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باگذشتانیدن ادوار گونااگون   در طول تأریخ  جوامع انسانیکانون تعلیم وتربیه       

 ، صااا  وعاااوین مراحل تکامل پُر فراز و نشیب خود را در وجود اساما، تأریخی 

 عرفان ، حکمت و فلساه ، دانش ، داناش آماوز ، علام ،  معارف ،نذیر :   پرماهومی

، مدرساهپرورشگاه ، دبستان ، متعلم ،  آموزگار ، شاگرد ، استاد ، محصل ، معلم ، 

درس ، مکتااااب ، آموزشااااگاه ، دانشااااهده ، دانشااااگاه ، اکااااادمی علااااوم ، ادارا   و 

آمااوزو و پاارورو ل تعلاایم و تربیااه  و ارگانهااای رهبااری کااااده نهاااد هااا و مراکااز 

بااه حیااخ موخااذ و ماااابع وساایلوی تعلاایم وتربیااه ، برنامااه هااای تعلیماای و نظااایر ایاهااا 

نسال تربیوی را به قدر توان و امکانا  شارای  زماان تهیاه ، ترتیاب و تاظایم نماوده 

هااای انسااانی را از طالاای تااا تکمیاال مراحاال تحصاایی  پااا بااه پااای پیشاارفت علااوم و 

آمااوزو و پاارورو داده بااه حیااخ اعمااای تعلاایم یافتااه ، سااا م ، مایااد و  ، تخصاا 

کاااردان بااه جامعااه انسااانی تماادیم و امااروز ایاان همااه  دسااتاورد هااای عظاایم علماای و 

کااه مبااین اقتاادار مااادی و معاااوی انسااان در پیشاارفت هااای پاار مماار علاام و تکاااا و ی 

در جهات معرفات هار شااخت پیچیده ترین قوانین طبیعی و بهره گیری ازین قاوانین 

چه بهتر قانونمادی هاای هساتی و اساتااده ازیان دساتاورد ه هاا در جهات تاأمین رفااه 

که باا آاااز زنادگی او یاه بشار  وشاااخت آن از طبیعات وسهو ت های زندگی انسان 

قابل ممایسه نیست محصول زحما  پر ممر و افتخاار آفارین ایان دساتگاه عظایم و باا 

مسالم  رو دهاده انساان در دنیاای جامعاه انسانیسات   اهمیت فرهاگی  و کانون پرو
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اوج پیشرفت ها ی مادی و معاوی هرملت نشاندهاده پیشرفت تعلیم و تربیه است که 

آن ملاات بااوده هاایی  ملتاای نمیتوانااد باادون معااارف سااا م و پیشاارفته بااه شاااهراه ترقاای 

لایم وتربیاه  وتمدن جهان معاصر دست یابد   در یک کیم گاته میتاوانیم کاه کاانون تع

نورمعرفتیساات  کااه جامعااه را بااه سااوی تماادن و پیشاارفت کااه شایسااته ممااام جامعااه 

هرگاز انسانیست هدایت وآنرا به اوج کمال رهاماون میساازد   باه قاول کااوسایوس ل

به یمین نمیتوان به ساادگی خاود …   بر تاریکی  عات نارستید خود شمعی بیاروزید

باه  عاات گاووی و شاکوه نداا  داد   الباه را از ّشر جها ت و عمب مانادگی صارف 

برپدیااده شااوم عمااب ماناادگی و جها اات  در گاارو قاادر  خردمادانااه تعلاایم وتربیااه بااا 

م فاارد فاارد جامعااه و اداره شاارای  زمااان اساات کااه نیاااز ماااد همکاااری هااای مسااتمی

 ، با تدبیر و سا م میباشد   هوشماد

 

در تأریخ کهن سرزمین عزیز ما ل بخشی از آریانای گذشته  خراسان دیروز و       

افغانستان امروز ناوعی نظاام تعلیمای و تربیاوی باا تادری  علاوم مختلااه و فلسااه باا 

بیشترین  برنامه های تعلیما  ممامین و موضوعا  دیای به شیوه انتظام مدرسوی 

رگزاده گان ، ااایا و جوانان با استعداد آنزمان که عمومی نبوده واا باً  فرزندان  بز

و مشااتاب بااه فاارا گیااری علااوم آنزمااان را در برمیگرفتااه  بااداخل مکاتااب خااانگی ، 

مساجد و مدارس صور  میپذیرفته است    با وجود محدودیت های اسابا  و  اوازم 

مایحتیاج تعلیمی و اسااتید مسالکی ، فماا و شارای   اختاااب و تعصاب اا بااً ماذهبی 

های گذشته ، سرزمین ماا بزرگتارین شخصایت هاای علمای ، ادبای و فلساای  دوران

جهانشمو ی به جامعه انسانی تمدیم نموده که مایه افتخار مردم ما میباشاد   مارور باه 

تأریخ این بخش از افتخارا  ارزنده فرهاگای سارزمین ماا بااا باه اهمیات جایگااه آن 

ی کاامیً ضارور باوده باه بحاخ در رشد و انکشاف فرهاگ این بخاش از تمادن جهاان

تحمیمی جداگانه نیاز دارد   و ی در خصوص سوابق تعلیم و تربیاه باا شایوه آماوزو 

و پاارورو بااه اصااری  ماادرن بااه روایاات اسااااد تااأریخ معاصاار افغانسااتان نخسااتین 

تهاادا  معااارف بااه ساابک ساااختار مکتباای یااا معااارف رساامی امااروزی کااه بااا شاایوه 

رس دیاای  و مسااجد  تاااو  دارد در دوران شااهی آموزو و امور تادری   در مادا

امیر شیرعلی خان برور ابتداوی و مختصر ایدااد گردیاد کاه  بعاداً در دوره سالرات 

امیاار حبیااب و برااور محاادود ارتمااا و در دوران شاااه امیاار امااان و ساااختار اداری 

سرح  معارف در وجود وزار  معارف افغانستان با تشکیی  اداری و مدیریتی در

والیااا  کشااور آنزمااان  ایداااد شااد و تااا امااروز فااراز و نشاایب زیااادی را طاای نمااوده 

اکاون بحیخ بزرگترین نهاد دو تی از نگاه پرسونل و با اهمیت ترین ارگان از  حاظ 
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نمش فرهاگی و معاوی در جامعه افغانستان عرض وجود نموده است   باید گات که 

ی حوادث و رویاداد هاا ی تاأریخی کاه بار مرور به پ  ماظر تأریخ معارف و همه 

سرنوشااات معاااارف افغانساااتان امااار گاااذار و تحمیااال گردیاااده مانااااد دیگااار حاااوادث  

عبار  انگیاز باوده درس هاای آموزناده بزرگای از نتیداه گیاری ریخی وجریانا   تأ

های تحلیلی واقع بیااناه و خردماداناه آن بارای شاگوفاوی بهتار و آیااده پربارمعاارف 

وی ما میشوند   ا بته تاها نماد کاردن احاوال گذشاته و افساوس خاوردن سرزمین افسان

به گذشت روزگار امید به آیاده مثمر این ارگان حیاتی جامعه را در چاین حاا تی کاه 

از کاروان پیشرفته سرح تعلیماا  جهاانی عماب ماناده ، ایان ارگاان فاوب ا عااده مهام 

سااس مسالو یت ، اقاداما  ملی را باه سااحل ممصاود نمیرسااند   ضارور اسات باا اح

کاری عملی و برنامه ریزی شده موافق به نورم هاای معاصار تعلیمای و تربیاوی را 

روی دساات گرفتااه  جلااو هاار گونااه نااواق  برناااموی ، ضااعو کاااری ، تخلاااا  و 

انحرافاتی که سد راه پیشرفت و ترقی و باعخ  آ وده ساختن دامن پر صاای معارف 

مابلااه بااه آن در وضااعیتی کااه موجااود اساات نیازماااد میشااوند را گرفاات کااه اندااام و م

، اراده صاادقانه و پاوالدین مسالو ین رهباری کاااده معاارف و ماردمبیدریغ  یپشتیبان

گاذارو والیتای روز حاکمیت قانون در جامعاه میباشاد   چاانچاه محتاوی تکاندهااده  

بااه قلاام محتاارم ساایحون ـ  23:93ساااعت  1931حماال  02یهشااابه صاابح  ۸نامااه 

ریاای  معااارف بدخشااان : اگاار اصاایحا  بیاااورم کشااته  "تحاات عاااوان  باااد آ فیض

نشان میدهد که  معارف بدخشان در چه تاگااه و مشکیتی قرار گرفتاه کاه  "شوم می

باعخ ناکار آوی سیستم کاری و سبب از دست دادن فرصات هاای تعلیمای و تربیاوی 

  ایاک قسمت هاوی ازین که نسل جوان و جامعه این والیت نیازماد آناد ، شده است 

گذارو را با سپاس از تهیاه ناااده و اظهاارا  جساورانه ، روشان و صاادقانه دسات 

اندر کاران معارف که در واقعیت امر ، جزوی محدودی از رفع مسلو یت شان است 

 قابل تأمل است !    مددداُ 

سات قادر در کارهاای ریا آن"  گویاد: میر عبادا رحمان، ریای  معاارف بدخشاان، می 

ام و در  زده شااده ها دل زدن واسااره  گیاارد کااه از زنااگ معااارف مداخلااه صااور  می

