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سالگی مکتب را  1۵درصد دختران در افغانستان پیش از  ۶3نظرپرسی: 

 کنند ترک می
 

 

 

 

 

تا  ۱۳درصد دختران افغان بین سنین  ۶۳دهد که  یک نظرپرسی تازه در افغانستان نشان می

 کنند. مکتب را ترک می ۱۵درصد دختران باالتر از سن  ۲۶سال و  ۱۵

نفر، به شمول متعلمات  13۷3نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، نتایج این نظرپرسی را بر اساس مصاحبه با 

معلمین، مسوولین معارف، مسوولین حج و روند،  دختر که مکتب را ترک کرده اند و یا هنوز به مکتب می

 اوقاف، فعاالن جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر تهیه کرده است.

 دهد کهاین نظرپرسی که در والیات کابل، بلخ، ننگرهار، کندهار، بدخشان و پروان راه اندازی شده، نشان می

 شمولیت دختران در دوره ابتدایی نسبت به پسران ده درصد کمتر است.

درصد، فقر و بیجاشدن از مناطق  ۲1های ناپسند درصد، رسم و رواج ۴۸بربنیاد این نظرپرسی ناامنی و جنگ 

 درصد دختران را به ترک آموزش مجبور کرده است. 31اصلی 
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عبدهللا غزنوی، پژوهشگر این نظرپرسی گفت: "دختران شامل در مکتب و بیرون از مکتب، افزون بر ناامنی 

های اجباری و زیرسن را به عنوان بزرگترین ترس شان  و اذیت، ازدواجهای خانوادگی، آزار  نتمواردی مثل خشو

 اند". بیان کرده

درصد دانش آموزان دختر توسط مردان خانواده شامل پدر، برادر و یا  ۶۴این نظرپرسی نشان داده است که 

 گیرند که ترک تحصیل کنند.میدرصد دختران خود تصمیم  3۶شوند و شوهر مجبور به ترک تحصیل می

 درصد پایین تر از پسران است. ۴۴دختران با سواد  فیصدیاین نظرپرسی،  اساس تحقیقبر 

های  پرسی آمده است که برنامه عمل ملی منع ازدواج کودکان تطبیق شود، به کمیته در بخش پیشنهادات این نظر

نه برگرداندن کودکان به مکتب تالش کنند، معاش معلمان والیتی حمایت از کودکان مسوولیت داده شود تا در زمی

 براساس ظرفیت و توانایی شان تعیین و پرداخت شود و آب صحی و تشناب برای دانش آموزان فراهم گردد.

 های شان را برای آموزش کودکان افغان ادامه دهند.در این نظرپرسی از جامعه جهانی نیز خواسته شده که کمک

های این دسمبر )سوم جدی( با تایید یافته ۲۴رپرست وزارت معارف افغانستان روز سه شنبه میرویس بلخی، س

 کنند تا موانع سد راه آموزش دختران و پسران را بردارند.نظرپرسی گفت که آنان تالش می

در جاهای که این مانع بیشتر  خصوصمعلم زن را در همه والیات افغانستان به  ۷۵۰۰او گفت: "در سال جاری 

 هزار شاگرد دختر را مستفید ساخت". 3۰معلم زن در حدود  ۷۵۰۰دیده شده بود استخدام کردیم. 

سرپرست وزارت معارف گفت که تالش برای افزایش معلمین زن در دورۀ ابتداییه و مکاتب دخترانه جریان دارد 

 دهد، ساخت مکاتب جریان دارد. ش آموزان را تشکیل میو همچنان در مناطقی که دختران بیشترین تعداد دان

مکتب برای دانش آموزان دختر اختصاص  11۰۰شود، مکتبی که امسال تکمیل می ۲۷۰۰به گفتۀ آقای بلخی از 

 اند. درصد آن پسران ۴۰کودکان محروم از مکتب دختران و درصد  ۶۰رسمی  یۀئصابر اساس اح داده شده است.

 تبصرۀ م. نظام:

روم اند، در یی که حتی از نعمت سواد محاویران، خانواده ه درین جای شکی نیست که  در افغانستان جنگ زدۀ

ان شان به مکتب، با قبول مشکالت زیاد چنین تالشی را برای دختران شان هم روا رپهلوی تالش ارسال پس

های گوناگون آن گروه عقب  کاریطالب و تخریب  ه با وجود مشکالت روز افزون نفوذمیدارند. دیده میشود ک

 گرا، دختران را والدین و فامیل از فواصل دور به مکتب میرسانند. 

 

مشکل امنیتی و بستن مکاتب از جانب قوای مسلح مخالفین دولت، روز بروز مشکالت مختلفی را متأسفانه ولی 

 در زمینۀ تحصیل دختران بار می آورد. 
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تحصیالت دختر افغان در اطراف مملکت، عدم وجود مکاتب با حد اقل شرائط یکی دیگر از نارسایی ها به مقابل 

است. البته مکاتب پسرانه هم حتماً شرائط  ره هاآن بیچاصحی و حتی موجودیت صنوف و وسائل درسی برای 

قابل پذیرش نمی توانند داشته باشند، ولی آنچه را مطبوعات و تصاویر نشان میدهد به صد ها مکتب دختران در 

ی حت یادشت و روی خاک و زیر آفتاب سوزان قرار دارد که شاگردان صنوف ابتدایی روی گلیم کهنه و وسط 

 روی خاک جمع گردیده و از تخته ای که بر سر چوکی یا روی زمین قرار دارد، یاد داشت بر میدارند.

ده ع طی مسافرتی به واشنگتن، از خانم اشرف غنی «بی بی گل  -روال غنی »در اوایل ماه نوامبر امسال، خانم 

در سفارت افغانستان داشته باشند و سواالتی را در مورد اجتماع  های مقیم خواست تا با او دیداری ای از خانم

افغانی و فعالیت های وی مطرح نمایند. اینجانب فقط پرسیدم که چرا مکاتب پسران در اطراف مملکت حالت و 

دختران راهی مکتب میگردند؟ خانم اول، مثل اینکه  شرایط بهتری را دارا هستند، در حالیکه با تفاوت رقتباری

ً به این نقیصه واقف بود، چون فرمود که این حالت متأسفانه موجود بوده و بیشترین عامل آن  م گیری تصمی دقیقا

 . پناه بر خدا! که در موضوع معارف سهم  مؤثری دارنداستمقامات آن منطقه و خود اهالی 
 

 

نسانی را ادارۀ همان قریه یا ولسوالی با همدستی مردان مقیم آنجا ها مرتک گردیده و یعنی این تبعیض غیر ا

دخترکان مظلوم با شرایط نهایت تأثر آور و غیر عادی گویا به مکتب میروند. البته این هم یک علت ترک تحصیل 

ای بیشمار برای بهبود و عدم ادامۀ آن است که در پهلوی نبود یک صنف درسی و امکانات آن، با اینهمه کمک ه

 معارف در افغانستان حتی سقفی نیست که اطفال اناث معارف در زیر آن تحصیل نمایند. 

 

 پایان

 

 

 

 

 

 


