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 33/11/3112                                       دکتور محمد ظاهر عزیز
 

 ارف افغانستانزار و ابتر معحالت 
 

من تنها نیستم که نقش و اهمیت تعلیم و تربیه با کیفیت، مترقي، متوازن و متجسس را که هر یک از بزرگساالن بیسواد و 
بود حیات عادي  شهروندان کشور،  خانواده ها و ساختن یک حکومت و فرزندان کشور ما به آن دسترسي داشته باشد، براي به

هوشیار، پیشرفته، مرفه و داراي شخصیت  علمي و فرهنگي   ۀدولت هوشیار، مسؤول، جوابگو و صادق و باالخره ایجاد جامع
 .عالي، ضروري  ومهم مي دانم

 

 ۀکشوري نمي تواند بدون داشتن و به راه انداختن تعلیم و تربیدانشمندان بزرگ جهان با این حقیقت متفق النظر  اند که هیچ  همه
آن کشور باشد به حل مشکالت حاد و یا هدف  ۀمترقي، با کیفیت، متجسس و متوازن که جوابگوي  ضرورت هاي فعلي و آیند

 .هاي بزرگ ملي شان دست یابد
 

که ما اجباراً به آنها برسیم  و دسترسي حاصل نماییم، حادي که ما افغان ها در حل آنها باید بکوشیم و یا اهدافي را  مشکالت
بي کیفیت در کشور هنوز هم با آنها دست و  ۀکدام اند که هنوز بعد از سیزده سال دروغ گویي ها، فساد سراسري و تعلیم و تربی

 گریبان هستیم؟
 

حاد در کشور ما بیسوادي اکثر بزرگساالن و جوانان، جهل، فقر، امراض، محرومیت ها، عدم دسترسي به مسؤوالن   مشکالت
حکومت پاک نفس و عاري از فساد، هوشیار و صاحب وجدان ملي و مردمي و همچنان طرح برنامه هاي هوشیارانه در قالب 

گ چون تعمیم و تحکیم وحدت ملي، عدالت اجتماعي، تعمیم صلح بزر ايسیاست و استراتیژي ملي به منظور رسیدن به هدف ه
  .زن  ومرد، دموکراسي واقعي  و حفظ هویت فرهنگ مردم افغانستان هستند یحقوق مساو میو تعم میپایدار، تحک

 

با در  کههمه گاني، مترقي و داراي  ظرفیت و کیفیت  تعلیمي  ۀکدام از مشکالت و یا هدف هاي فوق بدون تعلیم و تربی هیچ
مردم افغانستان برنامه ریزي و تطبیق شود، امکان ندارد.  با صداقت مي گویم که بدون چنین  ۀنظرداشت ضرورت هاي کاف

 .تعلیم و تربیه نه مشکالت حاد فعلي را حل  کرده مي توانیم و نه به هدف هاي بزرگ ملي دسترسي خواهیم داشت
 

با  ۀمسلکي تعلیم و تربیه براي کسب تعلیم و تربیآن از طرف متخصصین  درست و تطبیقو ضرورت برنامه ریزي   اهمیت
مي باید بیشتر از همه در قالب ارزش هاي معنوي مردم افغانستان جستجو  کرد. اگر نکردند، در آینده باید کیفیت و مترقي را

یم و تربیه و جامعه هوشیار که با دیانت قبل  هدف ها و روش هاي  مطلوب براي تعل رنانجام دهند. دین مبین اسالم چهارده ق
پاک در صلح و صفا و انسان دوستي زنده گي  نماید، معین نمود. اسالم به قابلیت بشر براي رسیدن به کمال علمي و انساني و 

روش  و براي اولین بار در تاریخ بشریت  فلسفه المبا کیفیت وهمه گاني اطمینان داشت. اس ۀرفاه از راه کسب تعلیم و تربی
 .تعلیمي آموزش  دایم العمر را توصیه کرد و مسلمانان را دعوت نمود تا از )گهواره تا گور( دانش بجویند

که  کسب دانش  در قید زمان ومکان نیست، این توصیه و روش تعلیمي  در عصر معاصر از طرف سازمان  تعلیمي ،  چون
 .و تربیه متداوم پذیرفته شده و به جهانیان توصیه گردیدعلمي و فرهنگي  ملل متحد )یونسکو( تحت عنوان تعلیم 

