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 سیر معارف در افغانستان
 «تعلیم وتربیه»: تعریف معارف یا مقدمه

 

معارف کسب معرفت از طریق علم است. تعلیم عبارت از فراگیري علوم و 
آموختن معلومات در رشته هاي مورد نظر مي باشد، اما تربیت ایجاد، 

ي رسیدن به یك زندگي كامل و همه جانبه تغییرات مطلوب در رفتار آدمي برا
 .است

 لیم گویند. در حقیقت آموزش جامعهیا فراه گرفتن مطلب را بنا بر مقاصد را تع
ازاین پیشرفت عقب  است. افغانستان بنابر جنگهای داخلی و جهان را تغیر داده

 مانده است. 
 

 :سال اخیر ۱۷معارف طی  ارقام
هزار مکتب در سراسر  ۱۴حدود  ۲۰۱۱در سال  ونسفیطبق راپور اداره 

 ۳۸میلیون و یکصد هزار شاگرد که  ۸افغانستان فعال بود که در این مکاتب 
هزار  ۱۷۵داد وجود داشت که آنها را  در صد شان را دختران تشکیل می

 داد. آموزگار آموزش می
هزار استاد  ۲۰شاگردتوسط مکتب فعال بود که این مکاتب یک میلیون  ۳۴۰۰در سراسر افغانستان  ۲۰۰۱در سال 

 ۱۶۰۰۰دارای  ۲۰۱۳در سال  گردید و حضور دختران در این یک میلیون نفر، نزدیک به صفر بود. تدریس می
در  مکتب دیگررا داشت. ۸۰۰۰مکاتب ابتدائی متوسطه و عالی داشت. که این مکاتب ناکافی بوده ضرورت به 

میلیون آنها  ۶٫۶اند که  میلیون شاگرد ثبت نام کرده ۸٫۳۵وزارت معارف افغانستان گزارش داد که  ۲۰۱۴سال 
 میلیون شان غیرحاضرهستند. یعنی مکاتب شان در اثر بی امنی مسدود گردیده است  ۱٫۵۵حاضر هستند و 

ً  ۱۶۴۰۰به تعداد  ۲۰۱۵در سال  میلون شاگرد درین  ۹. به گفته وزارت معارف وجود داشت در کشور رسما
ساعت  ۳روزانه  هر صنف در شش روز هفتهسال بوده  ۶در افغانستان دوره ابتدائی مکاتب تدریس می شدند. 

 دقیقه میباشد. ۳۵تدریس می شود . هر ساعت درسی فعال 
وجود دارد از  یموسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوص ۸۴مکتب  ۱۶۴۰۰گفته میتوانیم اکنون در افغانستان 
 کندهار است. بلخ و دارد کابل بدخشان ننگرهار زیاد تعلیمیجمله بیشترین والیت که موسسه 

ها را در  طبق را پور سازمانهای بین المللی مانند یونسف  یو اس آی دی، و سیا افغانستان یکی از جوانترین جمعیت
 .سال قرار دارند ۲۴درصد آن زیر  ۶۴سال و  ۱۴درصد جمعیت این کشور زیر  ۴۱جهان دارا است و حدود 

یون کودک و جوانان واجد شرایط به مکتب را دارد. در افغانستان، سواد رابطه محکمی با میل ۱۳افغانستان 
سال با سواد  ۲۴–۱۵از زنان بین سنین  ٪۵۰های ثروتمند   وضعیت اقتصادی و زندگی شهری دارد. در خانواده

فیصد مردم افغانستان با سواد  ۳۸باشند. گفته میتوانیم اکنون  ها با سواد می خانم ٪۵های فقیر   بوده، و در خانواده
 است شده

خیلی جالب است به » ملیارد دالر ضرورت است.   ۳مکتب به  ۸۰۰۰طبق اظهارات فاروق وردک غرض اعمار 
فیصد  ۲۰وزارت تعلیم وتربیه دوباره احیا نشود  تعمیراتدارم تا زمانیکه ریاست  پوپلاساس تجارب که بنده کریم 

 «رسید.نخواهد  این پول درراه معارف بمصرف
 ۷۰باشد در حالیکه مصارف شاگردان قرا و قصبات  دالر دریک سال می ۱۰۰۰مصارف شاگردان مکاتب عالی 

