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·غیرحاضری شاگردان یک چالش ملی
·خانم ثریا قهرمان میدان معارف
·باشندگان امله میلیونها افغانی...
·توزیع کتب قصه های تصویری
·شورا مکتب دریچه نور
·جذب دوباره تارکین تعلیم
·به لیسه استاد الفت مساعدت های
هنگفت…

غیرحاضری شاگردان و معلمان یک چالش ملي
معارف می تواند بر تشکل عقیده ،کرکتر و شخصیت و همچنان بر رشد استعداد های ذکاوتی و فکری میلیون ها طفل و نوجوان کشور
اثرات بزرگی داشته باشد .ولی این اثرات زمانی واقع می شوند که سیستم تعلیم و تربیه برای اطفال زمینه های درک ،هضم و تطبیق
عملی معلومات و فرصت های رشد استعداد های ذهنی ،بدنی و اجتماعی را مساعد سازد.

زمینه مهم مساعد نمودن این فرصتها ،تطبیق درست آموزش فعال توسط معلمین گرامی میباشدتا شاگرد تعلیم را در نیمه راه ترک نکند
و معلم زیاد غیر حاضری ننماید .دو چالش بزرگ ملی،ترک تعلیم توسط اطفال و نوجوانان و غیر حاضری زیاد معلمین در معارف

امروز افغانستان موجود است.

ازین که تکمیل نکردن تعلیم منفعت سیستم معارف را خدشه دار ساخته و غیر حاضری معلم آموزش شاگردان را متضرر می سازد ،توقع

ما از کارمندان عزیز اجتماعی اینست که در همکاری با سایر خدمتگاران معارف ،برای کاهش غیرحاضری معلمان و شاگردان تدابیر
جدیدی اتخاذ کرده و اطفال و نوجوانانی را که ترک تعلیم کرده اند دوباره به مکتب جذب نمایند .هر نوع پیشرفت درین راستا

سبب خواهد شد تا فرزندان میهن ما صاحبان عقیده راسخ و شخصیت های عالی و دارنده گان علم و کمال مفید شوند.

ما از نظريات شما استقبال مي نمائيم تا بتوانيم موضوعات مربوط و دلچسپ را درخبرنامه بگنجانيم .لطف ًا پيشنهادات و انتقادات خويش

را به ايميل آدرس ذیل بفرستيدequip.moe@gmail.com .
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خانم ثریا قهرمان میدان معارف
خاشرود یک ولسوالی دور افتاده و پرنفوس والیت سرحدی نیمروز
است که از مرکز زرنج صد کلیومتر فاصله دارد و با والیت های
فراه و هلمند هم سرحد میباشد .مطابق طرزالعمل برنامه ،قرار بود
در آواخر سال  ۱۳۸۹از طریق شورا برای مکتب بی بی آمنه تعمیر
بنانهاده شود؛ اما بخاطر نا امنی نه شورا و نه هم باشنده گان محل
حاضر شدند تا کار عملی تعمیر این مکتب را روی دست گیرند.
بیم آن میرفت تا تعمیر چهار اطاقه مکتب بی بی آمنه در ولسوالی
دیگر اعمار شود؛ اما در این هنگام زن شجاع (خانم ثریا رییس
شورای اداری مکتب مذکور) متعهد برای ساختن تعمیر مکتب شد.
خانم ثریا با وجود مشکالت و دشواری های فرا راه خود ،تصمیم
گرفت تا امور اعمار ساختمان مکتب را بعهده گیرد.

خانم ثریا درمقابل مکتب که درنتیجه تالش های وی اعمار شده

جالب این است ،قبل ازینکه خانم ثریا قسط دوم و سوم هزینه تعمیر را بدست آورد ،مواد تعمیراتی مورد ضرورت را از بازار ولسوالی به
قرض گرفت .از جمله  ۱۸باب مکتب ولسوالی خاشرود ،مکتب بی بی آمنه اولین مکتبی است که در ماه حمل  ۱۳۹۰در این ولسوالی به
بهره برداری سپرده شد.
باوجود برخی عوامل قسط های پول به وقت معین خود نرسیدند ،این زن قهرمان به دفتر والیتی برنامه ملی ارتقای کیفیت معارف(ایکویپ)
نامه سپرد که در بخش آن چنین نوشته شده بود « :اگر من در این راه کشته شدم ،از مسوولین ایکویپ تقاضا میکنم تا قروض دوکاکین را که مواد
تعمیراتی مکتب از آن خریداری شده است،بپردازند».
در حال حاضر مکتب بی بی آمنه دارای  ۷۰۰شاگرد میباشد .گرچه تمام مصارف مالی اعمار ساختمان آن از طرف دفتر ایکویپ پرداخت گردید،
خانم ثریا در تاریخ کشور با فداکاری خویش نام ماللی میدان تعلیمی را از آن خود ساخت.