    "ها ناتوان هستم برابر این مداخله

گوید از مردم عادی گرفته تا بلاادترین مماام دو تای، در کاار ریاسات معاارف  وی می

کااد و همین امر سابب شاده اسات کاه وضاع معاارف روز تاا روز خارا   مداخله می

  .شود

گویااد کاه عایوه بار  ی حمایت از معاارف در والیات بدخشاان نیاز می اعمای کمیته

نبااود اسااتادان مساالکی و کمبااود آموزگاااران، مداخلااه افااراد زورماااد در کااار ریاساات 
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های بزرگای دسات و گریباان  معارف سبب شده است تا معارف این والیت به مشاکل

 .باشد

کیایتای و  باه هادف رسایدگی باه بی و 1932کمیته حمایت از معارف در میاناه ساال  

مسووالن ایان  .پایین بودن سرح سواد و ایرقابل قبول بودن نتیده کانکور ایداد شد

  .های معارف شکایت دارند کمیته نیز از مداخله افراد و اشخاص در کار

ماظااور   داکتاار ظاااهر فاضاال، ریاای  کمیتااه حمایاات از معااارف کااه در نشسااتی بااه

عوامااال زیاااادی در "راناااد، گاااات:  های معاااارف بدخشاااان ساااخن می بررسااای مشاااکل

تاوان از مداخلاه  جمله می افتادگی معارف این والیت تامیر گذاشته است که از آن عمب

های کارمادان و آموزگاران در کااار کمباود آموزگااران  افراد و اشخاص در ممرری

شاان  و یای شاگردان نسابت باه فرزندانتوجهی ا مسلکی، عدم تربیق پین درسی، بی

    "ها نام برد و عدم مدیریت درست در مکتب

صاور  رضااکارانه، توسا  نخبگاان بدخشاان ایدااد شاده   این کمیته، به" وی گات: 

های بهباودی بارای  کاد که عیوه از برناماه است و برای بهبود تعلیم و تربیه کار می

هاااا آن را باااه ریاسااات معاااارف جهااات  حل  هاااا و راه معاااارف، بعاااد از دریافااات چا ش

  " کاد کش می اجراا  پیش

گویااد تازمااانی کااه دساات  باارد، می کااه از هاایی مرجااع ناام نمی آقاای فاضاال، بااا وجودی

تااوان  هااا در معااارف کوتاااه نشااود، امیااد بااه آیاااده معااارف نمی گران از ممرری مداخلااه

اسات  چراکاه از معلام  ها، در حال حاضر ممابله کردن دشوار داشت و با این مداخله

 .گیرد گرفته تا یک میزم در دورترین نمره بدخشان مداخله صور  می

شااماری آموزگااارن کااه در نشساات بررساای مشااکی  معااارف گااردهم آمااده بودنااد، 

هاا  توجهی در جهت استخدام آموزگااران و کارماادان مکتب ریاست معارف را به بی

  .کااد متهم می

کام، یاک  در مکتبای کاه مان تادری  مای" تن از این آموزگااران، گاات: کمرضیه، ی

مکتب خانوادگی است، از مدیر گرفته تا میزم، بچه خا ه، دختر کاکا و نواساه ماماا 

  "هستاد ...و

هاا  گاته او، ریاست معارف باید به ایان مشاکل رسایدگی کااد و نگاذارد کاه مکتب  به 

باارای بهبااود وضااع آمااوزو و پاارورو، معیااار هااا باشاااد وبایااد  در اختیااار خانواده

شااان باشااد، نااه  اسااتخدام آموزگاااران  یاقاات، شایسااتگی، در ، فهاام و مساالکی بودن

 .داری  خویشاوندی و واسره

زنااد و  عادا تی داد می ها در ریاست معارف بدخشان از مداخلاه و بی حال، ممام با این

  .ها ناتوان هستاد گویاد که در برابر مداخله می
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کیایتاای در  علاات اساساای بی"گویااد:  میاار عباادا رحمان، ریاای  معااارف بدخشااان، می

ایم مکاتاب  معارف بدخشان، نبود استادان مسلکی و کاردان است که تااهاوز نتواساته

جای معلاام  کااه معلاام تاااریخ، بااه را از آموزگاااران مساالکی خودکاااا بسااازیم، باااا وقتی

  شود خود خرا  می بهها ممرر شد، وضعیت معارف خود ریاضی در مکتب

باردارد نشاوند و ماردم باا  شان دسات  گران از مداخله   که مداخله گاته او، تا زمانی  به

  .کاری از دست او ساخته نیست ها،  او همکاری نکااد، در برابر این هدوم مداخله

او از بزرگااان بدخشااان خواساات کااه بایااد باارای بهبااود وضااع معااارف بدخشااان بااا او 

چراکه او تصمیم دارد، تا برای بهبود کیایت معاارف بدخشاان تایو  همکاری کااد،

  .کاد

هاا  ساواد کاه باا اساااد جعلای در مکتب ریی  معارف بدخشان، از استخدام معلمان بی

کاااد کااه او افاارادی را سااراه دارد کااه  اند نیااز، شااکایت دارد و بیااان می اسااتخدام شااده

  پاس تملبای دارناد و هام  ، اسااد چهاردهاند، اما از موسسا  تربیه معلم مکتب نخوانده

شااسد که تا صاو شاش مکتاب خواناده اسات و فعای سااد فرااات  چاان فردی را می

  .دست دارد دوازده به 

هایی که درمعارف  عدا تی سازد ازتمام بی این ممام ریاست معارف خاطر نشان می

   شود  اد، کشته میاما اگر برای تغییر این وضعیت تیو کوجود دارد، آگاه است، 

 ختم 

              

کاه بادون  بدخشاان معاارف والیاتمسالول با این توضیحا   واظهار نظر مماام       

شک خود از جمله استادان با تدربه و دارای سوابق کاری در معارف است  توأم باا 

ی حمایاات از معااارف در والیاات بدخشااان کااه قاارار معلااوم از  اعمااای محتاارم کمیتااه

نخباه گاان باا احسااس و باا تدرباه اهاال معاارف ایان دیاار براور داوطلباناه همکاااری 

نمیتوان به آیاده بهتر و روشن معارف درین والیت امید وار بود   چاانچه میامایاد ، 

شاده بار معاارف والیات بدخشاان در تأمیرا   ماای ونامرلو  ایان وضاعیت تحمیال 

   براور واضاح خاود را آشاکار سااخته  ۳۱ – ۱۹۳۱نتایج امتحانا  کانکور ساال ل

و ی روشن است برای کسانیکه عاملین ایداد چاین شرای  اناد ، نتاایج اساو   است  

  بار امتحانا  کانکور شاگردان اکثر مکاتاب بدخشاان بای امار و بای اهمیات میباشاد  

برای آنکه برور مستاد از وضاعیت کااونی معاارف بدخشاان و بحرانای کاه اکثریات 

  را در  ۳۱ – ۱۹۳۱عظیم مکاتب آنرا تحدید میاماید نتایج امتحانا  کانهور سال ل 

سرح کشوربه بممایسه نتایج شاگردان مکاتب والیت بدخشان به بررسای میگیاریم تاا 

ی شاگردان مکاتب والیت بدخشان در روشن شود که سرح تعلیمی و توانمادی آمادگ
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کاادام کتااه گااوری قاارار دارد  و از جااانبی مرا عااه حا اات و وضااعیت موجااود یکااه 

ن قاارار دارد هوشاادار میدهااد کااه مااردم و دساات اناادر کاااران آمعااارف بدخشااان در

معارف برای بارون رفات ازیان بحاران کاه آیااده را بهتار ازیان نمیساازد باا احسااس 

 اده سازند :   مسلو یت باید خود را آم

وزار  تحصایی  عاا ی  ۳۱ – ۱۹۳۱قرار جدول اعین شده نتایج نمرا  کانکور 

  را شاگردی از مکتب سلران  ۹۲۱بلاد ترین نمره امتحان کانکور این سال ل نمره 

  را شاااگردی از مکتااب عباادا رحیم  ۹۲۱عیوا اادین اااوری والیاات بلااخ و ل نمااره   

  ۵نار از شااگردان مکاتاب کابال شاامل ل   ۳  را   ۹۱۸شهید والیت کابل و ل نمره  

 یااکشاااگرد از مکتااب خصوصاای معرفاات ،  ۲شاااگرد از مکتااب عباادا رحیم شااهید ، 

شااگرد از  ۲ شاگرد از مکتب عبدا هادی داوی  یک  هید ،شاگرد از مکتب المعه ش

شااگرد از  ۲شاگرد از مکاتب والیت بلخ شاامل   ۴مکتب برون مرز ل پاکستان   و 

شااگرد از  یاکشااگرد از مکتاب سالران ایااث ا ادین  و  یکتب بی بی زیاب ،  مک

 شاگرد از از مکتب ذکور افغان تار  والیات هارا   میباشااد    ۹مکتب باختر    و 

شاااگردان مکاتااب ذکاار شااده از  حاااظ داشااتن بلاااد تاارین نماارا  امتحااان کااانکور در 

نتاایج   ۹۱۳ید گاات کاه نماره حمیمت شاگردان  ممتاز کشور و موجب افتخار اند   با

امتحاان کاانکور نیاز در در انحصااار شااگردان مکاتاب والیااا  کابال ، بلاخ و هاارا  

