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 ل کال پورې په ښوونیز نصاب کې پرمختګهـ  ۱۳۹۳څخه تر ۱۳۸۸له 

 وصحبه ومن وااله وبعد:الحمد لله والصالة والسالم علی رسول الله وعلی آله 

ښوونیز نصاب یوه ميل وثیقه او ارزښتمن سند دی چې اغیز یې ځوان نسل په 
                                                                            مستقیمه او عام خلک په غیر مستقیمه توګه په خپل ځان او شاوخوا کې محسوسوي.                                                      

کتابونو د تالیف کار له کړو د دريس او ښوونکي د الرښود ده او اسالمي ز دعمومي 
بشپړتیا، چاپ او توزیع وروسته په عامه توګه د زیاترو هېوادوالو له مثبت غربګون رسه 

                                ه اندیښنه څرګنده کړې ده.                 څه نا څ خو ځینو رسنیو او یو شمېر افرادو مخامخ شو،
زه د ښوونیز نصاب د یو مسؤول په توګه په دې قانع یم او ټینګ باور لرم چې دا نصاب 
د خلکو دی،ګټې او زیانونه یې همدوی ته رسیږي. دهیواد هر وګړی جق لري خپلې 

ته پام اندیښنې او وړاندیزونه له موږ رسه رشیک او په خپلو رغنده نیوکو مو نیمګړتیاوو 
 واړو ي.

                                                                                                                                                                                      
والړې څرګندونې، خو له دې ميل سند رسه سیايس یا تبلیغايت چلند او په حقیقت نه 

ت له رسنوشت جوړونکو مسایلو رسه نه  یوازې له حقیقت څخه تیری دی،بلکې د مل
طحي چلند کول دي. زموږ هیله له هر ایامنداره، هېواد پال او با ضمیره وګړي څخه س

 داده چې له ميل ارزښتمنو مسایلو رسه په غور او فکر چلند وکړي.

(ملیونو  ۹۰( عنوانه کتابونه، په شاوخوا) ۷۰۰)تر اوسه پورې د نوي نصاب څه دپاسه 
ښوونځي د عمر ماشوم نسخو کې چاپ او توزیع شوي.دهر هېواد وال په کور کې د 

نو هرو مرو به د نوي نصاب کتابونه په خپل کور کې ولري.دا کتابونه هغه او د  ،وي
د نوي هغه د کورنۍ غړو کتلی او په اړه یې قضاوت کوالی يش،خو ددې لپاره چې 
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ې په یو ځای له هیوادوالو رسه رشیکې کړو، الندين هيل نصاب ځانګړتیاوې او راتلونکې
 معلومات په لنډه توګه وړاندې کیږي:

 دښوونیز نصاب پیژند ګلوي
نصاب په عريب ژبه که د یو يش د درولو په معنا دی او په اصطالح کې د داسې الرو 

راوړلو کې له مو جودو وسایلو څخه  چارو ټاکل دي چې د مطلوبو  موخو په السته
 اغیزمن کار واخیستل يش.

دريس  ،په دې توګه ښوونیز نصاب له ټولو هغوسرتاتیژیو، ښوونیز پالن، مفرداتو
دريس مرستندویو توکو او د تدریس او نظارت له فعالیتونو څخه عبارت دی  ،کتابونو

 کیږي.چې د ښوونې او روزنې د موخو د ترالسه کولو لپاره پيل 

او اغیزمنه و نډه دريس او  دښوونکي  څرنګه چې په ښوونیز نصاب کې تر ټولو مهمه
 الرښود کتابونه لري،نو زیاتره،ښوونیز نصاب همدغو کتابونو ته ویل کیږي.

 د پراختیا پروسهښوونیز نصاب د 
ښوونيز نصاب د پوهنې موخې او هغو ته د رسېدو الرې چارې او څنګه چې وویل شول: لکه 

 وسايل راپېژين. 

معیاري پروسه داسې وي چې په ټولنه کې د شتو  او پراختیا یز نصاب د چمتو کولود ښوون
 ،اصولو لکه دیني ارزښتونو، فرهنګي دودونو او قوانینو، د ټولنې او د کار د بازار اړتیاوو ته په پام

عقیدوي، اخالقي، ، کتوذهنې او فزیکی ودې ته په  انوپه مختلفو ښوونیزو مرحلو کې د شاګرد
د کچې موخې  او مهارتونو پوهې ،سوادد تامعي علومو کې عباديت، ژبو، ریايض، ساینس او اج

 .وټاکل يش



 

3 
 

ته په  په اونۍ او کال کې د تدریس زمان او وسایل دې موخو ته د رسیدو الرې چارېهمداراز 
د تدریس ښوونیز کمکی مواد، دريس او الرښود کتابونه،  کتو، د مختلفو مضامینو مفردات،

 .او اماده کیږی و میتودونه ټاکلمیتودونه د ارزونې مختلف ډولونه ا

په پای کې دا نصايب موخې، هغو ته د رسیدو الرې چارې او وسایل د معارف نظام ته ورمعرفی 
 کیږي، تر څو ېې هغوی تطبیق او عميل کړي.

 ه درو نه تر لسو کلونو پورې همدا پورته پروسه، د نصاب د نوښت لپاره بیا بیا تکراریږي.ل

 

 د ښوونیز نصاب اهمیت
دا یو روښانه  حقیقت دی چې د ولسونو د معنوي او مادي پرمختګ او سوکالۍ 

 توګه  په ښوونیز  نصاب  پورې تړلی  دی.څرنګوالی په مستقیمه 

په وګړو  کې ډاډ او سکون  او  د  ،په معنوي ډګر کې  په ټولنو کې استقرار او ثبات
ارزښتونو  ساتنه  او انکشاف له مروجو دیني او برشي علومو څخه په مستقیمه توګه  

داسې نور  سیاست،اقتصاد او ،اغیزمن کیږي. دیني زده کړې،ژبه او ادبیات، تاریخ
ټول  برشي علوم  د ښوونیز نصاب په چوکات کې  د ځوان نسل  فکر  او سلوک  په 

داوسني او   ،اجباري  توګه تر  اغیز الندې راويل،چې  په دې ډول  ښوونیز نصاب
 راتلونکي  نسل  د معنوي  شخصیت  د جوړولو  له  الرې  د هیواد  راتلونکی ټاکي.

او  د و لسونو سوکايل،  لکه  د  هیواد  د اوبو  مهارول،د په مادي ډګر  کې  پرمختګ  
کانونو ایستل، د خامو موادو پخول، د کرنې او  مالدارۍ  عرصي کول، سړکونه  او  
ودانۍ جوړول او نویو  معلوماتو  ته  الرسسی  هغه  چارې دي چې  ساینس،تخنیک  

دې  علومو کې د هیوادوالو او معلومايت تکنالوژۍ ته اړتیا  لري. هر څومره  چې  په 
د پوهې  کچه لوړیږي، هغومره  مادي پرمختګ  او  اسانتیاوې رامنځته کیږي. د 
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ساینس  تخنیک  او معلومايت  تکنالوژۍ بنسټ د ښوونځي په دوره کې  د ښوونیز 
 نصاب  په واسطه ایښودل کیږي.

