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هډون وادونوېه سارک د ېک رولټکن په ۍناروغ ۱۹ ډیکوو د  

 
 یشو  خپور ېک وادونوېه رېشم اتیز په ړۍن د ېچ امله له روسیوا کرونا شوي دایراپ د ېک تیوال ووهان په نیچ د

 کسان رېشم اتیز یې ېک وادېه ایالیټا په ېچ وروسته ېهغ له. ده ړېک هړ جو ستونزه ونکيګنن او سرته وهی ته والوړین

 مهیس د ایآس يلیسو د هېټن ۱۵ پر مارچ د ټبنس ېهمد پر. هړ ک جلب انتهځ پاملرنه ېرونکېو  او ګړېانځ والوړین د ووژل

 له کنفرانس ويیډیو وی د یې مرشانو لري توبړیغ هم یې افغانستان ېچ وادونوېه وړیغ( سارک)ای ېولنټ ۍهمکار  ېز یی

 د رسه بل وی ېک برخه ېهمد پر او الرو حل رېشم وی په موخه په ولوژغور  وګړ و  د ېمیس د خهڅ روسیوا ادی د ېالر 

 روسیوا ادی د وادونوېه ړۍن د ېک ویوروست په ېچ دا.  ړېک ېکیرش ېتنښسپار  او نظرونه خپل هړ ا په کولو تررسه مرستو

 اوړ پ کوم په ېمرست الوو ړین د رسه وادونوېه وزلو ېب رڅې په افغانستان د ستي؟یاخ امونهګ کوم ېک برخه په ېژغورن خهڅ

 روسیوا ادی د هګډ په وروسته کولویرش تنوښسپار  خپلو د يش یکول وادونهېه يړ غ سارک د هګتو  ګړېانځ په او دي؟ ېک

  .ده ړېک شننه هړ ا ید په مو ېک لیتحل ېد په کنه؟ يړ ک پورته امونهګ نړیا لپاره ويیمخن

 معلومات وروستي روسیوا کرونا د

 یې ونګډ په وادېه نیچ د. شو سبب دویک وژل د يګړ و  ناييیچ اتیز خهڅ زرو ېدر  د روسیوا ناکرو  ېک رس يړ لوم په

 د. ولړ وا انونهیز اقتصادي پراخه لري هړ ورک هړ راک ېک برخو نورو او ۍر ګسودا د رسه نیچ د ېچ ته وادونوېه هغو ولوټ

 ادی ېچ ييښ ېر ېشم ۍوروست. پلځو  رډې ادونهو ېه ایکور او رانیا ېک ایآس په او ایالیټا ېک اروپا په یې وروسته نیچ

 په کرونو د يګړ و  اتیز خهڅ زرو ۴ د وادېه ادی د یې ګړۍ دم او ،ید یپلځ اتیز وادېه ایالیټا کچه په ړۍن د روسیوا

 ېمخ ېو ی له ېچ رانیا. دي اخته روسیوا کرونا په ېک وادېه ادی په تنه زره ۴۹ شاوخوا او دي یشو  وژل وجه

 هیلو ورته روسیوا کورونا ،ید مخ رسه زونویبند اقتصادي پراخه د لوري له کایامر د پلوه بل له او وستونز  اقتصادي

 یې نور ونوګزر  په او دي شوي هړ م امله له روسیوا ادی د مهاله ېد تر یې يګړ و  اتیز خهڅ زرو د او ده ړېک هړ جو ونهګنن

 دوېخپر د رسه ۍز یت په ته وادونوېه نورو ړۍن د وستهور  نیچ له روسیوا کورونا ېچ ېک حال ېداس په. دي اخته ېپر 



۹۱۳۹، حمل ۰۶ - ۳۴۴ –تحلیل هفته    

 مرکز څېړنو زوییسیمه او سرتاتېژیکو د

 
2 

 رانیا د رسه ۍکټچ په هم نور روسیوا ادی يش یکول پاملرنه نه والوړین د ته وادونوېه رڅې په رانیا د ،ید حال په