ببعد شاگردان مکاتب والیا  دیگار کشاور شاامل امتیااز   ۹۱۳بوده است و از نمره 

شده اند که به اساس بلاد ترین امتیاز نتایج حاصله ، نمرا  شاگردان کته گوری اول 

 را ، با ترتیب  به معرفی میگیریم :     این والیا  

والیاات  ،  ۹۱۳بلاااد تاارین نمااره کامیااابی نتااایج کااانکور شاااگرد والیاات جوزجااان ل 

والیاات ،   ۹۱۲والیاات تخااارل   ،  ۹۱۴ل   سااماگان   والیاات  ،  ۹۱۵خوساات ل 

والیات  ،   ۹۱۱والیت  غماان ل  ،   ۹۱۱والیت میدان ورد  ل ،   ۹۱۱ناگرهارل 

والیات کاادزل ،    ۹۱۸والیات پاروان ل ،    ۹۱۱والیت ازنای ل ،    ۹۱۱بغین ل 

 ۹۱۳والیات کاپیساا ل  ،   ۹۱۳والیت پکتیاا ل  ،   ۹۱۳فاریا  ل  والیت   ،   ۹۱۳

 ،   ۹۱۳والیاات بااادای  ل  ،   ۹۱۳والیاات دایکااادی ل  ،  ۹۱۳والیاات اااور ل  ،  

والیات    ،  ۹۱۹والیات  اوگرل   ،   ۹۱۴ل والیات پادشایر  ،   ۹۱۵والیت فاراه ل 

  و والیاات بدخشااان بااا دیگاار والیااا  باقیمانااده کشااور بعااد از نتیدااه  ۹۱۹ساارپل ل 

  کااانکور بااه امتیاااز شاااگردان  ممتاااز مکتااب سااایو و مکتااب   ۹۱۲حاصااله نمااره ل 

مخای که مایه افتخاار ماردم بدخشاان اناد شاامل صااحه رقاابتی میشاوند   ضامن قادر 

زحمااا  اسااتادان ، ادارا  و شاااگردان ایاان مکاتااب کااه قاباال تمدیدنااد در داناای از 

مدموع چروریکه میحظه میشاود نتاایج حاصاله شااگردان مکاتاب ماا دریان رقابات 
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سا م با شاگردان مکاتب والیا  کشور در جایگاه مااساب و در خاور شاأن سارزمین 

گراناای بااه فرهاگاای بدخشااان ، قاارار نگرفتااه  مااردم معااارف پاارور بدخشااان ضاامن ن

، انتظااااار و امیاااد چاااااین نتاااایج و مااااوقای را بااارای معااااارف خاااود در ساااارح آیااااده

 کشورنداشتاد   

   

جهت ارزیابی بهتر الزم است نمرا  ممتاز نتایج حاصله  کانکور گذشته آنعده       

  -  ۹۱۲از مکاتب والیت بدخشان را که مؤفق به اخاذ نماره متوسا   ل باین نمارا   

تاحدودی مااسب حال شرای  شمو یت در مراکز تحصایی  عاا ی    که  ۲۳۱نمره  

  :و مسلکی شده اند به ممایسه و به معرفی گیریم

بلاااد تاارین نمااره حاصااله نتااایج کانکورشاااگردان ممتاااز مکاتااب  در ساارح والیاات 

 ،   ۲۳۳کوکچه ل،   ۹۱۲مخای ل  ،  ۹۱۲بدخشان از  شاگرد ممتاز مکتب سایو ل

 ،    ۲۳۳خردماد ل  ، ۲۳۳سید احمد مشتاب ل،   ۲۳۳حق لشم  ا  ،  ۲۳۸ایامی ل

نساوان نمبار  ،   ۲۳۹نادیمی ل  ،   ۲۳۹تدربوی ذکور ا دهااد ل  ،   ۲۳۳وخشی ل 

 ،  ۲۳۱نسوان نمبر دوم ل ،  ۲۳۱خمچان ل    ۲۳۲لذکور محمودان  ،  ۲۳۲یک ل

ندیاب ،   ۲۸۳معاروف ل  ،  ۲۸۳نساوان بااا  ا مسالمینل  ،  ۲۸۳مخزون بلوچ ل 

  ،  ۲۸۴نساوان مشاهد ل  ،  ۲۸۴عارفان ل  ،   ۲۸۴میر فمل و ل   ،  ۲۸۳و ل 

 ،  ۲۸۹خا د بن و ید ل  ،  ۲۸۹فرمانملی ل ،  ۲۸۹شورابک ل   ،  ۲۸۹آی بیخواه ل

حمیادی   ،  ۲۸۹چاارمغز دره ل   ،  ۲۸۹تدربوی ترگاای ل   ،  ۲۸۹ل  ابو طلحه  

 ،  ۲۸۱نسوان شورابک ل ،  ۲۸۱ن ده کین لنسوا،   ۲۸۱باامبار   ل ،  ۲۸۱ل 

   صامدی ارگاو ،  ۲۳۳ذکور نیمتلاه ل  ،  ۲۸۱رحمت شغاان ل  ،  ۲۸۱ایتارچی ل 

 ،  ۲۳۵ذکااور ده کااین ل  ،  ۲۳۳ذکااور ده شهرشااغاان ل  ، ۲۳۳نساای ل  ،  ۲۳۳ل 

ایم محماد   ،  ۲۳۴سید عبدا کریم حسیای ل   ،  ۲۳۴زین ا دین ل  ،  ۲۳۵مابت ل 

 ،   ۲۳۲فاایض ل   ،   ۲۳۹چتاه ل   ،  ۲۳۹میار محماد هاشام ل   ،  ۲۳۹خرندا  ل 

  با  مکتاب میشاوند  ۴۸که جمعاً  ل  ،  ۲۳۱جر شابابا ل  ،  ۲۳۲ذکور دره جیم ل 

  بااا   یسااه دخترانااه کااه مدموعاااً  ۳۴  بااا   یسااه پساارانه ول  ۲۲۵کااه از جملااه ل 

کاه بدیاصاور  در نتاایج یافتاه اناد     با  مکتب میشوند به ایان نتاایج دسات  ۹۱۳ل

  باااا  مکتاااب  ۲۳۱   شااااگردان  متأسااااانه ل ۳۱ –۱۹۳۱کاااانکور گذشاااته  ل ساااال 

والیاات بدخشااان مؤفااق باادریافت نمااره مااسااب کااانکور کااه چااان  بهتاار شاامو یت در 

هرگااه مدماوع تعاداد شااگردان مؤفاق دانشکده های فای و مسلکی دارد ، نشده اناد   

مااارا  فاااوب ا اااذکر را باااه تاکیاااک مکاتاااب بررسااای نمااااویم ایااان کتاااه گاااوری از ن

مکتااب  ، شاااگرد   ۳۳ل تعدادشاااگردان مؤفااق دریاان کتااه گااوری از مکتااب سااایو 
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 یاک   نمبر  نسوان مکتب   ،شاگرد   ۱۸ل مکتب مخای   ،شاگرد     ۹۱ل کوکچه 

مکتاب  ،شاگرد   ۱۳ل مکتب خردماد  ،شاگرد   ۱۳ل مکتب ایامی  ،شاگرد   ۱۸ل 

 ،شااگرد  ۵لهار کادام  و مکتب معروف  ۲مکتب نسوان نمبر ،شاگرد   ۸ل خمچان 

 ،شاااگرد   ۴ل هاار کاادام  مکتااب چتااه  ، مکتااب آی بیخااواه  و  مکتااب میاار فماال و 

مکتااب سااید احمااد مشااتاب ، مکتااب خا ااد باان و یااد ، مکتااب سااید عباادا کریم حساایای ، 

 ۹ل هاار کاادام تااب شاام  ا حااق مکتااب چااارمغز دره ، مکتااب ذکااور ده کااین، و مک

مکتب جر شا بابا ، مکتب آریاپور ، مکتب فرمانملی ، مکتب ایم محماد  ، شاگرد  

خرندا  ، مکتب ندیمی ، مکتاب وخشای ، مکتاب ذکاور ا دهااد ، مکتاب ایتاارچی ، 

مکتااب رحماات شااغاان ، مکتااب نسااوان شااورابک ، مکتااب ذکااور ده شااهر شااغاان ، 

رباوی ترگاای ، مکتاب ابوطلحاه ، مکتاب نساوان مکتب ذکور محماودان ، مکتاب تد

مکتااب صاامدی ارگااو ،  و شااگرد   ۲ل هرکاادام مشااهد ، مکتااب نساای و مکتااب ماباات 

مکتااب نسااوان باااا  ا مساالمین ، مکتااب ذکااور دره جاایم ، مکتااب میاار محمااد هاشاام 

خرناادا  ، مکتااب زیاان ا اادین ، مکتااب محاازون بلااوچ ، مکتااب ندیااب و، مکتااب 

رابک ، مکتااب نسااوان ده کااین ، مکتااب باااه مبااار  ، عارفااان ، مکتااب ذکااور شااو

بایاد گاات کاه درخشاش    شااگرد   ۱ل هرکادام مکتب حمیدی و مکتب ذکاور نیمتلاه 

شاگردان مکتب سایو در میان مکاتب والیات بدخشاان از  حااظ کمای و کیاای نتاایج 

مایه افتخار استادان و اداره این مکتب ، معاارف و ماردم  ۳۱-۱۹۳۱نمرا  کانکور

دوم و مکاتااب مخااای ، نسااوان  بدخشااان اساات  همچاااان مکتااب کوکچااه در ردیااو