تعداد  ۲۰۱۴–۲۰۱۱دالر در سال میباشد که از طرف دونرهای خارجی و یونسف پرداخته میشود. بین سال 
آن زن بود. تعداد  ۳۰۴۷۶که از جمله رسیده بود ۱۵۳۳۱۴شاگردان موسسات تحصیالت عالی دوچند گردیده به 

 ۱۲دهد.  فیصد کمیت آنرا زنان تشکیل می ۱۲رسد که  می۱۶۱۹۸شاگردان موسسات تحصیات عالی شبانه به 
شود. تا اکنون شاگران و استادان  پوهنتون دولتی افغانستان از طریق اداره تعلیمات عالی بانک جهانی تمویل می
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پوهنتون با استفاده از مواد درسی و تکنالوجی درسی اداره  ۱۲اند. این  گردیدهکتاب  ۷۰۰۰ژورنال و  ۹۰۰۰مولد 
گردد. بر اساس ارقام  بنام تکنالوجی تحصیالت عالی آسیائی که در کشورتایلند موقیعیت دارد استفاده و کنترول می

 .شدمیلون دالر در سال میبا ۵۶۴وزارت معارف. بودیجه مصرفی این وزارت در سال جاری حدود 
در صد آن را معلمین مسلکی تشکیل  ۳۶هزار آموزگار دارد که از این میان  ۱۹۰وزارت معارف در مجموع 

هزار معلم معارف، تعداد بسیار قلیلی از آنها معلم مسلکی بودند.  ۲۰از میان   ۲۰۰۱دهند. در حالی که در سال  می
دارالمعلمین وجود داشت که مجموع  ۴افغانستان فقط سراسر  در سالکمبود معلم مسلکی به این دلیل بود که در آن 

دار المعلمین دارد که شامل تمام والیات  ۴۲کرد. ولی امروز این وزارتخانه  تن تجاوز نمی ۴۰۰فارغان آنها از 
کنند که این  های دور دست والیات نیز فعالیت می باب الحاقیه معلمین در ولسوالی ۱۱۱شود. در ضمن  کشور می

 .التحصیل بدهند هزار نفر فارغ ۶۱توانند تا  ها ساالنه می میندارالمعل
 

 :مکاتب خصوص
در این مکاتب درس  شاگردمکتب خصوصی در افغانستان فعالیت نموده حدود یک صد هزار  ۵۰۰حدود 

 .خوانند می
 

 :مکاتب تخنیکی و مسلکی
یمی وجود نداشت، اما وزارت معارف در سالهای گذشته، در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیمه عالی، نصاب تعل

هزار تن در مکاتب تخنیکی و مسلکی درس  ۴۶است نصاب این موسسات را نیز تکمیل کند. امروز  توانسته
 ارقام داده شدهٔ شاگرد مصروف آموزش بودند. نظر به  ۱۵۰۰خوانند، در حالی که ده سال قبل در این بخش فقط  می

باب مکتب  ۱۴۵تیوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وجود داشتند، اما حاال انستی ۳۸وزارت معارف، ده سال قبل 
 .باب آن انستیتیوت هستند ۴۰تخنیکی و مسلکی وجود دارند که 

 :تعلیمات اسالمی
مدرسه  ۲۲۲دیگر افغانستان در گذشته در بخش تعلیمات اسالمی بود. ده سال قبل در سراسر افغانستان  مشکل عمدهٔ 

هزار تن مصروف فراگیری علوم اسالمی بودند و توسط نزدیک به  ۴۲این مدارس  دینی وجود داشت که در
گوید بخاطر اینکه کودکان افغانستان در کشورخود شان دروس  شدند. وزارت معارف می پنجصد عالم تدریس می

را تهیه اسالمی بیاموزند به افزایش مدارس و استادان مسلکی توجه نمود. نصاب تعلیمی در فقه حنفی و جعفری 
 ..نموده است

مدرسه دینی رسمی در افغانستان وجود دارد که در این  ۷۷۵های سخنگوی وزارت معارف امروز  به اساس گفته
باب آن دارالحفاظ است و از میان نزدیک به دو صد هزار  ۱۰۴باب دارالعلوم و  ۵۸باب آن مدرسه،  ۶۱۴میان 