 

)طلب العلم فریضه  علي کل مسلم والمسلمه( شاهراه بزرگي را براي رسیدن انسان ها به کمال فضیلت علمي و  شریف  حدیث
م خود تعلی ۀبه نوبانساني، به روي مسلمانان باز کرد. به این صورت اسالم مردان و زنان را به آموختن امر کرد تا بتوانند 

 .فرزندان امروز و نسل هاي بعدي را به عهده گیرند ۀوتربی
این که پذیرش  سیاست ملي براي تعمیم و انکشاف معارف در کشور و طرح استراتیژي  براي رسیدن  به اهدافي که  خالصه

حول باشد، پیشرفت هاي علمي را در سیاست ملي انکشاف تعلیم و تربیه در نظر گرفته مي شود مي باید در حال تغییر و ت
ر، خالق بار آرد و ملبس به نوعي بخشد و فرزندان ما را  آزاد، هوشیا  کاملبپذیرد، شخصیت انساني هر زن و مرد افغان را ت

خود را داشته باشند و در اعتال و انکشاف کشور سهم هوشیارانه  ۀدانشي بسازد که قابلیت رفع ضرورت هاي خود، خانواد
 .وصادقانه گرفته بتوانند

 
  :عزیز هموطنان

مللي بین ال ۀمشترکاً مطالعه و ارزیابي مي نماییم که دراین مدت سیزده سال گذشته، زماني که میلیون ها دالر از طرف جامع حاال
نک جهاني و کشورهاي بزرگ دوست افغانستان( به کشور ما در جهت انکشاف و اروپایي، با ۀ)سازمان هاي ملل متحد، جامع

نمودند و همه کوشش را به کار بردند تا در محو بیسوادي سهم بگیرند، فرزندان ما به  مکارتقاي معارف متوازن و با کیفیت ک
ه مدت، میان ستراتیژي و برنامه  هاي کوتاتعلیم با کیفیت  دسترسي داشته باشند، تعلیم و تربیه  بر حسب یک سیاست معقول و ا
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ما در کدام حد انکشاف معارف در وطن خود ما  نماید،مدت و دراز مدت  درهمه شقوق و رشته هاي تعلیم و تربیه، انکشاف 
 هستیم؟

 

م و دانش یبازگشت  به مکتب وتعداد شاگردان در مکاتب افغانستان: با محرومیت هایي که فرزندان افغان براي کسب تعل  -الف
م هزارها  دختر و پسر افغان با شعار )بازگشت به مکتب( در شهر هاي بزرگ به مکتب رو آوردند 3113مبتال بودند، درسال 

بین المللي  چون یونسکو، یونیسف، اداره انکشافي ملل متحد و دول بزرگ جهان  هايو این حرکت شایسته که با کمک سازمان 
غربي و دیگر کشورها، پشتیباني شد، نوید بزرگي  را براي انکشاف معارف در افغانستان به  یااروپ ۀ، امریکا، جاپان، جامع

 .میان آورد
همه گاني، با کیفیت، متوازن  و خاصتاً براي تثبیت یک سیاست و  ۀهمین  منظور بود که براي احیا و انکشاف تعلیم و تربی به

میالدي   3113ي انکشاف معارف را در افغانستان در برگیرد، در سال استراتیژي کوتاه مدت و  دراز مدت که همه جنبه ها
و ایسیسکو با همکاري یونسکو، کمیسیون عالي متخصصین تعلیم و تربیه را که متشکل  کونماینده گي دایمي افغانستان در یونس

را در مدت کوتاه  تکمیل  بر متخصصین آزموده و متجرب افغان بود، تأسیس و شروع به کار نمود. این کمیسیون کار خود
وقت، وزارت هاي معارف، تحصیالت  مهورنمود، گزارش خود را به سه زبان )دري، پشتو و انگلیسي( تهیه نموده به رئیس ج

نیز تقدیم شد و از طرف کنفرانس  ونسکویعالي و دیگر وزارت هاي مربوط تقدیم  کرد. گزارش مذکور به کنفرانس عمومي 
 .گردیدعمومي یونسکو تصویب 