، ایااامی و خردماااد در ردیااو سااوم مکاااتبی انااد کااه شاااگردان شااان در ساارح ۱نمباار

مؤفمیت های بهتر و بیشتر کماوی  ۳۱-۱۹۳۱معارف بدخشان در نتایج کانکور سال 

نموده اند و زحما  اساتادان و ادارا  ایان مکاتاب دریان زمیااه از نظار ایاداناب باا 

ه ، قابال تمدیاد و قادر دانای امیاد وار کاااد، احترام به نظریا  و قماو  هموطااانم 

میباشااد   و باارای بمیااه مکاتااب والیاات بدخشااان آرزوی مؤفمیاات هااای هاار چااه بیشااتر 

 میاماویم   

 

با وجود این همه آرزو ها و توقعا  این واقعیت را نادیاده گرفتاه نمیتاوانیم  کاه       

امروز با گذشت قریب چهار دهه جاگ و ویرانی که بیشاترین آفات آن باه هماه زیار 

باااا هااای معااارف رسااید ، ریاساات تعلاایم وتربیااه بدخشااان بااا تأساای  و فعااال نمااودن 

مکاتااب بااه آتااش کشاایده شااده ، مکاتااب جدیااد باار روی خاکسااتر و ویراناای هااای اکثاار 

سراسر قراء و قصبا  این والیات را تحات پوشاش تعلایم و تربیاه قارار داده دروازه 

های مکاتب را بر روی اطاال و جوانان ل اعام از پسار و دختار   باازنموده  اسات   
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مزید باران  طوریکاه  معلاوم اسات اکثریات ایان مکاتاب در سااحاتی قارار دارناد کاه 

زورماد حاکمیت داشته مرابق طرز دید تعصب آ ود با تعبیر هاای هاوز افراد مسلح 

نادرست از دین در امورا  اداره و تدری  مکاتب مداخلاه میامایااد   در تعادادی از 

مکاتب افراد ایر مسلکی و می های با سواد با تهیاه اساااد تحصایلی جعلای کاه خاود 

افاراد زور مااد باه حیاخ  روی  محترم معارف بدخشان به آن اشاره نمودند به حمایه

معلماین اجاارای وظیاااه میامایاااد   ایاان اشااخاص از روی تعصااب بااه معلمااین مساالکی 

اجااازه نمیدهاااد تااا باارای دختااران مکاتااب آمااوزو  جااوان نساابتاً  معلمااینمخصوصاااً 

ین خارج از محل را تهدید نموده وادار به تار  وظیااه مممامین مسلکی دهاد   معل

میامایاد  عیوه برین عمب ماندگی اقتصادی ، اجتمااعی و فرهاگای  ماردم ماا سابب 

میشااود تااا بااه اهمیاات معااارف و سرنوشاات آیاااده فرزناادان شااان توجااه نامااوده دیااده نااا 

عاارف در دانسته به این وضاع تان دهااد   ناا بخشاودنی تار ازآن تعادای از دشاماان م

 باس  ُمیی دیان  تحات عااوان گویاا مکاتاب اوالد هاای شاما را از دیان خاارج و باه 

بیراهه میکشاناد بر ضد معارف تبلیغا  سؤه نموده مردم بیسواد را نسبت به مکاتب 

بااد بااین میسااازند   عاایوه بااران در تعاادادی از ریاساات هااا و ماادیریت هااای معااارف 

یاسی برفمای کاری تعلایم وتربیاه در وجاود و سوا ی ها و محی  امراض افکار س

دبیران و حتا استادان امر انداخته به جای توجه باه مسالو یت هاای اساسای وظیااوی، 

رقابت های ماای سیاسی بر محراب اندام وظایو شان امر گذارشده باعاخ کشامکش 

هااا و اخاایل برنامااه هااای تعلیماای و تربیااوی میشااوند   رویسااان دارای جهاات گیااری 

معموالً سعی میاماید تا تمام مدیران تحت ساحه کاری شا نارا از دوساتان هام سیاسی 

فکر و هم اندیشه سیاسی خود بر گزیاد و مادیران و باارخره سارمعلمان وابساته نیاز 

به نوبه شان تیو میامایاد تا دوستان هم نظر ، خویش واقاار  نزدیاک خاود را در 

اری و استااده جووی هاا برگزیاااد ساحه کاری خود به خاطر ایداد فمای مصلون ک

ماد و ای باا معااو اسات آمعلمی یگاناه شاغل کام در،   ازیاکه در بسیاری از محی  

این تغیر و تبدیل سبب آشاتگی و هرج ومرج میشود   معلمین تبادیل شاده و نااراض 

در پاای جسااتدوی واسااره و وساایله مادملااه رشااوه میشااوند و سااعی میامایاااد تااا باارای 

یاااه ، خااود را بااه آ  و آتااش بزناااد   و بااا ایاان وضااع بوجااود آمااده  بدساات آوردن وظ

متأساانه دروازه بازار فساد بر روی معارف خواساته یاا ناخواساته  بااز میشاود   در 

بعمی جا ها دیده شده که رویساان و مادیران معاارف از معلماین و حتاا از میزماین 

جماع آوری میامایااد کاه تحت حمایه برای بمای شغلی شان  جهت تادیه رشوه ، پاول 

این کار مایه نااگ ایان گوناه افاراد در دامان معاارف و سابب شارم ناار  باار بارای 

سااازمان سیاساای  میشااود کااه چاااین اشااخاص فرومایااه بااه عمااویت آن پیوسااته ، بااه 
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خاااطر بمااای شااغلی خااود در یااک پساات معاااوی و پرمساالو یت همااه مساالو یت هااای 

سی خود را فراماوو کارده باه جاای رقابات ایمانی ، وجدانی ، فرهاگی ، ملی و سیا

کاری در جهت رشد و انکشااف کمای و کیاای معاارف ماحیاخ عاصار باه اصاری  

انمیبی ، دامن تابااا  معاارف را  کاه دار میساازند   هرگااه ایان چااین ساازمانها باا 

موجودیت این نوع انسانها در صاوف شان با همچو پا یسی هاوی باه مسالو یت هاای 

یان گماشاته  شاوند آیااده آن باا چااین اعماال تارویج کاااده فسااد اداری و ساگین تر از

ضااد اخاایب سیاساای نابخشااودنی و بااد تاار ازان خواهااد بااود   عاایوه باارین بااه قااول 

محترمه جاا  معلمه صاحبه مرضیه که قبیً به خوانش گرفته شد ل مادیرانی هساتاد 

اشغال و شخصی نموده  که با تمرر اعمای خانواده و اقار  نزدیک شان مکاتب را

مرابق برناماه هاا و تمایاا  خاود اداره میامایااد   مشاکل ایاگوناه اشاخاص  صارف 

چگونگی ترمیع قدمه های بلاد اداری و ماتشاین باا توصال باه هار نیرناگ و معاملاه 

ایاگوناه اشاخاص نیاز اا بااً تحات  ویکه برای حاظ وظیاه شان الزم است ، میباشد   

یله های ضمای مادمله رشاوه متوصال شاده باه وظیااه خاود حمایه زور مادان و  وس

گاذارو گوناه یکای از اهال معااارف نظریاا  اداماه  میدهااد   اجاازه دهیاد بخشای از 

و سوا ی شاغاان کاه ذکار ناام خاودرا بااا باه ملحوظااتی الزم ندانساتاد  بارای فهمیادن 

 وضعیت معارف ایادیار تمدیم نمایم :   

ر کادر رهبری ریاست تعلیم وتار بیاو والیات بدخشاان ل با وجود تغیرا  وتبدال  د 

فساااد، سااوء اسااتااده از ممااام وتمااایی  حزباای وتاظیماای کاااهش نیافتااه واز پسااتهای 

کلیدی معارف بیزنسهای رنگا رناگ صاور  میگیارد  متمارر تارین وآسایب پاذیر 

تاارین کتلااه دریاان پروسااه جوانااان معااارف اعاام از پسااران ودختااران انااد کااه نصااا  

بر آنان به نسبت کمبود معلمین شایساته ومسالکی وعادم مباا  معلماین تربیاق تعلیمی 

تما تیک محروم ودر امتحان کانکور یا بای سنمیشود وجوانان معارف از آموزو سی

نتیده یا در موسسا  تعلیمی ایر خواست خود گویا کامیاا  میشاوند  ماا  یساه هاای 

یاا  ناه شاده اسات  نتاایج سراه داریم که حتای یاک ناار هام باه ماو سساا  عاا ی کام

 شاهد این مدعاست  1933/32کانکور سال 

جوانان تازه فاره از موسسا  عا ی والیت وسایر والیا  به آسانی در مکاتاب       

توظیااو نمیشااوند بااه خاطریکااه یااا حااق مساالو ین معااارف را تادیااه نماای تواناااد یااا در 

تاظیم آنها مبت نیستاد  تعداد زیاد فارااان دانشاگاها یاا باه صاات گاارد در پایاه هاای 

در بد تارین حا ات خاارج از مسالک مخابراتی یا به صات چوکی دار در موسسا  و

معلماای ایاااای وظیاااه میامایاااد، درحا یکااه صاادها معلاام قاارار دادی کااه تااوان تاادری  