پرمختګ او په دې توګه ویالی شو چې  ښوونیز نصاب  د ټولنې د معنوي او مادي 
سوکالۍ بنسټ جوړوي. که چېرته معیاري ښوونیز  نصاب په سم  ډول  پلی يش، د 
هیواد په کچه په نژدې راتلونکې )له لسو څخه تر شلو کلونو پورې ( کې د ټولو ناخوالو 

 او ناورینو نو  په له منخه وړلو کې عمده او سرت  رول  لوبوالی يش.

 دنوي ښوونیز نصاب د چارو حجم

ي ښوونیز نصاب په دریو برخو : عمومي ښوونو،اسالمي ښوونو)دیني مدرسو( او د نو 
ازبکي،ترکمني،نورستاين،پشه یي،ګجري، شغني او  ،دریمو  رسمي ژبو )بلوچي

( عنوانه، په اسالمي ښوونو کې ۵۴۴واخاين(کې کار روان دی.په عمومي ښوونو کې )
نوانه دريس او د ښوونکي الرښود ( ع۱۹۲( عنوانه او په دریمو رسمي  ژبو کې ) ۴۷۱)

 کتابونه تالیف کیږي.

 دنوي ښوونیز نصاب د کار مخینه 
هـ ل کال د ثور د اوومې له  غمیزې را په  دې  خوا،  څه نا څه تر  درېو   ۱۳۵۷د 

لسيزیو پوري زموږ د هیواد مختلف سکتورونه او د پام وړ  ډګرونه  له  جګړو  څخه  
خه  پاتې شو ل؛ ښوونیز نصاب هم په هیواد کې دننه  له زیامنن  او  له  پرمختګ څ

واردايت  ایدیالوژیو  او له  هیواد څخه  بهر د هجرت له چاپیریال ا و رشایطو  څخه  
اغیزمن و. په سیايس ډګر کې له وروستیو بدلونونو رسه یو ځای  د نصاب نوي  کول  

 د مهمو  لومړتیوبونو  په لیکه  کې شامر شو.
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دورې له رامنځته کیدو  وروسته د نوي نصاب  دسمون چارې  په داسې  د  انتقال
بیا  ،توګه پیل شوې چې لومړی د  ښوونیز  نصاب لپاره  بنسټیز اصول  کیښودل  شول

( کتابونه تالیف، او ورپسې د مدرسو  او ښوونځیو  ۶-۱د لومړنې دورې )
ل.اوس د دې دورو یو  دمتوسطه،ثانوي او  د مدرسو د عايل دورې مفردات ولیکل شو 

زیات شمېر کتابونه تالیف شوي  او  پر پاتې کتابونو کار روان دی، چې تفصیل یې په 
 الندې ډول  دی.

 دښوونیز نصاب د بنسټیزو کرښو ټاکل
هـ ل کال کې کار پیل شو.  د  ۱۳۸۱پر نوي نصاب باندې د لومړي ځل لپاره په 

کې چې  د هیواد له بهر او د ننه څخه  پکې مختلفو ورکشاپونو  او سیمنارونو  په بهیر  
اهداف، ،د ښوونې او روزنې  زیات شمیر متخصصینو  ګډون درلود، ښوونیزه  پالیيس

ښوونیزپالن )د مضامینو تقسیم اوقات( تصویب او د قانوين  پړاوونو له تېرولو څخه  
ل کې په هـ ل کا ۱۳۸۲په نامه په « د افغانستان د پوهنې تعلیمي نصاب »وروسته 

 اتو څپوکې چاپ شو، چې د ښوونیز نصاب د راتلونکو اجراآتو لپاره یې الره هواره کړه.

 دابتدایه دورې دکتابونو تالیف
د پوهنې د ښوونیز نصاب  دچوکات او بنسټیزو کرښو له بشپړولو وروسته د پوهنې 

کا د کوملبیا (د کتابونو په لیکلو پیل وکړ. دې کار د امری ۶-۱وزارت د ابتدایه دورې )
هـ ل کال  پورې دوام و  ۱۳۸۴هـ ل کال څخه تر  ۱۳۸۲پوهنتون  په همکارۍ له 

 کړ، چې  د ښوونیز نصاب کورين  او بهرين متخصصین پکې په کار بوخت وو.
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هـ ل کال کې د کوملبیا د ټیم پاتې کارونه  د پوهنې د وزارت د هغه مهال  ۱۳۸۵په 
هـ ل کال کې  د ابتدایه دورې   ۱۳۸۶شول.  په  د مرشتابه د کار په مهال کې بشپړ

 چاپ او توزیع شول. ،( عنوانونو ته رسیدل ۱۰۰دريس کتابونه، چې  )

 د متوسطه، ثانوي او عايل دورو د مفرداتو ټاکل  
هـ ل کال کې د متوسطه او ثانوي دورو د مفرداتو  په  ټاکلو  او  د هغو  د  ۱۳۸۴په 

 و  پر لیکلو  کار پيل شو.وسعت  او تسلسل  او  اهداف

( تنو په شاوخوا کې  علمي  غړو، یو  پالوی د  ۷۰د همدغه کال  په بهیر کې د )
اردن  شاهي هېواد  ته الړ او هلته یې  د هغه هیواد د ښوونیز نصاب د متخصصینو 

په همکارۍ د عمومي ښوونو له اوم  څخه تر دولسم ټولګي  او د اسالمي ښوونو 
اوم څخه  تر  څوارلسم ټولګي پورې مفرداتو ولیکل. نوموړي مفردات )مدرسو ( له  

هېواد ته له  راستنیدو  وروسته  د سمینارونو  او غونډو  په ترڅ کې تایید شول. په 
دې توګه یې قانوين پړاوونه  ووهل . د ښوونځیو  او مدرسو  مفردات په دوو  ټولګو 

 کې بېل بېل چاپ  شوي دي.

 ثانوي او عايل دورو د کتابونو تالیف  ،دمتوسطه
دعمومي ښوونو او اسالمي  ښوونو د  متوسطه  او  ثانوي  دورو  د کتابونو  پر تالیف 

هـ ل کال کې کار پیل شو. د عمومي ښوونو  د  متوسطه دورې  دريس  ۱۳۸۷په 
 ۱۳۹۰په هـ ل کال کې تکمیل، چاپ او  ۱۳۸۹( عنوانه وو، په  ۹۰چې ) ،کتابونه

هـ ل کال کې ښوونځیو ته توزیع شول. په همدې شمیر د ښوونکي  الرښود کتابونه 
هـ ل کال  کې  پر  ۱۳۹۱هـ ل کال کې تکمیل او چاپ  او په  ۱۳۹۰هم په  

 ښوونکو وویشل شول.
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 ۱۳۹۰عنوانه کیږي، په  ۸۶دعمومي ښوونو  د ثانوي  دورې  دريس  کتابونه  چې، 
هـ ل کال کې  توزیع  شول. د همدې  ۱۳۹۱و چاپ او په هـ ل کال کې تکمیل  ا

دورې  د ښوونکي الرښود کتابونو  تالیف  په  د ې وروستیو  کې  تکمیل  شوی  او له 
هـ  ۱۳۹۲په  ،سیمه ییزې  ارزونې  وروسته  چاپیږي.د پالن  له  مخې به دا کتابونه

 ل کال کې چاپ او توزیع يش.