باشنده گان امله میلیون ها افغانی را برای
تعمیر مکتب اختصاص دادند
مکتب متوسطه ذکور امله ،در ولسوالی دره نور والیت ننگرهار
که تا یک سال پیش ساختمان مشخص نداشت و متعلمین آن
از ساختمان مکتب متوسطه نسوان استفاده میکردند .شورای
اداری مکتب و باشنده گان محل با راه اندازی تالش های
مشترک توانستند مبلغ پنجاه و شش لک( )۵۶افغانی را از
بودیجه موسسه جرمن اگرواکشن و برنامه همبستگی ملی برای
ساخت تعمیر مکتب متوسطه ذکور امله اختصاص دهند.
اعضای این شورا در ماه جوزا  ۱۳۹۱چهارصد و چهل
هزار( )۴۴۰افغانی را از سرمایه های شخصی خود جمع آوری
نموده و برای تعمیر مکتب نیم جریب زمین خریداری کرد.
قریه سرسبز امله به کمک و همکاری مردم سال روان داری
مکتب  ۱۲اطاقه می باشد ،که اطفال همین مردم در آن به
خوشی درس میخوانند.
مکتب متوسطه ذکور امله عالوه بر نبود راه عبور و مرور موتر
و دیوار احاطه مشکالت دیگر نیز داشت که به همکاری و سهم
مردم برطرف شد .اساتید و اعضای شورا مبلغ سه صد و سی
هزار( )۳۳۰افغانی را از معاشات پول شخصی خود جمع آوری
نموده و برای راه موتری مکتب دو بسوه زمین خریداری

مکتب امله ،ولسوالی دره نور

کردند .شورای فعال مکتب متوسطه امله ،مشکالت سر راه معارف خود
را یکی پی دیگر هموار ساخت که در نتیجه این تالش ها کار ساخت
دیوار احاطه دوصد متری و تشناب ها از ماه اسد سال روان به مبلغ ۱۳
لک افغانی از بودیجه همبستگی ملی در جریان تهیه شدن است .شورای
اداری مکتب متوسطه ذکور امله و باشنده گان مصمم اند تا دست به
دست هم داده ،مشترکا ً تمام مشکالت معارف خود را از بین ببرند.
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توزیع کتب قصه های تصویری در مکاتب شهر و
والیت کابل آغاز شد
روند توزیع هزاران جلد کتاب

محترمه فیض همچنین گفت :سه

قصه های تصویری در  ۱۷ناحیه

هزار ( )۳۰۰۰جلد کتاب قصه های

شهر کابل و ولسوالیهای این

تصویری را به تمام کتاب خانه

والیت از طرف موسسه هوپ

های مکاتب شهر کابل خواهد

بوک( )Hope Bookبه همکاری

رساند .وی افزود ،روند جاری

و سهم فعال برنامه ملی ارتقای

توزیع کتب توسط تیم مرکزی

کیفیت معارف( ایکویپ) آغاز

بخش تحرک اجتماعی به شمول

گردید .لینا فیض به نماینده گی

تیم والیتی برنامه ملی ارتقای

از گروپ مسوول توزیع کتب

کیفیت معارف به پیش برده میشود.