 .يړ وک تیرسا ته وګړ و  وادونوېه يډاونګ

 دي؟ يړ ک هڅ اوسه تر والوړین

 شول، یوکول وروسته ستلویاخ امونوګ زهیخړ ا هر او پراخه وینړ لوم د وادېه نیچ ېک برخه په ويیمخن روسیوا کرونا د

 ييښ ارقام وروستي. وژغوري خهڅ دوېک اخته روسیوا ادی په يګړ و  ینو  وادېه خپل بایتقر او ړیک رولټکن ۱۹ دیکوو

 ېچ کوي هګاډ په دا او ید دویکم په ځور  په ځور  رېشم کسانو دونکوېک اخته د روسیوا ادی په ېک وادېه نیچ په ېچ

 .يړ ک بډ رهډې تر مخه روسیوا ادی د ېچ یدلیتوان نیچ

 کرونا د يش یکول کار دا نایو پر رتانوګاډ جاپاين د او یدلیتوان دیتول په روسیوا ادی د ېک ۍر ټبار یل په ایب وادېه جاپان

 د وڅتر  يړ ک لیپ څېه هم ورانټاکډ او ونکوڅېړ  کاييیامر. يش واقع هیمرستندو ېک برخه ويیمخن او رولټکن روسیوا

 .يړ ک ړجو نیواکس لپاره ويیمخن روسیوا کرونا

 زیبند کلک سفرونو ولډ هر په ېالر  له هوا او ېمکځ د لپاره ويیمخن روسیوا د وادونوېه رېشم ګڼ ړۍن د پرته ېد له

 ایب او یپول یکمنځ یخپل یرسک اول په رسه وادونویه نورو او افغانستان د مطابق،پاکستان اعالن یوروست د. یولګل

 په او اوهګول زیبند ګرات ګت ولډ هر په ته وادېه ادی ېپور  ېاشتیم یم ېراتلونک د یېروس. یلړ وت هم یپول ییهوا

 .دي ويلګل زونهیبند ېپور  ېټېن ېنامعلوم د سفرونو ورته په هم وادونوېه عريب او اروپايي بیترت ېهمد

 د ېک برخه په مرستو انساين او برشي ایب ما جاک مرش رشکت ناييیچ زیرګسودا توکو کيیالکرتون د نوم په بابا عيل د

 افغانستان د ځور  رهېت يړ نومو دي، يړ ک تررسه ېمرست پراخه پار په ويیمخن روسیوا د رسه وادونوېه رېشم اتیز ړۍن

 دا ېچ ده نهړیا.  ړک رسهتر  اعالن ېمرست ونویټک اييیروغت د او ماسکونو د هم رسه وادونوېه يیایآس رېشم وی د ونګډ په

 پراخه ېمرست انساين او برشي ېخپل ېک وخت سخت ېد په رسه ولس افغان د وڅتر  ويڅوه ته ېد رګسودا افغان کار

 .يګورودان اتیز وخت بل هر له ته یو یالسن کسانو وزلو ېب د دیبا قرش مالداره ېولنټ د او ي،ړ ک

 ېمرست ېک برخه په ماسکونو او االتو سامان اييیروغت د هم رسه وادونوېه نورو رېشم وی د ونګډ په وادېه ایالیټا د نیچ

 ېکیرش هم رسه نورو له به ېنړ راو السته او ېتجرب ويیمخن روسیوا کرونا د ېچ ړیورک یې ډاډ او  دي يړ ک تررسه

 کار دا ، ید یړ ک اعالن ېمرست د ېک برخه په ېژغورن خهڅ روسیوا کرونا د رسه وادېه ایالیټا د هم یېروس او ي،ړ ک

 .يش واقع زمنېاغ ېک ويیمخن روسیوا د کچه په ړۍن د يش یکول

 هډون سارک د ېک ويیمخن په روسیوا کرونا د

 د ضد پر روسیوا کرونا د لري، توبړیغ هم یې افغانستان ېچ ولنهټ ۍهمکار  ېز یی مهیس د ایآس يلیسو د ای سارک

 ادی. شو تررسه ېک څتر  په کنفرانس ويیډیو د لخوا مرشانو ېنولټ ېادی د اعالن ولوړ جو ۍژ یسرتات او ېمبارز  ګډې