هـ ل کال کې  ۱۳۹۰( عنوانه کتابونه به ۷۴ورې )د اسالمي ښوونو د متو سطه  د
هـ ل کال کې  ته و  ۱۳۹۲تالیف شول، خو  د  مايل  د الیلو له  امله  یې  چاپ  

هـ ل کال کې  ۱۳۹۲په ځنډیده. د همدې  دورې د ښوونکي  د الرښود  د کتابونو 
 .تکمیل شو

هـ ل ۱۳۹۲ه هم په ( عنوانه دريس  کتابون۶۴) دورېد ثانوي د اسالمي ښوونو  
  .کال کې تکمیل شول

هـ ل کال کې  ۱۳۹۲په تالیف  په  د همدې دورې  د ښوونکي  د الرښود  کتابونو
، چې په ورپسې زمانه کې د ځنیو تالیف تکمیل او د ځینو نورو له وی ووپیل شکار 

 .لکي دالیلو له کبله انرصاف وشوتالیف څخه د مس

 -ه ۱۳۹۳تالیف  هم ( عنوانه دريس کتابونو  ۷۲د اسالمي ښوونو د عايل دورې د )
 ل کال تر پایه تکمیل شو.

 نوی ښوونیز نصاب اداري تشکیل  او پکې بوخت کدرونه  د
یوه  برخه  له دولتي تشکیل  او رسمي علمي نوي ښوونیز نصاب د ادارې   د

په څلورو  و( تنو په شاوخوا کې  علمي غړ ۱۰۰)د سلو  ېچ ه.و غړو څخه جوړه 
او ریايض او ژبې او ادبیات(کې کار ساینس  ،اجتامعیات ،)اسالمیات سرتو  برخو
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د  ،وغړ  وکبله د دې  برخې زیات لهکار د دروندوايل  او پېچلتوب  ب د. د نصااووک
په حال کې غړو په   و همکارانو  او  د ارتقا يف پروژې له متخصصینو رسه  د ممدانکشا 

 .تر رسه کولوتوګه  کار 

. د دهچې له نړیوال بانک  څخه  متویلی ،هو دویمه برخه  یې انکشايف پروژه 
ل شو. په هـ ل کال کې د پوهنې  وزارت په الرښوونه پی ۱۳۸۷دې پروژې کار په 

( تنه افغاين  سالکاران  په  کار ۲۲۳کې له هیواد څخه  د ننه او بهر  ) لومړي  رس
 وګومارل شول.

، لکه څنګه چې کي  ستونزو  د  موجودیت  له کبلهپه پیل کې  د اداري او لوژستی
دې ترڅنګ له بهر  څخه  راغلو  افغاين سالکارانو ته   کار پرمختګ ونه کړ. د ،الزمه وه

کول کېده . له دې امله پروژه د یو شمېر خلکو له نیوکو رسه مخامخ شوه. معاش ور  لوړ
هـ ل کال کې کله  چې  د پوهنې وزارت رهربي نوې شوه، له بهر  څخه   ۱۳۸۸په  

نصاب  د انکشايف پروژې تشکیل سلو تنو ته  او د ،راغيل سالکاران  رخصت شول
 راټیټ شو .

ل په کال  راټیټ ددې پروژې تشکیل کا ،ته په پام په همدې توګه د پاتې کار حجم
 کمپیوتر کارانو په ګډون دشمېر  ېې کال په اواخرو کېهـ ل  ۱۳۹۱د شو چې  

 ،ډګري لرونکي (PHDکې اته تنه  د دکتورا )په دې ې چ ورسیده.سو تنو  ته و پنځ
لیسانس  د درجې لرونکي   ماسرتۍ د درجې لرونکي او پنځلس تنه  د پنځلس تنه د

 .ووو  ډیزایرنانو رسه په کار بوخت کمپیوتر  کارانو ا ه  یو شمېرلمؤلفین 

 دنوي ښوونیز نصاب  منځپانګه )محتوا(
لکه مخکې چې یادونه وشوه، د نوي ښوونیز نصاب  د چمتو کولو کار د ښوونیز نصاب 
د چوکاټ په جوړولو پیل شو چې  د نوي ښوونیز نصاب  بنسټيز ټکي )پالیيس، 
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ښوونیز او روزنیز سیستم او ښوونیز پالن(یې و  ،ېعمومي، او خصويص موخې،اړتیاړ 
پړ شوي بش مفردات جوړ او دريس او د ښوونکي الرښود کتابونه تالیف شول. ،ټاکل

دا ټولې چارې د یو  منظم اداري سیستم او د نصاب  .کتابونه چاپ او توزیع شول
تفصیل یې په الندې توګه  ، چې یو څهللیکنې د معارصو اصولو په رڼا کې تر رسه شو 

 دی:

د نصاب د کارونو د معیاری او ګړندي کولو په هکله د معارف د 
 وزیر حکم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 د لوی او مهربان خدای په نامه،

گران  ښوونې او روزنې د نظام بنسټ جوړوي او دتعليمی نصاب د يو مهم سند په توگه، د 
 هيواد د نن او سبا نسلونو په علمي او فکري پراختيا او ودې کې مهم او ارزښتمن رول لوبوي.

په حقيقت کې، د هيواد د پوهنې رغنده وده تر ډيرې کچې په سمې پاليسۍ او يو متوازن 
جل جالله د ټينګ ایامن او د  تعليمي نصاب پورې اړه لري؛ داسې نصاب چې پر لوی خدای

اسالم د سپيڅلې دين د احکامو او اصولو پر بنسټ ټينګ والړ وي، د ټولنې د بډای فرهنگ د 
له  مثبتو ارزښتونو او د هيواد ځالنده تاريخ ته په پام د علومو او تکنالوژۍ په ډګر کې د نړۍ

   او هيواد اړتياوې پوره کړي.ګټورو پراختياوو رسه يوځای وده او پراختيا ومومي او د ټولنې 

ه پد وروستيو څو لسيزو ناوړو رشايطو له امله زموږ په هيواد کې د پوهنې د نظام د نورو برخو 
څېر تعليمي نصاب ته هم سخت زيان اوښتی دی. د يوې ټاکلې رغنده پاليسۍ او د يو واحد، 

ې او روزنې سيستم هغسې پرمختليل او متوازن تعليمی نصاب په نشتوايل د افغانستان د ښوون
 وده او پرمختګ، چې ښايي کړې يې وای، ونه کړه. 
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ته دنده ورکړه،  (1)هـ ش کال کې يو ځانگړي کميسيون١٣٨١د افغانستان د پوهنې وزارت په 
چې د هيواد د تعليمي نصاب د چوکاټ په برابرولو پيل وکړي. نوموړي کميسيون د وخت 

رشايطو او امکاناتو ته په پام د هيواد د پوهنې د تعليمي نصاب چوکاټ چمتو کړ چې د پړاوونو 
 لو وروسته د تطبيق لپاره وړاندې شو.تیرو له 

 ديواد د معارف په نظام کې د کمي او کيفي بدلونونو کابو د يوې لسيزې له ترييدو وروسته د ه
 رامنځته کيدو، د ټولنې د رشايطو او واقعيتونو د بدلون، د وخت د غوښتنو، په نړۍ کې د علم

و او او پوهې په بيالبيلو ډګرونو کې د بېساري پرمختگونو او زموږ د گران هيواد د نننيو اړتياو 
اسالمي جمهوريت د پوهنې وزارت وپتيله د تعليمي نصاب لومړيتوبونو له مخې د افغانستان د 

پر چوکاټ )د پوهنې پالييس او موخې، ښوونيز پالن او د زده کړې او ارزونې سرتاتيژي( هر 
 اړخيز نوی نظر وکړي. 