گفت ،این کتاب ها توسط داکتر

نازپرور هادی یک تن مسوول

محمد فرید بزگر رئیس اجراییوی

دیگر توزیع کتاب در شهر کابل

کتب قصه های تصویری دریک کتابخانه مکتب

موسسه بازسازی ختیځ ( کور) به

در این مورد میگوید :کتابهای

حوزه پانزده هم شهر کابل و یکی از

قابل یاد آوریست که این کتابهای

برنامه ملی ارتقای کیفیت اهدا

تشویقی قصه های تصویری برای

استادان سابق دارالمعلمین میگوید:

قصه های تصویری از طرف

گردیده بود که روند توزیع آن

رشد ذهن اطفال بسیار مفید

« کتب قصه های تصویری اطفال

انستیتیوت مطالعات علوم انسانی

بتاریخ  ۲۰جوالی سال  ۲۰۱۳به

است .به گفته ی وی ،این کتابها

را توسط زبان تصویر به فرهنگ و

( )ISHKچاپ شده و در مکاتب

روز شنبه آغاز گردید و تاکنون

توسط ادریس شاه نویسنده افغان

تمدن خود آشنا میسازد ،مهارت های

رایگان توزیع میشود .رهبری برنامه

در حوزه های سوم ،پنجم ،دهم،

نگاشته و جمع آوری شده اند

خواندن ،نوشتن ،شنیدن و دیدن آنها

ملی ارتقای کیفیت معارف و وزارت

یازده هم ،دوازده هم و پانزده هم

که « میتوان بعنوان حفظ و رشد

را بلند میبرد ،روحیه کارگروپی را

محترم معارف از موسسه هوپ بوک

تکمیل گردیده و بزودی به حوزه

فولکلور توسط زبان اطفال تلقی

تقویه میسازد و در نهایت این کتابها

اظهار سپاس و قدردانی می نماید و

های دیگر شهر کابل نیز رسانیده

نمود».

ارتباط بین طفل ،خانواده ،مکاتب و

خواهان همکاریهای بیشترشان برای

خواهد شد.

احسان اهلل ابراهیم خیل باشنده

جامعه را مستحکم میسازد».

رشد معارف کشور میباشد.

جذب دوباره تارکین تعلیم توسط شورا مکتب
دریچه نور
مکتب ابتدائیه دریچه نور ،واقع شهرک نوآباد در منطقه

قرغه شهرکابل ۱۶ ،سال قبل از امروز افتتاح گردیده .این
مکتب بشمول شش صد هشتادو شش( )۶۸۶شاگرد دختر ،
چهارده وصد ده ( )۱۴۱۰تن شاگرد دارد که امور تدریسی

آن توسط  ۲۳معلم به پیش برده میشود.

شورای اداری مکتب مذکور ،پانزده تن عضو دارد که شش
تن آن زن میباشد .شورا از ابتدأ تشکیل تا کنون فعالیت
های متعدد قابل ذکر داشته که برخی از فعالیت های سال

روان را به طور نمونه ذیال ً یادآوری میشود:

• اعضای شورا موفق شدند تا صد( )۱۰۰شاگرداز آنعده
اطفالی را دوباره به مکتب جذب نمایندکه تعلیم را ترک

گفته بودند .شورا همچنان توانست گراف غیرحاضری را

از طریق مالقات ها و گفتگو با والدین کاهش دهد و از روند

تدریسی ( )۳۰صنف نظارت بعمل آورند.

•

شورا موفق شده که  ۲۳بسوه زمین به ارزش مجموعی

•

قبل از اعمار تعمیر برای مکتب ،اعضای شورای اداری

شانزده لک و هفده هزار افغانی را برای مکتب جذب نماید.

مکتب توانستند که پنج میلیون هفت صد وشصت هزار افغانی
کرایه ماهوار ،خانه کرایی توسط محمد بشیر(اسد)یک تن از

معارف دوست کشور پرداخت نمایند.

•

امور ساختمانی تعمیر دومنزله مکتب که داری شانزده

اطاق بود ،از تهداب گذاری تا بهره برداری از سوی شورا

به صورت شفاف نظارت شده و بنا بر تالش های مثمر شورا،

مصارف خرید شانزده پایه کمپیوتر ،فرش ،چوکی و مصارف
رنگمالی مکتب به مبلغ مجموعی سه صد وپنجاه هزار افغانی،
توسط شورا پرداخت گردیده به وبهره برداری سپرده شده.
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به لیسه استاد الفت مساعدت های هنگفت
مردمی صورت گرفت
یکی از پنج ستاره آسمان ادبیات پشتو مرحوم استاد گل پاچا الفت
است ،که آرامگاهش در قریه عزیز خان کڅ ولسوالی قرغیی والیت
لغمان بر سر شاهراه کابل ـ جالل آباد واقع است .دقیقا ًمقابل آرامگاه
استاد الفت لیسه مسما به اسم وی موقعیت دارد که امید های پیشرفت
یک معارف متوازن را در دل همراهان عشق و عاطفه تازه میکند.
لیسه استاد الفت دارای سه هزار پنج صد( )۳۵۰۰تن دانش آموز است
و به تالش های شورای فعال اداری پروژه های متعدد انکشافی در آن
تکمیل شده و برخی نیز جریان دارد.
باشنده گان عزیزخان کڅ در بخش ذکور این لیسه ،سال روان امور
تعمیر یک محراب مسجد را آغاز نموده که عنقریب به مصرف  ۱۱۵هزار