 د ونګډ په غني ارشف محمد ولسمرش افغان د وو، یشو  ړجو ابتکار په مودي ندراینر ریوز يړ لوم هند د ېچ کنفرانس

 مهال پر خربو د ته کنفرانس ادی غني ارشف محمد ولسمرش. درلود ونګډ ېپک استازو او مرشانو وادونوېه وړیغ نورو

 د يش یکول او ید ښواګ سرت لپاره وادېه د یې ورستنول پالنه ېب والوډک افغان د خهڅ رانیا له ېچ هړ ک ندهګر څ

 يښخو  هم لوړ ت په رسحدونو او پولو د ځترمن وادونوېه د ولسمرش پرته ېد له. يړ ک تررسه مرسته ېک خپراوي په روسیوا
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 د  او توکي نړیا آند په يړ نومو د ېول يش، واقع هیمرستندو ېک ويیمخن په روسیوا د يش یکول کار دا ېچ هړ ک ندهګر څ

 .يش نه ینډنځ دیبا دېږ رال دېږ ل درملو

 جدي دمه ېد تر ېاندړ و پر روسیوا کرونا د ، ويړ جو سلنه ۲۱ ړۍن ېولټ د یې نفوس ېچ وادونهېه يړ غ سارک

 وندوړ ا د ېچ وو کنفرانس ويیډیو یوروست هغه ،ړیک تررسه یې هړ ا په روسیوا ادی د ېچ امګ نړیا ولوټ تر او کاريښ

 په ېچ هند ېلډ له وادونوېه يړ غ سارک د. ړېک ېکیرش ېتنښسپار  او نظرونه خپل ېپک مرشانو او استازو وادونوېه

 د ېک ړل په کولویرش تجربو د رسه وادونوېه نورو د يش یکول لري، واکځ کچه پراخه په ېک برخو نيسیسا او زوینڅېړ 

 نه رسه بل وی ېک وخت ېد په لپاره ژغورولو وګړ و  د وڅتر  دي ړا وادونهېه يړ غ سارک د. يړ ک تررسه یو یمخن روسیوا

 ډفن مرجنيسیا د ېاندړ و پر روسیوا کرونا د ېچ زیاندړ و هغه مودي اغيلښ د ېبلک ي،ړ ک ېکیرش ېتجرب ېخپل ېواز ی

 او افغانستان او 10 ېک رس يړ لوم په رسه ډفن ادی هندوستان. يړ ک پيل هم وو کول چمتو ېمرست مايل ۍنېړ ب ېو ی د ای

 ته نیناور کرونا د خو.  ده ړېک اعالن لوري له وادونوېه خپلو د مرسته الرډ ونیلیم دوه هیاعشار وی ایب وادونوېه ویمالد

 اردهیمل ۴۰ لپاره رولټکن د ۍناروغ رويسیوا ېدد لستانګان ېواز ی ېک اروپا په. دي ۍروپ ږېل ېر ډی دا رسه، کتو په

 .دي يړ ک يګړ انځ الر،ډ اردهیمل ۵۰ ایب ېکیامر او الرډ

 هغه ېک وخت حساس ېد په وڅتر  ي،ړ راو فشار رانیا په وادونهېه يړ غ سارک د وڅتر  ده نهړیا پرته، نه تګښل مايل د

 په لواډک افغان ېچ شته هم راپورنه ېداس. وکوي هډډ خهڅ ستلویو د دي، شتېم ېک وادېه ادی په ېچ والډک افغان

 افغان د دیبا ېادار  ېوالړین والوډک د.  يېږک ساتل ېلر  هګتو  قصدي په خهڅ اوویاسانت او مرستو اييیروغت د ېک رانیا

 په یهغو  ېچ دا نه يش، تررسه سلوک برشي او انساين رسه یهغو  وڅتر  ي،ړ ک پورته امونهګ نړیا ېک برخه په والوډک

 روسیوا کرونا د ېچ خهڅ رانیا د يش یکول کار دا کهځ. يش ورولځو  ای او يش، لړ وش ته افغانستان پالن ېب او زور

 .يړ ک زمنېاغ هګتو  بده په هم وادونهېه نور ېمیس اود افغانستان ،ید یشو  خپور کچه پراخه په ېپک