ل کړ ر ددغه کار د رسته رسولو لپاره د الندې پوهانو او ماهرينو په گډون يو کميسيون ته دنده و 
 شوه: 

رستيال عبدالظاهر گلستاين، د تعليمي نصاب د پراختيا او دريس کتابونو لوی لف ممؤ د رس 
 رئيس،

 د رسمحقق مرستيال دوکتور شريعيل ظريفي، د دريس کتابونو د تاليف د پروژې رئيس،

 استاد حبيب الله راحل، د تعليمي نصاب په چارو کې د پوهنې د وزارت د مقام سالکار، 

تعليمي نصاب د رياست علمي غړی او د ساينس د برخې رسمؤلف گل احمد ساغري، د 
 مسؤول،

 پوهندوی فضل هادي وزين، سرتسالکار او د تعليمي نصاب د رياست د علمي هيئت غړی، 

                                                           
 کړی وو: د تعليمي نصاب د طرح او تدوين په کميسيون کې الندې اشخاصو گډون 1

لف مؤ رحامن حکيم، پوهنمل نظر محمد کاريار، پوهندوی رحيم بيگ يعقويب، رس  ، پوهاند گليلف عبدالنبي واحدمؤ رس  
نيس يونس، استاد حيات الف مرستيال الحاج محمد مؤ لف محمد عثامن عزيزي، د رس مؤ لف مرينقيب الله، رس مؤ امان الله، رس 

 الله عثامين او سيف الرحمن اشنا،
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 رسمؤلف مرينقيب الله، د تعليمي نصاب علمي غړی،

 رسمؤلف عبدالغياث غوري، د تعليمي نصاب علمي غړی،

 اب علمي غړی،رسمؤلف محمد انيس يونس، د تعليمي نص

 استاد عبدالرفيع کابيل، د پوهنې وزارت په علمي شورا کې د ژبو د برخې علمي غړی، 

 مؤلف محمدباقر جعفري، د تعليمي نصاب علمي غړی او د جعفري فقهې د برخې مسؤول،  

 استاد حيات الله عثامين، د تعليمي نصاب علمي غړی، 

 ي هيئت غړی،استاد سيدمحمود خليق، د تعليمي نصاب د علم 

 د رسمؤلف مرستيال علی الله جليل، د دريس کتابونو د تاليف رئيس، 

 مؤلف فيض الله فايز، د تعليمي نصاب د ريرسج او ارزونې رئيس، 

 مؤلف فروزان خاموش، د تعليمي نصاب علمي غړې،

 مؤلف مريم منزه کوهستاين، د تعليمي نصاب علمي غړې، 

 د تعليمي نصاب علمي غړی، د مؤلف مرستيال عبدالعزيز عمر، 

غالم سخي وکيلزاده يورتداش اندخويي، په تعليمي نصاب کې د افغانستان د برش د حقوقو د 
 خپلواک کميسيون استازی.

نوموړي کميسيون په بيالبيلو غونډو کې د تعليمي نصاب د اډانې )چوکاټ( ټولې خواوې، 
او روزنيزه سرتاتيژي او د تدريس او زده  لکه: د پوهنې پالييس او موخې، ښوونيز پالن، ښوونيزه

کړې د سرتاتيژيو اساسات مطالعه او نوی نظر يې پرې وکړ. د اسالم د سپيڅيل دين له 
عقايدو، ارزښتونو او احکامو څخه په الهام او د افغانستان د اسالمي جمهوريت د اسايس قانون 

و فرهنگي شتمنيو او د ټولنې د او د پوهنې د قانون په رعايت او د گران هيواد د تاريخي ا
بنسټيزو اړتياوو، واقیعتونو او لومړيتوبونو ته په پام او په سيمه او نړۍ کې د ښوونې او روزنې په 
برخه کې د مثبتو او گټورو نوو تجربو او برياوو څخه په استفادې يې د پوهنې د تعليمي نصاب 

 ل.ې سرتاتيژی تدوين کړ چوکاټ، نوې پالييس، ښوونيز پالن او د ښوونې او روزن
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د علمي کميسيون کار په هغه غونډه کې تر هر اړخيز بحث او څېړنې وروسته تصويب شو،چې               
د ميل شورا د دواړو مجلسونو )وليس جرگې او مرشانو جرگې( او د عاملانو شورا د غړو او يو 

او د کابل پوهنتون او د شمري پوهانو، متخصصيونو، د افغانستان د علومو اکاډمی د غړو 
 ښوونې او روزنې د پوهنتون د يو شمېر استادانو په گډون جوړه شوې وه. 

د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهنې وزارت په داسې حال کې، چې د تعليمي نصاب 
، ښوونيز پالن او د افغانستان د پوهنې د نظام د ښوونې او روزنې د يسچوکاټ، د پوهنې پالي

ۍ تطبيق او رسته رسول د افغانستان گران ملت ته سرته ميل بريا بويل، ددغه سرت کار سرتاتيژ 
په رسته رسولو کې د هيواد د پوهانو او عاملانو له کار او زيار څخه د زړه له کومې مننه او له 

لوی خدای جل جالله څخه د هر يو لپاره د اجر هيله کوي. هيله ده د تعليمي نصاب د 
را پيل کېدا د افغانستان معارف نوي پړاوونه ووهي او ال وغوړيږي. زموږ د گران چوکاټ په ښه ت

هيواد د نن او سبا د نسلونو ښوونه او روزنه په داسې ډول رسته ورسيږي چې په ټولو مادي او 
معنوي ډګرونو کې د خپلواک، سوکاله او پرمختللې افغانستان د هراړخيزې ودې او پراختيا 

 ن او عرصي معارف ټولو اړتياوو ته ځواب وويلی يش. لپاره د يو متواز 

 ومن الله التوفیق

 فاروق وردک

 د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهنې وزير

 

 مفردات او د هغو تصویب 
د ښوونیز نصاب په چوکاټ کې د ټاکل شوو موخو  او ښوونیز پالن پر بنسټ د ښوونیز 

-۱نصاب  د مضامینو مفردات ټاکل کیږي. دښوونې  هرې دورې: د ابتدایې لومړۍ)
رو ته اهداف، د ( دو ۱۲ـ۱۰( او ثانوي )۹ـ۷متوسطه ) ،( ۶-۴(، د ابتدایې دویمې )۳

وې )قا بلیتونه( ټاکل شوي. یعنې په هره دوره سرتاتیژي او  تر پام الندې وړتیاتدریس 
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کې په  بېال بېلو  مضمونونو، لکه  د اسالمیاتو، ریايض،اجتامعياتو او ژبو کې د زده 
 کوونکو د زده کړې او مهارت پولې او بریدونه څرګند شوي دي.

لپاره  د زده کوونکو عمر ته په  پام، مضمون ته په ښوونیز پالن دې موخو  ته د رسیدلو 
)تقسیم او قات ( کې د ور کړل شوي وخت، د زده  کوونکي پخوانیو او راتلونکو  
معلوماتو )عمودي تسلسل( او همدا راز په یوه  ټولګي کې  په افقي توګه د ټاکل شوو 

و موضوعات په څپرکو  او موضوعاتو پر بنسټ مفردات جوړیږي.د مختلفو مضمونون
 لوستونو   و یشل کیږي.