ممامین را در هیی صاو ندارند وشایستو همین وظیاه نیستاد مکا تب را خصوصاً 
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تیشااکان ویمگااان ودیگاار  درایاام، خااوا هااان درواز هااا ، در و سااوا ی هااای رااسااتان،

ه اند  شایعا  وجاوددارد کاه ایان کتاه گاوری معلماین باه مسالو  این جاها اشغال نمود

معااارف بدخشااان باااج میدهاااد تااا بااه هاایی صااور  بااا جوانااان تحصاایل کاارد  مساالکی 

تعویض نشوند واوالد مردم از نعمت علم وسواد در ممایساو ساایر جاهاا بای بهاره باا 

مدهاز شاوند قی مانااد آنهاا هاراس دارناد اگار جواناان ایان ماااطق باا علاوم عصاری 

 موقو درواین آنها در بین مردم عمب نگهداشته شده تازیل گردد 

بی مباتی معلمین ومدیر گردشی در و سوا ی شغاان بیی دیگری است که باالی      

مکاتب آندا فرود آمده است، رقابت های ماای ماسوبین معارف این و سوا ی آنهم به 

ااد  حلما  معین مماماا  معاارف ازیان ارتباط جااحای سیاسی یا سلیموی  وسوء است

وتشاج ناشای ازآن دامان هماو  وضع بحران معارف آندا بیش از پیش تعمیق میگردد

بخشهای اجتماعی را فرا میگیرد ودر نتیده باعخ ساموط ساویو تعلیمای میگاردد کاه 

مسلو یت آن بدوو عااصر ناا عاقبات  و خسار  معاوی آن جبران نا پذیر خواهد بود

ه طلب است که این وضع را خلق کرده اند  ادامو این وضاع یمیاااً پروساو اندیش وجا

آااز شد  اتحاد وهمبستگی شغاانی هارا مختل وخدشه دار خواهد ساخت  تعداد زیاد 

ماسوبین معارف شغاان امتحان رقابتی را یک نیرنگ وسازمان یافته از قبل میداناد 

دارناد  آنهاا ادعاا نداا شاده اسات  که موجب نارضایتی تعدادی از کادرهای معاارف آ

که اشخاص کم سویه وبی تدربه متعلق به یک سازمان جای اشخاص باا تدرباه وباا 

اگار ادعاای آنهاا باه حمیمات  کیایت را در نتیدو سپری شدن امتحان تملبی گرفتاه اناد،

نزدیک باشد  برای حل عادالنو این موضوع بایست هیلاا  مساتمل از مرکازوزار  

ردد ودوباره امتحاان شاااف اخاذ نمایاد تاا قااعات ناراضای هاا فاراهم معارف تعیین گ

 ختم شود     

 

اکاون تاا حادودی باه اوضااع بحرانای کاه باه نظار م معاارف والیات بدخشاان را      

احتوا نموده برور عمومی آشاا شدیم برای همه اهل معاارف و ماردم معاارف پارور 

این خره باستانی ضرور است تا دست بدست هام داده  بارای بهباود و اصای  بهتار 

نی هماه جانباه نماوده در معارف از دست اندر کاران صدیق این ارگان حیاتی پشاتیبا

براباار انحرافااا  و امراضاای کااه باعااخ انحااراف رشااد و انکشاااف معااارف از مساایر 

حمیمی آن میشوند مبارزه بی امان نمایاد و اجازه ندهاد مشتی از افاراد بای مسالو یت 

 و بی معرفت به حیا  و سرنوشت فرزندان مظلوم این سرزمین بازی نمایاد   

در برابار معاارف پیشااهاداتی راعلای قادر همچاون وجیباه  انممام ایان یاداشات      

توان فهم و تدربه ام باه ممصاد بهباود اماور معاارف بدخشاان باا احتارام باه نظریاا  
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وعملکارد اسااتید معظام و محتارم آنداا کاه در شارای  بسایار دشاوار باا قباول رنااج و 

مارز و باوم زحما  فراوان وظایو ممدس تعلیم وتربیه را برای نسل آیاده ساز این  

به عهده دارند و به یمین بهتر و بیشتر از همه د سوز به مردم  ومیهن خود اناد تمادیم 

نمایم و از همه اهل معاارف و معاارف دوساتان ، اهال خباره احتراماناه  و صامیمانه 

تماضا میامایم تا نظریا  تکمیلی شان را پیرامون چگونگی رشد و انکشاف معارف 

 اد                  در بدخشان اراویه بارمای

ـ  ایداد مـدیـریت واحـد ، مصمم و سا م آمـوزشی با برنامه های درسی کامال و  ۱  

پیشرفته  ، پرهیز از سیاسی سازی ممرری های پرمسلو یت وظیاوی ، فراهم آوری 

شاارای  مااسااب باارای  جریااان آمااوزو بااه انماامام توجااه جاادی بااه بررساای هااا و 

حب نظاران ل کمیتاه حمایات از معاارف   و ماتشاین از ارزیابی هاای واقعبیااناه صاا

کیااات کاااری تعلاایم و تربیااه در مکاتااب ، باادون شااک جریااان آموزشاای را همچااون 

 سیستم زنده کاری در مسیر درست آن قرار میدهاد  

ـ بوجااود آوردن فمااای هماکااری و اعتماااد سااازی میااان ماادیریت هااا ، معلمااین و  ۲

در شاارای   ای  مرماالن نظااام آموزشاای اساات  او یااای شاااگردان از جملااه  راهکارهاا

موجود متأساانه بسیاری از خانواده های جامعه ما باا به عوامال گونااگون اجتمااعی 

و فرهاگی ناشی از عمب ماندگی و مشکی  اقتصاادی کاه زمیااه سااز باروز اناواع 

پروبلم های روحی و روانی خانواده ها و مخصوصاًجوانان میگردد به اهمیت تعلایم 

تربیه مکتبی و آیاده اوالد خود توجه جدی نمای نمایااد  الزم اسات ادارا  مکاتاب و 

ضاامن تربیااه جوانااان بااا تاادویرمدا   جمعاای و انااارادی بااا پاادران  و مااادران  در 

جریان نیمه های سال تعلیمی ، برای بررسای هاای اماور درسای ، او یاای شااگردان 

نگی روناد تادری  نماوده ، از را متوجه تواناوی های درسی فرزنادان شاان در چگاو

اهمیت تعلیم و تربیه  و تاأمیر مثبات آن در سرنوشات آیااده اوالد شاان  آگااه ساازند   

بسااار مایااد خواهااد بااود کااه ریاساات هااا و ماادیریت هااای مکاتااب و معلمااین برااور 

د سوزانه و جدی  همه اوضاع و احوال محی   آموزو و ماحول آنرا تحات مرا عاه 

ط  و دقت تمام ، با همه ی عوامل ناخوشاایاد یکاه ساد راه پیشارفت قرار داده با احتیا

جریااان آمااوزو و پاارورو میشااود  باای تااااو  نبااوده  راه حاال بااه موقااع ومااسااب 

 جستدو نمایاد     

ـاا  ایداااد فمااای د پااذیر معاااوی از طریااق آراسااتن صااحن مکاتااب بااا فعا یاات هااای ۹

ه باا ایدااد ماهااماه هاای فرهاگی ، هاری و ورزشی و تشویق شااگردان دریان زمیاا

دیواری  معلوماتی و مربوعا  صاای برای هرصاو باه اشاترا  فعاال متعلماین و 

تشویق آنها به نویسادگی و شااعری ، ترتیاب سایماار هاای ادبای ،علمای و تدلیال از 
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جشن های ملی ، عاعاوی و مذهبی ، برگذاری محافال ادبای مخصوصااً بزرگداشات 

و اجتماعی ، ایداد تایم هاای مختلاو ورزشای و باراه از یاد بود شخصیت های ادبی 

اناادازی مسااابما  ورزشاای  و ایداااد گااروه هااای هاااری نااذیر : خراااطی ، رسااامی و 

موسیمی ، دوزندگی و ایره زمیاه هاوی اناد کاه اساتعداد جواناان را رشاد و پارورو 

داده فمااای مکتااب را فرهاگاای و شااعو انگیااز و د گرماای جوانااان را در آماادن بااه 

، مخصوصاااً در قااراء و قصاابا  کااه جوانااان و مااردم ایاان مااااطق هیچگونااه مکتااب 

 زمیاه های سرگرمی ندارند افزایش میدهد      

ـاا کمااک هااای عملاای و انتمااال تدااار  نحااوه اصااول تاادری  معلمااین بااا تدربااه بااه ۴

معلمین جوان و تازه کاار بماظاور آمااده سااختن بهتار شاان در اماور تادری  نیاز از 

مثمری برای جریا ن آموزو میباشد   انداام بهتار و سااده ایان کاار  جمله میتود های

عیوه بر تدویر سایماار هاای علمای و رهاماودی ، مسااعد  عملای نحاوه تادری  و 

چگونگی پیشبرد ساعت درسی به معلمین جوان از طریق اشترا  دادن شاان بارای 

تدرباه بارای آشااوی با جریان درسی معلمین با تدربه و برعک  شرکت معلماین باا 

بررسی ایار انماباطی معلماین جاوان بماظاور رهامااوی نحاوه تادری  در صاور  

میحظه نارساوی های ممامون ومحتاوی درس  براور دوساتانه و رهاماودی ، کاار 

بسیار آموزنده و ماؤمر میباشاد   هرگااه مساابماتی باین معلماین در خصاوص معرفای 

ذیری در سرح مکاتب با تشاکیل بهترین معلم سال از نگاه اصول  تدری  ودسپلین پ

هیلات داوران متشاکل از معلمااین باا تدربااه دایار شااود و معلام برگزیااده ساال تشااویق 