 .دهند طالب مدارس، ده درصدشان را زنان تشکیل می
 

 :تاریخچه روش تدریس در افغانستان
باستان و خراسان تعلیم و تربیه توسط آئین )ویدي( و سپس در مدنیت اوستائي  یقبل از ظهور اسالم در آریانا

صورت میگرفت، بر عالوه مراكز آئین زرتشتي و امثال آن وجود داشت و منطق ارسطو، فلسفه، علم نجوم، طب 
در آن زمان بزرکترین کتابخانه منطقه در  علم در زمان سامانیان برمی گردد گرفتن اوج فرا.یونان نیز تدریس میشد

بلخ وجود داشت که بنام کتابخانه نوبهار بلخ یاد می گردد. پس از اینکه اسالم در کشور ما بر قرار شد فرا گرفتن 
یله اولین مدرسه در مدینه قران اولین علت است که مسلمانان را مجبور ساخت تا بخوانند و بیاموزند. بدین وس

در بغداد و شام بود که  ر اسالم بود. دومین مدرسه در مکه بدنبال آنمکرمه افتتاح گردید که معلم آن محمد پیامب
توسط اعراب به کشورهای  اطفال و جوانان کشورهای فتح شده مسلمانان قران و نوشتن را می آموختند. یکتعداد

اسالمی شده دوباره بوطن شان اعزام می گردیدند. پس از اینکه فتوحات اسالم در  عربی برده شده در آنجا تعلیمات
می شد که از  پو زردشتی کتابهای های زیادی چا زمان درین کشوربه رسم دین بودائیآسیای میانه رسید. در آن 

توسط برمکیان اداره  هکاغذ و پوست حیوانات بود. مشهورترین کتابخانه آنزمان کتابخانه همانا نوبهار بلخ بود ک
. حتی پس از اینکه بلخ توسط مسلمانان فتح شد آنها این کتابخانه را به آتش نکشیدند.الی حمله یعقوب لیث این میشد

تشکیل  ه تنها در نشر دین اسالم بلکه درکتابخانه محفوظ بود. سلجوقیان اولین کسان است که خدمات بی پایان ن
کتاب خدمات نمودند. دانشمند سلجوقی خواجه نظام الملک وزیر، اولین کسی  مدارس مساجد مکاتب نظامیه ونشر

است که از سرمایه خود نظامیه را در قرن چهارم هجری بنا نمود. در نظامیه عالوه بر قرآن مضامین طب نجوم 
گردید. به  الجبر فلسفه دارو سازی تدریس می گردید. به همین ترتیب در اکثر کشورهای اسالمی نظامیه ها تاسیس

شاگردان کتابهای داده میشد که بعضی در مدت دوسال بعضی در مدت شش سال به تکمیل می رسانیدند . این دوره 
را دوره ابتدائی یا مکتب می نامیدند. در افغانستان شیوه تدریس نیز مانند عرب بود که تقریبا تا امروز کماکم به 

مساجد به آموختن قرآن و نوشتن می پرداختند. مدرسه ها معموال در همان شیوه ادامه دارد. شاگردان خورد سن در 
شهر ها در کنار مسجد جامع ساخته میشد که معموال جوانان و بزرگ ساالن در آن تدریس میشد. در مساجد 
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شاگردان مکلف به خواندن قرآن نوشتن خط خواندن کتاب حافظ شیرازی ، بوستان گلستان بودند. کسانی که بوستان 
 .ختم می نمود شخص با سواد میبودند را

برمیگردد.  ۱۸۷۵افغانستان به دوره دوم حاکمیت امیرشیرعلی در سال تاریخ تعلیم وتربیت نیمه مدرن در
امیرشیرعلیخان دراین سال، مکتب نیمه عصری رادر کابل ایجادنمود که ازدو مکتب ملکی ونظامی تشکیل یافته 

رشیرعلی درتاسیس نخستین مکتب مدرن را ناشی ازنظریات وپیشنهادات بود. برخی ازنویسندگان، اقدام امی
است . مکتب ملکی، مخصوص خوانین و سرداران کشوردر پایتخت بود که  سیدجمال الدین تلقی کرده