 زویخړ ا هر وادونوېه هیمرستندو نورو د ونګډ په وادېه نیچ د وڅتر  ید ړا حکومت افغان لپاره ويیمخن روسیوا کرونا د 

 ته دوېاعالن حالت ينېړ ب امله له روسیوا کرونا د سطحه په وادېه د ېچ وکوي هېړ ب ېد له ېمخک لپاره کولو جلب مرستو

 الس خهڅ کشمکشونو او اختالفاتو ايسیس موخه په ژغورولو وادوالوېه د دیبا مرشان ايسیس افغان. یږیورس خربه

 د امله له روسیوا کرونا د افغانستان یچ  کهځ دا ي،ړ ک ګړېانځ ته ويیمخن روسیوا کرونا د پاملرنه ولهټ او واخيل

 هم افغانستان به رڅې په  یېالیټا د ېچ ده نه ېلر  نو يش نه تررسه پاملرنه ورته وخت پر که ،ړیک مخ رسه اوونوړ پ سختو

 .يش پلځو  سخت کبله له روسیوا د

 پاملرنه ته تنوښسپار  ادارو اييیروغت د ېک وخت ېد په دیبا ولس افغان هګتو  ګړېانځ په او يګړ و  وادونوېه ېمیس د

 ۍنېړ ب په دیبا ېادار  اييیروغت وادونوېه سارک د. يسیون ېک پام په دیبا موارد ړو ېژغورن د لخوا یهغو  د او ي،ړ ک تررسه

 نورو هل هړ ا ېد په او غوري ېب هړ ا په روسیوا کرونا کهځ ي،ړ ک ېکیرش رسه بل له وی ېتجرب او ېتنښسپار  ېخپل هګتو 

 ادی په هګتو  ېسار  ېب په دي مخ رسه ۍوزل ېب یې رېشم اتیز ېچ يګړ و  وادونوېه وړیغ د يش یکول مرسته، نه رسه

 ایروغت د. يړ ک پراخه کچه مرستو برشي د ېک وخت سخت ېد په دیبا وادونهېه يړ غ پرته ېد له. يړ ک اخته روسیوا

 رسه تښکم الروډ ونیلیم 3.5 د ېک برخه په ېمبارز  د رسه روسیوا کرونا د افغانستان ېمخ له راپور د سازمان والړین

 سارک د لري، نه هم ولري دیبا یې اپاالنیروغت افغان ېچ توکي او مواد ړو ېژغورن خهڅ روسیوا کرونا د او.  ید مخ
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 تررسه ېمرست ېنېړ ب او ېنړیا رسه افغانستان دیبا ېادار  هیمرستندو ېنور  او سازمان والړین ایروغت د ېونڅه په وادونویه

 .يړ ک

 پيل او اعالن اوربند رستارسي لپاره ېژغورن خهڅ روسیوا کرونا د طالبان او حکومت افغان وڅتر  ده نهړیا همداراز، 

 اوطالبانو حکومت افغان د دیبا  وادونهېه يړ غ سارک د ي،ړ ک بډ مخه پالو ایروغت د يش یکول امني نا کهځ ي،ړ ک

 .يش کار په الس لپاره لوو ګنټی اوربند عاجل د  ځنیترم
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 ها حل راه و ها چالش افغانستان؛  معارف

 

 یداخل یها چالش(: 1) حلقه

 جمله از مختلف یها بخش در را یبزرگ مشکالت  دارد را سواد درجه نیتر نیپائ با است ییکشورها  جمع از افغانستان

 آنکه وجود با. گذارد یم و گذاشته جا بر کشور رشفتیپ بر را یادیز یمنف راتیتاث امر نیا که کند یم تجربه معارف

 بزرگ چالش کی عنوان به هم هنوز معارف تیفیک خورد، یم چشم به هیوترب میتعل ساحه در یتوجه قابل یها رشفتیپ

 یتحول هر که است یدرحال نیا. ستندین  برخوردار یار یمع تیفیک و الزم لیوسا امکانات، از مکاتب. است مانده یباق