په علمي او تخنیکي مسایلو  کې  د ګاونډیو او  پر مختللو  هېوادونو له تجربو  او بریاوو  
څخه  کار اخیستل اړینه خربه ده، خو دا رشط  په کلکه په پام کې  نیول کیږي چې 

 ټکر کې نه وي.زموږ له دیني، ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو رسه  به په 

مختلفو علو مو د متخصصانو له خوا مفردات تسوید  کله چې په دې توګه د نصاب د
. په دې ميل مجمع کې اره یوې ميل مجمع ته وړاندې کیږييش، د غور او تصویب لپ

په پارملان کې د خلکو  یو شمیر استازو او د نظر   ،د ښوونې او روزنې د ډګر  پوهانو
بلنه ورکول  کیږي او له اوږدو  خربو اترو  وړاندیزونو او  اصالحاتو  خاندانو ته  د ګدون

 وروسته د تعلیمي  نصاب منت او  مفردات  تصویبیږي.

د او سنیو مفرداتو په اړه  دا کار  تررسه  شوی. د پوهنې د نوي تعلیمي نصاب مفردات 
په یوه  سیمنار کې  تصویب شول  چې د پا رملان د اړوندو  پړاوونو  له تېرولو وروسته 

د  ،د علومو د اکاډمۍ یو شمیر پوهانو ،د پوهنتونو یو شمېر استادانو ،یو شمیر غړو 
ښوونکو یو شمېر استازو او د ښوونې او روزنې د ډګر  یو شمیر پوهانو او مینه والو پکې 

 ی و.ګډون کړ 

 تالیف او ورپسې پړاونه
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د مفرداتو له تصویب څخه  وروسته  د نصاب کتابونه د الندې پړاوونو په وهلو 
 تکمیلیږي:

  تالیف پړاود 
ه رامنځته کیږي او زیات نصاب د کتابونو دا  خورا مهم پړاو دی، چې  د کتاب اډان د

  ؛ په داسې توګه چې  په هر دیپارمتنت کې وړ متخصصین په ګروپي او یاوخت نیيس
منځپانګه یې د څانګې  انفرادي توګه د تصویب  شوو مفرداتو پر بنسټ کتابونه لیکي،

 د غړو له خوا بډایه او  د اډیت پړاو ته وړاندې کیږي .

 ایډیټ پړاو  د 
 د نصاب هر کتاب له ایتدایې  مسودې لیکلو وروسته له څلورو ایدیتونو څخه تیریږي:

وز او پرنت څخه وروسته د اډیت لپاره  لیکل شوی کتاب له کمپ لومړی علمي ایدیت:
یو مسلکي لوړ پوړي متخصص ته سپارل کیږي چې د علمي محتوا له مخې یې کره 
کړي. که د ځینو  اصالحاتو  وړاندیز یې کاوه، له مؤلفینو رسه  په اتفاق هغه اصالحات 

 پکې راوړل کیږي.

ژبې دیپارمتنت ته له علمي ایډیټ څخه وروسته کتاب د اړونده  :دویم ژبنی ایډیت
تیر په څیر د اصالحاتو  استول کیږي، هغوې یې د ژبې له مخې  کره کتنه کوي، او د

 وړاندیز پکې کوي.
د نصاب تالیف شوي  ټول کتابونه  د اسالمیاتو  دریم له اسالمي پلوه  ایډیټ:

څانګې ته استول  کیږي، هغوی یې  د اسالمي اصولو  او  ارزښتونو له مخې  ګورې او 
 زمې الرښوونې پکې  ځای په ځای کیږي.ال 
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په دې ایډیټ کې کتاب په هر اړخیزه توګه  څلورم فرهنګي  او سیايس ایډیټ:
 نو هغه  اصالحات پکې  راوستل کيږي. ،کتل کیږي

څرنګه چې په کتاب  کې  عمده  زیار  دمؤلف په غاړه وي،نو  د ایډیټ په هر  پړاو کې  
 لف له موافقې وروسته عميل کیږي. که کوم  اصالحات ګڼل کیږي، مؤ 

د هر کتاب په پیل کې یو جدول  اچول کیږي . په دې  جدول کې : د ډیزاین پړاو
هر کتونکي ته جال ځای په نښه شوی . د منل شوو سمونونو له اعامل وروسته په دې  

شوي کیږي . وړاندیز  یدونه او السلیکونه  اخیستلجدول کې د مختلفو ایدیتورانو تای
سمونونه په کتاب کې  ځای په ځای او کتاب د ډیزاین دیپارمتنت ته سپارل کیږي. 

د مؤلفینو په سال او مشوره  ،د ډیزاین څانګه نوو او منل  شوو نړیوالو معیارونو ته په پام
 کتابونه ډیزاینوي.

 )ساحوی ارزونه )فیلد تست 
خوا تر دې چې په وروستۍ بڼه پ ،له پورته پړاوونو وروسته  د ښوونیز  نصاب کتابونه 

چاپ يش، یو شمېر نقلونه او کاپیګانې یې د هیواد  په  مرکز او د ځینو والیاتو  په یو 
شمېر  ښوونځیو کې تر عميل ارزونې الندې نیول کیږي . په عادي حاالتو کې  ښایې 
 کتابونه په تجربوي ښوونځیو کې له شپږو  میاشتو څخه تر  یو ښوونیز کال پورې په

 ازمایښتي ډول تدریس يش.

نګوالی ښوول کیږي، و خت په وخت ارې له خوا ښوونکو ته د تدریس څر د نصاب د اد
د کتاب ستونزې او منګړتیاوې له زده کوونکو   ،د تدریس عملیه  ارزول او څارل کیږي

ښوونکو او آن له والدینو  څخه په فورمو کې  په  منظم ډول را ټولې او اړونده 
تونو  ته سپارل کیږي. د راټولو شوو معلوماتو له مخې کتابونه سم او چاپ ته دیپارمتن

 استول کیږي.
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 د چاپ او توزیع پړاو 
د فیلد ټست د پړاو له تېرولو وروسته د کتابونو یو ه یوه کاپي مؤلفینو ته ورکول کیږي، 

ې څانګ له پوره قناعت وروسته ـ د الیحې مطابق ـ مؤلف هر ه پاڼه السلیک کوي. د
مرش د کتاب  په پای کې یوه  کاپي له کمپوټري نقل )سافت ( رسه یو ځای د پوهنې 
وزارت د خپرونو ریاست ته سپارل کیږي. دخپرونو ریاست  د تدارکاتو  له  ریاست رسه 

 مخ بیایې. یو ځای د چاپ چارې پر

 ریاست ته استول کیږي.شویو کتابونو یوه منونه  د نصاب له چاپ وروسته د چاپ 
ړوند مؤلف یې د چاپ  او صحافت څرنګوالی ګوري. د هغه له تایید وروسته  یې  د ا

 چاپ  چارې تکمیلیږي او د خپرونو د ریاست له لوري په مکتبونو ویشل کیږي.

 مي نصاب ځانګړتیاوېید نوي تعل                           
دولت د اسالم د ( ماده کې راغيل: ۴۵د ښوونیز نصاب په اړه د اسايس قانون په )

واحد  ،سپېڅيل دین  د حکمونو او ميل فرهنګ پر  بنسټ او  له علمي اصولو رسه سم
 تعلیمي نصاب طرح او تطبیقوي.

دیاد شوي حکم پر بنسټ د ښوونیز نصاب د دريس کتابونو دتالیف ریاست درې اصله  
رې اصله په ميل او معیاري وي. دا د ،په پام کې نیيس : ښوونیز نصاب باید اسالمي

 الندې توګه په  پام کې  نیول شوي دي.