مادی و معاوی شود ، خود زمیاه تدربه اندوزی ، آماده شاوی و تشاویق معلماین در 

زمیاه بهتر شادن کیایات درسای میگاردد   بارای دسات انادر کااران معاارف ضارور 

وده از روو هاای مااساب تار ، علمای  و عملای  بارای بهتار است تا بیشتر تیو نما

 شدن کیایت درسی استااده نمایاد     

 

با احترام به تدار  کاری استادان محترم  ممداری از تداربم را به امید آنکاه هار    

گاه ادارا  معارف و معلمین عزیز و محترم ما آنارا ساودماد بدانااد همچاون تکارار 

 ا  تازه کار و معلمین جوان و محترم تمدیم میامایم  :      احسن به پیشگاه ادار

ل هاار معلاام قباال از ورود بااه صاااو بااا آمااادگی تااام بایااد برنامااه و پااین کاماال درساای 

خودرا مرابق به پین درسی وزار  معارف پیش از پیش تهیه نموده ساعت درسی 

ریسای و یاا سارمعلم خود را دقیمه وار باه آن تاظایم نمایاد   معااون مادیر در اماور تد

مکتب باید از چااین آماادگی کاتارول واطمااان خااطر داشاته باشاد بروریکاه معلام باا 

ورودو بااه صاااو بعااد از ادای ساایم و علاایکم و احااوال پرساای ، صاااو را آماااده 
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پذیرو خود ساخته  ، مرور مختصری به درس گذشته نماوده براور امتحاانی بارای 

ز گوشاه هاای صااو باه قسامیکه همیشاه باه اطماان خاطرو یکی دو شااگرد را از ا

یکای دو شاااگرد توجاه نداشااته باشاد ، پرسااان میامایاد   عاایوه باران از یکاای دو کااار 

خانگی نیز میحظه نموده ،  کاتارول بمیاه کاار خاانگی هاای شااگردان  را باه دقاایق 

آخرسااعت  درساای میگااذارد   ایاان کااار رابرااه درساای ساابق گذشااته معلاام را بااا ساابق 

ند میدهد و بدیاصور  باا صارفه جاووی از وقات باه طاور طبیعای باه درس جدید پیو

جدید آااز میاماید   باید گات که معلم پیوسره سعی نماید تا رابره میتود تادری  باه 

شیوه شااوی و شیوه تحریری را با استااده از تخته صاو باا هام متعاادل نگااه دارد ، 

شااگردان باازی گاوو عراو  در جریان تدری  باه هماه ی شااگردان مخصوصااً باه

توجه خود را داشته باشد   سعی نماید باا شااگردان از راه محبات و د ساوزی در حاد 

اعتاادال رابرااه برقاارار نمایااد بروریکااه شاااگردان  احساااس نمایاااد کااه معلاام شااان بااا 

احساس وظیااه شااسای میخواهاد ایشاانرا درس داده و شااگردان  الیاق باار بیااورد و 

بعاد از خاتم درس جدیاد ضارور   رین زمیاه بدین ممصد است  همه ی تیو معلم  د

است معلم یک بار دیگر از برداشت شاگردان نسبت باه درس داده شاده او بررسای 

واز دو یااا سااه شاااگرد برااور امتحااانی از فهمیاادن درس جدیااد بازپرساای نمایااد وقتاای 

مرملن شد که شاگردان تا حادودی باه ماهاوم ومحتاوی درس جدیاد  پای بارده اناد باه 

د سپاریده به کاترول کار خانگی روز گذشته به شیوه ویکاه شاگردان کار خانگی جدی

هر شاگرد را نزد خاود خواساته در ماور چگاونگی اجارای کارخاانگی و اصای  آن 

با وی تبصره و کمک مساتمیم نمایاد و بمیاه شااگردان را اول نماره صااو زیار نظار 

داشاااته در صاااور  باااودن وقااات ، درس جدیاااد را  تکااارار نماااوده براااور ناااوبتی باااه 

بدیاگونه ساعت درسی طوری تاظیم شود که معلم مراابق   .گردان آموزو میدهدشا

به آن با شاگردانش مصروف باشد و آخرین دقیمه با ساارو و تأکید بار اجارای کاار 

خااانگی آیاااده و بااا آرامااش تااام و اندااام و ادای خاادا حااافظی بروریکااه شاااگردان اال 

رکات نماوده بادون سارو صادا خارج شدن از دهلیز ها بصاور  قراار براور آرام ح

 مکتب را تر  نمایاد     

ـ انتخا  نگران یا رهبر برای هر صاو مکتب از باا تدرباه تارین معلماین هماان  ۵

مکتب بماظور نظار  و وارسی شاگردان در امور تدری  ، نتایج ممر بخش دارد   

رهباار صاااو برااور روزمااره تمااام کااردار، رفتااار و جریااان تعلیماای و تربیااوی  و 

ایبادی هر شاگرد  صاو خود را در مکتب زیر نظر داشته با تدویر جلسا  صاای پ

با شاگردان و جلسا  با او یای شاگردان در فرصت های معین و ضروری ، ایشاان 

را بااه مساالو یت هااای شااان متوجااه میسااازد   همچاااان  معلمااین دیگاار نیااز بایااد در 
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رهبااران صاااوف  صااور  بااروز مشااکل درساای و یااا هاار حرکاات ماااای شاااگردان ،

شانرا در جریان بگذارند   رهبران صاوف سعی نمایاد تا مشکل را بموقع از طریق 

خود و در صور   زوم به کمک اداره و پدر و مادر و یا هر وارث دیگر شاگردان 

 اصی  نمایاد   

ـ ایداد زمیاه هاای برگاذاری مداا   میاان اداره ، و معلماین باا پادران  و ماادران  ۳

برااور جمعاای و برنامااه ریاازی شااده نیااز یکاای از راهکااار هاااوی اساات کااه شاااگردان 

رواب  متمابال کاانون خاانوادگی را باا مکتاب تاأمین و برفعا یات آموزشای  شااگردان 

تأمیر مثبت میگذارد   اداره مکتب باید در هر دو نیماه ساال تعلیمای یاک مااه قبال از 

و ماادر براور پاین شاده امتحانا  از طریق رهبران صاای و دیگر معلماین باا پادر 

مدلاا  دایاار نمایاااد   ایاان  مدلاا  در دنیااای معااارف  معمااول شااده در همااه جااا باااام 

مدلا  پاادر و مااادر یاااد میشااود  دریاان مدلا  باارای پاادر ومااادر راجااع بااه چگااونگی 

رفتار و کردار و مشکی  درسی فرزند شاان معلوماا  داده میشاود و توجاه او یاای 

درساای شاااگرد جلااب ماای نمایاااد   ضاارور اساات شاااگردان را بااه چگااونگی وضااعیت 

معلمین همه ی  مماامین ، براور اناارادی باا او یاای شااگردان در ماورد اساتعداد و 

 رفتارشاگردان  معلوما  و توجه شانرا نسبت به مشکی  درسی شان جلب نمایاد   

ـ  ایداد صاو مسلکی مخصوص در صور  امکان برای هر مممون ، روحیاه  ۳

 یت معلمااین و شاااگردان را ارتمااا ماای بخشااد بروریکااه معلاام هاار و احساااس مساالو

مممون ، صاو را مرابق محتویا  اساسی آن با عمومی ترین موضوعا  آراسته 

و آماده میسازد و این صاو در حمیمت دفتر کاری همان معلم میشود   برور مثاال :  

ن تاوأم باا دیگار درصاو  زبان و ادبیا  تمثال شعرا و نویساده گان با بیاوگرافی شاا

مساول ادبی ، در صاو جغرافیه نمشه های گوناگون دنیا و    در صاو کیمیا جدول 

ماد یو و فورمو های کیمیاوی      و ایره صاو ها نیزهمچااان     ،  شااگردان در 

 ساعت درسی همان مممون به صاو مربوطه نزد معلم رفته درس میگذراناد   

وگاای وتمااویتی از جانااب اداره مکاتااب باارای ـ  تشااکیل برنامااه درس هااای عی ۸

آمااوزو بهتاار شاااگردان قاباال کمااک و آماااده نمااودن شااان باارای امتحانااا  صاااای و 

کانکور  در جهت رفع مشکی  درسی و علمی شاگردان  گامی مومر و مایاد بارای 

بهبود و ارتمای تواناوی ها ی درسی میباشد   برای معلمیای که اندام این آموزو را 

م ساعا  درسی به عهده میگیرند پرداختن معاو امتیازی امار الزمای میباشاد در خت

  همچاااان معلمااین تشااویق شااوند تااا در محاای  زیساات شااان جهاات آمااوزو مسااتمر 

شااااگران قابااال کماااک و عیقاااه مااااد ، کاااورس هاااای اختصاصااای مسااالکی را براااور 

مونااه شخصاای تأساای  نمایاااد   بهتاار خواهااد بااود هرگاااه ادارا  مکاتااب همااه سااا ه ن
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پارچه هاای امتحاناا  کاانکور مؤسساا  تحصایی  عاا ی را در آاااز ساال تعلیمای 