 را دیام تک کشور یکنون مسموم یضاف در اگر. باشد کننده دواریام تواند یم قطعا باشد دانش و علم بر یمبتن که مثبت

 یروشن ندهیآ و بردارند گام آموخنت یبرا مضاعف تالش و تیجد با نیرسزم نیا فرزندان امروز که  است نیا میکن تصور

 .بزنند رقم کشور نیا یبرا را

 اساس بر که تاس رو به رو یبزرگ یها چالش با هم هنوز افغانستان معارف ر،یاخ یها سال در ینسب رشفتیپ وجود با

 یب افغانستان شهروند ونیلیم ده حساب، نیا به کند یمن تجاوز ٪۴۲ از کشور سواد با تیجمع معارف، وزارت نیتخم

 یها چالش یرو  هفته نیا لیتحل.  کنندیم یزندگ ها روستا در که زنان ژهیو به اند، زنان افراد نیا تیاکرث که اند سواد

 .است دهمنو  مترکز افغانستان معارف یداخل

  کشور معارف یداخل یها چالش ابعاد

 یم آن مهم و برجسته موارد به جا نیرا د  جمله آن از که دارد وجود کشور پرورش و آموزش  یفررو  یادیز یها چالش

 یموارد در یحت و است شده داده مقامات یسو  از یها وعده شده ادی یها چالش رفع مورد در هرچند. کرد اشاره شود



۹۱۳۹، حمل ۰۶ - ۳۴۴ –تحلیل هفته    

 مرکز څېړنو زوییسیمه او سرتاتېژیکو د

 
6 

 و یاسیس تیوضع بنابر موجود یها چالش کامل رفع زمان تا وجود نیا با است، شده گرفته نظر در زین یداتیمته

   .دارد شیپ در را  یطوالن راه  معارف وزارت  کشور یاقتصاد

 یدرس هیپا ضعف

 درست شان یعلم هیپا اساس ییابتدا صنوف در شاگردان که است بخاطر پرورش و آموزش در یماندگ عقب یگاه

. دیمنا ارتقاء باالتر صنوف به توانسته یول نبوده بلد درست را اعداد و یبند جمله حروف، کهیحال در. شود یمن ذاشتهگ

 نیا. کنند یم موظف ییابتدا صنوف به باشد  نداشته یکاف تجربه که را نیمعلم تر شیب افغانستان معارف در متاسفانه

  :است شده گفته بایز یچ شاعر باشدیم ییابتدا صنوف هامن یاساس مراحل آموزان دانش یبرا که است یحال در

  کج معامر نیزم بر اول خشت گذارد چون 

 کج وارید هامن باشد فلک، بر رساند گر

 که است یر یادگی در اختالل: شامل تواندیم گرددیم شاگردان یدرس هیپا ضعف سبب که یگر ید لیدال آن کنار در

 علت هر به معلم از نفرت هم ای داشنت اعتامد عدم نگردد، موضوع نیا متوجه نفص در شاگردان تراکم علت به معلم

 را درس ان شاگرد گردد باعث که  یدرس  برنامه ینیسنگ مکتب، از شاگردان مکرر یحاض  ریغ باشد، آمده دیپد که

 شاگردان گردد؛یم بسب گرددیم ییابتدا صنوف زمان در یلیم یب و درس در اختالل سبب که نامناسب طیمح و نفهمند

 نداشته آن درست شکل به  دروس برد شیپ به ی عالقه و شده مواجه در مشکالت به شان دورس در بعد یها دوره به

 .باشند

 سیتدر روش در ضعف

 راتییتغ جادیا سبب که ستیامر آموزش. است یاجتامع مهم یها ازنظام یکی وپرورش موزش آ نظام یدرهرکشور 

 وهیش از که نیا بر مرشوط البته. گرددیم جوانان و نوجوان کودکان، رفتار تینها در و ها نگرش ها، شناخت در مطلوب

 با. گردد منتقل شاگردان یبرا یآموزش مواد  خوب یها روش با و شده استفاده پرورش و آموزش عرصه در مناسب یها

 میقد و یسنت یها روش از هنوز ما کشور ،یآموزش یتکنولوژ  و سیتدر روش نظر از یجهان جامعه رشفتیپ وجود