های امیر و خوانین دربار مضامین حقوق، اداره،  درباالحصارتاسیس گردیده بود که درآن، فرزندان خانواده
گرفتند. اما مکتب نظامی که در شیرپور کابل تأسیس شده بود، تعلیمات نظری  نی وتاریخ را فرا میسیاست، علوم دی

شد که به صورت لیلیه به سرمیبردند ومصارف  قرائت، تحریر، علوم دینی، تاریخ وتعلیمات نظامی آموزش داده می
شد که درحقیقت، اولین  هار اداره میکرد. هردومکتب توسط عبدالقادرمسئول نشریه شمس الن شان رادولت تأمین می

وزیرافتخاری معارف افغانستان به شمارمیرود. اما تدریس ریاضی، کیمیا، جغرافیاومهندسی به عهده آموزگاران 
خارجی بود. این دومکتب توسط حوادث بعدی که سلطنت امیررا ازبین برد وافغانستان موردهجوم نیروی انگلستان 

 .واقع شد، ازمیان رفت
 

  :لین مکتب به شیوه امروزیاو
شمسی، در زمان حکومت امیر حبیب هللا خان، نخستین مکتب ابتدایی به سبک جدید، به نام حبیبیه،  ۱۲۸۲در سال 

در کابل تاسیس شد. در آغاز تاسیس این مکتب، تمام معلمان و مسوالن اداری آن از کشور هند بودند. که بزودی از 
  .اده شده در کنار چند مکتب دیگر در مرکز بنا شدیکتعداد مولیان و شاعران استف

در همین سال بود که اولین شورای معارف که وظیفه آن بررسی مواد درسی، وضع مالی، حفظ نظم و مسایل  
 .اداری مکتب ها بود، در کابل تاسیس شد

سواد را به شکل سنتی  ، اولین دارالمعلمین افغانستان در کابل به وجود آمد و شماری از کسانی که۱۲۹۱در سال  
 .آن در مساجد آموخته بودند، در دارالمعلمین پذیرفته شدند

نفر از این مرکز آموزش معلم، فارغ  ۶۵دو سال بعد از تاسیس نخستین دارالمعلمین افغانستان، برای اولین بار  
 .التحصیل شدند

  

 :توسعه مکتب ها
او نسبت به مکاتب جدید و آموزش های مدرن، توجه خاص ای با آغاز زمامداری امان هللا خان و با توجه به اینکه 

داشت، مکتب ها در کابل و والیات توسعه پیدا کرد. ازمهمترین گام هایی که در این راه بر داشته شد، تاسیس 
وزارت معارف در افغانستان بود. دولت توانست با تشکیل این وزارتخانه، نظارت بیشتری بر امور مکتب ها 

. در همین زمان بود که اولین قانون اساسی افغانستان به تصویب رسید. با تصویب این قانون، آموزش و داشته باشد
 .پرورش، برای همه کودکان و نوجوانان افغانستان، اجباری شد

در کابل  معلماندر همین سالها، انجمنی برای تالیف و ترجمه کتاب های درسی، و بررسی وضعیت مکتب ها و 
در کمتر از چند سال، مکتب های ابتدایی پسرانه و دخترانه در کابل و والیات گسترش یافت و تعداد تاسیس شد.

فارغ التحصیل شدند. همچنین شماری دانش آموز، برای تحصیل به کشورهای  مکاتباز این  شاگردانزیادی 
  .خارجی، از جمله ترکیه، آلمان و فرانسه اعزام شدند

 

 :افغان غرض تحصیل بخارج محصلین و اعزام تاسیس مکاتب عصری
خورشیدی، لیسه  ۱۳۰۱امان هللا خان، شماری دانش آموز، برای تحصیل به خارج اعزام شدند در سال  در دورهٔ 

 .امانیه که بعد به استقالل تغییر نام داد، به کمک دولت فرانسه در کابل تاسیس شد
ی، لیسه شمس ۱۳۰۲ز کشور فرانسه بودند. یک سال بعد، در سال مدیر این مکتب و تعدادی از معلمان آن نیز ا

امانی به کمک دولت آلمان راه اندازی شد. مدیر این مکتب و شماری از معلمین آن نیز از کشور آلمان بودند. کمک 
کاتب، های دولت های فرانسه و آلمان به لیسه های استقالل و امانی در سال های اخیر ازسر گرفته شده و این م