در جهت انکشاف عمومي معارف و پالن گذاري، از  ۀاز مدتي با فشار بیروني و نامعقول، وزارت معارف کمترین استفاد بعد
 .این گزارشي که حاصل کار متخصصین تعلیم وتربیه افغان بود و بنابر ضرورت هاي فرزندان افغان تهیه گردیده بود، نکرد

هزار فرزند دختر و پسر افغان به مکتب مي روند و در تعداد شاگردان مکاتب از سال نهایت خوشحالم که امروز صدها   من
میالدي تا حال افزودي قابل مالحظه به عمل آمده است. اما، با تأسف که تعلیم و تربیت  فرزندان افغان مانند دیگر  3113

شد، در بیانیه ها و گزارش ها به ناحق  هاي اخیر دستخوش دروغ هاي سیاسي لکارهاي حکومت آقاي کرزي  مخصوصاً در سا
معارف افغانستان را پندادند و تعداد شاگردان مکاتب را در جریان سه، چهار سال اخیر به یازده میلیون و پنج صدهزار شاگرد 

 .باال بردند که این احصائیه، دروغ محض است
روند باالتر می بتعداد شاگردان دختر و پسر که به مکت گویم کهمعلم و شاگرد تعلیم و تربیه  می با صالحیت مسلکي به صفت من
 .گویم، شادباش  وزارت معارفمیبروند، من ان هر روز به مکتب شاگرد نیست و اگر هشت میلیون فرزند افغهشت میلیون از

ه و پسر( اجباراً ب اطالع هموطنان، فرانسه که باالتر از شصت وهفت میلیون نفوس دارد و تمامي اطفال شش ساله )دختر براي
 .مکتب مي روند، زیادتر از سیزده میلیون شاگرد در مکتب ندارد

در مورد دالیل عدم موفقیت  وزارت معارف بر پس مانده گي  تعلیم و تربیه در کشور به تفصیل دراین نوشته اشاره خواهم  من
ه در کشور ما یازده میلیون و پنجصد هزار شاگرد کرد. دراینجا تذکر مي دهم که ارائه احصائیه وزارت معارف مبني بر این ک

است، بل خاک انداختن به چشم معارف در کشور است، فلهذا قابل تقبیح نیز است  روغهر روز به مکتب مي رود، نه تنها د
 .چون که فرزندان افغان را به دروغگویي عادت مي دهند

انستان بنابر دالیل زیاد، مکتب و معلم محض به نام است، در حالي مي دانیم که در ولسوالي هاي تعداد کثیر والیت هاي افغ ما
 .که نه شاگرد و نه معلم خاصتاً دختران به مکتب نمي روند

 

 معارف وطن ما عدم کیفیت  تعلیم است و این امر ۀکیفیت وظرفیت تعلیم وتربیه در افغانستان: یکي از پس مانده گي عمد - ب
رهنگ  عمومي مردم وطن بار مي آورد. فرزندان ما که دسترسي به تعلیم دارند، به مکتب مشکالت عمده را درسطح دانش و ف

مي روند، اما با سواد اندک  و یا هم کم دانشي  که قطعاً او را در بهبود  حیات فردي و خانواده گي  کمک نمي تواند، از مکتب 
 .فارغ مي شوند و کاغذي که  ارزش علمي ندارد به دست مي آورند

چند نفر از فارغان لیسه هاي کابل را مي شناسم که در سطح خیلي پایان تعلیمي از لیسه ها فارغ شده اند، آنها سواد اندک و  من
 .تعلیمات مکتب ابتدایي  دانش تعلیمي  و مسلکي ندارند ۀمعلومات ناچیز تعلیمي دارند. حتي به سوی

ند که پایتخت کشور در زمان کدام شاه افغان از قندهار به کابل  انتقال داده کشور را نمي شناسند، نمي دان ۀآنها  حدود اربع مثال،
معظمه  به طرف  غرب و یا شرق افغانستان موقعیت جغرافیایي  ۀشد. فورمول کیمیاوي آب را یاد ندارند، حتي خبر ندارند که مک

که به درد او نمي خورد، لذا کاغذ  ۀاند، شهادتنامرا حاصل کرده  13صنف  ۀتنبل بودند، اما شهادتنام داندارد. شاید آنها شاگر
 .بي حاصل است

