانه و  که بار ھا گفته شده است، اين نظام نمی ھمانطوری

  . پس بايد اين نظام را ريشه کن ساخت و به جايش يک نظام مردمی اعمار نمود. تعليم و تربيه آماده سازد

  

 