شورای لیسه استاد الفت

جوانان مقیم خارج قریه عزیزخان کڅ برای ساخت دو اطاق پخته۳۷۰ ،

تولید برق را به لیسه عالی استاد الفت اهدا نمود ،که اکنون دها تن

افغانی تکمیل خواهد شد.
هزار افغانی به شورای اداری مکتب روان کرد تا در امور ساخت این دو
اطاق به مصرف برسد که در حال حاضر به اکمال رسیده است.
انجینرقاهرخان ،یک تن از شخصیت های معارف پرور و عضو شورای
اداری مکتب ،به مصارف شخصی خود یک باب کتابخانه که دارای
صدها جلد کتاب میباشد ،ساخت.
همچنان یوسف جبارخیل یکی از سران قومی نیز به ارزش مجموعی
 ۱۸۴هزار افغانی هشت پایه کمپیوتر دیسک تاپ و یک پایه جنراتور

شاگردان این لیسه از آن استفاده میکنند.
به همین ترتیب ،شورای اداری لیسه استاد الفت در فصل بهار امسال برای
داشتن محیط سرسبز تدریسی  ۲۰۰عدد نهال میوه دار و بی میوه را در
محوطه مکتب غرس نمود .با در نظرداشت فعالیت های فوق گفته میتوانیم
که لیسه استاد گل پاچا الفت در میان  ۴۸باب مکتب ولسوالی قرغیی
لغمان ،یک مکتب نمونه است.

یکی از متنفذین والیت کندهار ،زمین شخصی خود را به مکتب وقف نمود
زمانیکه در جریان سال جاری برای اعمار مکتب شاه اشرف در ولسوالی ارغنداب کندهار بودیجه منظور شد ،باشنده گان

منطقه تابین سفلی از این منظوری بسیار خرسند شده و در این راه وعده هرگونه همکاری و کمک ها را نمودند .هنگامیکه
انجینیران از زمین اختصاص یافته به مکتب مذکور دیدن کردند ،دریافتند که زمین برای ساختمان تعمیر کفایت نمی کند و

ممکن نیست نقشه در آن تطبیق شود.

حاجی حفیظ اهلل منشی شورای والیتی کندهار از سرمایه شخصی خود به مبلغ هشت صد هزار افغانی( )۸۰۰۰۰۰برای مکتب
مذکور زمین خرید ،اما باز هم نقشه ساختمان در آن قابل تطبیق نبود .در نتیجه مسوولین والیتی برنامه ملی ارتقای کیفیت

معارف( ایکویپ) و انجینیران والیتی یک نشست عاجل با شورای اداری مکتب دایر نمودند ،تانشود بودیجه منظور شده به

ولسوالی ویا والیت دیگری انتقال گردد.

در این میان حاجی شاه اکا (کاکای منشی شورای والیتی) که قبل از این نیز بخشی از زمین شخصی خود را به مکتب شاه

اشرف داده بود ،یکبار دیگر آماده قربانی شد و به مساحت  ۷۳۵مترمربع زمین شخصی خود را وقف مکتب شاه اشرف کرد.

در حال حاضر از برکت فداکاری حاجی شاه آکا امور ساخت تعمیر مکتب شاه اشرف به سرعت پیش میرود و عنقریب در

ساحه یک جریب هفت صد سی وپنج متر ساحه تعمیر مکتب به پایه اکمال خواهد رسید که دارای هشت اطاق درسی ،دو
اطاق اداری ،دو اطاق برای کمپیوتر و البراتوار میباشد .با اعمار تعمیر مکتب شاه اشرف دانش آموزان منطقه در فضای مناسب
و مصوون درس خواهند آموخت و بهتر از گذشته دروس خود را ادامه خواهند داد.

