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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٢٢
 

 پول خوری  در پوھنتون ھای شخصی
علم ھم  از شخصی .  افغانستان، رواج شخصی شدن ھر مؤسسه و سازمان استريکی از پديده ھای تجاوز امپرياليسم ب

افراد بی تجربه بدون سابقۀ علمی در نقاط مختلف کشور مؤسساتی را به نام .  شدن و مفاد بردن در امان نبوده است

اين پوھنتون ھای جعلی پول زياد از . پوھنتون ھای شخصی باز کرده اند که ھدف آنھا بيشتر پول خوری است تا تدريس

فساد و تقلب گسترده نه . ی توانند  و يا نمی خواھند که چيزی به محصالن بياموزانندمحصالن می گيرند، اما در مقابل نم

  .شود، بلکه ساحۀ تعليم  و تربيه را ھم فرا گرفته است تنھا در ساحات اداری و قضائی ديده می

 از پوھنتون می پردازند،" تحصيل"محصالن در واليات غزنی، بلخ و ننگرھار شکايت دارند که در بدل پولی که برای 

گويند که فاميل ھای ما با ھزاران  محصالن می. دست نمی آورنده ھای شخصی تعليم و تربيه و خدمات الزم درست ب

مشکل فيس پوھنتون ھای شخصی را پيدا می کنند، الکن با کمال تأسف سطح تعليم و تربيه و خدمات در پايان ترين 

دولت مستعمراتی به امر تجاوزگران . ين پوھنتون ھا مستفيد شويم اتوانيم طور الزم از سطح قرار داشته و ما نمی

روی . اخته و ھر کس در به راه انداختن يک مؤسسه دست آزاد داردسامريکائی ھر نوع فعاليت و تشبث را شخصی 

 ندارند استادان اھليت و دانش تدريس را. کند ھمين دليل است که سطح آموزش در افغانستان سير نزولی خود را طی می

شاگردان می گويند که پوھنتون ھای .  دھند و اکثر آنھا حتا درجۀ ليسانس ھم ندارند، اما دورۀ ليسانس را درس می

.  تا ده ھزار افغانی تحويل می دھيم۵ما تنھا برای پذيرش بين . شخصی برای تجارت خلق شده و ھدف تعليمی ندارند

يکی از محصالن گفت . رسانند  را جداگانه به محصالن  به فروش میکتاب وجود ندارد و استادان فصل ھای يک کتاب

ناگفته نبايد ". پوھنتون ھای شخصی مانند شرکت ھای سھامی عمل می کنند تا بتوانند جيب محصالن را خالی نمايند"که 

سطح تعليم . شود ًگذاشت که در پوھنتون ھای دولتی خويش خوری و تعصب در حال تکوين است که عمدا دامن زده می

  . توان آن را با کشور ھای ھمسايه مقايسه نمود ًدر مجموع در افغانستان بسيار ضعيف است که اصال نمی

در يک کشور اشغال شده مانند افغانستان، يکی از اھداف استعماری اين است که مردم را بی دانش و در خرافات  

  . شندنگھداشت تا استعماگران بتوانند اشغال کشور را تداوم بخ

  
 
 