نادر خان  کلکانی مکاتب همه مسدود بود. در دوره حبیب هللا .های افغانستان هستند مکتبهمچنان پیشرفته ترین 
تشكیالت سابقه و معارف را دوباره منظم نموده و سرو صورت داد. همچنان در طول دوره سلطنت نادر شاه 

دارالعلوم عربي، داراالیتام نادري، مكتب دواسازي، مكاتب مكاتب ابتدائي در سراسر مملكت عام شد، فاكولته طب، 
 .استقالل، نجات، حبیبه، غازي دوباره احیاء گردید

قانون ( ۲۰در قانون اساسي آن دوره تعلمیم و تربیه بر تمام جامعه زن و مرد الزمي گردید و به اساس ماده )
 .اساسي تعلمایت ابتدائي اجباري گردید
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اهرشاه نسبت به دوره پدرش تدریجاً انكشاف بیشتر نمود، نواقص در اصول تعلیم و تربیه رفع تعلیم و تربیه دوره ظ
باب آن در كابل و ( ۱۶باب مكتب جدید در تمام افغانستان تاسیس گردید كه )( ۴۳گردید و معموالً در این دوره )

 .حقوق و علوم سیاسي در كابل تاسیس گردیدمعلم كابل، فاكولته  متباقي آن در والیات ایجاد گردید. موسسه تربیهٔ 
رژیم سیاسي در افغانستان تغییر كرد، محمد داود خان سلطنت را به جمهوري تبدیل كرده و خودش  ۱۳۵۲در سال 

 .یس جمهور افغانستان زمام قدرت را در دست گرفتئبه حیث ر
حه معارف نیز تحوالتي بوجود آمد همانگونه كه تحوالت در عرصه هاي مختلف افغانستان رونما گردیده در سا

وضع امنیتی کشور خراب شده مکاتب صرف در بعضی از  ۱۳۵۸پس از سال  .مكاتب دهاتي و ابتدائي رشد نمود
شهر ها فعال بود. در دوره طالبان دوباره وضع مکاتب رقت بار گردید. که صرف نام بود وبس. پس از سال 

 ایجاد گردید. مکاتب احیا و تعداد کثیری  جدیداً  ۲۰۰۱
 

 :مکتب های تخصصی
تخصصی از دیگر اقداماتی بود که در دوره امان هللا خان صورت گرفت. در هر یک از این مکتب تب اتاسیس مک

ها، یک رشته مشخص تدریس و آموزش داده می شد. از مهمترین مکتب های خصوصی، می توان از مکتب 
  .ت )حقوق(، دارالعلوم و دارلحفاظ نام برداصول تحریر)خوشنویسی(، صنایع، زراعت، قضاو

 

 :اکابر
، اکابر می را مکاتبنیز برای افراد بزرگسال تاسیس شد. در آن سالها، به اینگونه  مکاتبیجدید، تب ادر کنار مک

ت، و گفتند. این روش از سواد آموزی به دلیل اینکه از سوی امان هللا خان بر آن نظارت نزدیک صورت می گرف
 .زیر نظر شخص شاه اداره می شد، به نام "صوت غازی" نامگذاری شده بود

 

 :لیسه استقالل
تابلو قدیمی لیسه استقالل کابل با آغاز زمامداری ظاهر شاه و با توجه به اینکه ترویج زبان پشتو در دستور کار 

ود . بعداز مدتی کوتاه دولت دولت قرار داشت، یک تغییر اساسی در معارف افغانستان صورت گرفت که زبان ب
جالل آباد لغمان کنرهاربه زبان پشتو نموده باقی به زبان دری تدریس می  را در والیات قندهار پکتیا هلمندتدریس 

  .گردید
 

 :مشکالت و موانع در معارف افغانستان
و کودکان در زیر  هزار مکتب در سراسر افغانستان تا هنوز ساختمان مشخص ندارند ۷هزار مکتب،  ۱۴از میان 

سازد که در  خوانند. وزارت معارف ساالنه حدود یک هزار مکتب جدید می  ها و حتی فضای آزاد درس می خیمه
هزار مکتب بدون تعمیر خیلی کم است، چون همه ساله با توجه به جذب شاگردان جدید نیاز به  ۷مقایسه با 