 نوی ښوونیز نصاب اسالمي نصاب دی 
د ښوونیز نصاب په لیکلو کې  پوره  هڅه شوې چې محتوا یې د اسالم  د مبارک دین 
له ارزښتونو رسه   پوره  سمون  ولري او هیچ ډول ټکر وررسه ونه لري؛ نه په رصاحت 
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 نه  په  ټولنیزو  علومو کې  او نه  هم په  ساینيس علومو ،او نه په اشاره او  کنایه کې
 کې.

د الله تعالی په فضل او کرم رسه د دې رشط پوره کولو موږ ته هیڅ ډول ستونزه نه ده 
جوړه کړې او نه د هغه له امله د کار په بهیر کې  له کوم خنډ رسه مخامخ شوي یو. 

اسالم دین د الله تعالی   نوي او دطبیعي علوم د الله تعالی تکویني  قوانین بیا
 ترشیعي قوانین . د دوی تر منځ هیڅ منافات نشته.

 نوی ښوونیز نصاب ميل دی 
د نصاب په لیکلو کې  د هیوادوالو  کلتور او  ميل عنعناتو  او دودونو ته بشپړ درناوی 
شوی، د مثبتو مفاهیمو مالتړ شوی  او پوره هڅه شوې له  بهرين بې ګټې فرهنګ او 

 دودونو  څخه نصاب اغیزمن نيش.

دواړه ميل ژبې په افغاين ټولنه کې  په  مروجو کلامتو  او  اصطال حاتو رسه  لیکل 
پښتو  او دري  له عريب  ژبې  ،د ژبو  د تکلفي  سوچه کولو  هڅه  نه ده شوې ،شوې

ي، اغیزمنې دي، د عريب ژبې له مروجو  کلامتو  رسه  ښې  ښکاري او خوند وررسه  کو 
وخه  سوچه کولو  په  مد ژبو  د  ،نو ځکه مو له  دې څخه ډډه کړې چې په هیوادوالو

 پیژانده کلامت او اصطالحات وروتپو.نوي او نا

شخړې په نوي ښوونیز نصاب کې هڅه  شوې  چې ميل یووالی تامین ا و ټینګ يش،  

وړلو  لپاره  د سوله   او ورور وژنې بدې وګڼل يش، د اختالفاتو  او  توپیرونو د له منځه 
ییزو الرو  چارو الرښوونه ويش او زده کوونکي پر دې  اصلونو وروزل يش.  پر ميل 
تشخیص او افغاين ځانګړتیاوو باندې تاکید شوی، له هجرتونو  وروسته ځوان نسل 

خپل  ویاړونه باید  ،دې ته متوجه  شوی چې افغانان په تاریخ کې ویاړلی ملت دی
 ور کړي.وسايت او وده 
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د هیواد پالنې او ميل ګټو  خوندې کولو  روحېې ایجادولو ته په نصاب کې پوره پاملرنه 
هجرت او کورنیو جګړو  اغیز ته په پام ځوان نسل دې ته اړتیا  ،شوې؛ ځکه د جهاد

لري چې له هیواد او  هیوادوالو رسه  په مینې کولو وروزل يش او د ورانۍ او بربادۍ 
و هیږي. د اسايس قانون د دري  څلویښتمې مادې د حکم پر بنسټ او په تاوانونو و پ

د ميل  وحدت  او ټولنیز عدالت  د تامین په منظو ر د ښوونیز  نصاب اداره په دریمو  
واخاين او شغناين(  ،ګجري ،ترکمني، نورستاين، پشه ېې ،ازبکي ،رسمي ژبو )بلوچي

د هر  ټولګي لپاره د محيل ژبو  یو  هم له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې
کتاب لیکي، ترڅو زموږ هیواد وال په خپلو ژبو له لیک  لوست څخه بې برخې پاتې 

 نيش.

 نوی ښوونیز نصاب معیاري دی 
اري کولو عنارص خورا زیات دي چې د ځای په تناسب یو څو ته ید نوي نصاب  د مع

 ېې په الندې توګه اشاره کیږي:

نوی ښوونیز نصاب د مفرداتو له مخې د سیمې له نصابونو رسه   :هر اړخیز مفردات
ځکه مفردات ېې د نړۍ په کچه د ښوونې  او روزنې د  ،ډیره بریده برابر دی تر

 متخصصینو  په همکارۍ او سال جوړ شوي.

چې د نړۍ هیوادونو ته د لوړو زده کړو  لپاره ځي، د  ،زموږ د دولسم ټولګي فارغان
 له ېې ستونزې هوارې دي.سند معادلې په هک

مفردات عمودي او  د نوي نصاب :اتو  تر منځ عمودي او افقي تسلسلد موضوع
نیو او راتلونکو ټولګیو اپه هر مضمون کې د زده کوونکو د پخو  .افقي تسلسل لري

موضوعات په پام کې نیول شوي او همدا ډول په افقي توګه  په یو ټولګي کې د لوستل 
د بیلګې په توګه  ،منځ اړیکه په پام کې نیول شوې موضوعاتو تر کیدونکو مضامینو د
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د کیمیا او فزیک معادلې هر ټولګي ریايض داسې لیکل شوي چې د هغه ټولګي  د
 لونه  حل کړای يش.او فورمو 

 activeنوی ښوونیز نصاب د زده کړې په فعال میتود ) :د تدریس فعال سیستم
learning method)   لیکل شوی، دا نصاب نه استاد محور او نه شاګرد  محور دی، 

ننه فعالیتونه ېې په  ښوونکو او زده کوونکو  داسې ویشل شوي،  بلکې په تولګي کې د
 چې دواړه  فعال وساتل يش او د درس  په پخولو کې دواړه لوري ونډه  ولري. 

ر لو ست په پای کې د نویو دريس کتابونو د ه فعالیتونه، مترینونه او ارزونې:
چې  د درس  ،توضیحات او ارزونې ځای پرځای شوي ،مترینونه ،مناسب فعالیتونه

 اهدافو ته په رسیدلو کې پوره اغیز لري.

ز نصاب ید ښوون م او ټاکل شوي وخت تر منځ مناسب انډول:جد درسونو د ح
ن شوې او عییمتوسطه او ثانوي دورو لپاره عامې موخې ت ،په چوکات  کې د ابتدایه

لپاره د هر  مضمون په  اونۍ کې دريس ساعتونه ټاکل   موخو ته د رسیدوهمدې 
شوي. د دريس کتابونو د محتوا حجم د هغو کتابونو د  دريس  ساعتونو په انډول 

نو په   ،( اونۍ دی۲۸لیکل شوی. دې ته په پام چې دريس  کال له رخصتو یو پرته )
 ( ځله تکراریږي.۲۸ساعت په کال کې )تقسیم اوقات کې هر دريس  

پوهیږي  چې په دې و ،د ښوونکي الرښود  کتابونو کې ښوونکو ته ځانګړي هدایات شته
ترڅو  د دريس کال په اوږدو کې  ،هر درس په  څومره وخت کې باید تدریس کړي

 کتابونه پای ته ورسوي.

