
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 
 Letters & Suggestions  وپيشنھاد ھا نامه ھا 

  
  "ورسی"کامبيز :نويسنده

١۴.٠۶.٠٩  

  نامه ای از ورسننن
 ميشود کشانده ھیتبا به ملی شورای در ھا گروه نمايندگان توسط باميان واليت ورس ولسوالی معارف

 حکومت چشم از ولسولی اين قرارداردکه باميان واليت موقعيت دردورترين نفوس ھزار صدوشصت يک باداشتن ورس

 به آن باب13 که بوده مکتب باب 97 تقريبا یادار ورس. است نگرفته صورت درآن توجھی وچندان بوده دور به ھميشه

 %97 تقريبا و ينئپا خيلی ولسولی درين درسی کيفيت ميباشد وابتدائيه متوسطه سويه به آن ومتباقی بوده ليسه سويه

 سواد از آن ومتباقی بوده دوازده سويه به آن صد فی 30 تا 25 درحدود جمله آن از کهمی باشد مسلکی غير آن معلمين

  .برخوردارنيست کافی

دگان درمجلس نفر سه تعداد به ورس ر يک و نماين نا درمجلس نف ی شورایی س ستان اسالمی جمھوری دولت مل  افغان

ده واصال بوده شان مربوطه حزب نماينده شان ھرکدام داردکه ردم نماين سوالی آن م را نميباشد ول ا زي ه آنھ  اينکه جای ب

ه را مردم مشکالت وط مراجع ب ان مرب رای دنبرس ردم مشکالت ب دابيری حل راه م اذ وت د اتخ ردم مشکالت, نماين  آن م

دا ساخته وجنجال دچارمنازعه را لیاولسو آن مردم وبيشتر نموده يشترب مراتب به را ولسولی را ن ده سه زي  ازسه نماين

اح ه جن ی شورای ب ه راه مل د يافت ه ,ان دام ک راد وجذب جلب در ددار تالش شان ھرک وام دولتی ھای درپست اف  ازاق

ه بخشند تقويت را شان حزبی وپايگاه دنماي حمايت خويشتنظيمي ووابستگان ه ک ين ب اری خاطر ھم ه را ک  شان يکی ک

ام د انج ه شان ديگران ميدھن ارنموده آن ضد ب ا دنميکن وتالش ک را ت ه آن ه ھرنحوی ب  .دنکن خراب باشد ک

رده مبارزه وفساد عدالتی بی درمقابل که دگرفتن تصميم ورس دانشجويان تمام 1387 درسال چنانچه  ورشد درتقويت, ک

ين به که کنند تالش توان تاحد معارف صله منظور ھم د في ه کردن شجوی )محصل(  ھر ک ه دان ون(از ک شگاه )پوھنت  دان

دريس رفته ھا ليسه به افتخاری بايد دميشو فارغ د ت ه را شخصی آن وضمن کنن اتف حسين (اسم ب ديريت درپست )ھ  م

ايش توانست وی که نمودند کانديد معارف رای را کارھ ديريت پست احراز ب د خالص وزارت از م ی کن تد ول  رمخالف

ه ھريکی,شدند دانشجويان سرکوبی درتالش شان وھمه گرفت قرار وکال شديد ه ب ود کوشش خود نوب ه نم انع ک  رشد م

 شانۀ ھم اساس ھمين به ميکند اطاعت آنھا از کمتر کند رشد جامعه يک ھرقدر زيرا دشو کرده تحصل قشر و معارف

ه دريک ورشد ترقی ومانع بوده کرده تحصيل قشر یسرکوب درصدد ھميشه شان ارتجاعی و یئبنيادگرا باروحيه  جامع

ه شخصی يک کلی توافق يک رویۀ آنھاھم (1388) يعنی جاری درسال چنانچه ميشوند امال ک ساد ک شه ف ه ميباشد پي  ب

وان به آن بارفتن که مقررنموده مديرمعارف حيث به)سلطان(اسم دير عن ارف م ام مع سهيل تم ا سان ه را مکاتب ھ  رسم ب
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يم از ليسه دوره شاگردان تمام وفعال اند گفته ترک اعتراض ه تعل وده ب دون دورب دير ميباشد سرنوشت وب ازه وم رر ت  تق

 .است حاکم درآنجا وضعيتی چه که خبرندارد مکاتب از واصال ميباشد مايشنو مھمانداری مصروف

ری درفکرمعاش راحت خيال به نيز محترم وکالی و وده دال د وخوشحال ب ه ان سته ک د توان ر ان ورد نف انرا خواست م  ش