 .شود های جدید شدیدتر می مکتب
میلیون دالر آن بودجه انکشافی است. با این  ۱۶۶میلیون دالر بودجه دارد که  ۴۵۷ی این وزارت در سال جار

هزار دالر  ۲۰مریکا برای یک شاگرد ساالنه اکنند، اما در  می مصرفدالر  ۷۰بودجه آنها برای هر شاگرد حدود 
ی منطقه حدود دالر و در کشورها ۱۲۰۰دالر، در ترکیه  ۷۰۰۰شود، در کشورهای عربی و اروپا  مصرف می

  .دالر ۳۰۰
و  معلمها جان صدها  های معارف افغانستان نبود امنیت است. در طول ده سال گذشته بد امنیلنج یکی دیگر از چ
ها مکتب را مخالفین دولت سوزانیده اند. هرچند مقامات در وزارت معارف از ارایه  است و ده شاگرد را گرفته

ها نشان  نشر شده در رسانه ارقامیت را به وزارت داخله ارجاع دادند، اما خودداری کرده و این مسوول مهرقا
و معلمان در نقاط مختلف افغانستان جانهای خود را  شاگرداننفر از  ۳۸۰بیش از ۱۳۸۹دهد که در جریان سال  می

 .اند از دست داده
ولسوالی ما اصالً  ۲۱۲اناث نداریم. در ولسوالی کشور، باالتر از صنف دهم برای  ۲۰۰ولسوالی از  ۴۱۲از جمله 

است. طی زمان های اخیر از  عمده یی است و معارف ما را غیر متوازن ساخته لنجمعلم مسلکی اناث نداریم که چ
مکتب مسدود  ۳۸۰ولی باالثر تالش و گفتگو با طالبان فعالً  مکتب مسدود بود ۱۲۰۰اثر نا امنی در سراسر کشور

میلیون کودکانی که  ۳٫۵گرد این مکاتب از رفتن به مکتب محروم استند. از جملهٔ آن هزار شا ۴۰۰بوده حدود 
درصد مکاتب  ۵۰واجد شرایط مکتب اند شامل مکتب نیستند، یعنی از هر سه کودک، دو تن شان دختر اند.بیشتراز 

د مکاتب آب آشامیدنی درص ۳۳شود و  افغانستان تعمیر ندارد که خود سد راه دسترسی دختران به مکاتب شمرده می
درصد دختران دورهٔ لیسه را به پایان  ۷۰تا  ۶۰صحی ندارند. شرایط تدریس در قرا و ولسوالی ها ذیق بوده 

 .رسانند نمی
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وزارت معارف غرض تدریس در مناطق بی امن از علمای دینوی استفاده می نماید اوال از علمای دینی امتحان 
کنند تا در مناطق شان به تدریس کودکان بپرداند. در سال  ث معلم استخدام میگیرد و بعد آنها را منحی سویه می

 .هزار عالم دین در این برنامه شامل شدند ۶۰۰گذشته 
 

 :منابع که این نوشته ها از آنها تحلیل و بعضا مستقیم کاپی شده است
 

  لهیآمار نوشته دوچ و تیمعارف افغانستان به روا.۱
 

  یس یب یب یب سایتافغانستان نوشته و در نیمکاتب )مدارس( نو شیگشا خچهیتار.۲
 

  لهیچ ودو یب سایتمکتب هنوز هم مسدود اند نوشته و 380وزارت معارف افغانستان: .۳
 

 درخت دانش  تیسا بیمعارف در افغانستان نوشته و. ۴
 

 وزارت معارف  تیبسایدر و یزیعز زهیدر افغانستان نوشته مرو هیو ترب میتعل. ۵
 

 فیا ید یپ یعلم قاتیامر تحق یمیمدرن در افغانستان نوشته محمد رح هیوترب میتعل خچهیتا.۶
 

واک نوشته محمد صابر ژپ تیبسایمکتب شده است. و 8000 جادیدالر غرض ا اردیمل ۳وزارت معارف خواهان .۸
 نهیآد
 

AF Ziaullah Zia 
 

 پژواک تیبسایدر و یبرک دایو نیم میلیون تن اعالم شد نوشته و ۲۷نفوس تخمینى کشور حدود .۹
AF Ziaullah Zia 

 