 به یوقت. خوانند یم چپ سمت از یول سندینو یم راست سمت از همه یاضیر شاگردان منونه طور به. کند یم استفاده

 معارف، یفعل نورم اساس به آن کنار در. شود نگاشته چپ سمت از دیبا یاضیر که فهمند یم دندیرس که باال مقاطع

 را خواندن درس اجازه کمرت اناث، معلم کمبود علت به اناث طبقه شاگردان است، آموز انشد ۴۵ هر یازا به معلم کی

 که شوند یم سیتدر صنف هر در شاگرد نفر  ۶۰ حدود در فعالا  و شودیم اضافه سال به سال شاگردان تعداد نورم دارند،

 مدت است، وقت کمبود کرد انیب توانیم که را گرید لیدل و. است خارج معلم توان از شاگردان همه نیا با یگ دهیرس

 باشد، داشته تکرار و یابیارز گذشته درس از دیبا استاد مدت نیا در  است قهیدق ۳۵ ما مکاتب در یدرس زمان

 .برسد دیجد درس از شاگردان مشکالت به دوباره و دهد رشح را دیجد درس د،یمنا یر یگیپ را یکارخانگ

 یدرس نصاب بودن یار یمع عدم
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 دروسس تیفیک و آمده بوجود کاهش  پرورش آموزش ییکارآ در که گردد یم سبب یدرس کتب بودن یار یعم عدم

 ندارند ییآشنا الفبا حروف با که شاگردان. گردندیم ظاهر دهیچیپ اریبس بصورت ما کشور یدرس کتب. دیایب انیپا دیاسات

 شاگردان که موضوع نیا به توجه بدون  بعد دهیگرد یادآور ی آن از کباری فقط ییابتدا اول صنوف یدرس کتب کهیحال در

 شیپ اتیتعلم اند  نتوانسته مشکالت به نظر لیفام در که شاگردان. گرددیم ظاهر جمالت ر،یخ ای اند گرفته ادی الفباء

 ادیز آن یرو  تواند یمن خود پالن برد شیپ بنابر و زمان کمبود نظر هم استادان کنند، کسب را مکتب به رفنت از

 در و گرددیم آموزان دانش ذهن شدن مغشوش سبب امر نیا که گردد،یم مقابل  بزرگ یها پراگراف با شاگرد بچرخند،

 یمن ضور مکاتب شاگردان یبرا آموخنت دارند وجود نیمضام که نیا ایو. مبانند عقب درس از گرددیم سبب تینها

 7 صنف در مقدمه کدام بدون یعرب مانند مهم که نیاممض کهیحال در...  حرفه و یوطندوست ،یانتخاب: مانند باشد

 سبب یدرس نصاب بودن یار یمع عدم. شودیم متام هدف اصل دنیرس بدون دوباره 9 صنف ختم در و گرددیم ظاهر

 .ابدی یم کاهش شاگردان نزد در جذب تیفیک یول داشته شیافزا نیمضام تیکم گرددیم

 آموزش ستمیس مشکالت

 افتیدر نیمضام متام راجع یکل دید کی و نوشنت خواندن، شاگردان که زمان است یقسم جهان در آموزش ستمیس

 در و کندیم کمک دلخواهش رشته دنیرس در که کند دنبال را ینیمضام خود استعداد و عالقه به نظر توانندیم بعد کردند

 که است مجبور شاگردان ما کشور در اما. رندیگیم یگ آماده را رشته هامن یتخصص نیمضام  هم کانکور آزمون

 درجه بتواند تا باشند ممتاز ها آن متام در و کنند دنبال شان استعداد نظرداشت در با بدون را ها بخش متام نیمضام

 نیمضام داخل 7 صنف در که یعرب مانند شوندیم ختم نامتام نیمضام یبعض آن کنار در. اورندیب دست به را یعال

 .رودیم کنار دوباره 9 صنف در بعد شودیم مکتب

  دیاسات ضعف

 کشور از یمسلک معلامن تیاکرث دولت؛ یسو  از معلامن یاساس یها ازین به یتوجه کم و معاشات بودن  به توجه با