معلم مقدس است، اما به پیاده نکردن تعلیمات مسلکي  ۀبه معلمان کشور ما احترام به خصوص دارم، زیرا مي دانم که وظیف من
یمات  مسلکي تعل ۀستند به ارتقاي سویتعلیمات دارالمعلمین  ها و معلمان شامل خدمت، معلمان  نتوان ۀشایسته براي بلند بردن سوی

تعلیمات عمومي و مسلکي معلمان را با  ۀمعلمان دسترسي داشته باشند. من مي دانم که وزارت معارف برنامه هاي ارتقاي سوی
و به  دمعلم داشته باشند، قرار داد نموده، به آنها سپردن ۀمسلکي تربی ۀ)ان،جي،او( هایي که کوچکترین دانشي در تعلیم و تربی

 .میلیون ها دالر را به خاک سپردند نصورتیا
هیچ)ان،جي،او( را نه در کشورهاي پیشرفته و نه در کشورهاي پس مانده مي شناسم که در مسلک خیلي پیچیده و مهم  من

 .معلم، صالحیت و شخصیت مسلکي داشته باشد. اما در وطن ما هرکس هر کاري را انجام داده مي تواند ۀتعلیمات مسلکي تربی
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خوانند. شما خود قضاوت نمایید آن، شاگردان محض دو ساعت درس می ز حتي در پایتخت کشور وحواليودانیم که امرمی ضمناً 
کتاب درسي مناسب، شاگرد با دو ساعت در صنف چه مي تن که در نبود نصاب تعلیمي مناسب و نبود معلم مسلکي و در نداش

 آموزد؟
تعلیمي در کشور در مکاتب ابتدایي، لیسه ها، مکاتب مسلکي، دارالمعلمین ها و دانشگاه ها، مؤسسات  ۀاین که سوی خالصه

 .کیفیت وظرفیت تعلیمي قرار دارد ۀتعلیمات عالي به پائین ترین درج
ملي تحت قیادت رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه در شروع کار و خدمت گزاري خود به کشور آرزومندم که حکومت وحدت  من

ري د. کساني را براي رهبفرزندان کشور است، جدي ومهم بگیرن ۀمهم و مقدس شان را که تعلیم و تربی ۀو مردم افغانستان وظیف
قي را حقیشایستگي، پاک نفسي و وطن خواهي  وعلمي، مسلکي، تخصص  توانایيعمومي و عالي انتخاب نمایند که تعلیمات 

ارتقاي فرهنگ و دانش  ۀمردم کشور خاصتاً زنان که امروز مرض کشندمالحظه  لدر غیر آن بیسوادي قاب داشته باشند.
آرزومندي خدمت گزاري  يگریبانگیر مرد و زن افغان خواهد بود. من امیدوارم که حکومت وحدت ملدایماً  درکشوراست،

 .مقدس شان را که تعلیم وتربیت فرزندان کشور است، فراموش نمي نمایند ۀانه را به مردم وطن دارد وانشاهللا که این وظیفصادق
 

انکشاف معارف، تعلیم و تربیه در سطوح  ۀدالیل مؤجه بر پس مانده گي معارف بي کیفیت درکشور:  من گفتم که برنام - ج
میالدي وچند سال بعد با خوشبیني و با  مشورت سازمان هاي تخصصي ملل متحد،  3113تعلیمات عمومي و عالي در سال هاي 

یونسکو و دیگر سازمان ها و همچنان با همکاري مالي بانک جهاني و کشورهاي دوست افغانستان آغاز وبا همه مشکالت وحتي 
مشکالت اداري و دیگر عواملي مبتال شد که نبود دستگاه و ادارات دولتي فعال، به پیشرفت هاي خوب نایل گردید. اما، بعداً به 

 :من عمده ترین آنها را ذکر مي نمایم
 

معارف، مانند دیگر امور کشور، دچار مرض سیاسي گردید و توجه مسؤوالن بیشتر  به نشر احصائیه هاي نادرست و  -1
سي و نشراتي در داخل و خارج تبلیغات سیا ۀدروغین افزودي شاگردان به مکتب، معطوف شد. به عبارت دیگر معارف را آل