تهیااه  و کاااپی نمااوده بااا قیماات تمااام شااد بدسااترس شاااگردان داوطلااب قاارار دهاااد   و 

زمیاه های بهتر شرای  فراگیری دروس ارض آمادگی بهتار شااگردان   بدیاصور

ا آمادگی به موقع پیشواز گرفته برای اشترا  فعال در امتحانا  صاای و  کانکور ب

میشود  و در میان شاگردان و مردم محی  چاان فمااوی شاور انگیازی ایدااد شاود 

که همه انتظار آمد آمد کانکور را کشیده با آمادگی کامل آنارا اساتمبال و شاب و روز 

دعا گوی پیروزی فرزندان شان در امتحان کاانکور باشااد   و انشااو زحماا  شاان 

نرفته دعای شان مستدا  و ما شاهد پیروزی و سربلادی جواناان ل دختار و  به هدر

 پسر   و شگوفاوی والیت و کشور مان ار فیض علم و تخص  شان خواهیم بود   

ـ  تشکیل کمیته حمایت از معارف به هدف تحلیل وارزیابی پیگیررشد و انکشااف ۳ 

ه ریاسات محتارم تعلایم و کمی و کیای معارف از بهترین ابتکاارا  ارزناده  اسات کا

تربیه بدخشان نموده است بی ممرنخواهد بود هر گااه ایان چااین کمیتاه هاا  در سارح 

تمام ریاست ها و مدیریت های مساتمل تعلایم وتربیاه واحاد هاای اداری والیات ایدااد 

شوند   برای  این کمیته هاا الزم اسات تاا مداا   مااهوار را  باا اشاترا  ماتشاین و 

به مکاتب  دایر نموده تصامیم و مشوره های شان را به ریاسات هاا و استادان با تدر

مدیریت هاای  تعلایم وتربیاه و ریاسات عماومی تعلایم و تربیاه والیات اراویاه بدارناد  

بسیار ماید خواهد بود هرگاه مسلو ین رهبری تعلیم و تربیه به مشوره هاای ساودماد 

 این کمیته هاعمل نمایاد  

ای حاااظ مصاالونیت جااان و آبااروی همااه ی کارمااادان ـاا در شاارای  موجااود باار۱۱

معارف ، بهتر است تا ریاست محترم تعلیم و تربیه تمام مشکی  ناشای از تاأمیرا  

و مداخی  زیانبار اشخاص زورماد و فرصت طلب و یا عواملی که سابب تحدیاد و 

مااانع تربیااق برنامااه هااای درساای و فیصااله هااای ریاساات تعلاایم و تربیااه میگردنااد بااه 

دل  اداری والیت پیشاهاد  و برای جلو گیاری ایاگوناه مسااول از ادرا  انتظاامی م

 و قماوی طلب کمک قانونی نماید   

ـاا  در خصااوص انتخااا  و تماارر اشااخاص رهبااری کااااده معااارف کااه بیگمااان ۱۱

مماما  محترم توجه مسلوالنه خود را دارند ماحیخ نظار پیشااهادی  هرگااه ریاسات 

والیت در انتخا  رویساان و مادیران مساتمل مکاتاب از مشاوره  محترم تعلیم و تربیه

ها و پیشاهادا   کمیته حمایت از معارف هر مارمه که از کادر های مارمه شاااخت 

بهتر دارند حد اعظم استااده نمایاد ، مؤمریت بیشاتر حاصال شاده میتواناد   ضامااً باا 

ااااده گااان در تمررکااادر اطمااان گاتااه میتااوانیم کاه آرزوی همااه ی مااردم و  انتخاا  ک

رهبری معارف ،  بیشترین دقت به اوصاف نذیر : دانش ، تدرباه ،  تماوا ، معاارف 
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پروری ،  داشتن  جهانبیای علمی ، د سوزی ،  دوری از هرگونه تعصبا  نااروای 

سیاسی ، مذهبی و قومی است که معیار های مااسب انتخا  در گزیش وظایو مهام 

ور  داشتن دستاورد های ممر بخش کااری الزم اسات از اجتماعی میباشاد    در ص

تغیر و تبدیل زود هاگام و بی مورد شخصیت های مستعد و صادب جلو گیری شاود 

  

ـاا دادن معاشااا  امتیااازی و مارمااوی و تهیااه مسااکن مااسااب در قااراء و قصاابا  ۱۲

باارای معلیمااین مخصوصاااً طبمااه اناااث کااه نمیتواناااد باادون محااارم شااان در خااارج از 

حاال زیساات  اشااتغال وظیاااه نمایاااد ، یکاای از پااروبلم هااای مهاام معااارف در قااراء و م

قصبا  دور دست میباشد   هر گااه چااین زمیاه هاا مسااعد نشاود بار شامار بیکااران 

مخصوصاً معلمه های فاره شده از مؤسسا  تعلیم و تربیه روز تاا روز افازایش باه 

از شمو یت  در مؤسست تعلیم و عمل آمده سر اندام  باعخ د سردی طبمه اناث شده 

تربیااه ابااا خواهاااد ورزیااد کااه باادون شااک ایاان پاایش آمااد باارای جامعااه مااا نامااسااب و 

زیانبارخواهد باود   قارار معلاوم در بسایاری از قریاه جاا  مساافر خاناه نباوده اکثار 

معلمین مسلکی مسافر در قوشاخانه هاای مسااجد  ل  مهماان خاناه    قاراء و قصابا  

د   زندگی در مهمانخانه های مساجد در حا ی که باه ده هاا آدم قریاه و زندگی میامایا

مسافرین دیگر نیز به آن رفت و آماد دارناد هیچگوناه مداا ی را باه خلاو  زنادگی ، 

فکاار آرام و آماااده شاادن باارا ی درس فااردا و حاااظ الزم پااانیزگی بااه معلمااین مسااافر 

یر بار احساان مایی مسادد ، نمیدهد   عیوه بران معلمین بیچاره در چاین شرای  ز

خان و زور مادان محال  قارار گرفتاه روحیاه الزم مماومات در برابار فماای مسال  

عاعاا  عمب مانده محیری را از دست داده مدبور میشوند تا به آنچاه شارای  حااکم 

در محی  است تن در دهاد   و بدیاصور  مکاتب و برناماه هاای آموزشای معاارف 

مواجاه میشاود     اذا ایان مسالله  ، مشاکل بسایار پیچیاده و روز تا روز باه بان بسات 

اسااابار بااوده الزم اساات  ممامااا  تعلاایم و تربیااه باارای ایداااد زمیاااه هااای بااود وباااو 

مااسااب باارای معلمااین و معلمااه هااای مسااافر در قااراء و قصاابا  بااا اعمااار ماااازل 

 رهایشی در کاار مکاتب به کمک اها ی راه حلی را پیدا نمایاد   

معاشاا  معلماین و ساوا ی هاای سارحدی والیات بدخشاان از اجارای  حوا اه و ـ ۱۹

جمله مشکیتیست که در طاول تاأریخ معاارف ایان والیات پیوساره همچاون معماله 

ایر قابل عیج ساخته شده است ، معلمین معاشا  شانرا بعد از هر ششاماه و گااهی 

لومانه اضافه تر ازان بدست می آورند   ماها انتظارو نا امیدی از یکسو و تیو مظ

و رقت آور معتمدین معارف این مااطق به شیوه ایکه این معاو گویا از جانب اجرا 

کااده گان شاعبا  مرکازی معاارف ، شاعبه کاتارول مساتوفیت تاا باناک مربوطاه باه 
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معلمین خیرا   داده میشود و همه ی دست اندر کاران اجرای این پروسه ، خاود را 

اجارا و  حوا اه آن کارشاکای میکاااد   در به آن شاریک دانساته بادون اخاذ رشاوه در

حا یکه سایر کارمادان و مامورین دو تی و مؤسسا  ایر دو تی دریان و ساوا ی هاا 

به این مشکل دچار نمیباشاد    مااسب خواهد بود با جساتدوی وسایله هاای الزمای ، 

باناک مرملن و قانونی مادمله از طریق عماد تااهمااماه همکااری باا نمایاادگی هاای 

در و سوا ی های سرحدی فا یات دارناد باه اخان ل بانک قرضه های کوچک   که آا

 این جریان شرم آور نمره پایان داده شود    

ـ  خوشبختانه در والیت بدخشاان ساه باا  مؤسساه ترییاه معلام فعاال باوده و هار  ۱۴

نار معلمین که نیمی ازانها را معلمه هاای جاوان تشاکیل  ۱۲۱کدام ساالنه اضافه از 

نااار معلاام و معلمااه در ساارح والیاات بااه  ۹۵۱یدهاااد بصااور  مدمااوعی در حاادود م

اضافه فاراین بدخشانی در مؤسسا  تعلیم و تربیه سراسر افغانستان به جامعه تمدیم 

میشوند   هر گاه دراستخدام این معلمین و معلمه ها با ایداد شرای  مااسب کاری که 

اساار والیاات مخصوصاااً در و سااوا ی هاام اکاااون بااه ده هااا نااار ازیاان فاااراین در سر

شغاان بیکارند ، اقداما  الزم صور  گیرد مشکل کمبود استادان مسالکی در ماد  

 کوتا مرفوع میشود  

تغیاار و تباادیل بیمااورد و بیموقااع معلمااین مخصوصاااً معلمااین مساالکی فمااا و  –۱۵