 را مسلم نیا یمعلم مسلک از ادیز فاصله لیدل به که نیا ایو. اند شده یگر ید یها حرفه مشغول ای و شده خارج

 مقدس حرفه به مرصوف روابط و موجود یادار  فساد از استفاده با دهیرس دوران به تازه یتعداد و اند کرده فراموش

 یمن یز یچ دیجد روش از هم معلم و  داشته ادی بهرت معلم از شاگرد که آمده شیپ یموارد بسا چه. اند شده یمعلم

 توسط سیتدر روش هامن ندرسایم هدف به زود را شاگرد آنچه که رایز است مهم لیمسا از یکی سیتدر روش. فهمد

 تا دهینگرد مساعد شان یبرا طیرشا و ستندین یمسلک دست دور مناطق در خصوصاا  نیمعلم اکرثاا . است ماهر استاد

 نیا و اند برخوردار فیضع یها ییتوانا از آموزگاران و تیفیک یب اکرثاا  نارهایمیس. دهند ادامه را شیخو التیتحص

 چند اجناس غالب که کشور یفعل طیرشا در. ندیمنا بیتعق را نارهایمیس و گرفته عالقه کمرت نیمعلم تا گرددیم باعث

 که یمعلم. باشندیم یسامان به نا تیوضع در نیمعلم جامعه اقشار نیبهرت از یکی. است داشته متیق شیافزا برابر

  د؟یمنا تیترب و داده آموزش را ما اوالد آرام، فکر با تواند یم چطور نشود نیتام یمال نظر از او یزندگ

 نیوالد یهمکار  عدم
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 ،یهمکار  اگر دارند، قرار تر نیپائ سطح هم ای متوسط یدرس یذهن سطح نظر از که دارند یفرزندان نیوالد از یبرخ

 تیفیک شده باعث که لیدال از یکی شوند، گرانید سطح هم توانندیم ردیگ صورت اندک یحت مستمر کوشش و تالش

 آشنا ییابتدا امتیتعل با اطفال که قسم. است نیوالد یسواد یب هامن باشد، نییپا ما کشور در پرورش و آموزش

 سبب باشند نداشته نظارت و یآگاه شاگرد یکارخانگ و آمد رفت درس، انیجر از نیوالد آن کنار در توانند یمن ساخته

   .گرددیم آموزش تیفیک شدن نییپا

 یاقتصاد مشکالت

 یمن کار که آنعده خوانند،یم درس هم و کنندیم کار هم شان یاقتصاد سطح بودن نیپائ بنابر مکاتب شاگردان تیاکرث

 توانند یمن که است یعیطب نیا گردندیم صنف داخل ناآرام ذهن با که شاگرد و معلم طرف دو. دارند یذهن یناآرام کنند

 .ندیمنا یدگیرس خوب شکل به شان فیوظا به

 نبودن مکتب، و نیوالد انیم ارتباط عدم ن،یمعلم یعلم ضعف چون؛ مختلف موارد از ها چالش بخش در کل بصورت

 نامتام ،یدنیآشام آب کمبود ،یر یادگی یها روش با شاگردان ییآشنا عدم زه،یانگ و هیروح جادیا عدم ر،یتحر لیوسا

 نظر از و شاگرد کی گرفنت نظر در آموزش، به استاد و آموخنت به شاگرد یمند عالقه عدم ن،یمضام یبعض ماندن

 و شاگردان ینظم یب شاگردان، مقابل در استادان تعداد ینژاد ضیتبع دید داشنت گر،ید شاگردان استعداد انداخنت

 توانیم..... و شاگردان و استادان یبرا مکافات و مجازات ستمیس وجود عدم صنف، در بودن حاض حصه در استادان

 با پرورش و میتعل ستمیس است شده سبب دارد وجود یداخل لحاظ از کشور رفمعا در که مختلف یها کمبود. برد نام

 .نرود شیپ به یجد بطور آن رشفتیپ روند و شده مواجه موانع

 

CSRS
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 ارتباط با ما:

 .با ما رشیک سازیدو پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه  یاتلطفا نظر

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com ایمیل:

  www.csrskabul.af -- www.csrskabul.com:ویبسایت

   + 93 (0) 784089590 :دفرت شامرۀ متاس
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