 .از افغانستان ساختند. خارجي ها مي دانستند که این نوع گفته ها دروغ و ساختگي است، اما خود را چپ گرفتند
معارف را به کساني سپردند که با دستگاه سیاسي ریاست جمهوري نزدیکي داشتند، اما کمترین صالحیت  ۀرهبري و ادار  -3

و تعلیم مسلکي، تجربه کاري و یا تخصصي در امور تعلیم و تربیه داشتند. رهبري معارف در دست کساني سپرده شد که یک 
 .روز هم دریک مکتب درس نداده اند

في امور اقتصادي و انکشا ه،یو ترب میتعل ۀافغان در امور و شقوق تعلیم و تربیه، ادار نیصصاز مشورت وپیشنهادات متخ -3
تعلیم و تربیه یا هیچ استفاده نشد و یا کمترین استفاده گردید. دستگاه اداري و تصمیم گیر معارف تنها به مشورت هاي مشاورین 

 .ر مسلکي در امور تعلیم و تربیه، اکتفا کردندو جوان هاي کم تجربه و غی اارشد و نیمه ارشد)ان،جي،او( ه
علیم و ت نیاز نصاب تعلیمي پیشرفته و تهیه مواد درسي، از آنجمله کتب درسي مناسب که با دانش و دست کاري متخصص -۴

خوش ر به کار برده شود، خب  یتربیه مطابق به نصاب تعلیمي پیشرفته تهیه گردد و در مؤسسات تربیه معلم و مکاتب تجربو
امالیي و انشایي در خارج از کشور حتي در اندونیزیا با مصرف هنگفت  يآیندي در دست نیست. کتب درسي با صد ها غلط
 .معارف را دوباره احیا نماید ۀچاپ و تهیه شد. وزارت معارف نتوانست  مطبع

دستگاه دولتي کشور ما، وزارت معارف چند  ۀمن شخصاً اطالع مؤثق  ندارم، اما از طریق رسانه ها مطلع شدم که در جمل  -۵
 .نیز به فساد گسترده متهم گردیده است

 

پیشنهادات چند براي بهبود وضع ابتر معارف کشور به حکومت وحدت ملي: من گفتم که حکومت وحدت ملي باید توجه  - د
ت باید بدانیم که سرنوشت حیا جدي و فوري به معارف کشور درتمامي سطوح تعلیمات عمومي، مسلکي و تعلیمات عالي بنماید.

هوشیار و پاک نفس، دموکراسي و شخصیت و  ۀجامع یخوب، ارتقا تدارياقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي، امنیتي، دول
مناسب و موافق به ضرورت هاي اصلي وطن ما تعلق دارد ونباید هیچ کسي  ۀهویت ملي به نوع، کیفیت و پیشرفت تعلیم وتربی

 .م پوشي نمایداز این حقیقت چش
مي نماید که حکومت وحدت ملي افغانستان به زودي تحت قیادت رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه، یک کمیسیون عالي  ایجاب

موقت به نام )کمیسیون عالي  ارزیابي وانکشاف معارف( متشکل از متخصصین افغان که در رشته هاي تعلیم و تربیه، اقتصاد 
باشند، تشکیل نماید. به چنین کمیسیون  وظیفه وصالحیت داده شود  داشتهکاري  ۀو تجرب و امور انکشافي تخصص، صالحیت

که در مدت کوتاه حالت جاري، پیشرفت ومشکالت معارف  افغانستان را مطالعه و ارزیابي نماید. ضمناً با نظر داشت ضرورت 
ن هاي نموده و با پیشنهادات پال یهرا تشخیص  وته هاي امروز و فرداي کشور، سیاست ملي و استراتیژي انکشاف تعلیم و تربیه

قصیر المدت، میان مدت و طویل المدت انکشاف معارف درکشور، در قالب سیاست، استراتیژي و پالن گذاري عمومي انکشاف 
 .اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي افغانستان به مقامات عالي در کشور تقدیم نماید

که با حسن نیت تهیه گردیده با وسعت نظر از طرف مقامات عالي حکومت وحدت ملي مطالعه گردیده امیدوارم که این نوشته  من
 صورت گیرد. الت زار و ابتر معارف کشورهبود حو اقدامات جدي در مدت کوتاه از طرف آن مقام در جهت ب

 
 پایان
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