ن وتازمانی.رساندندب معارف مديريت درپست د ادامه آرامش اي ه داشت خواھ دام ک ل خالف مالزمی ک ه شان مي  يکی ب

ه است صورت درين گردد نيتعي ازمکاتب ه ک اری درصدد شده پاچه دست شان ھم ی مالزم آن برکن د چاره ب  ميبرآين

 ليسه مالزم ميثم محمدامير خواستاربرکناری فصله يک درطی وسناتوران ھارنفرازوکالچ تعداد به1387 درسال چنانچه

  .بود شان ميل خالف زيراوی گرديد سرو تخت شينيه

 باخارجی ھمراه را کودکی دوران که است کسی وی شود اندازی نظر وکال ای نشانده مديردست مديرخان گذشته به اگر

ار روی موقت اداره آنيکه از بعد. بود است خارجی زن يک که) يریم(خدمت پيش نفر يعنی نموده سپری ھا د ک  وی آم

ند شده افغان الدين جمال سيد دارالمعلمين شامل و شرکت کانکور امتحان در تقلبی سند بايک ه یباس ا آاز ک  دسته ب نج

 يک ونميتواند ارنيستبرخورد نيز نسبی سواد از که رسانده خودرا معارف مديريت درپست روابط اساس به است اورده

 .کند مديريت که برسد چه رابنويسد ساده نامه

  :يادداشت

ای  ز آق وطن عزي ی"ھم اميز ورس ال صحت "ک د است در کم ه امي ال را پذيرفت صديان پورت ات مت ا واحترام الم ھ ، س

  . باشيدوسالمت 

ا  ۀوام ا نام ه ب ۀ ادر رابط ا نام د م ی فرمائي ه م ه  مالحظ ان ، ھمانطوريک الی ت دکی شاءگرانۀف ارس د از ان ان را بع  ت

ا . اميد است نشر نامه بتواند مصدر امر خيری بگردد. الزم به نشر رسانيديمھای ويراستاری  د م د از دي ه ھر چن اء ب اکتف

  زيرا،  .کمترين اثری نمی تواند داشته باشدنگاری ھائی در شرايط کشور، چنين نامه 

ه ت ستان ک د افغان ده ای مانن غال ش شور اش د در ک ۀ آن در پيون ود فروخت ادی خ اليزم واي يلۀ امپري ه وس درات آن ب ام مق م

ال دولت  وقعی از عم وع ت شانده تنگاتنگ با مناديان اسالم سياسی رقم می خورد، داشتن ھر ن ه دست ن امی ک در ھر مق

وی خل ادی ومعن ع سالح م ه خل ر ارتجاع قرار داشته باشند حد اقل بی توجھی به ماھيت استعمار بوده در نھايت ب ق براب

 .وامپرياليزم ميگردد

اير اعضای تحقيقاداره مستعمراتی نگاشته ايد اگر اندکی به اصطالح پارلمان آنچه را شما در رابطه با سه وکيل  ين س  ب

ت"آن  ع خيان د "مجم ه خواھي ه تجرب ود ب د خ ت در نمائي نس وماھي ک ج ه از ي اد ، ھم ضای آن نھ ام اع ه تم ت ک ياف

وم استبرخورداربوده ، چيز ن مرز وب دۀ اوالد اي ه آين ا . يکه ندارند عرق ملی، وعالقه مندی ب تثناء ازتيکه آنھ دون اس ب

اليزم انداران اسالم سياسی ران چپ آن ، مشتی وطن فروش ومشاطه گر امپري دال گي ق  تا م د از طري ه می خواھن د ک

  .ورده سازندھی خويش را بر آوع ملی وتاريخی ميھن ، آزمنديھای طبقاتی وگرفروش مناب

راندن واخراج قھری استعمار ما را عقيده بر آن است که نجات از وضعيت کنونی در خطوط کلی خود می بايد در جھت 

ين  ام چن ق انج ه فقط از طري ونوکران دست پروردۀ آن اعم از اسالم سياسی وھواداران دموکراسی امريکائی تمرکز يافت

  .ی فرزند اين کشور برداشترسالتيست که می توان موانع را از پيش پا

                                                                                 به اميد آنروز

 AA-AA                                                                  از طرف اداره پورتال
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رسم اعتراض تـرک گفتـه انـد وفعـال تمـام به عنوان مدیر معارف تمام لسانسه ھا مکاتب را به 

  شاگردان دوره ليسه از تعليم به 

  