  کایامر یاداره کمکها تیبسایدر افغانستان نوشته و هیوترب میتعل.۱۰
 

۱۱. Afghanistan: Girls Struggle for an Education Qasima, 13, community-based 
education program student, Mazar-I Sharif, July 2016 

 

https://www.hrw.org/…/…/afghanistan-girls-struggle-education 
 
۱۲.Education in Kabul Afghanistan 
https://raziasrayofhope.org/education-in-afghanistan.html 

 
۱۳.Afghanistan national Education for All (EFA) review 2015 report; 2014  

  نوشته فاروق وردک
 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232702e.pdf 
 

 1394راپور وزارت معارف در سال . ۱۴
 

http://anafae.af/wp-content/uploads/2016/11/Guideline-for-Community-Based-
Education.pdf 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.darakhtdanesh.org%2Ffa%2Fabout-education-afghanistan&h=ATPLKOxh2fuxOX0-DB0Ff2ppPe0jlvbljBVsiCpPXshfiBaWFzvqNNv3eIxmqQMZacmWTdG2xhiKW10izqUMEy-mcRoqxsRrlfadK1mvclNNzxC0p3dogW1OGkSo1r4VRP552gfkKVUa3nkQja-7KCvgcxVRnYmKbBwWutjmGFqCMGmeddG0Ui6wLCHia5kKKML-RTOCSGgwarzRtYxEHovsHeDkAI9YZ4QLYot12pPPSyPsf9ueky5wuGbt4xnpUwueZ0UUHZBoBPZexsmLnDRRMpsO36hJOLc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmoe.gov.af%2Ffa%2Fpage%2F7166&h=ATNcF3mGmJTiWs48-tLpyLSlfHH_dIc2H9evZnx7chSWJG-UYn1r4AZOZnYvuAQlGMfByez6BIq-GFJDjVO6vtP3Fpf8-FMYcF3LUOaEUz-OkIvehdnoAPwujRkoGQyJATBd69edVQWyMZhXfDlExjQyuPBQT8lDIlnrlvHrH-wm9Y7SGU7dQ959IwcJvoxvR5c8j5eHFhvHW1L8v-jlH2UML3AeqeBo5faih8ww1DUBmmifwDVVAJTFPFI9bYbKvS6w2jJtnpxh4o3_UISLT2H1i1GgCatDS0o
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkhu.edu.af%2Fold%2Fimages%2Fstories%2FGhazni_publisher%2Fpayamkhatam%2Fseventh%2Farticleg9.pdf&h=ATOjl_IrzmLIt28He7TgHkrcE5XFQZK9KPn4Ei6axgZRPG4ngW2QFtLZvWvR1Sbokh5a21b3buwkbZvGBTzgeqF5bEjR3MfeNipypz5K5PEwGr2vPUD4nBSCvvIsR06zXzMQnnYOzHAJYrVrMe4NygVN4qLkiwBSiqb6rXcWsaI0PN7C_p7Mg7SODUqcrjjd0jizBeAiEmMBVMdahucc8fl2023iSN5oFN-6SvcBJUM57Tq43xy5KIEUGemZJPzRDtRCiywCcXUCHNdFt9ZW-3V93JBEWatXmq0
https://www.pajhwok.com/dr/2013/05/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%A8%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B4%D8%25
https://www.pajhwok.com/dr/2013/05/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%A8%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B4%D8%25
https://www.facebook.com/ziaullah.pakhton?fref=mentions
https://www.facebook.com/ziaullah.pakhton?fref=mentions
https://www.pajhwok.com/dr/2013/04/30/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%89-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%A2%D9%A7-%D9%88-%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%25
https://www.facebook.com/ziaullah.pakhton?fref=mentions
https://www.facebook.com/ziaullah.pakhton?fref=mentions
https://www.usaid.gov/afghanistan/education
https://www.hrw.org/news/2017/10/17/afghanistan-girls-struggle-education
https://www.facebook.com/venus.venus.90857?fref=mentions
https://raziasrayofhope.org/education-in-afghanistan.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232702e.pdf
http://anafae.af/wp-content/uploads/2016/11/Guideline-for-Community-Based-Education.pdf
http://anafae.af/wp-content/uploads/2016/11/Guideline-for-Community-Based-Education.pdf


  

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 

 وزارت معارف در قریه ها از متنفذین دین غرض تدریس  استفاده می نمایند
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