مشتمل دی : دريس نوی نصاب په دوه ډوله کتابونو  ښوونکي الرښود کتابونه: د
لومړي ځل دی چې زموږ په هیواد کې د ښوونکي . دا معلم الرښود کتابونه کتابونه او د

لپاره الرښود کتابونه لیکل کیږي. د ښوونکي الرښود کتابونه له استادانو رسه د دريس 
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اضايف معلوماتو او ارزونه کې مرسته کوي. په الرښود کتاب کې د  ،کتاب په تدریس
ښوونکی د تدریس په عملیه کې له  .ابونو مترینونه او پوښتنې حل شويتدريس ک

 الس څخه نیيس او د دريس ساعت په هر پړاو  کې وررسه مرسته کوي.

و د هر لوست لپاره د پوهې، مهارت اد نوي نصاب  د کتابونو  :درې ډوله موخې
کوونکي  . دا هم  له ښوونکي رسه مرسته کوي څو  زدهذهنیت موخې ټاکل شوي

 وارزوي چې تر کومې کچې یې اهدافو ته  ځانونه رسويل دي.

د نوي نصاب د کتابونو په ډیزاین کې هڅه شوې چې زړه راښکونکي  :ښکلې بڼه
ی پر ځای اضوع په اړه جالب  تصویرونه پکې ځمو  رنګه ډیزاین او چاپ شوي. د وي،

 دي او د سیمې په کچه  له  نصابو نو رسه سیايل کوي.

نو ویالی شو چې  پخوانی نصاب   ،او پخوانی ښوونیز نصاب رسه  پر تله کړو که نوی
یوه  ښار  ودانول دي او نوی نصاب هغه ښار ته  پاتې کیږي چې  د  په خپل رس د

پالن له  مخې ودان  شوی وي. کیدای يش  ځینې مضامین په دواړو کې په  کمزورې  
او د نقشې . په خپلرسي  معلومات ولريبڼه  و موندل يش  او ځینې  نور  بیا مناسب  

، خو د نقشې انیو په  اړه  د ښو  او  ناخوښه  تصور  کیدلی يشو مطابق  ښارونو کې  د 
ر  ډیر امتیازونه لري او که  کومه ودانۍ پکې  ناخوښه او اپر بنسټ ودان شوی ښ

 دی.هغه بدلیدالی يش، د نوي نصاب څرنګوالی هم همدې ته ورته  ،نامناسبه وي

 

 

 

 



 

21 
 

 

 

 منیګړتیاوې
 ه پوره توګه رسه له دې چې نوي ښوونیز نصاب ته د شتو  امکاناتو په محدوده کې  پ

، د شوېې کچې ګټه اخیستل خه  تر  لوړ د شتو پوهانو  له وخت  څ ،پاملرنه شوې
د پروژې د انکشاف  ،شوې م کې  نیولاپه پنویو اعضاوو په جلب کې  د هغوی وړتیاوې 

، د نصاب چارې له پالیسۍ او شويپه  اداره کې  د مکافات او مجازات اصول کارول 
یو معقول او منل شوي تالیف، ایډیټ او ډیزاین پورې په  ،پالن څخه نیولې تر مفرداتو

ه الندې توګه ، خو له دې رسه رسه څه نا څه منیګړتیاوې هم شته چې پوېنظم روانې 
 ځینو  ته اشاره کیږي:

 د محتوا او کمپوز له مخې د اشتباهاتو امکان .1

بیا  رسه له دې چې د ښوونیز نصاب کتابونه په پوره پاملرنه  لیکل او کمپوز شوي، خو
 شتون امکان نه ردوو. خطاوو د ېې هم په ټیټه کچه په محتوا او کمپوز کې د

دريس او یا د ښوونکي الرښود کتاب باید په  درېو  ،له معارصو نړیوالو معیارونو رسه سم
کلونو کې د یوې ډلې ماهرو لیکوالو له خوا و لیکل يش، خو  د کار د حجم د ډیرښت 

د نصاب کتابونه  په لنډ و خت  کې ولیکل شول، د  ،او د امکاناتو د نه شتون له کبله
 رکړل شوی.و و و نصاب متخصصینو ته  له نړیوال  ستندرد رسه  سم  وخت  نه 

په شخړو او جګړو چې کیږي کاله  څلویښت ،ته  یواالمل ېې دادی چې  موږ وروسته پ
 ، وکړو او ملت  باید  نور په انتظار  کې پرې نږدويفبوخت وو، اوس باید د تېروخت  تال 

هـ ۱۳۹۳هـ ل کال څخه تر ۱۳۸۸نو  د نصاب  د تالیف چارې په بیړه پرمخ والړې، له
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کتابونه تالیف شول، رسه له دې چې د نصاب په عنوانه  سلګونهل کال پورې 
( تنه علمي غړو ۶۰پرمختیایي پروژه کې د دې کلونو په جریان کې په اوسط ډول  )

که هر  ،خو هغه  کار  چې په بیړه ويش ،څانګې همکارانو شتون درلود کمپیوتر د او د
 څومره احتیاط هم پکې  ويش، له اشتباه څخه خوندي نه وي.

 نکو کمښتمسلکي ښوو  .2

مسلکي ښوونکو کمښت یوه عمده ستونزه ده  چې د نوي نصاب د پيل کولو په  د
وړاندې خنډ جوړوي، په څانګړې توګه د ریايض او ساینس په مضامینو کې دا مشکل  

 ډیر تر سرتګو کیږي.

اوس مهال چې د نوي نصاب د کتابونو په اړه  ځینې شکایتونه او ګیلې 
ایتونو جرړې د ښوونکو په مسلک او مطرح کیږي. د  دې زیاتو شک

. زیات شمیر ښوونکي په خپل مضمون باندې په نه برالسۍ کې ښخې دي
مسلک کې له الزم ځواک څخه برخه من نه دي  او  که ځینې یې پر خپل مضمون 
براليس هم وي، هغوی په همهغه زاړه نصاب واکمن وو، نوی نصاب ځانګړی کوښښ 

 او هڅه غواړي. 

حل په دې رسه کیدای يش چې د ښوونکي په روزلو  د دې ستونزې 
کې  جدي هڅې ويش. د دې کار  د تررسه کولو  لپاره ښآیې د پوهنې 
وزارت په چوکاټ کې  د ښوونکي او د ساینس  مرکز ریاستونه خپلې 

 هڅې ګړندۍ او اغیزمنې کړي.
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د حل دویمه  الره دا ده چې  محرتم ښوونکي ځانګړې هڅې و کړي 
خذونو  په مرسته پر خپلو  ي الرښود کتابونو او نورو مااو د ښوونک

 مضامینو ځانونه براليس کړي.
علم کچه دې راټیټه  کتابونو  د نصاب د خو هیڅکله هم دا سم  وړانډیز نه دی چې د

که بیا له نړیوال ستندرد څخه راټیټیږي او  زموږ د فارغانو په علمي او مهاريت ځيش؛ 
 وړتیاوو منفي اغیز کوي.