شاارای   تاادری  را در مکاتااب درهاام و باارهم میسااازد   بااه نظاار میرسااد هاار قاادر بااه 

معلمین مسلکی و مستعد فرصت های بهتر و ممتد داده شاود فماای آماوزو مکتاب 

رپاذیری  خاود با شخصیت معلم هموهاگ شده  مممون درسای  روال تادری  و تأمی

را برافکار و روان  شاگردان بهتر و بیشتر می یابد  و نام معلم نام ممامون درسای 

میشود   در شرای  موجاود جامعاه ماا قبال برایاکاه باه مسالو یت هاای کااری معلمای 

فکر شود از روی مدبوریت برای بدست آوردن شغل معلمی همچون کاار باا معااو  

مسلم هر انسان است   و ی همه میخواهاد ایان  تیو صور  میگیرد   ا یته این حق

کااار را در نزذیااک خانااه خااود داشااته باشاااد   و طبیعیتاااً مااااطمی ماناااد شااغاان کااه از 

برکاات دارا معلمااین و متأساااانه  عاادم پیااروزی فاااراین دوره بکلوریااا در مؤسسااا  

تحصاایی  عااا ی کشااور بااه ادامااه تحصاایل  در دارا معلمااین روی ماای آورنااد ، هاام 

اااون بااه ده هااا نااار از معلمااین مساالکی بیکااار بااه نساابت تکمیاال نصااا  معلمااین در اک

مکاتب شغاان جذ  شده نتوانسته ده هاا معلام داوطلاب یاک پسات معلمای میشاوند  و 

دریاان کشاااکش ، وقاات درساای تعاادادی از معلمااین در رفاات و آمااد و آوردن مکاتااب 

ر سااپری شااده در تماارری پاایهم بااا هاار وساایله ی بااه شاامول رشااوه یکاای بااه جااای دیگاا

حمیمت سابب ضایاع وقات معلماین شاده و شااگردان مکاتاب نیاز درس ناخواناده ساال 
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تعلیمی را به پایان میرساناد  که این وضع شایساته ناام و ماز ات پار افتخاار معاارف 

نبوده  به جریان تعلیم و تربیه فوب ا عاده ضرر میرساند   باید گات که در خصوص 

 معلمین توجه به این کته گوری ها ضروری میباشد   جا به جاوی و تغیر و تبدیل

گی یاک خاانواده را کارده نمای ـ  واضاح اسات کاه تاهاا معااو معلمای کاایات زناد ۱

، در شهرها معلمیای اند که به تاهاوی متکال اعاشه و اباطاه یاک فامیال بازر  تواند

دهاا   بوده در پهلوی شغل معلمی ناگذیر اند کسب و کار ضامای داشاته باشااد  ودر

نیز ایاگونه معلماین باا اماورا  دهماانی و ما اداری و باااداری شاان بعاد از فرااات 

مکتب مصروف میشوند   این کته گوری از معلمین به نسبت مشکل بیکسی خود را 

 مستحق تبدیلی نمیداناد  

ـ  معلماین ساابمه دار و مسان نیاز کاه زحمات خادمت در اطاراف را زیااد دیاده اناد  ۲

مااااطق دور از خانااه را در خااود ندیااده خااود را مسااتحق تباادیلی  حوصااله رفااتن بااه

 نمیداناد  

ـ بارای معلماه هاای جاوان و بیکااری کاه روز تاا روز باه تعاداد شاان نیاز افازوده  ۹

میشود کار کردن در خارج از حوزه دید محارم شاان مخصوصااً در شارای  موجاود 

 دشوار میباشد  

 ان سبب فلج شدن مکتب میشود   ـ معلمین مسلکی که تبدیلی بی عوض ش ۴

     

حاال چه باید کرد   مسلو ین شعبا   کادر و پرسونل ل شعبا  اساتخدام   مشاکی   

خود را دارند و معلمین مشکی  خود را کاه در واقعیات امار هار دو طارف معاملاه 

د یل معمول خود را دارند و میتوان آنرا یاک معاد اه ی متعاادل دانسات   پیشااهادا  

درین زمیاه که هرگز آنرا راه حل قرعی حسا  نمی کاایم باا احتارام باه نظریاا  ما 

 اهل کار به امید ایاکه کمکی در حل این معمله نماید برور ذیل پیشکش میشود : 

  باید گات که موضوع تمرر ، تغیار و تبادیل معلماین باه نسابت داشاتن پرساونل

اری مؤسسا  تعلیم و زیاد یکی از معمی  بسیار عمده مماما  رهبری و اد

تربیااه اساات کااه مساالو ین دساات اول و کاااری معااارف را بااه خااود مشااغول و 

اوقااا  مهاام کاااری و تصاامیم گیااری هااای ضااروری شااانرا مختاال میسااازد   

مااسب خواهد بود تا با ایداد ممرره ی در مشوره با کمیته حمایات از معاارف 

ی  هماه کتاه گاوری توأم با آراء نظریا  معلمین تهیه و مراابق باه آن  مشاک

های معلمین را در نظار گرفتاه ماد  معاین دوره خادمت مابات هارمعلم را در 

حا ت دوام خدمت عادی برور مثال حد اقال ساه ساال تعیاین و نبایاد پیشاتر از 

آن تباادیلی صااور  گیاارد   واضااح اساات کااه تغیاار و تباادیل معلمااین در جریااان 
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سااازد  ااذا بااه اسااتثاای سااال تعلیماای پروگاارام تعلیماای را اخاایل و متماارر می

استخدام معلمین جدید  بهتار خواهاد باود تاا موضاوع تغیاری و تبادیلی معلماین  

حد اقل یکماه قبل از آااز سال تعلیمی به اطیع شان رسانیده شود    معلمیای 

که آرزوی اندا م وظیاه معلمی در مارمه مورد نظرشان داشته پیوسره به آن 

خدمت سه سال بیارون از مارماه خاود ، باا یکای پا فشاری دارند بعد از ادای  

از معلمااین هاام مساالکش بااه محاال مااورد نظاار تبااادل جااای نمایاااد   معمااول تاار 

خواهاد باود تااا بررسای هماه ی امااورا  تغیار و تبادیل و مماارری هاا باه عهااده 

کمیسیونهای مخصوص این مسالله در سارح ریاسات عماومی و ریاسات هاا و 

 ی های والیت با تشکیل حد اکثار نصاا  مدیریت های مستمل نواحی و و سوا

پاج ناری گذاشته شود تا برای رهبری معارف شرای  بهتر توجه باه اماورا  

ضروری و الزمی اندام کارهای اساسی فراهم شده و مشکل ادارا  از  حاظ 

مزاحمت های رفت و آمد پرسونل تملیل و زمیااه هاای اساتااده جاووی هاای ناا 

 مشروع گرفته شود    

 گات که موضوع ارتمای سرح کیایت تحصیلی داناش آماوزان و پیشارفت  باید

نظام آموزشی به یکی از مهم ترین مباحخ اجتماعی ایست کاه نبایاد در برابار 

آن باای تااااو  بااود ، در حااال حاضاار همااه مسااووالن نظااام آموزشاای ، دانااش 

آموزان و مردم معارف پرور ما با این معمل دسات باه گریبانااد  بار هماه ی 

ممااین و پهوهشااگران و اهاال تدربااه در امااور تعلیماای و تربیااو ی ، جامعااه مح

شااسااان و روانشااسااان  الزم اساات تااا روی ایاان موضااوع نظریااا  خااود را 

اراویه نموده در شااخت مسلله و طرب راه های حال بایاادی آن کاه نیااز مبارم 

   جامعه ما در شرای  کاونی است راهکار های عملی را پیشکش نمایاد

 

امید وارم آنچه موضوعا  و مساولی که در مورد ایان موضاوع فاوب ا عااده       

مهاام بااه حیااا  اجتماااعی بااه بحااخ  گرفتااه شااد  ، در حرکاات پیشاارونده ی رشااد و 

تکامل معارف کشور ما که صدیق ترین فرزنادان ایان مارز و باوم باا فاداکاری و 

وانسته باشاد   بارای تحمل رنج های فراوان آنرا به پیش میبرند ، ذره سهمی ادا ت

این قهرمانان وطن و سپاهیان با اخیص معارف تهایت و شاد باو گاته سایمتی 

و پیروزی های بیاظیر شانرا با خوشاودی مردم این سرزمین از پروردگار عا م 

 و تماا دارم     و من و ا توفیق 
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 و معلم پرتـو افشانــش افروز  مـعارف عا م

 دورانــش  باقی باد باقیـست   جهان  تا ا هی

 اگرازعمل کل یاری رسد مرعمل جزوی را

 تا افی  میدانش آ  و خا   از سرح  بود 

 این است و نشان قـــوه علـــمی کمال عمـل 

 بود آهاگ طیرانش بـرون از مـرکز عـا م 

 پایگاه خــود ممــام  فـرا تر از فما خـواهد

 جوالنش     باشد عزم  مریخ  کـره  اوج  به    

   ۱ل  سید زمان ا دین عدیم شغاانی 

 

 نـورعـلی   دوست      

 مونتـریـال   کانادا         

 

    ۲۳  /۱۳  /۲۱۱۲ 
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 ۱۹۸۱راول ا پادی پاکستان  ۲۱۲ــ   اشک حسر   ص    ۱ل 