 

 

 د کتابونو د شمیر کوالی او په وخت نه رسېدل .3

بله ستونزه چې زده کوونکي  وررسه مخامخ دي، هغه د نوي نصاب د کتابونو د شمیر 
کموالی  او  زده کوونکو  ته  د کتابونو په وخت  نه رسیدل دي. دا ستونزه دوه مهم 

 الملونه در لودالی يش:

نی نصاب لغو شو، نو باید د معارف ټولو  پخوا ،لومړی دا چې د نوي  نصاب  په راتلو
زده کوونکو  ته نوي کتابونه ورسیږي او  پخواين کتابونه ونه کارول شی. دا یو فوق 

و و کتابونو څخه کار اخیستل کیده االعاده حالت دی، ځکه پخوا به له زړو او نوو دواړ 
 په حالت کې باید یوازې نوي کتابونه توزیع يش.نوښت نصاب د بنسټیز  د

 نصاب نه پيل کېدل  د .4

په ډیرو ښوونځیو کې نصاب پوره نه پلی کیږي. دا کار د زده کوونکو په  راتلونکو  
اغیز  کوي؛ ځکه د هر ټولګي معلومات د پخواين ټولګې  مختګونو خورا  بدپر 

پرمعلوماتو والړ وي. که نصاب په سم ډول پلی نيش، نو  د موضوعاتو تر منځ تشه 
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راځې؛ د تسلسل  ځنځیر پرې کیږي او زده کوونکي  په راتلونکو ټولګیو کې، لکه 
 ی.السه کوال  هغسې زده کړه نيش تر ،څرنګه چې ښایي

دا ستونزه د نظارت په پیاوړتیا او د مکافات او مجازات سیستم په فعال ساتلو د حل 
 ،وړ ده. همدا راز په راتلونکې کې  کیدای يش د حل یوه الره دا هم و ي چې په شپږم

نهم او دولسمو ټولګیو کې ميل امتحان واخیستل يش چې د ارزونې سیستم له محيل 
 سیالۍ زمینه برابره يش. رف کې دڅخه ميل ته  واوړي او په معا

 ات خپرولمنفي تبلیغپه هکله بې بنسټه  نصابد  .5

نصاب په رهربي کې محمد ارشف غني د حکومت په دوره کې د  ډآکټرچې د له ک
 کبله، هڅه وشوه د معارف د تیر بدلون راغی، د شخيص سلیقو او سیايس دالیلو له

ناکاره وښودل يش، نصاب هم څې ېې او هپوښتنې الندې ونیول يش، ټیم کارونه تر 
بې بنسټه سرته الس ته راوړنه وه، د معارف نوي ټیم په دې لړۍ کې د نصاب په خالف 

باید د شخيص ه کاوو چې دا ميل اغیزمنه وثیقه نتبلیغات وکړل، دې ته ېې پام  منفي
باندې ، هڅه وشوه د نصاب کتابونه له ریاست نه د ه يشناو سیايس موخو ښکار 

پارل يش، خو د نصاب د غړو له جدي عکس العمل رسه مخامخ شخيص سلیقو ته وس
 شول، او له منفي تبلیغاتو پرته، د دوی هڅو عميل او واقعي اغیز نه درلود.

 راتلونکې هیلې  
ې شوې، په معقوله توګه  پر الر  برابر  ېد الله جل جالله په فضل د هیواد د نصاب چار 

پآلیيس،ښوونیز پالن او مفردات منطقي چوکاټ ته سم شوي،که په وړو  وړو  ،اهداف
ختګ چارو په پرم نصاب د خامۍ وي  هغه د تدارک وړ دي او دمسایلو کې  تیروتنې او 

 منګړتیاوې له منځه یو وړل يش. ييکې داسې پړاوونه شته چې جز



 

25 
 

ځینو اړتیاوو ر ورځ په ورځ پر اختیا مومي او د و ښوونیز نصاب پر یو حال نه پاتې کیږي، 
د یو ښه  ،رواو ميل ارزښتونو له مخې پیاوړی کیږي . له لو ی الله جالله څخه هیله ل

خواخوږي افغان او د پوهه او ماهر ه زده کوونکي د روزلو له الرې هغه سرت  ،مسلامن
 چې د ځینې راتلونکي هېلې په الندې توګه په ګوته کیږي. ،هدف

نصاب  د  دپه نړۍ کې : ر پرمختګد ښوونیز نصاب نو  ،لومړۍ هیله
و هېوادونو کې دا د نړۍ په ډیر  ي،و له پسې توګه  په مخ روانې پرمختګ چارې په پر 

ي د دورې د نصاب دود دی چې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځ
 پړاوونو ویيش: وکتابونه پر څلور 

ه یو کتاب کار  پیل کیږي او تر پ( . هر کال د هر پړاو ۱۲ـ۱۰(او )۹ـ۷(،)۶ـ۴(،)۳ـ۱)
وی کیږي، درې کلونو دا پیل شوی کتاب تکمیلیږي. د هرې دورې یو کتاب هر کال ن

اووم او لسم ټولګیو کتابونه نوي يش، په   ،د بیلګې به ډول که یو کال د لومړي، څلورم
اتم او یوولسم ټولګیو کتابونه نوي کیږي او په دریم  ،پنځم ،ورپسې کال کې د دویم

نهم او دولسم ټولګیو کتابونه تجدید نظر کیږي. دا تجدید  ،شپږم ،کال کې د دریم
په کتابونو کې معلومات ابډیت کیږي، عمده او بنسټیز بدلون پکې  نظر جزیی وي،

 نه راځي.

 البته دا بدلونونه د ،موږ به هم په راتلونکې کې په کتابونو کې مثبت بدلونونه راولو
 منظم او پر له پسې کار په پایله کې رامنځته کیږي.

وي: د ښوونیز نصاب اداره دوه ریاسته لري او دوه عمده چارې تررسه ک
د کتابونو د تالیف ریاست او دویم د پلټنې او تحقیق ریاست. د تالیف ریاست ،لومړی

خپل کتابونه وخت  په وخت ګوري او منګړتیاوې ېې په نښه کوي. د ریرسچ ریاست 
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خپل راټول کړي معلومات د کتابونو د تالیف ریاست ته سپاري او هغوی ېې په بیا 
 وړي. ستونزې له منځه وکتنه کې  کاروي ا

 پوه او ماهر  زده کوونکي روزل:  ،هیواد پال ،دویمه هیله د مسلامن
ګړي مسلامنان دي، نو د ښوونیز نصاب په جو ړلو کې  دې څرنګه چې زموږ د هیواد و 

 اصل ته په کلکه پاملرنه شوې ده . 

همدا راز د دې لپاره چې د هیواد او هیوادوالو په سو کالۍ ا و نېکمرغۍ کې د ټولو 
مینې  احساس او له  نو نصاب په تالیف کې له هیواد رسه د ،نیکبختي نغښتې ده

 ه  د پیوستون اصل په کلکه په پام کې نیول شوی دی.هیوادوالو رس 

چې  په نصاب کې  د پوه او ماهر زده کوونکي روزل دي ،او درېمه موخه
او فعالیتونو مهمه ورته ډیره هڅه شوې، بلکې د ښوونیز نصاب د کتابونو د معلوماتو 

 ړوي. برخه همدا موخه جو

په پای کې باید جوته کړو چې د ښوونې او روزنې نظام پر دریو ستنو والړ دی : معیاري 
تر  ،د زده کړې سم او خوندې چاپیریال ا و پوه او مسلکي ښوونکی ،ښوونیز نصاب

په یوازې توګه  ،هغه پورې چې  د معارف په دوو پاته ډګرونو کې پرمختګ نه وي شوی
 له نصاب څخه هم زموږ هيلې تر رسه کیدای نيش.

الله تعالی دې د پوهنې وزارت او په  ټوله کې افغان ولس  ته توفیق  ور په برخه کړي 
 لکه څرنګه چې ښایي همهغسې عیار کړي. ،څو د پوهنې نظام

 و الله ويل التوفیق                                        
 

 


